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TROTS OP HET
OPENBAAR
ONDERWIJS.
School!Week 2019. De campagneweek
van het openbaar onderwijs 18-22 maart.

• Preventief en curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem
Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van het
Onderwijs
• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor
het welbevinden van alle kinderen op school.

Thema 2019: ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’
De week van 18 t/m 22 maart 2019 staat in het teken van
het sterke karakter van het openbaar onderwijs.
VOS/ABB organiseert allerlei activiteiten. Doet u ook mee?
Meer informatie
www.openbaaronderwijs.nu
@ikbenwelkom

Advertentie SchoolWeek 2018-A6.indd 1

Het Liliane Fonds zoekt gastsprekers voor het geven van gastlessen op scholen binnen het primair onderwijs. Het betreft een vrijwillige functie.
Doel van de gastlessen is bewustwording van de leefsituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Mail naar: rvboekel@lilianefonds.nl - www.lilianefonds.nl

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap
die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

17-09-18 19:58
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Dean & Arham
Dean en Arham zitten in groep 8 van openbare daltonschool De Vuurvogel in Spijkenisse.
Dean: ‘Eerst werd ik gepest, maar dat stopte toen de juf een
contract afsloot dat we ons niet meer met elkaar moesten
bemoeien. Nu zijn die kinderen eigenlijk wel vrienden en
spelen we heel vaak samen buiten. Zo vaak mogelijk in de
lucht de bal naar elkaar overspelen, dat vind ik het leukst.

Arham: ‘Dit is een gezellige school, met een mix van culturen en geloven. Ik vind het fijn om op een daltonschool te
zitten. Hier mag je zelf je werk indelen. Soms werk ik buiten
de klas, bijvoorbeeld in de aula of de hal, alleen of samen
met een klasgenootje.’

ODS DE VUURVOGEL IS EEN VAN DE SCHOLEN DIE MEEDOET AAN HET INNOVATIEPROGRAMMA AARDGASVRIJE EN FRISSE BASISSCHOLEN.
MEER DAAROVER OP PAGINA 16-17.
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De toekomst
begint nu
Lerarentekort, klimaatakkoord: het zijn
woorden die de laatste maanden veel
in het nieuws te horen zijn. Het zijn
ook woorden die misschien wel een
nieuwe wereld inluiden. Een toekomst
waarin scholen niet meer bestaan uit
klassen van rond de 25 kinderen met
een leraar. Een toekomst ook waarin
schoolgebouwen niet meer warmgestookt worden op aardgas. Wie goed
kijkt, ziet nu al – ook in dit nummer
van Naar School! – de eerste tekenen
van die nieuwe wereld.
De rijksoverheid stelt miljoenen beschikbaar om de eerste
schoolgebouwen van het gas te halen. Dat is geen kwestie
van de cv-ketel vervangen door een warmtepomp. Nee, de
gebouwen gaan compleet op de schop en worden in alle opzichten duurzaam gemaakt. Veel scholen zien daar wel wat in,
want maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten meldden
zich aan voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse
Scholen. Slechts elf van die scholen krijgen inderdaad subsidie om het gebouw geschikt te maken voor een toekomst
zonder aardgas. In Oldenzaal, bij openbare basisschool De
Linde, zijn de plannen al vergevorderd. Hoe ze het daar concreet gaan aanpakken, leest u op pagina 16 van dit nummer.
Niet alleen de gebouwen, ook de manier waarop ons onderwijs
wordt georganiseerd, lijkt tegen grenzen op te lopen. Door het
lerarentekort hebben schoolbesturen nu al grote moeite om de
scholen te laten draaien zoals ze tot nu toe altijd draaiden: met
groepen van rond de 25 kinderen en één leraar. Zoveel leraren
zijn nauwelijks nog te vinden. Er zijn creatieve oplossingen nodig, maar eigenlijk hebben scholen in het huidige systeem niet
zo gek veel mogelijkheden om het lerarentekort op te vangen.
Onderwijs moet nu eenmaal volgens de wet gegeven worden
door bevoegde leerkrachten, en dat is logisch, want alleen zo
blijft het niveau van onderwijs op peil.
Maar de vijver waarin al die schoolbesturen vissen om leraren te
vinden, wordt steeds leger. Die vijver ijlings bijvullen lijkt voorlopig de beste optie. Dat ziet de rijksoverheid ook, want die trekt
opnieuw miljoenen uit om mensen met minstens een hbo-opleiding te verleiden vanuit andere sectoren over te stappen
naar het onderwijs. In principe zijn er genoeg mensen die zo’n
carrièreswitch willen maken, maar slechts weinigen houden het
hele traject van studie en tegelijkertijd werken vol. Hoe kan een
schoolbestuur ervoor zorgen dat hun zij-instromers doorzetten,
zodat er inderdaad bevoegde leerkrachten bijkomen? Daarover
gaat het hoofdartikel in dit nummer. Schoolbestuurder Geert
Looyschelder uit Hilversum geeft tips uit de praktijk. Maar hoelang we het hier nog mee redden? Dat zal de toekomst leren.
Lucy Beker
hoofdredacteur, redactie@vosabb.nl
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Kindermishandeling

Toolbox Mensenrechten
Veel enthousiasme over de Toolbox
Mensenrechten op School. De
papieren versie is nu al aan een
tweede druk toe. Het is dan ook een
uniek en praktisch lespakket, voor
primair én voortgezet onderwijs.

Van het aardgas af
Elf scholen doen mee aan het
innovatieprogramma Aardgasvrije
en Frisse Basisscholen. Hoe gaan ze
het aanpakken? Dit zijn de plannen
in Spijkenisse en Oldenzaal.

24

26

Eindelijk ruimte
De fusietoets bestaat niet meer en dat
is maar goed ook. Er kan nu eindelijk
worden doorgepakt met de samenwerking tussen schoolbesturen.

20 Kansengelijkheid
Gelijke kansen voor alle kinderen:

26

Eus in de schoolbanken

Zij-instroom: op zoek naar
doorzetters
In een tijd van lerarentekorten zijn
scholen blij met zij-instromers, maar
veel van hen haken voortijdig af.
Met gerichte investeringen kan het
schoolbestuur de kans op succes
vergroten. Dat blijkt in Hilversum.
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21

een hot item. In Rotterdam bijvoorbeeld trekt de gemeente er de komende jaren honderden miljoenen
euro’s voor uit.

29

28

Schrijver en presentator Özcan
Akyol schoof in de schoolbanken
van het Schoonhovens College om
opnamen te maken voor zijn nieuwe
programma Eus in Medialand.

De verbeterde Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
regelt sneller hulp voor kinderen.
De Gorinchemse schoolbestuurder
Bert-Jan Kollmer pleit voor beter
melden.

Rubrieken

Het gebouw: Hyperion
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Het nieuwe gebouw van het
Hyperion Lyceum in Amsterdam is
een echte eyecatcher. Van buiten
maar zeker ook van binnen. Een
fotoreportage.
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School!Week 2019
Van 18 tot en met 22 maart houdt
het openbaar onderwijs weer de
School!Week. Een week vol activiteiten om het openbaar onderwijs in de
schijnwerpers te zetten. Een inspirerende greep uit de actieplannen.

32

34

Je lijf Je lief!
Hoe kun je met pubers in het praktijkonderwijs praten over seks en het
aangeven van wensen en grenzen?
In Grootebroek heeft de openbare
Praktijkschool Westfriesland ervaring met de methode Je lijf Je lief!

35

Wij gaan naar school!
Dean en Arham van
openbare daltonschool
De Vuurvogel in
Spijkenisse.
Schoolnieuws
In het kort
Column
Hans Teegelbeckers,
directeur VOS/ABB
Excursietip
Het Continium Discovery
Center in Kerkrade:
over techniek en
wetenschap.
Hoe zit het nu precies?
Antwoorden op veelgestelde vragen
Nieuw in de boekenkast
Relevante publicaties
voor het onderwijs
Juridisch advies
Langer betaald
kraamverlof
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OCW op vingers getikt
Het kan niet zo zijn dat het ministerie van OCW de spelregels verandert
en dan ineens met terugwerkende kracht fusiecompensatie terugvordert. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald.
OCW vorderde ruim 3,5 ton terug van Stichting GOO in Gemert. De reden
hiervoor was dat in 2014 bij de samenvoeging van twee basisscholen in
die Brabantse plaats niet werd voldaan aan een eis die pas in 2015 ging
gelden. Het gaat hierbij om de eis dat voor toekenning van fusiecompensatie een substantieel aantal leerlingen van de scholen die gaan fuseren naar
de nieuwe school moet gaan. Stichting GOO voerde aan dat ten tijde van
de samenvoeging dat nergens vermeld stond. De rechtbank oordeelt dat
de stichting op het moment van de fusie inderdaad niet kón weten dat de
minister de overgang van een substantieel deel van de leerlingen zou gaan
eisen. Daarom mag het ministerie de fusiecompensatie niet terugvorderen.
Nog meer goed nieuws over fusies: op de pagina’s 18-19 in dit nummer staat een artikel over het afschaffen van de
fusietoets.

Minder geld naar klas:
feit of fictie?
Het klopt niet dat er steeds minder geld naar
de klassen gaat. Dat zegt financieel expert
Ronald Bloemers van VOS/ABB.
Hij reageerde in het programma
EenVandaag op Radio 1 op de stelling
van de Algemene Onderwijsbond
(AOb) dat er steeds minder geld
naar de klassen gaat. Deze stelling
staat in contrast met de constatering van de Onderwijsraad dat de budgetten
per kind juist licht stijgen.
Bloemers legde op de radio uit dat bepaalde
zaken direct naar de klassen gaan, zoals de bekostiging van de groepsleerkracht, maar dat andere zaken per school of bovenschools worden
geregeld. Daarbij kan worden gedacht aan de
inzet van orthopedagogen, gedragsdeskundigen,
onderwijsassistenten, conciërges en personeelsmedewerkers die voor verschillende scholen
werken. ‘In de verdeling van het geld is dit niet
terug te zien in de besteding per klas, maar
de individuele leerling en de groepsleerkracht
hebben er wel degelijk baat bij’, aldus Bloemers.
EenVandaag beoordeelde de stelling van de AOb
op basis van de beschikbare statistieken en de
uitleg van Bloemers dan ook als ‘fictie’.
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Zij-instroom werkt!
Het is mogelijk om in korte tijd een succesvol zij-instroomproject op te zetten. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van
regionale projecten voor zij-instromers in het primair
onderwijs.
Het ministerie van
OCW heeft subsidie
verleend aan elf
regionale projecten.
Deze hebben tot
doel mensen van
buiten het onderwijs voor de klas te
krijgen om zo het lerarentekort te verkleinen. Schoolbesturen
en pabo’s werken samen om zij-instromers te werven, op te
leiden en te begeleiden. Belangrijke succesfactoren zijn goede samenwerking en enthousiasme onder alle betrokkenen.
Het evaluatierapport staat op de website van het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs (www.arbeidsmarktplatformpo.nl, zoek naar ‘zij-instroom’). Het is ook weer mogelijk om
subsidie voor regionale zij-instroomprojecten aan te vragen
(zie pagina 14).
Op de pagina’s 10-14 van dit nummer leest u meer over de
werving en opleiding van zij-instromers in de praktijk en
de succesfactoren. Schoolbestuurder Geert Looyschelder
vertelt hoe het openbaar primair onderwijs in Hilversum
het aanpakt.

SCHOOLNIEUWS

Subsidie aanvragen voor lente- of zomerschool
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen weer subsidie krijgen voor de
organisatie van lentescholen en zomerscholen.
Op een lenteschool of zomerschool
volgen leerlingen gedurende de meiof zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of

Wetsvoorstel
burgerschap
Het kabinet wil het
wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs
dit voorjaar naar de
Tweede Kamer sturen.
De Ministerraad ging
vlak voor de kerstvakantie akkoord met dit
wetsvoorstel. Onderwijsminister Arie Slob
wil ermee regelen wat
er moet gebeuren op
het gebied van burgerschapsonderwijs. Er
staat onder andere in
dat scholen leerlingen
kennis moeten bijbrengen over en respect
voor de basiswaarden
van de democratische
rechtsstaat. De school
moet ook een oefenplaats zijn voor leerlingen om te werken aan
vaardigheden die ze
later nodig hebben in de
samenleving.
Door de wet te wijzigen, krijgt de Inspectie
van het Onderwijs de
mogelijkheid om met
scholen in gesprek te
gaan over hun burgerschapsonderwijs. Nu
is het nog zo dat een
school hierop alleen kan
worden aangesproken
als er helemaal niets
aan burgerschap wordt
gedaan.

twee vakken weg te werken. Scholen
kunnen ervoor kiezen om externe
docenten en studiecoaches in te
huren voor de lente- en zomerschool.

Het is ook mogelijk de organisatie van
de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe
partij. Subsidie aanvragen kan tot en
met 8 maart via www.dus-i.nl (zoek
naar ‘Lente- en zomerscholen in het
voortgezet onderwijs’).

Amaai, lerarentekort verdubbeld!
Het lerarentekort in Vlaanderen is in een jaar tijd verdubbeld, meldt VTM Nieuws.
Er zijn daar bijna 1500 openstaande vacatures in het basis- en secundair onderwijs
(voortgezet onderwijs).
toenemende juridisering’,
aldus Van Kerkhoven.
Onderwijscentrale, de
‘De instroom daalt en
grootste onderwijsvakbond
nieuwe leerkrachten
van Vlaanderen. Volgens
verlaten soms heel snel het
hem moeten de leraren
onderwijs weer. De kern
meer autonomie krijgen.
van het probleem is de
‘Die is in het gedrang
aantrekkelijkheid van het
gekomen door zinloze
lerarenberoep’, zo citeert
regels, strikte didactische
VTM Nieuws secretaris-gemethodes, overdreven
neraal Koen Van Kerkhoverantwoordingsplicht en
ven van de Christelijke

Informatiebijeenkomst
Energie Voor Scholen
Op 21 februari kunt u naar een
informatiebijeenkomst over de
nieuwe Europese aanbesteding
van ons succesvolle inkoopcollectief Energie Voor Scholen.
Bij deze aanbesteding voor de
periode 20212025 wordt
nadrukkelijk het
belang aangegeven om te voldoen
aan duurzaamheidsdoelstellingen.
Daarom hebben schoolbesturen
diverse mogelijkheden om hun
energieverbruik geheel of aanvullend te vergroenen!

Wat kost een schoolgebouw?
VOS/ABB’s partner op het gebied van
onderwijshuisvesting HEVO heeft de
kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en
renovatie van gebouwen geactualiseerd.
Het betreft de kostenconfiguratoren voor
het primair onderwijs en voor het voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
voor het jaar 2019. U kunt met deze rekeninstrumenten snel inzichtelijk maken wat een
schoolgebouw – dat voldoet aan de minimale
wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015
– met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.
U kunt de geactualiseerde kostenconfiguratoren opvragen bij Ilona Gloudemans van
HEVO: ilona.gloudemans@hevo.nl.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op donderdag 21
februari kan via https://energievoorscholen.nl/bijeenkomsten.
Zie ook pagina 31.
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Slob wil ranglijstjes met
context

Treasurystatuut

De wijzigingen met betrekking tot het aangaan van leningen gelden met terugwerkende kracht per 1 juli 2016.
Dit is besloten om het onbedoelde effect van strengere
eisen te corrigeren. Bij de vorige wijziging was de regeling onbedoeld strenger geworden voor leningen. Dit
had invloed op het aangaan van leningen bij gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. De strengere
regels zaten ook leningen voor verduurzaming in de
Ron van der Raaij
weg. Het aangaan van dergelijke leningen is nu onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.
Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het geactualiseerde
treasurystatuut downloaden (zoek op www.vosabb.nl naar het bericht
‘Nieuwe handreiking voor opstellen treasurystatuut’).

De minister is niet tegen ranglijstjes,
maar de opstellers daarvan moeten
volgens hem altijd de context van
de scholen meenemen. Ongewenst
gebruik van eindtoetsgegevens voor
lijstjes kan volgens Slob het beste worden tegengegaan als scholen zich helder over het eigen beleid en bereikte
resultaten verantwoorden. De minister
vindt Scholen op de Kaart daarvoor
heel geschikt.

Verboden voor vette hap!
‘Scholen doen er ontzettend hun best
voor om kinderen in de kantine een
gezond aanbod te bieden. Op het
moment dat ze op de hoek van de
straat worden uitgenodigd om patat
te kopen, wordt het heel erg makkelijk
om een ongezonde keuze te maken.
Dat schiet niet op’, aldus directeur-bestuurder Marjon Bachra van JOGG.
Het pleidooi voor een landelijk patatverbod rond scholen volgt op een
motie in de gemeenteraad van Venlo.
Die motie heeft te maken met de situatie rondom het Blariacumcollege in
Blerick, dat zich profileert als ‘Gezonde
school’, maar veel leerlingen gaan
daar naar een snackkar om de hoek.

In maart weer School!Week
De School!Week komt er weer aan. De jaarlijkse
campagneweek van het openbaar onderwijs is van
18 tot en met 22 maart.
De School!week bestaat
sinds 2012 en wordt
georganiseerd door
VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging
Openbaar Onderwijs
(VOO). Elk jaar laten
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scholen in heel Nederland in deze speciale
week zien dat het
openbaar onderwijs
van en voor de hele
samenleving is. Het
staat voor diversiteit,

School!Week

Er moet een landelijk verbod komen
op snackkarren in een straal van 1
kilometer rond scholen. Dat vinden
het Voedingscentrum, Foodwatch en
Jongeren Op Gezond Gewicht.
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gelijkwaardigheid en
wederzijds respect. Dat
maakt de School!Week
extra zichtbaar!
Op de pagina’s 26-27
kunt u zien wat er zoal
gaat gebeuren in de
School!Week.

Nieuweschool
Panningen wint
onderwijsprijs
De openbare Nieuweschool in Panningen heeft
de Onderwijsprijs Limburg
2017-2019 gewonnen.
De school kreeg deze
prijs voor het bieden van
passend en betekenisvol
onderwijs voor alle leerlingen.
Elk kind krijgt er les op
maat. De school wil geen
etiketten op leerlingen plakken. Volgens de provincie
Limburg heeft de Nieuweschool laten zien dat deze
aanpak succesvol is.
In het oktobernummer van
magazine Naar School! van
VOS/ABB stond een artikel
over de aanpak van de
Nieuweschool in Panningen. In het decembernummer verscheen daarna een
vervolgartikel met de titel
‘Liever passend onderwijs
dan labelcultuur’. Beide stukken zijn ook terug te lezen
op de website van VOS/ABB
onder downloads>
magazine Naar School!.

foto: Martin van den Bogaerdt

Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB heeft de handreiking voor het opstellen van het treasurystatuut geactualiseerd.
Aanleiding hiervoor is de wijziging van de Regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016.

Ranglijstjes van scholen op basis van
alleen de eindtoetsscores zijn zeer
onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op
vragen uit de Tweede Kamer.

COLUMN

Omdenken
in plaats van staken
Op 15 maart gaat
het hele onderwijs
plat, van primair
onderwijs tot en met
de universiteiten.
Althans, dat is de
bedoeling van
de Algemene
Onderwijsbond (AOb).
Gaan we hiermee
de werkdruk en
het lerarentekort
verminderen?

Scholen krijgen extra geld voor minder werkdruk, bijvoorbeeld door ‘regels te
ruimen’. Ook kunnen scholen subsidie krijgen om samen in hun eigen regio het
lerarentekort aan te pakken. Per regio kan daarvoor 250.000 euro worden verstrekt. Desondanks wordt voor het schooljaar 2023-2024 in het primair onderwijs
een tekort verwacht van 4200 fte en in het voortgezet onderwijs nog eens 1600 fte.
De instroom van zij-instromers en de stijging van het aantal jongeren dat leraar wil
worden, vertragen de groei van het lerarentekort enigszins, maar er blijft sprake van
een heel groot probleem. Gaan we dat oplossen door weer het werk neer te leggen?
Dacht het niet! Door in het stakingsmantra te blijven hangen, geven we de boodschap af dat het onderwijs een plek is waar je vooral niet moet zijn!
Omdenken
Het is tijd voor draconische maatregelen. We moeten omdenken. Om te beginnen
moeten we terug naar de kern: goed onderwijs verzorgen. Wat niet tot de corebusiness van scholen behoort, is het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen, makelaar zijn van voor-, tussen- en naschoolse opvang, het organiseren
van schoolreizen etc. etc. En dan het passend onderwijs. Inclusie is een fantastisch
idee, maar dan moet er wel genoeg geld voor zijn. Breng het aantal leerlingen per
leraar omlaag en zet in elke klas ten minste één onderwijsassistent! Natuurlijk blijft
het speciaal onderwijs voor sommige leerlingen altijd nodig. Ik noem hier ook de
constatering van de OESO dat leraren in Nederland meer lesuren draaien dan hun
collega’s in het buitenland. Dat moet minder, daar is iedereen in het onderwijs het
wel over eens.

‘M et het stakingsmantra geven we
een verkeerde boodschap af ’
Vierdaagse schoolweek
Hoe gaan we dit regelen? Om te beginnen door serieus met elkaar in gesprek te
gaan over de invoering van de vierdaagse schoolweek. Laten we bijvoorbeeld de
woensdag vrijroosteren. Zo krijgen leraren meer tijd voor voorbereiding, scholing
en overleg. Natuurlijk zijn er allerlei vragen: wat betekent het voor werkende ouders
als de school één dag in de week dichtgaat? En wat betekent dit voor de kwaliteit
van het onderwijs? Maar die vragen mogen er niet toe leiden dat we de vierdaagse
schoolweek bij voorbaat afschieten.

HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Verdienen leraren slecht?
Dan nog even over de lerarensalarissen. Zijn die wel zo laag als de vakbonden stellen?
Een beginnende leraar in het primair onderwijs verdient 2563 euro bruto per maand.
Een beginnende verpleegkundige of politierechercheur op hbo-niveau krijgt minder.
En als je aan je top zit? Dan kunnen leraren in het primair onderwijs 4851 euro bruto
per maand verdienen, net als een hoofdinspecteur van politie of hoofdverpleegkundige. Het onderwijs loopt dus mooi in de pas.
We kunnen jongeren niet alleen laten zien dat leraar een heel mooi beroep is, maar
ook dat je in het onderwijs helemaal niet slecht verdient!
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Zij-instroom:

op zoek naar doorzetters

Geen school kan er meer omheen: het lerarentekort is nijpend.
Schoolbesturen moeten creatief zijn en werken met bevoegde zzp’ers,
pensionado’s en kunstenaars. Ook heel welkom zijn zij-instromers, mensen
die een carrièreswitch naar het onderwijs willen maken. Maar daar zijn echte
doorzetters voor nodig, want de ervaring leert dat zij-instromers nogal eens
voortijdig afhaken. Het schoolbestuur kan wel helpen.
TEKST: LUCY BEKER BEELD: MARGOT BRAKEL
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Zij-Instromer Nicky Theunissen,
hier in groep 6 van de Gooise
Daltonschool in Hilversum
springt in. Zij ziet de overstap
helemaal zitten.
NAARNAAR
SCHOOL!
SCHOOL!
NR 17
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eert Looyschelder, schoolbestuurder in Hilversum, kiest ervoor stevig te investeren in een
zorgvuldig zij-instroomtraject.
‘Het eerste halfjaar zijn zij-instromers bij ons
boventallig. Dat kost geld, maar het vergroot
de kans op succes.’
Geert Looyschelder is directeur-bestuurder
bij STIP, Stichting Openbaar Basisonderwijs
Hilversum met 14 openbare basisscholen,
verdeeld over 19 locaties. Ook hij merkt dat
het elk jaar moeilijker wordt om alle vacatures op de scholen in te vullen. Hoe moeilijk,
blijkt als hij de situatie schetst.
In de maanden voor de laatste zomervakantie had STIP maar liefst 46 vacatures,
waar dat er vroeger hooguit 10 waren. ‘Het
verloop onder leraren neemt enorm toe.
Ze verkassen vaker, ook halverwege het
schooljaar, naar een school dichter bij huis,
bijvoorbeeld om het fileleed te ontlopen.
Dat kan nu makkelijk, omdat overal meer
vacatures ontstaan. Dat komt onder meer
door de vergrijzing: er gaan steeds meer
leraren met pensioen. Ik heb er alle begrip
voor dat mensen switchen en het houdt
hen ook fris, maar het wordt wel steeds
lastiger om de vacatures in te vullen. Er
komen minder reacties. Wij hebben nu een
professionele recruiter, die het hele jaar
door bezig is met werving en selectie van
leerkrachten. Ook invallers krijgen een vast
contract en komen in onze eigen invalpool.

Subsidie aanpak
lerarentekort
Ook dit jaar kunnen schoolbesturen
die in een regio samenwerken om het
lerarentekort terug te dringen, daarvoor subsidie aanvragen. Het geld kan
onder meer worden ingezet voor projecten die gericht zijn op zij-instroom
of het behoud van leraren. In het
primair en voortgezet onderwijs bedraagt de subsidie maximaal 250.000
euro per regio, op voorwaarde van cofinanciering door de samenwerkende
partijen. De subsidie moet uiterlijk 31
augustus 2019 worden aangevraagd.
Er zit in totaal 9 miljoen euro in de pot.
Kijk op www.dus-i.nl.

12

NAAR SCHOOL! NR 17

Schoolbestuurder Geert Looyschelder: investeert fors in zij-instroomtraject om de
kans op succes te vergroten.

Voordeel is dat je vanuit die invalpool soms snel een vacature kunt invullen.
Maar dan mis je weer een invaller, en die invalpool is ook niet meer zo vol
als vroeger.’

Carrièreswitch
Om zij-instromers te interesseren, organiseerde STIP in november een
informatieavond. Daar kwamen maar liefst 45 belangstellenden op af.
Looyschelder was blij verrast: ‘Het is nogal wat: helemaal opnieuw beginnen
in een ander beroep en daar een opleiding naast doen. Vaak zijn het mensen die meer zingeving zoeken in hun werk. Dat biedt het onderwijs, maar
wij vertellen direct dat er meer bij komt kijken. Als leraar heb je niet alleen te
maken met kinderen, maar ook met ouders, ouderavonden en vergaderingen. Ook zijn we meteen helder over de salarisschalen.’
Na die informatieavond vroegen nog 30 mensen een persoonlijk gesprek
bij STIP aan. Ze waren allemaal hbo- of wo-opgeleid en geschikt voor het
zij-instroomtraject aan de Hogeschool Utrecht. STIP gaf hun de kans om
nog voor de kerstvakantie een snuffelstage op een school te doen. ‘Om
ze te laten kennismaken met het echte werk. Sommigen werden er heel
enthousiast van, anderen haakten juist meteen af, bijvoorbeeld omdat ze
merkten dat de school van nu heel anders is dan het beeld dat zij ervan
hadden.’

Acht overgebleven
De overgebleven kandidaten deden in januari een assessment en uiteindelijk zijn acht van hen begin februari daadwerkelijk begonnen aan de
opleiding. Twee dagdelen per week gaan ze naar de Hogeschool Utrecht en
drie à vier dagen werken ze op school. Volgens de wet mag een zij-instromer dan direct zelfstandig voor de klas staan, maar STIP laat de kandidaten
eerst een halfjaar stage lopen. Ze ontvangen salaris, maar zijn nog niet
verantwoordelijk voor een eigen groep. ‘We willen ze niet te snel in het
diepe gooien’, zegt Looyschelder. ‘Om het risico te verkleinen dat de verant-

LERARENTEKORT

‘Deel zij-instromers haakt al af
na de eerste snuffelstage’
woordelijkheid in combinatie met studie te zwaar wordt en
mensen alsnog afhaken.’
De overheid vergoedt wel de studiekosten van zij-instromers, maar niet hun salariskosten. Als ze een halfjaar boventallig zijn, kost dat dus extra geld. ‘Ja, daar investeren we
als bestuur in, simpelweg omdat het de kans vergroot dat
we straks inderdaad een aantal goede nieuwe leerkrachten
hebben. Daarmee investeren we ook in kwaliteit.’ Looyschelder is tevreden met de opbrengst van het zij-instroomtraject. ‘We zullen het voortaan wel elk jaar moeten doen, om
de instroom op gang te houden’, zegt hij.

Andere opties
Intussen kijkt het schoolbestuur ook naar alle andere opties
om het lerarentekort beheersbaar te houden. ‘Wij doen er
alles aan om de werkdruk binnen de scholen te verlagen
en de regeldruk te verminderen. Want dat helpt om onze
zittende leerkrachten te binden en het ziekteverzuim laag te
houden.’ Ook zorgt STIP ervoor dat startende leerkrachten

intensief worden begeleid, waardoor er uit
die groep nauwelijks mensen uitvallen.
Voor invalwerk zet STIP soms tijdelijk zzp’ers
in, die te vinden zijn via uitzendbureaus of via
het kosteloze platform Flexleerkracht.nl. Looyschelder: ‘Dat zijn bevoegde leerkrachten die
een eigen bedrijf zijn gestart, bijvoorbeeld
een coachingspraktijk, maar nog een paar dagen per week in het onderwijs willen werken.
Daardoor zijn ze geschikt als invaller, maar je
lost er geen structurele tekorten mee op.’
Een creatieve oplossing voor invalproblemen is de inzet van kunstenaars. ‘Dat is al
succesvol gebleken. Er komt dan bijvoorbeeld een beeldend kunstenaars of een
docent van een muziekschool die een
creatief project van een dag doet. Dat kan }}

Noodmaatregelen: wat is er mogelijk bij lerarentekort?
Het ministerie van OCW en de
Inspectie van het Onderwijs hebben
een handreiking gepubliceerd waarin staat welke tijdelijke noodmaatregelen schoolbesturen kunnen nemen om te voorkomen dat klassen
in het basisonderwijs zonder leraar
komen te zitten.

een vo-bevoegdheid en zij-instromers.
Het ministerie en de inspectie benadrukken dat ook voor deze mensen
geldt dat ze een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) moeten kunnen
overleggen. Onderwijsondersteunend
personeel mag niet zelfstandig voor
de klas staan.

Niet alleen staat erin wat er mogelijk is
binnen de wet, maar ook wat scholen
kunnen doen in gevallen van overmacht. De veiligheid van leerlingen en
personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.
Het eerste hoofdstuk van de handreiking gaat over bevoegdheden: wie
mag er voor de klas staan? Toegestaan
onder bepaalde voorwaarden zijn dat
leraren in opleiding, pabo-studenten
die al een ander diploma van het
hoger onderwijs hebben, leraren met

Ook andere oplossingen worden
genoemd in de publicatie. Er staat dat
schoolbesturen kunnen omkijken
naar gepensioneerde leraren die
wellicht een paar dagen per week
willen terugkomen of parttimers die
meer uren willen maken. In gevallen
van overmacht wordt geadviseerd te
kijken of de onderwijstijd op de school
kan worden aangepast of dat ondersteuners leraren kunnen ontlasten.
Bepaalde vakken buiten het kerncurriculum mogen – als het niet anders

kan – tijdelijk worden gegeven door
onbevoegde krachten.
Handhaving inspectie
Als er in noodsituaties maatregelen
worden genomen, zal de Inspectie van
het Onderwijs niet direct handhaven.
Voorwaarde is wel dat de schoolbestuurder of directeur kan laten zien
waarom en hoe bepaalde keuzes zijn
gemaakt. Daarnaast wil de inspectie
dat de school en het bestuur aantonen
dat ze blijven zoeken naar structurele
oplossingen.
De handreiking is te downloaden vanaf de website van VOS/ABB (zoektermen: handreiking lerarentekort).
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Zij-instromer Nicky Theunissen:
‘Ik krijg er energie van’
Nicky Theunissen (28) uit Bussum is een van de zij-instromers die dit schooljaar bij het openbaar schoolbestuur
STIP in Hilversum is begonnen aan het zij-instroomtraject.

‘Het lerarentekort zal ons
uiteindelijk in een ander
schoolmodel dwingen’
een week lang elke dag in een andere klas zijn of een aantal
woensdagen achter elkaar in verschillende klassen. Zo kun
je ook ziekte opvangen en het team ontlasten.’ Looyschelder tipt Lukida.nl, een website waar snel creatieve docenten
met ervaring te vinden zijn.

Onhoudbaar systeem
Op deze manier lukt het STIP tot nu toe om de
personeelsproblemen beheersbaar te houden. ‘We
doen wat we kunnen met het geld dat we hebben’, zegt
Looyschelder. ‘Maar op de lange termijn zullen we de
oplossing toch in een heel andere hoek moeten zoeken.
Ik vrees dat ons systeem van één leerkracht voor een
groep van rond de 25 leerlingen in de toekomst niet
houdbaar blijkt. We moeten gaan denken aan andere
onderwijsvormen. Bijvoorbeeld één leerkracht op een
grotere groep met ondersteuning van assistenten, zoals
we al op een van onze scholen doen. Of een vierdaagse
schoolweek, of het Poolse model: daar krijgt de helft van de
leerlingen ’s ochtends les van een leerkracht en de andere
helft ’s middags. De rest van de tijd werken ze onder leiding
van klassenassistenten. Het lerarentekort zal ons uiteindelijk
in een ander schoolmodel dwingen.’ |
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Zij vertelt: ‘Ik was verbaasd over de hoge opkomst op de eerste
informatieavond in november: 45 mensen! Maar ik had ook al
snel door dat veel mensen dachten dat ze het er ‘wel even bij’
konden doen. Toen bleek dat je twee jaar lang drie of vier dagen
per week werkt en daarnaast minstens een dag moet studeren,
haakten er al meteen veel af, en na een eerste korte snuffelstage
bleven er nog minder over die dit echt willen doen.’

‘Natuurlijk is het spannend’
Vertrouwen
Nicky is een van die doorzetters. Ze heeft eerder culturele
geografie gestudeerd aan de universiteit van Groningen en ze
werkte een tijdje voor Humanitas, onder andere als coördinator mantelzorg. ‘Maar ik merkte dat het toch niet helemaal
mijn ding was: het was veel praten en weinig doen. Ik wil
concreet iets betekenen voor mensen. Het onderwijs trok
me altijd al aan en toen ik zag hoe STIP dit traject aanpakt,
kreeg ik er vertrouwen in. Hier hoef ik niet op de eerste dag
van mijn studie ook al meteen een groep te draaien, maar
mag ik een halfjaar meekijken en leren van collega’s. Toen ik
één dag op een school had meegelopen wist ik al dat dit vak
echt iets voor mij is.’ Sinds 1 februari werkt ze nu vier dagen
per week op de openbare Gooise Daltonschool in Hilversum.
‘Ik krijg er energie van. Natuurlijk is het ook spannend, want
mijn hele leven gaat op de schop. Ik geef een goede baan op
en moet weer twee jaar studeren. Maar het is een uitdaging
waar ik zin in heb!’

BURGERSCHAP

Toolbox
Mensenrechten
Direct aan
de slag met

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

D

eze bijzondere toolbox werd afgelopen najaar gelanceerd. De
gratis papieren versie kan worden besteld via www.mensenrechten.nl/nl/opschool. Daar was direct zoveel vraag naar, dat
in december werd overgegaan tot de tweede druk. U kunt de
toolbox ook gratis downloaden.
Wat maakt dit lespakket zo bijzonder? Er staan kant-en-klare werkvormen in
voor leerlingen van alle leeftijden, van peuters tot en met 18-jarigen. U kunt
ook gebruikmaken van tools waarmee u mensen- en kinderrechten in de
hele school kunt vormgeven, zowel vakinhoudelijk, didactisch als pedagogisch. Zo kunt u zorgen voor een schoolbrede en structurele aanpak.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere burgerschap, pesten,
radicalisering en inspraak van leerlingen.

Van jongs af
Eline Bakker en Marleen Lammers van VOS/ABB werkten mee aan de totstandkoming van de toolbox. ‘Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan
kennis, houding en vaardigheden over mensenrechten bij te brengen’, vertelt
Bakker. ‘Gelijke kansen, respect voor verschillen en kunnen opkomen voor de
rechten en vrijheden van jezelf én van anderen, dat is allemaal cruciaal voor
een veilige en rechtvaardige samenleving. Zeker in het openbaar onderwijs
moet daar aandacht voor zijn, vind ik. De openbare scholen zijn immers van
en voor iedereen en gaan uit van gelijkwaardigheid op basis van wederzijds
respect. Dat sluit naadloos aan op de internationale kinder- en mensenrechten.’

VOS/ABB ondersteunt
Wilt u in uw school aan de slag met
mensenrechten en kinderrechten?
Marleen Lammers en Eline Bakker
van VOS/ABB kunnen u hierbij
ondersteunen!
• Marleen Lammers, 06-10946652,
mlammers@vosabb.nl

• Eline Bakker, 06-57582937,
ebakker@vosabb.nl
Ga voor meer informatie over de
Toolbox Mensenrechten op School
naar www.mensenrechten.nl/nl/
opschool.

Illustratie: Klaartje Berkelmans, ontwerp:

Ontwerpwerk

De gratis Toolbox Mensenrechten op School is enthousiast
ontvangen. De scholen zijn blij met dit waardevolle
lespakket van het College voor de Rechten van de Mens,
waar VOS/ABB aan heeft meegewerkt.

Kant-en-klare
werkvormen voor
alle leeftijden
Mensenrechtenproof
Lammers laat zien dat de toolbox praktische handvatten biedt voor beleid en
praktijk om de school mensenrechtenproof
te maken. ‘Het mooie is dat je met soms
heel kleine aanpassingen en door bewustwording een groot verschil kunt maken. Je
kunt klein beginnen met een les in de klas,
maar ook schoolbreed aan de slag gaan
door met een quickscan het beleid van
de school te evalueren en speerpunten te
bepalen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor
dat echt iedere leerling zich welkom kan
voelen in school? Wordt er moeite gedaan
om aanpassingen te doen, of verwijs je
bijvoorbeeld die leerling in een rolstoel door
naar een school waar ze wel een traplift
hebben? Door de samenwerking tussen
vooraanstaande partijen op het gebied van
mensenrechten en educatie, is de toolbox
heel veelzijdig.’
Naast VOS/ABB hebben onder andere ook
Amnesty International, Unicef en Defence
for Children meegewerkt aan de totstandkoming van de Toolbox Mensenrechten op
School. |

NAAR SCHOOL! NR 17

15

Schooldirecteur Wendy Brasz en architect
Esther Bleumink bij het gebouw van obs
De Linde in Oldenzaal, dat ingrijpend wordt
aangepast.

Met subsidie van het aardgas af
Elf scholen mogen meedoen aan het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse
Basisscholen. Zij krijgen van het Rijk 350.000 euro en leveren een bijdrage aan de
doelstelling ‘49 procent minder CO2-uitstoot in 2030’.
TEKST: KARIN VAN BREUGEL BEELD: RICK KEUS EN KITTY DE BOT

O

bs De Linde in Oldenzaal is een van de scholen die de subsidie
in de wacht wist te slepen. Het pakweg veertig jaar oude gebouw van De Linde wordt aardgasvrij gemaakt, en qua isolatie
en ventilatie gaat de school naar nieuwbouwniveau. Omdat het
gebouw qua indeling veel onderwijskundige mogelijkheden heeft, hebben
schoolbestuur, gemeente en schoolteam gezamenlijk besloten om het
bestaande gebouw niet te slopen maar te hergebruiken.

Circulair
De verbouwing vindt volledig circulair plaats: de school hergebruikt alle
materialen die uit het gebouw komen.
• De houten kozijnen worden gebruikt om het stalen dak te verzwaren
(voor opvangbuffer water).
• De stalen ramen worden ingezet om de acht ingangen van het pand te
verduidelijken. (De Linde deelt het gebouw met een andere basisschool.)
• De plafondplaten gaan dienen als isolatiemateriaal in de gevel.
• De houten plafonds worden gebruikt als betimmering, bijvoorbeeld in
balustrades.

Klimaat-adaptief
Om goed in te spelen op de klimaatdoelstellingen wordt de school ook
klimaat-adaptief. Architect Esther Bleumink van BCT Architecten legt uit: ‘De
weersomstandigheden worden steeds extremer. Op het terrein rondom de
school zijn er flinke hoogteverschillen, die nu al zorgen voor veel wateroverlast. Dat wordt naar verwachting alleen maar erger. Daarom gaan we
bijvoorbeeld op het dak een opvangbuffer voor water creëren en ook op
het terrein komen overloopbassins. Door deze als speel- en sportveld in te
richten, ontstaat een interessant dubbelgebruik.’
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Boost
Schooldirecteur Wendy Brasz zegt over de
betekenis van de subsidie: ‘De beoogde
verbouwing kost enkele miljoenen. In dat
perspectief is de subsidie dus een relatief
klein bedrag. De impact is echter heel groot.
Deze subsidie heeft aan alle partijen een
boost gegeven om nog nauwer samen te
werken en om de verbouwing nog groter
aan te pakken. Deze extra financiële impuls
geeft echt heel veel energie!’

Avontuur
De totale verbouwing gaat naar verwachting ongeveer een jaar duren. Wendy Brasz
benadrukt hoe belangrijk het is dat het onderwijs in deze periode gewoon doorgang
vindt. ‘De ervaring leert dat zo’n verbouwing
altijd onrust veroorzaakt en de resultaten
beïnvloedt. We willen proberen om de boel
zo goed mogelijk door te laten draaien;
daar zitten we als directeuren bovenop. In
ieder geval is besloten om per vleugel te
evalueren en de grote werkzaamheden,
die gepaard gaan met veel lawaai, zoveel
mogelijk in de vakanties uit te voeren. De
planning van deze ingrijpende renovatie
wordt nog wel een avontuur!’ |

INNOVATIE

Schoolgebouw wordt
toekomstwaardig
Ook openbare daltonschool De Vuurvogel doet mee aan het
Innovatieprogramma. Deze school ligt in het vergrijzende
Spijkenisse, waar veel oudere schoolgebouwen staan. Alle
lokale schoolbesturen en de gemeente ondertekenden de
subsidieaanvraag. Zij scharen zich achter het plan om van De
Vuurvogel een pilotproject te maken, waarmee ervaring wordt
opgedaan voor het renoveren en toekomstbestendig maken
van andere onderwijsgebouwen.
Duurzaamheid
De renovatie is ambitieus, onder andere op het gebied van duurzaamheid.
Emel Erkci, beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Nissewaard:
‘Deze renovatie past uitstekend in de regionale Routekaart Duurzaam
Voorne-Putten 2040. We zetten in op een forse levensduurverlenging van
het gebouw, zodat het weer minimaal dertig jaar meekan. De school gaat
in ieder geval van het aardgas af en wordt volledig energieneutraal. De besparing die dat oplevert in de exploitatie komt ten goede aan het onderwijs.
Op dit moment concretiseren we de plannen; we willen de beschikbare
middelen zo effectief mogelijk inzetten.’

kader van deze pilot, met begeleiding van
het Rijk, te kunnen experimenteren.’

Geen meters inleveren
De keuze voor renovatie is ook om onderwijsinhoudelijke redenen waardevol.
Eijgelsheim: ‘Bij nieuwbouw had ik binnen
de huidige wet- en regelgeving veel meters
moeten inleveren. Er zouden dan veel
minder mogelijkheden zijn geweest voor
samenwerking, terwijl dat een kernelement
is van daltononderwijs. In het gebouw hebben we werkpleinen en wanden die open
en dicht kunnen, zodat samenwerking, ontmoeten en verbinden heel goed mogelijk
zijn. Deze bewegingsruimte hoeven we nu
gelukkig niet op te offeren!’ |

Van 0 tot 99
Alle betrokken partijen willen dat het gebouw toekomstwaardig wordt. Dat
betekent onder andere dat het een bredere functie gaat krijgen. Erkci: ‘Een
schoolgebouw is niet alleen een plek waar kinderen naar school gaan. Het
gebouw moet ook na schooltijd en wellicht in de avonduren toegankelijk
zijn en een functie vervullen.’ Daarmee gaat de school weer een beetje
terug naar de tijd waarin ze werd gebouwd. Destijds zaten de wijkagent,
vroedvrouw, schoolmaatschappelijk werk en schoolarts allemaal gewoon
in de school. De Vuurvogel was een brede school avant la lettre. Directeur
Arnold Eijgelsheim: ‘In de loop van de jaren is dat steeds minder geworden,
maar nu wordt het gebouw weer echt een
plek voor iedereen van 0 tot 99 jaar. Een plek
van ontmoeting en verbinding.’

‘Eerste keer dat we
duurzaam gaan
renoveren’

Gemeente en schoolbestuur zijn de belangrijkste financier, de subsidie is een zeer welkome aanvulling om alle ambities te realiseren.
Normaal gesproken financiert de gemeente
uitsluitend de nieuwbouw van scholen. In
dit pilotproject is ze bereid om financieel bij
te dragen aan de renovatie. Een principiële
keuze, omdat de gemeente graag investeert
in het verduurzamen en toekomstbestendig
maken van bestaande gebouwen. Erkci:
‘Het is voor ons de eerste keer dat we een
schoolgebouw op deze manier renoveren.
Misschien blijkt nieuwbouw uiteindelijk wel
goedkoper, maar het is interessant om in het

FOTO: RICK KEUS

Bekostiging

Emel Erkci en Arnold Eijgelsheim in Spijkenisse: ‘Interessant om te kunnen
experimenteren’.
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Eindelijk
ruimte
voor
krimpoplossingen
De fusietoets bestaat niet meer en dat is maar goed ook,
vertelt Ronald Bloemers van VOS/ABB. Er kan nu eindelijk
worden doorgepakt met de samenwerking tussen
schoolbesturen.

V

OS/ABB voerde jarenlang
een actieve lobby tegen de
fusietoets. Ronald Bloemers
was degene die deze strijd
voerde, in het belang van goed onderwijs
voor alle kinderen. ‘Wat je zag gebeuren
in krimpgebieden, was dat scholen en
besturen wel met elkaar wílden fuseren
om het onderwijsaanbod in hun regio
overeind te houden, maar dat dat niet lukte
vanwege de afschrikwekkende werking van
de fusietoets. Wanneer je het hele proces
volledig had doorlopen en dus overeenstemming had met iedereen, dan kwam
pas de fusietoets. Dan wilde je niet meer
‘nee’ te horen krijgen. Dat zorgde ervoor dat
men er bij een kans op ‘nee’ niet eens aan
begon. Bovendien stond in de fusietoets de
voorwaarde dat een bestuurlijke fusie van
openbaar en bijzonder onderwijs pas mocht
wanneer er een school op omvallen stond.
Dit terwijl er tal van situaties waren waarin
het voor behoud van het onderwijsaanbod
goed was om samen verder te gaan. Het be-
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TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: SHUTTERSTOCK EN MARTIN VAN DEN BOGAERDT
(PORTRET)

lang van goed onderwijs voor alle kinderen
telde in feite niet mee. Dat is bizar, want daar
hoort het natuurlijk om te gaan, en niet om
het naleven van bureaucratische regeltjes of
het openhouden van schooltjes omdat we
nog denken in termen van zuilen en denominaties. Het is goed dat dit Trumpiaanse
hek eindelijk is neergehaald. We kunnen
nu werken aan optimale oplossingen voor
problemen die schoolbesturen in met name

‘Het is goed dat dit
Trumpiaanse hek is
neergehaald ’
krimpgebieden ervaren.’

Menselijke maat
Ronald Bloemers:
‘Ons ideaalconcept ‘School!’
kan nu dichterbij komen’.

De fusietoets werd ingevoerd in 2011, in
reactie op ongezonde ontwikkelingen in het
hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Iedereen kent nog wel Amarantis, de christelijke onderwijsgroep met
ruim 60 scholen in de regio’s Amsterdam,
Zaandam, Utrecht en Amersfoort. De naam
Amarantis verwees naar eeuwige groei en
bloei. Groeien deed de organisatie als geen
ander, alleen zat dat de bloei in de weg. De
organisatie werd onbeheersbaar en viel om.

EINDE FUSIETOETS

in Den Haag. Waar het om gaat, is dat de
interne organisatie op orde is, dus dat er
goede checks en balances zijn.’

Concept ‘School!’

Bloemers: ‘De invoering van de fusietoets was een overreactie op dergelijke problemen buiten het primair en voortgezet onderwijs. In de discussie
kwam altijd de term ‘menselijke maat’ naar voren. Het vervelende was, dat
in de praktijk vooral het primair en voortgezet onderwijs met de fusietoets
te maken kreeg, of liever gezegd er heel veel last van kreeg, terwijl de
menselijke maat daar helemaal niet in het geding was!’ In de praktijk gaat
het volgens Bloemers niet zozeer om de maat van het schoolbestuur, maar
om de manier waarop de scholen zijn georganiseerd. ‘De misstanden die de
aanleiding vormden voor de fusietoets, hadden allemaal te maken met de
foute manier waarop mensen handelden en de wijze waarop de fusieorganisaties waren opgebouwd. De omvang van de organisatie hoeft het probleem helemaal niet te zijn. Als je nu kijkt naar BOOR, het Bestuur Openbaar
Onderwijs Rotterdam, dat is een van de grootste onderwijsstichtingen in
het land. Eerst ging het daar grondig mis, maar nu er andere mensen zitten
en de organisatie anders is ingericht, gaat het goed. Terwijl BOOR nog even
groot is als toen. Andere voorbeelden van grote schoolbesturen die goed
functioneren, zijn Ons Middelbaar Onderwijs in Brabant en Lucas Onderwijs

Nu de fusietoets niet meer bestaat en er
daadkrachtig kan worden gewerkt aan
krimpoplossingen, kan volgens Bloemers
het ideaal van het concept ‘School!’ dichterbij komen. Dit toekomstconcept voor
het primair en voortgezet onderwijs dat
boven de denominaties uitstijgt, is in 2014
opgesteld door VOS/ABB en de Vereniging
Openbaar Onderwijs. Het idee is dat er in de
toekomst geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of wat voor scholen
dan ook meer zijn, maar ‘scholen’ zonder
denominatief voorvoegsel, waar alle leerlingen samen leren.
‘We zien voorbeelden in het land van
openbare en bijzondere schoolbesturen die
in hun gebied al het onderwijs onder één
bestuur willen brengen. Die schoolbesturen
denken niet meer vanuit de 20e-eeuwse
zuilen en vanuit concurrentie, maar willen
het beste onderwijs voor al hun leerlingen.
Daarbij hoeft de identiteit van de verschillende scholen niet verloren te gaan. Die variatie
wil men juist bewaren, zodat er voor ouders
keuze blijft. Het gaat erom dat je vanuit je
gezamenlijke kracht met elkaar samenwerkt.
Als je de concurrentieangel eruit haalt, zie
je dat er veel meer naar kwaliteit wordt gekeken en dat er geen noodsprongen meer
worden gemaakt om het bestaande aanbod
maar in stand te houden.’ |

Ook zonder fusietoets menselijk maat behouden
Schoolbesturen moeten oog blijven houden voor de menselijke maat in het onderwijs, ook nu sinds 1 januari de
fusietoets niet meer bestaat. Dat is de strekking van het essay Schaal in beschouwing van professor Renée van
Schoonhoven van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Socioloog en onderwijswetenschapper Van Schoonhoven pleit voor referentiepunten voor fusievoornemens.
Met dergelijke referentiepunten kunnen schoolbestuurders, toezichthouders en stakeholders zicht houden op
schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om referentiepunten met
betrekking tot gemiddelde schoolgrootte, verdeling
van schoolsoorten en soorten bestuursvormen. ‘Zicht
houden op schaalgrootte is van groot belang, omdat de
ontwikkeling van schaal veel zegt over de ontwikkeling
van onderwijs in onze samenleving. Door het blijvend

in beschouwing nemen van schaalgrootte in het funderend onderwijs kunnen we in ieder geval met elkaar
zien wat er gebeurt’, aldus Van Schoonhoven.
Het essay Schaal in beschouwing is op 14 januari gepresenteerd tijdens het afscheidssymposium van de
Commissie Fusietoets Onderwijs, dat werd gehouden
bij Driestar educatief in Gouda.
U kunt het essay downloaden: ga naar www.vosabb.nl
en zoek naar het bericht ‘Ook zonder fusietoets
menselijke maat behouden’.
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KANSENGELIJKHEID

Alle kinderen de beste

onderwijskansen

Kansengelijkheid is hot. In Rotterdam bijvoorbeeld
trekt de gemeente er de komende jaren honderden
miljoenen euro’s voor uit.
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

O

‘De ambitie is om alle kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom
is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse
onderwijsbeleid’, aldus Kasmi. Het zou wat hem betreft voor kinderen niet
meer mogen uitmaken wat hun afkomst is en of hun ouders veel of weinig
verdienen. Strategisch onderwijsadviseur Daniëlle Wille van de gemeente
voegt eraan toe dat kinderen met een goede opleiding later meer kans
hebben op een baan. ‘Dat is goed voor de kinderen zelf én goed voor
Rotterdam.’

Democratie en respect
Burgerschapsonderwijs is een van de punten waarop Rotterdam de focus
legt. Dit draagt bij aan de kennis over democratie, de vorming van waarden
en normen en integratie. Ook dat is van belang voor kansengelijkheid. Ingewikkelde thema’s moeten in elke klas kunnen worden besproken. Het gaat
dan bijvoorbeeld over kennis van democratie, respect voor de mening van
iemand anders of spanningen in de samenleving. De Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap gaat scholen hierin ondersteunen.
De gemeente wil verder de kwaliteitsverschillen tussen scholen verkleinen.
Scholen die minder goed presteren dan op basis van hun leerlingenpopulatie mag worden verwacht, moeten het totale schoolontwikkelingsbudget
dat ze van de gemeente krijgen inzetten voor kwaliteitsverbetering. Dat kan
betrekking hebben op het pedagogisch klimaat, maar ook op maatwerk,
taal- en rekenonderwijs of ouderbetrokkenheid.

Doorstromen en lerarentekort
Daarnaast moet het voor Rotterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs gemakkelijker worden om door te stromen van bijvoorbeeld de
theoretische leerweg van het vmbo naar de havo. Het idee is dat dit kan
worden verbeterd met meer begeleiding. Daar is volgens de gemeente al
succcesvol mee geëxperimenteerd op het christelijke PENTA College in
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m precies te zijn gaan er de komende vier jaar in totaal 468 miljoen Rotterdamse euro’s naar onderwijsbeleid dat in het teken
staat van gelijke kansen voor alle kinderen. De gemeente meldt
dat er de afgelopen jaren al veel is bereikt om het onderwijs in
de stad te verbeteren. De gemiddelde scores van de Cito-toets zijn gestegen,
minder leerlingen gaan zonder diploma van school en meer peuters gaan
naar de voorschool. Toch is dat voor D66-onderwijswethouder Said Kasmi
niet genoeg. Hij vindt dat er een behoorlijke tand moet worden bijgezet om
ervoor te zorgen dat Rotterdam met het gemiddelde opleidingsniveau in de
pas gaat lopen met de andere drie grote steden.

Wethouder Said Kasmi: zelf een stapelaar, die mavo
en havo deed op het openbare Wolfert van Borselen in
Rotterdam en daarna doorleerde op hbo en universiteit.

‘Behoorlijke tand
bijzetten’
stadsdeel Hoogvliet. Daar stromen meer
leerlingen door naar de havo. Bovendien is
het slagingspercentage van leerlingen die
zijn doorgestroomd omhooggegaan naar
90 procent.
Het grote lerarentekort in Rotterdam is
eveneens een belangrijk punt dat in het onderwijsbeleid van de gemeente extra aandacht krijgt. Bijvoorbeeld door zij-instromers
het onderwijs in te lokken, de uitstroom van
leraren te beperken en hen aan de stad te
binden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in
het begeleiden van startende docenten en
het verlagen van de werkdruk. |

MEDIAWIJSHEID

Eus filmt op

Schoonhovens College
Een les over omgaan met fakenews
op het openbare Schoonhovens
College was voor schrijver en
presentator Özcan Akyol aanleiding
om naar Schoonhoven te komen. Hij
schoof aan bij een geschiedenisles
in een 6 vwo-klas om opnamen
te maken voor zijn nieuwe
televisieserie Eus in Medialand.

TEKST: LUCY BEKER BEELD: NOVA KOSTER

Eus vooraan in de schoolbanken bij lerares Liesbeth Dirks, terwijl de cameraploeg opnamen
maakt in de klas. Deze foto is gemaakt door een van de leerlingen, Nova Koster.

D

e les werd gegeven door Liesbeth Dirks, die een
paar jaar geleden nog Geschiedenisleraar van
het jaar werd op voorspraak van haar leerlingen.
Haar les over het herkennen van nepnieuws zit
in haar standaard-lesprogramma. ‘Het is echt een stokpaardje van me, want ik vind het belangrijk dat de leerlingen in
deze tijd leren kritisch te kijken naar informatiebronnen’, zegt
Dirks. De programmamakers vonden dat helemaal passen
in de nieuwe tv-serie van Özcan (Eus) en wilden er daarom
graag bij zijn met een cameraploeg.
Het eerste deel van de les ging over multi-perspectiviteit:
hoe komt het dat verschillende schoolboeken verschillende
verhalen vertellen over hetzelfde onderwerp? ‘Geschiedenis is in feite een constructie van het verleden, gemaakt
door historici. Wat betekent dit voor de betrouwbaarheid?
Hetzelfde geldt voor het heden. Gebeurtenissen worden
geïnterpreteerd door journalisten en hoe weet je dan wat
het echte verhaal is? Dat is best lastig voor de leerlingen van
nu, die leven in een wereld waarin continu van alle kanten
informatie op ze af komt.’

in discussie met de leerlingen. Hij was vooral geïnteresseerd
in wat leerlingen als waarheid zien. ‘Het leuke was dat hij en
zijn filmploeg een dusdanige sfeer wisten te creëren, dat
onze leerlingen hun zenuwen vergaten. Ze gingen open en
oprecht met Eus in debat. Dat deden ze zo goed, ik was echt
trots op ze. Ze vonden het zelf ook erg leuk’, vertelt Dirks.

‘De leerlingen gingen open
en oprecht met Eus in debat’

In discussie met Eus

De les over omgaan met nepnieuws en kritisch zijn op informatiebronnen past in een nieuw vak dat het Schoonhovens
College heeft ontwikkeld: academische vaardigheden. Daarmee worden leerlingen voorbereid op hun vervolgstudie.

Eus zat vooraan in de schoolbanken en maakte samen met
de leerlingen de opdrachten van lerares Dirks. In het tweede
deel van de les legde ze de klas stellingen voor als ‘Het
NOS-Journaal is onpartijdig’ en ‘Mijn informatiebronnen zijn
anders dan die van mijn ouders’. Daarover ging Eus uitvoerig

De NTR-serie Eus in Medialand wordt volgens plan uitgezonden op de dinsdagen 12, 19 en 26 maart, steeds om 21.15 uur
op NPO2. In welke aflevering de Schoonhovense scholieren
te zien zijn, is nog niet bekend. |
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Nieuwe meldcode:

Een melding van kindermishandeling doen en tegelijkertijd zélf
hulp bieden, dat kan sinds 1 januari van dit jaar. Een belangrijke
verandering, want voorheen was het óf melden óf hulp bieden. Met
het afwegingskader bij de vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, bepaalt u of een melding noodzakelijk is.
TEKST KARIN VAN BREUGEL BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

E

erst even de onthutsende cijfers:
in Nederland worden ieder jaar
119.00 kinderen geslagen, verwaarloosd of misbruikt. De vernieuwde
meldcode moet ervoor zorgen dat slachtoffers beter en eerder in beeld zijn, dat er sneller hulp is en dat het advies- en meldpunt
Veilig Thuis de veiligheid van kinderen beter
kan monitoren.

Melden én helpen
‘De verbeterde meldcode bestaat nog
steeds uit vijf stappen’, vertelt Cécile van der
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Onderwijsjurist Cécile van der
Goot: ‘Zonder kartrekker grote
kans dat het niet gaat het niet
leven’.

Goot, onderwijsjurist bij VOS/ABB. ‘De eerste
vier stappen zijn in principe hetzelfde gebleven: je brengt de signalen in kaart, overlegt
met een deskundige collega en bespreekt
je zorgen met de ouders van het kind.
Daarna weeg je alle informatie af en bepaal
je of er inderdaad een vermoeden is van
acute of structurele onveiligheid. De laatste
stap, stap 5, is wezenlijk veranderd. Voortaan kun je bij een vermoeden van acute
of structurele onveiligheid een melding
doen bij Veilig Thuis en zelf hulp bieden of
hulp organiseren. Melden én helpen zijn nu

KINDERMISHANDELING

‘We moeten echt beter gaan melden!’

dus gelijktijdig mogelijk, terwijl het voorheen of-of was. De
melding was eigenlijk een laatste toevlucht, als je zelf niets
meer kon doen.’

Meer en betere meldingen
Sinds 1 januari zijn alle beroepskrachten in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie verplicht om
de verbeterde meldcode te gebruiken. De verschillende
sectoren hebben hun eigen afwegingskader gemaakt. Er is
dus ook een afwegingskader Onderwijs en Leerplicht. Het
afwegingskader beschrijft duidelijk wanneer een melding
noodzakelijk is en hoe goede hulp eruitziet.
Van der Goot: ‘De verwachting is dat de kwaliteit van de
meldingen beter wordt dankzij die afwegingskaders. Vermoedelijk zullen er ook meer meldingen binnenkomen bij
Veilig Thuis, omdat melden en zelf hulp bieden nu gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Dit verbetert de informatiepositie

‘Veilig Thuis zal
nu vermoedelijk meer
meldingen krijgen’
van Veilig Thuis. Als zij via meerdere kanalen een melding
krijgen, kunnen ze een completer dossier opbouwen en
duurzaam betrokken zijn bij de cases.’

Aandachtsfunctionaris
Schoolbesturen zijn verplicht om hun personeel goed
te informeren over de vernieuwde meldcode. ‘Daarvoor
kunnen ze bijvoorbeeld interne nieuwsbrieven en intranet
gebruiken, maar het is ook raadzaam om een aandachtsfunctionaris aan te wijzen: iemand die dit als specifieke taak
binnen zijn functie krijgt. Deze kartrekker zorgt ervoor dat
de meldcode ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd
in de hele organisatie. Zonder iemand die een leidende rol
heeft rondom dit onderwerp is de kans groot dat het niet
gaat leven’, besluit Van der Goot. |

Meer informatie over de meldcode, het afwegingskader
en cursussen vindt u op: www.augeo.nl/meldcode

Bert-Jan Kollmer is bestuurder van stichting OVO, het
Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en regio. Hij
zat twee jaar lang in de landelijke koplopersgroep die betrokken was bij de ontwikkeling van het afwegingskader
Onderwijs en Leerplicht.
Kollmer: ‘We praten liever niet met elkaar over huiselijk geweld en kindermishandeling, het lijkt een taboeonderwerp.
Maar gemiddeld heeft in elke klas één kind hiermee te maken. Als je je dat realiseert, kun je niet zeggen: daar besteed ik
geen aandacht aan!’
Hij vervolgt: ‘Het onderwijs meldde voorheen niet veel bij
Veilig Thuis. Dat is ook wel verklaarbaar, want als je een
melding doet, moet je ouders daarover informeren. Dat kan
bij scholen voor veel aarzeling zorgen, omdat zij graag een
goede relatie met ouders willen. We móéten daar echter
doorheen breken en beter gaan melden.’
Structureel op de agenda
Sinds Kollmer zich aansloot bij de landelijke koplopersgroep,
is dit onderwerp ‘ongelooflijk belangrijk’ voor hem geworden. ‘De groep bestaat inmiddels niet meer, maar ik noem
mezelf nog steeds een koploper. Ik wil hier gewoon aandacht
aan besteden en een voortrekker zijn.
Vorig jaar hebben we voor zo’n 450 medewerkers een prachtige personeelsdag georganiseerd, waarbij het onderwerp
samen met Augeo Foundation heel bewust op de agenda is
gezet. Ik wil onze mensen echt warm houden op dit vlak.’
Inbedding in HRM-beleid
OVO kiest op dit moment niet voor een speciale aandachtsfunctionaris. Kollmer: ‘Er komt tegenwoordig zoveel op het
onderwijs af. Voor je het weet, heb je voor allerlei deelonderwerpen een aandachtsfunctionaris rondlopen. Ik zit
niet te wachten op zo’n kerstboom in mijn functiehuis. Daar
komt bij dat één aandachtsfunctionaris het volgens mij niet
voor elkaar krijgt dat mensen hiermee aan de slag gaan. Het
onderwerp hoort in élk team op de agenda. Mensen op de
werkvloer moeten hun ogen openhouden en als ze bepaalde
zaken signaleren, moeten ze op
de goede manier in actie komen.
In afstemming met anderen. In
het meenemen van de werkvloer is in de eerste plaats een
rol weggelegd voor de leidinggevenden. Als je dit onderwerp
serieus neemt, moet het ook een
plek krijgen in je HRM-beleid.
Daarom hebben we onder meer
afgesproken dat iedereen jaarBert-Jan Kollmer:
lijks minimaal één workshop of
‘Ongelooflijk belangrijk’.
cursus rondom dit thema volgt.’
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GEBOUW IN BEELD
HYPERION LYCEUM IN AMSTERDAM-NOORD

TEKST EN BEELD SANNE VAN DER MOST

‘In dit gebouw is iedere les anders’
Groot, industrieel, grijs van buiten met wat inkijkjes naar warm geel
van binnen, weerspiegeld in het water. Het nieuwe gebouw van het
Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord is een echte eyecatcher. Van
buiten maar zeker ook van binnen.
1
TEKST EN BEELD: SANNE VAN DER MOST

O

pvallend is de enorme centrale hal. Een groot
atrium van vier verdiepingen, met lokalen die
allemaal uitkijken op de gigantische ruimte beneden. Geen lange donkere gangen, maar veel
openheid, enorme ramen waardoor altijd licht naar binnen
komt. Het karakter is industrieel. Veel grijs en, net als buiten,
gecombineerd met warm geel.

De ideale school
In september 2018 ruilde het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord de oude tijdelijke locatie in voor het spiksplinternieuwe gebouw, dat werd ontworpen door architect
Ector Hoogstad. Maar dat deed hij niet alleen. Samen met
leerlingen, ouders en personeel is er al voor de ontwerpfase in meerdere sessies uitgebreid gebrainstormd over
het ideale schoolgebouw. Dat paste bij de achterliggende
visie waaruit het ontwerp is ontstaan: zelfsturing, eigen
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en meer
autonomie voor leerlingen ‘Aan de architect de taak om al
die elementen te vertalen naar een ontwerp, zodat zelfs het
gebouw uitnodigt tot die manier van werken’

2

Andere werkvormen
Een klus die volgens rector Elly Loman aardig is geslaagd.
‘Dit gebouw moet docenten stimuleren om anders over
hun lessen na te denken. Om andere werkvormen toe te
passen, om niet alles altijd klassikaal te doen maar leerlingen
eventueel na een gezamenlijke instructie in groepjes op te
delen en ze zelf te laten kiezen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Gaan ze klassikaal met het onderwerp
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GEBOUW IN BEELD

4

5
1. Rondom de nieuwe school wordt nog flink gebouwd. | 2. Een rustig plekje
om alvast aan je huiswerk te beginnen. | 3. Licht, open en transparant |
4. De bibliotheek met veel daglicht. | 5 en 6. De glijbaan in het atrium: sneller
en leuker dan de trap | 7. Werken kan ook op de trap.

verder? Of kunnen sommige leerlingen gewoon zelf aan
de slag met een ander vak waar ze wat meer aan moeten
trekken? Of maken ze alvast hun huiswerk voor de volgende dag?’

Eén gigantisch lab

6

Het nieuwe gebouw leent zich perfect voor deze vorm van
onderwijs. Enorm grote en hoge lokalen die niet standaard
als klaslokaal zijn ingedeeld, maar die zijn ingericht met
verschillende hoeken die uitnodigen om gedifferentieerd
te werken. ‘Dat verschilt ook per vak’, licht Loman toe.
‘Natuurlijk past het ene vak beter bij zelfsturend leren dan
het andere vak. Zo gaven de taaldocenten aan dat ze vaker
echte instructie nodig hebben. De ‘taalverdieping’ is daar
dan ook wat meer op ingericht. Wat klassieker. Voor de
gammavakken en de exacte vakken ligt dat weer anders.
Die lenen zich juist bij uitstek voor gedifferentieerd werken
in kleinere groepjes. De sciencevakken pakken het helemaal
gedurfd aan. Die hebben één groot lab gekregen.’

Leren moet leuk zijn

7

De verscheidenheid in lokalen geeft enorm veel variatie in
het gebouw. Loman: ‘Die wisselende omgeving is geweldig
voor de leerlingen. Door de daarbij behorende werkvormen
is iedere les anders en dat stimuleert enorm. Zo blijven ze
fris en alert. En dat maakt leren leuker.’ Net als de enorme
verchroomde glijbaan die vanaf de tweede verdieping in
een kronkel naar de begane grond van het atrium glijdt.
‘Leren moet leuk zijn en spelen mag altijd’, is het achterliggende idee. Loman: ‘Even je energie kwijtraken, samen lol
maken of gewoon sneller beneden zijn. Het kan allemaal.
Er wordt echt veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door
leerlingen overigens.’ |
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School!Week 2019

komt eraan!

In de School!Week van 18 tot en met 22 maart laten
de openbare scholen in heel Nederland zien dat ze
karakter hebben. Op deze pagina’s een greep uit
activiteiten die op het programma staan in deze
speciale week, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar
Onderwijs al sinds 2012 jaarlijks organiseren.

Assen trapt af met debat
De landelijke aftrap van de School!Week 2019 is op maandag 18 maart. Dan is er bij het openbaar onderwijs in Assen
een groot debatevenement.
Leerlingen van het openbaar en voortgezet onderwijs en van de
praktijkschool in Assen gaan met elkaar in debat over actuele ontwikkelingen die onder andere betrekking hebben op het karakter van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze activiteit staat
specifiek in het teken van democratie. Het zal niet alleen gaan over het
democratische karakter van het openbaar onderwijs, maar ook over
de Provinciale Statenverkiezingen. Die worden gehouden op woensdag 20 maart, dus midden in de School!Week.
Leerlingen die aan het debat meedoen, hebben hiervoor een training
gekregen. Deze training werd aangeboden door VOS/ABB en VOO en is
verzorgd door Connie Ettema van de stichting Debatteren kun je leren.

Zaanstad laat kernwaarden
leven
Zaan Primair zet in de School!Week de
kernwaarden van het openbaar onderwijs
centraal. De openbare basisscholen in de gemeente Zaanstad werken aan een gezamenlijke bovenschoolse Raad van Kinderen.
Deze raad gaat het bestuur adviseren over maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van het
openbaar onderwijs. Zaan Primair had vorig jaar en
het jaar daarvoor ook al een raad van kinderen. Eerst
was dat groep 7 van obs De Dijk en vorig jaar groep
7 van obs De Jagersplas. De leerlingen gingen aan de
slag met de vraag welke invloed de kernwaarden van
het openbaar onderwijs hebben. Dat deden ze onder
leiding van de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien. Ze hebben over de invloed van de
kernwaarden een filmpje gemaakt, dat op YouTube
staat. De Zaanse kinderraad won daarmee de tweede
prijs van de Buzz Award. In de School!Week en ook
daarna gaat Zaan Primair verder aan de slag met de
kernwaarden, niet alleen met de kinderraad, maar
ook binnen de schoolteams en de medezeggenschapsraden. Zo gaan de kernwaarden meer leven.

Zwolle: ‘Openbaar onderwijs verbindt’
Op woensdag 20 maart is bij de pabo van Hogeschool Windesheim in Zwolle
de studiemiddag en -avond Openbaar onderwijs verbindt.
Deze activiteit staat in het teken van het Diploma openbaar onderwijs.
Studenten, leerkrachten en anderen met dit diploma kennen de specifieke identiteit van
het openbaar onderwijs. Dr. Erik Renkema van Hogeschool Windesheim opent de middag.
Hij is associate lector levensbeschouwelijke educatie & diversiteit en docent levensbeschouwelijke vorming. Renkema zal ingaan op de vraag hoe je als leerkracht handen en
voeten geeft aan het karakter van het openbaar onderwijs. Daarna zijn er inspirerende
cirkelsessies met praktijkvoorbeelden. Na een warm buffet volgen verdiepende workshops. De studiemiddag en -avond (15.30 – 20.00 uur) is bedoeld voor iedereen die het
openbaar onderwijs een warm hart toedraagt. Deelname is gratis voor medewerkers van
aangesloten pabo’s, studenten en leden van VOS/ABB en VOO. Niet leden betalen 50 euro.
Aanmelden kan via welkom@avosabb.nl.
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Venlo sluit af met Kinderconferentie
De Kinderconferentie Toon Karakter! op vrijdag 22
maart in het Limburgs Museum in Venlo wordt de
feestelijke afsluiting van de School!Week 2019.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 en brugklassers van verschillende openbare scholen laten zien dat zij karakter hebben. Op de
Kinderconferentie zijn verschillende workshops, bijvoorbeeld
over vrijheid, democratie en natuurlijk het openbaar onderwijs
dat van en voor iedereen is. De dag staat onder leiding van kindercorrespondent Tako Rietveld, bekend van onder andere het
Jeugdjournaal. De inloop is om 9.15 uur, de Kinderconferentie
duurt tot circa 15.45 uur. Deelname is gratis. Aanmelden voor de
Kinderconferentie kan via ikbenwelkom@vosabb.nl.

Inspiratie nodig? Kijk op vernieuwde website!
School!Week

Noord-Limburg zoekt het
hogerop
Leerlingen van de openbare basisscholen in Venlo en omgeving gaan in
de School!Week met een drone aan de
slag.
‘Zo laten we zien dat de scholen midden in de
samenleving staan’, vertelt directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord!
po. ‘Het wordt een unieke ervaring voor de
kinderen. Ze gaan op heel andere manier naar
hun school kijken.’
Het idee is dat ze met de dronevlucht boven
hun wijk ontdekken wat er beter kan. Het
speelplein bijvoorbeeld of voorzieningen
voor ouderen of bepaalde erfgoedlocaties. Ze
kunnen zo’n plek vervolgens adopteren en
mooier maken. ‘Zo geven de kinderen kleur
aan hun wijk en zetten ze een bijzondere plek
in de spotlights. Dat kan bijvoorbeeld met een
lichtkunstwerk of wie weet waar de kinderen
mee gaan komen. In de School!Week gaan
we dat delen met de media. Zo laten we het
openbaar onderwijs op een heel innovatieve
manier zien aan de mensen.’ Voor dit project
is de stichting Cultuurpad ingeschakeld, die
mede door Akkoord! po is opgericht.

ik
ben
WELKOM

De website van
de School!Week,
www.openbaaronderwijs.nu,
is helemaal veropenbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
nieuwd. Scholen
kunnen hier inspiratie vinden voor activiteiten in de actieweek.
Scholen die hun plannen doorgeven, worden ook op de website
vermeld. Maak daarvoor gebruik van een aanmeldformulier
dat op de vernieuwde website staat. En wie weet komen er dan
in de School!Week een fotograaf en/of journalist langs voor een
verslag in magazine Naar School!

Doet uw school dit jaar ook mee?
Gorinchemse scholen op tv
Op basisscholen in Gorinchem en omgeving worden in de
School!Week openbaar-onderwijs-journaals opgenomen.
De Stichting OVO Gorinchem werkt hiervoor samen met Gorkum TV,
de lokale digitale zender. Algemeen directeur primair onderwijs Jan
van Veen vertelt dat het een soort Sinterklaasjournaals worden. Hij
gaat naar elke basisschool van de stichting toe en laat daar filmen hoe
hij en de leerlingen hun school zien.
‘Bij ons heeft elke openbare school een eigen profiel dat we in de
filmpjes naar voren willen laten komen. Zo komt de diversiteit van het
openbaar onderwijs in beeld. Wij zien het als een keurmerk dat elke
school anders is, en ook dat elke leerling uniek is.’ De filmpjes komen op
de websites van de scholen en worden ook digitaal uitgezonden door
Gorkum TV. Daarnaast komt OVO Gorinchem met ansichtkaarten waarop het unieke karakter van de openbare scholen te zien is. Die kaarten
worden in de omgeving verspreid, bijvoorbeeld op consultatiebureaus.
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PRAKTIJKONDERWIJS

Veilig praten over seks
Hoe kun je met pubers in het praktijkonderwijs praten
over seks en het aangeven van eigen wensen en
grenzen? De methodiek Je Lijf Je Lief! biedt hierop een
antwoord.

‘D

it lesprogramma is super’,
zegt Lysia van der Krogt. Zij
werkt ruim 10 jaar op de
openbare Praktijkschool
Westfriesland in Grootebroek (bij Enkhuizen). Haar leerlingen stellen haar
geregeld vragen over seks. Wat is masturberen en waarom worden meisjes
ongesteld? ‘Dankzij Je Lijf Je Lief!
kunnen we iets aanbieden dat op het
niveau van de leerlingen ligt. De lessen sluiten goed bij ze aan. Er worden
pictogrammen en filmpjes gebruikt.
Die afwisseling is heel belangrijk!’
Gevraagd naar aanpassingen die zij
in het lesprogramma doet, antwoordt
ze: ‘Samen met de mentor kijk ik per
klas naar de behoefte. Laatst hadden we een klas met een heel korte
spanningsboog. Die leerlingen konden
maximaal een halfuurtje hun aandacht
erbij houden. Wat ik dan doe, is de
opdrachten halveren en de lessen
uitsmeren over meerdere momenten.’

‘Veilige sfeer in de
klas creëren’
Anonieme vragenbus
Van der Krogt heeft een vragenbus
gemaakt. Daarin kunnen leerlingen
anoniem hun vraag deponeren. ‘De
bus zit altijd vol. Het werkt heel goed
als je een brandende vraag hebt die je
niet durft te stellen aan een leeftijdsgenoot en zelfs niet durft op te zoeken
op internet. Over seks praten is nog
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steeds een taboe, overal, dus ook op
onze school.’
Ze merkt dat als jongens en meisjes bij
elkaar zitten, ze wat minder gemakkelijk loskomen. ‘Sommige jongens
vertonen haantjesgedrag. Meisjes
kunnen dan bang zijn om openheid te
tonen, omdat ze dan door jongens getreiterd kunnen worden. Ik probeer dat
op te lossen door in te spelen op het
moment. Dat lukt vaak met humor.’

Veilige sfeer in de klas
De methodeJe Lijf Je Lief! is volgens
Van der Krogt een heel goed middel
om in de klas een veilige sfeer te
creëren. De lessen worden bij haar op
school aan eersteklassers gegeven.
‘Ze zijn dan nog best jong, dus in het
begin is er veel gegiechel. Door creatieve werkvormen – zoals: schrijf op
een flap alle woorden die met seks te
maken hebben – proberen we ze een
beetje los te laten komen.’
Een belangrijk onderwerp dat aan bod
komt, is de rol van sociale media. ‘Die

TEKST: MOVISIE EN MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: JOHN OUD

Meer over Je Lijf, Je Lief!
Het lesprogramma Je Lijf, je Lief!
heeft als doel relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen
bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Het is ontwikkeld door
Movisie in samenwerking met de
GGD Amsterdam. Het is officieel
erkend als ‘goed onderbouwd’.
Meer weten? Ga naar www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief.

ontwikkelingen gaan snel, de ouders
lopen vaak twee stappen achter en
de school weet zich er ook niet altijd
raad mee. Sexting, het online sturen
van naaktbeelden, is daar een goed
voorbeeld van.’ |

Lysia van der Krogt tussen haar leerlingen
van Praktijkschool Westfriesland.

Excursietip!
Continium Discovery Center, Kerkrade

TEKST: LUCY BEKER BEELD: KENNETH TAN EN ANNE LEFEVRE, CONTINIUM

Altijd een schot
in de roos
Een uitstapje naar het Continium Discovery Center in
Kerkrade is gegarandeerd een schot in de roos. Dit museum
over wetenschap en techniek valt enorm in de smaak bij de
jeugd, zo bleek onlangs, toen de titel Kidsproof Museum 2019
werd toegekend aan Continium. Dat komt vooral doordat
kinderen hier alles mogen aanraken en uitproberen.

H

et centrum is ontwikkeld aan de
hand van Techniekpact 2020.
Het is zo ingericht dat kinderen
worden uitgedaagd kritisch
naar hun omgeving te kijken: hoe werkt iets,

waarom is voor een bepaalde oplossing gekozen, wat zou ik zelf bedenken? Dat laatste
kunnen ze uitproberen in de opstellingen
in het museum of in een workshop. De
vele kinderen die een beoordeling gaven
als Museuminspecteur voor Museumkids
– een initiatief van de Museumvereniging –
vonden het geweldig.

Met forensische technieken
het mysterie van de
ijsmummie ontrafelen
Voor scholen in primair en voortgezet
onderwijs biedt Continium een educatief
programma met veel keus. Scholen combineren een bezoek vrijwel altijd met een
workshop in een van de sciencelabs, waarin de leerlingen met van alles aan de slag
kunnen: van raketten of bruggen bouwen
tot een actieve les over het verschil tussen
chemie en magie.

Duurzaamheidsshow
Een ontdekkingstocht door Continium start
in het Time Warp Theater, een theater met
bewegende karretjes die door de tijd vliegen: van oerknal tot toekomst. Onderweg
ervaren de scholieren hoe wetenschappelijke ontdekkingen, uitvindingen en industrie
de wereld vormden. In de Explore Zone
vinden ze vervolgens 30 actieve opstellingen die te maken hebben met de techniek
in het dagelijks leven, gegroepeerd rond
vijf thema’s: ik woon en werk, ik maak, ik
bedenk, ik eet en drink en ik en mijn lijf. In
het Future Forum kunnen scholieren meedoen aan de Duurzaamheidsshow, waarbij
ze met stemkastjes de beste oplossingen
kunnen kiezen, om vervolgens te zien welke
consequenties daaraan vastzitten.
Dit schooljaar kunnen scholen ook nog
naar de wisselexpositie CSI: Continium, waar
leerlingen met forensische technieken het
mysterie van de historische ijsmummie Ötzi
ontrafelen.

Buitenaards
Op de website continium.nl zijn brochures
te downloaden met een overzicht van alle
mogelijkheden voor primair of voortgezet
onderwijs. Leuk om te weten: naast Continium aan hetzelfde Museumplein in Kerkrade
is sinds 2015 het Columbus Earth Center gevestigd. Daar krijg je vanaf glazen galerijen
een indrukwekkend beeld van de aarde in
de ruimte. Een buitenaardse beleving!
Kijk voor meer informatie op
www.continium.nl en
www.columbusearththeater.nl.
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Voordeel & gemak
Extra VOS/ABB-korting
op Goedemorgen!
De website Goedemorgen! voor het voortgezet onderwijs biedt gereedschap voor
een goed gesprek in de klas om actualiteiten te duiden en de complexe wereld
te begrijpen. Als uw school bij VOS/ABB
is aangesloten, kunt u Goedemorgen!
gebruiken voor slechts 150 euro!
De normale vaste prijs voor Goedemorgen! is
600 euro per school per schooljaar. Als VOS/ABBlid betaalt u altijd al minder, namelijk 450 euro
per schooljaar. Daar doet uitgeverij Creathlon nog een schep
bovenop: als u nu een abonnement neemt, betaalt u als lid
van VOS/ABB tot het einde van dit schooljaar slechts 150 euro
(inclusief btw).
Let op: individuele docenten van scholen die bij VOS/ABB zijn
aangesloten kunnen een abonnement afsluiten voor 10 euro
(inclusief btw) voor de rest van het schooljaar.
Uitgebreide informatie vindt u op de website
www.goedemorgenopschool.nl.

VEEL
LEDEN
KORTING!

Scholingsbijeenkomsten

arbeidsrecht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB
verzorgen komend najaar een reeks
scholingsbijeenkomsten over arbeidsrecht.
Met deze scholingsbijeenkomsten richten de Onderwijsjuristen
zich op leidinggevenden en andere mensen in het primair en
voortgezet onderwijs die te maken hebben met personeelsbeleid en arbeidsrecht. Naast theorie komen er aansprekende
casussen en praktijkvoorbeelden aan bod.
De scholingsbijeenkomsten (alleen voor leden van VOS/ABB!)
duren een dag en worden gegeven op verschillende locaties in
het land (zie daarvoor de online evenementenagenda op www.
vosabb.nl). Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij). Er is
al veel belangstelling voor deze scholingsbijeenkomsten, dus
wacht niet te lang met aanmelden. Dat kan via:
welkom@vosabb.nl (onder vermelding van
‘Scholingsbijeenkomst arbeidsrecht’ en de datum en
locatie van uw keuze).

Loonschade
verhalen

Mediation
Het is altijd het beste om
problemen op te lossen vanuit het harmoniemodel.
Dat is het uitgangspunt van het mediation-aanbod
van VOS/ABB.
Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB is geregistreerd mediator. Zij
kan voor leden van de vereniging een mediationtraject begeleiden, bijvoorbeeld als sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, misverstanden binnen een college van bestuur of raad
van toezicht of als er problemen zijn tussen een ouder en een
leerkracht.
Info: Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl
of Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van
08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten,
kunnen voor het verhalen van loonschade tegen
gereduceerd tarief terecht bij BSA Schaderegeling.
BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die
samenhangt met arbeidsongeschiktheid als gevolg van een
ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Op basis van no
cure no pay wordt voor gerealiseerde resultaten tot 10.000
euro normaal gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar
VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent. De korting komt
neer op maximaal 300 euro per zaak.
Meer informatie staat in een brochure van BSA Schaderegeling op www.vosabb.nl (Ledenvoordeel > Loonschade verhalen).

Verzekering samenwerkingsverband
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft een
speciaal aanbod voor
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
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De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee,
voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te
verzekeren. Meer informatie staat in het
verzekeringsprogramma voor samenwer-

kingsverbanden voor passend onderwijs.
Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt. Het verzekeringsprogramma en de checklist staan op
www.vosabb.nl (Ledenvoordeel > Verzekering samenwerkingsverband).

LEDENVOORDEEL

Nieuwe aanbesteding energie
Het succesvolle inkoopcollectief Energie Voor Scholen biedt VOS/ABBleden de mogelijkheid mee te doen met een nieuwe Europese
aanbesteding voor de periode 2021 tot en met 2025. Aanmelden kan
tot 29 maart.
Energie Voor Scholen verzorgt met de collectieve inkoop van 335 miljoen kWh
elektriciteit en 112 miljoen kubieke meter aardgas de energie voor ruim 6000
schoolgebouwen. EVS maakt deel uit van het Inkoop Centrum Onderwijs van onder
andere VOS/ABB. Bij de nieuwe Europese aanbesteding wordt nadrukkelijk het
belang aangegeven om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
Nederlandse overheid. Daarom krijgen schoolbesturen diverse mogelijkheden om
hun energieverbruik geheel of aanvullend te vergroenen.

Energie-inkoop
voor 6000
schoolgebouwen

Informatiebijeenkomst Energie Voor Scholen
Op donderdag 21 februari kunt u naar een informatiebijeenkomst over de nieuwe
Europese aanbesteding. Deze bijeenkomst wordt van 13 tot 15.30 uur gehouden in
Vianen of Den Dolder (op het moment van het drukken van dit blad was de exacte
locatie nog niet bekend). U kunt zich online aanmelden via
https:/energievoorscholen/bijeenkomsten.
EVS wordt in opdracht van onder andere VOS/ABB uitgevoerd door
Hellemans Consultancy. Contact: Karin Michgels, 06-23690288,
michgels@hellemansconsultancy.nl.

Taaltraining
Genootschap Onze Taal heeft op verzoek van
VOS/ABB taaltrainingen voor leraren, managers en
bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs
ontwikkeld.
De taaltrainingen die het Genootschap Onze Taal met 15 procent VOS/ABB-ledenkorting aanbiedt, kunnen uit verschillende modules bestaan. Welke modules
u kiest, hangt af van de vraag voor welke doelgroep de training bestemd is. De
trainingen worden op locatie gegeven.
Voor meer informatie neemt u contact op met de Taaladviesdienst van
het Genootschap Onze Taal: 070-3561220 of taaladvies@onzetaal.nl.

Sanitaire producten
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, besparen veel
geld op sanitaire producten. Dit ledenvoordeel wordt uitgevoerd
door Schoolinkoop.
Het gaat onder meer om wc-papier, toiletrolhouders, handdrogers, luchtverfrissers en papieren handdoekjes. Daar gaat veel geld in om. Schoolinkoop zorgt
ervoor dat het een stuk goedkoper kan. En dat niet alleen: Schoolinkoop regelt
ook de inkoop van A tot Z, waardoor de scholen zich daar niet meer mee bezig
hoeven te houden. Dat scheelt veel tijd en dus ook veel geld!
Voor meer informatie neemt u contact op met Schoolinkoop,
073-6140010, info@schoolinkoop.nl.

Integraal
vastgoedbeheer
VOS/ABB-leden kunnen vele
duizenden euro’s besparen
met het integrale
vastgoedbeheer door onze
huisvestingspartner HEVO.
Onderdeel van dit ledenaanbod is een gratis gebouwenscan, waarbij wordt gelet op alle factoren
die bepalend zijn voor een verantwoorde keuze
voor bijvoorbeeld onderhoud of nieuwbouw.
Voor meer informatie neemt u contact op met
senior adviseur Hans Heijltjes van HEVO via
06-23340358 of hans.heijltjes@hevo.nl of
met zijn collega Jean-Marc Vloemans via
06-53721136 of jeanmarc.vloemans@hevo.nl.
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Hoe zit het
2

1

Bezwaar tegen
waarschuwing

Ontwikkelingsperspectief opstellen?
Wanneer moet het bevoegd
gezag voor een leerling een
ontwikkelingsperspectief
opstellen?
Het schoolbestuur stelt een ontwikkelingsperspectief vast voor:
• leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs (po en vo),
die extra ondersteuning nodig
hebben. Let wel: dit betreft extra
ondersteuning die uitstijgt boven
de basisondersteuning.
• leerlingen van een speciale
school voor basisonderwijs (sbo);
• leerlingen in het praktijkonderwijs
(pro);
• leerlingen in het (voortgezet)
speciaal onderwijs ((v)so).

Kan een werknemer tegen een
officiële waarschuwing bezwaar
en/of beroep aantekenen?
Tegen een officiële waarschuwing
kan geen bezwaar en/of beroep
worden aangetekend. Het is echter
niet de bedoeling om een berisping
te vermommen als officiële waarschuwing. Door te verwijzen naar
plichtsverzuim en een en ander
formeel in te steken kan de indruk
gewekt worden dat een werkgever
een berisping oplegt, maar niet de
mogelijkheid tot bezwaar en beroep
wil openstellen. Werknemer zou dan
alsnog bezwaar kunnen maken en
er zich daarbij op kunnen beroepen dat er wel sprake is van een
berisping.

Onderwijsjuristen van VOS/ABB
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven dagelijks
advies en informatie aan leden. Mail uw vraag naar
onderwijsjuristen@vosabb.nl of bel op de
ochtenden van werkdagen naar 0348-405250.
Leden kunnen ook kijken op www.vosabb.nl >
onderwijsjuristen > veelgestelde vragen.
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Nevenwerkzaamheden
melden
Moeten nevenwerkzaamheden
worden gemeld?
De werknemer is op grond van de
cao’s in primair en voortgezet onderwijs verplicht de werkgever ervan
in kennis te stellen als hij nevenwerkzaamheden verricht. Als deze
werkzaamheden naar het oordeel
van de werkgever redelijkerwijs in
strijd zijn met de belangen van de
instelling, zijn zij niet toegestaan. Het
is derhalve aan de werkgever om dit
te beoordelen en eventueel aan te
geven onder welke voorwaarden nevenwerkzaamheden zijn toegestaan.
Dit betekent ook dat een werkgever
hier met de werknemer schriftelijke
afspraken over kan maken.

VRAAG EN ANTWOORD

nu precies?
4

Ondersteuningsprofiel
Wat is het
schoolondersteuningsprofiel en
wat staat erin?
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. De keuzes die
in het schoolondersteuningsprofiel
gemaakt worden, bepalen hoe het
passend onderwijs er op een school
uitziet. Dit kan per school verschillen.
In het schoolondersteuningsprofiel
staat in elk geval informatie over:
• ondersteuning door de school
zelf: wat valt er onder de basisondersteuning?
• ondersteuning met behulp van
het samenwerkingsverband:
welke extra mogelijkheden zijn er
voor begeleiding op de school?
Bijvoorbeeld in de vorm van
arrangementen.
• doorverwijzing naar speciaal
(basis)onderwijs: wanneer
verwijst een school door?
De medezeggenschapsraad (MR)
heeft adviesrecht bij de vaststelling
van het schoolondersteuningsprofiel.

?

6

5

Leerling geweigerd

Leerling geschorst
Welke regels gelden er ten
aanzien van schorsen?
Een school mag om bepaalde
redenen een kind schorsen. Een
geschorste leerling mag voor straf
geen lessen op school volgen. Dit
betekent niet dat de leerling vrij
heeft van school. De school blijft
verplicht om onderwijs te geven,
bijvoorbeeld met extra huiswerk dat
de leraar na schooltijd of telefonisch
met de leerling bespreekt.
De regels die de school hanteert
voor het straffen en schorsen van
leerlingen staan in de schoolgids en/
of het leerlingstatuut. Deze informatie
moet voor ouders goed vindbaar zijn,
zodat zij weten waar ze aan toe zijn.
Bij wet is geregeld dat een schorsing
maximaal vijf schooldagen mag
duren en dat het schorsingsbesluit schriftelijk aan ouders wordt
medegedeeld. In deze brief staan de
reden en de duur van de schorsing
en ook wordt vermeld of en hoe het
mogelijk is om bezwaar te maken.
Bij schorsingen die langer dan één
dag duren moet het schoolbestuur
de Inspectie van het Onderwijs
informeren.

Mag een middelbare school
leerlingen weigeren?
Een middelbare school mag leerlingen weigeren op de volgende
gronden:
• De school is vol.
• Een leerling wordt ingeschreven
op een ander niveau dan het
basisschooladvies. De school
mag een leerling overigens wel
op een hoger niveau plaatsen.
• De school biedt een bijzondere
vorm van onderwijs aan boven
op het reguliere onderwijs en
hanteert daarvoor extra voorwaarden, bijvoorbeeld een
sportrichting waarvoor bij leerlingen een sportiviteitstest wordt
afgenomen.
• Ouders accepteren de godsdienstige of levensbeschouwelijke
richting van de school niet. Als
er geen openbare school in de
buurt is, dan moet de bijzondere
school het kind wel toelaten.
• De school kan de leerling niet de
ondersteuning bieden die deze
nodig heeft. Omdat de school
een zorgplicht heeft, moet de
school wel een andere school
vinden die de leerling passend
onderwijs kan bieden.
Het schoolbestuur moet ouders
schriftelijk uitleggen waarom hun
kind niet wordt toegelaten. Ouders
kunnen dan binnen zes weken
schriftelijk bezwaar indienen tegen
de weigering.

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders van
schoolgaande kinderen. Voor vragen of persoonlijk advies
neemt u contact op met de informatiedienst, via
vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen van 10 tot
15 uur via telefoonnummer 0800-5010 (kies 1 voor onderwijs).
U kunt ook kijken op www.oudersonderwijs.nl
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BOEKEN

boekenkast

Nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere
publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.

Differentiëren in alle vakken
Op de schouders van reuzen
Auteurs: Paul A. Kirschner, Luce Claessens, Steven Raaijmakers |
ISBN: 978-90-778-6650-4 | Uitgever: Didactiefonline/
Ten Brink, 2019 | Aantal pagina’s: 162 | Prijs: Gratis te
downloaden, papieren versie € 17,95

Dit boek vol inspirerende inzichten voor leerkrachten is tot
stand gekomen dankzij financiële bijdragen van onder andere drie schoolbesturen in het openbaar primair onderwijs
die lid zijn van VOS/ABB: Movare, PROO en DeBasisFluvius. De auteurs selecteerden ideeën en theorieën van 24
belangrijke pioniers uit de
cognitieve psychologie en
laten zien wat deze ‘reuzen’
betekenen voor het primair
onderwijs van nu. Hun
wetenschappelijke artikelen
zijn zeer leesbaar vertaald
naar de dagelijkse lespraktijk. Elk hoofdstuk eindigt
met een lijstje praktische
tips en doorleessuggesties.
De gratis download staat op
didactiefonline.nl.

Auteurs: Johan Keijzer, Det van Gils en Karen Verheggen |
ISBN: 978-90-469-0647-7 | Uitgever: Coutinho, 2018 | Aantal
pagina’s: 127 | Prijs: € 19,50

Met 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs
is dit een praktisch boek, dat leraren van alle vakken kan
helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in
de lessen. De bijbehorende differentiatietabel laat zien dat
het mogelijk is te variëren
in niveau, tempo, inhoud,
interesse, leesvoorkeuren
en begeleiding. De werkvormen in dit boek zijn
geschikt voor alle vakken op
alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De auteurs
zijn ervaren docenten die
al jaren training geven op
het gebied van activerende didactiek, motivatie en
differentiatie.

Makkelijker
kunnen we het niet
maken, wel leuker
Aan de slag met
W&T-onderwijs
Auteurs: Harrie Ozinga en
Suzanne Wardenaar |
ISBN: 978-90-885-0807-3 |
Uitgever: SWP, 2019 |
Aantal pagina’s: 104 |
Prijs: € 21,00

In 2020 wordt Wetenschap en Technologie (W&T) een
verplicht nieuw vak op de basisschool. Dit boek is bedoeld
om leerkrachten daarop voor te bereiden en de drempel
voor hen te verlagen. De auteurs scheppen orde in de
veelheid aan lesmateriaal, kennisdagen en workshops. Ze
komen met uitgewerkte lessuggesties en tips die thematisch zijn geordend. Belangrijke rode draad is de boodschap
dat de leerkracht niet alles zelf hoeft te doen, maar slim kan
samenwerken met collega’s, andere scholen, ouders en
bedrijven.
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Auteur: Ivo Mijland |
ISBN: 978-90-79596-46-1 |
Uitgever: Quirijn, 2018 |
Aantal pagina’s: 130 |
Prijs: € 12,34

Ivo Mijland is onderwijscabaretier, trainer en coach.
Met zijn boek wil hij leraren
laten zien hoe ze zelf met
een positieve blik hun werk leuker kunnen maken. Nadrukkelijk zegt hij dat het hem niet gaat om opleuken van de
lessen, maar over het inzicht dat iedere leraar het in zich
heeft om een leuke leraar te worden die uitstraalt dat hij
plezier heeft in het werk en in de leerlingen. Mijland doet
dat in acht ‘etappes’ aan de hand van vergelijkingen met
de wielerwereld, inclusief trainingsopdrachten. Het omslagontwerp is een knipoog naar de belastingdienst, die de
schrijver inspireerde tot de titel van dit boek, dat – hoe kan
het anders – ook leuk is om te lezen.

JURIDISCH ADVIES

Dankzij WIEG langer betaald
geboorteverlof voor partner
In het voortgezet onderwijs gold het al,
maar sinds 1 januari van dit jaar hebben
ook werknemers in het primair onderwijs
recht op een week betaald kraamverlof
als hun partner is bevallen. Dat komt door
de inwerkingtreding van de Wet invoering
extra geboorteverlof (WIEG).

T

ot nu toe hadden werknemers in Nederland die
echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de
moeder zijn, ongehuwd met haar samenwonen
of haar kind hebben erkend, recht op 2 dagen
betaald kraamverlof op grond van artikel 4:2 van de Wet
arbeid en zorg (WAZO). Voor onderwijspersoneel is het recht
op kraamverlof ook in de cao’s voor primair en voortgezet
onderwijs geregeld. In de CAO VO is ervoor gekozen om ten
gunste van de werknemer af te wijken van de wettelijke bepaling en het verlof uit te breiden naar 5 dagen kraamverlof.
Dit recht is opgenomen in hoofdstuk 15 van de CAO VO. In
het primair onderwijs hebben de cao-partijen vastgehouden
aan het wettelijk recht op 2 dagen kraamverlof (hoofdstuk 8
CAO PO).

ling. Per 1 juli 2020 volgt een verdere verruiming van aanvullend 5 maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen
binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens
dit aanvullend verlof bestaat recht op een uitkering van het
UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het
maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken. Voorwaarde is dat de werknemer eerst het reguliere geboorteverlof
moet opnemen. Daarna kan de werknemer het aanvullende
geboorteverlof opnemen.
Voor het primair onderwijs is deze verruiming dus ook
ingegaan per 1 januari 2019. Is de partner van een werknemer binnen het primair onderwijs op 31 december 2018 bevallen, dan betekent dit dat de werknemer conform de cao
aanspraak maakt op 2 dagen betaald kraamverlof. Bevalt de
partner een dag later, dan is het verlof 5 dagen (naar rato
van de betrekkingsomvang). Het kraamverlof moet binnen
een tijdvak van 4 weken, te rekenen vanaf de eerste dag dat
het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont,
opgenomen worden. Voor werknemers vallend onder de
CAO VO geldt dat er niets verandert: na de invoering van de
Wet WIEG hebben zij nog steeds recht op 5 dagen betaald
verlof (naar rato).

Juridisch advies nodig? De Onderwijsjuristen van
VOS/ABB zijn dagelijks bereikbaar via 0348-405250 van
8.30 tot 12.30 uur of via onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Een week geboorteverlof en aanvullend
nog eens vijf weken
In het parlement is de duur van kraamverlof is al langere tijd
onderwerp van discussie. Uiteindelijk werd het Wetsvoorstel
invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen door
de Tweede Kamer en op 13 november 2018 ook door de
Eerste Kamer. Doel ervan is: concrete stimulans te geven
aan het bereiken van een betere participatie van partners
bij de zorg en opvoeding van hun kind, aan het bevorderen
van de arbeidsparticipatie van vrouwen en aan het bereiken
van een meer evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen de partners. De wet, die nu gefaseerd wordt
ingevoerd, spreekt niet meer van kraamverlof maar van
geboorteverlof en regelt een verruiming van dat verlof.

MR. HAFIDA AMZIAB
VOS/ABB ONDERWIJSJURISTEN

Het wettelijk geboorteverlof is per 1 januari 2019 verruimd
van de huidige wettelijke 2 dagen met loondoorbetaling
naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbeta-
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werving en search / interim management
toezichthouders, bestuurders en managers
voor tijdelijk of voor vast
altijd in dienst van uw organisatiedoelen

ontwikkelen en training
organisatiepsychologie en assessments
functioneren en beloning
HR planning en control
arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
ambtenaren- en arbeidsrecht

Voor meer informatie bel Geke Lexmond op 06 2051 6610 of mail naar geke.lexmond@leeuwendaal.nl

leeuwendaal.nl

