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Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte | paperback
middenbouw: ca. 130 pagina’s | ISBN 9789493209022 | € 17,95

Anton Horeweg | paperback
72 pagina’s | ISBN 9789493209060 | € 15,00

Marcel Schmeier | paperback
184 pagina’s | ISBN 9789492525994 | € 16,95

Eveline Bogers | paperback
160 pagina’s | ISBN 9789492525987 | € 24,95

Tamara Luijer | illustrator Barbara Mulderink | 45 kaarten 
met handleiding in doos | ISBN 9789492525543 | € 19,90

Maak begrijpend lezen leuk!

Durf jij dit boek te lezen? Slow teaching

Mondelinge taalvaardigheid

Positief leren denken

Close Reading in de praktijk bevat 
dertig complete lessenseries voor 
het basisonderwijs: tien voor de on-
derbouw, tien voor de middenbouw 
en tien voor de bovenbouw. Per se-
rie (van drie lessen) staat één tekst 
centraal. Gekozen is voor mooie, 
vaak bekende en veelgelezen pren-
tenboeken en teksten (ook gedich-
ten), zowel verhalend als informa-
tief. Verkrijgbaar als losse delen of in 
diverse voordelige combinaties. 

Dit is een serieus boek. Het is ook 
een belangrijk boek. In dit boek 
lees je over kinderen die iets ergs 
hebben meegemaakt of die het 
thuis niet altijd gezellig hebben. 
Hoe kun je als kind weten dat het 
niet jouw schuld is, en met wie 
je erover kunt praten? Dat kun 
je alleen weten als iemand het je 
vertelt. Dat doet meester Anton 
in dit boek.
Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Instructie wint aan kracht als je 
hierbij op het bord schrijft – of dit 
nu een krijtbord, een whiteboard 
of een smartboard is. Maar hoe 
gebruik je het bord optimaal? In 
dit boek pleit Onderwijsgek Mar-
cel Schmeier voor ‘slow teaching’, 
waarbij bordwerk zorgvuldig wordt 
opgebouwd en geordend, leerlin-
gen aantekeningen maken en de 
leerstof stapsgewijs en grondig 
wordt onderwezen én geleerd. Het 
boek is geschikt voor po én vo.

De eerste zeven levensjaren zijn 
kritisch voor de taalverwerving. 
Als een kind dan niet leert hoe hij 
taal goed gebruikt, is het risico op 
een taalontwikkelingsachterstand 
groot. In deze periode is de rol 
van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten dan ook cruciaal: zij 
kunnen achterstanden ofwel voor-
komen, ofwel tijdig signaleren en 
beperken. Dit boek biedt hiervoor 
praktische handvatten.

Mindsets, denk- en gedragspatro-
nen, kunnen uiteenlopen van een 
vaste tot een groeimindset. Het is 
mogelijk om bewust te werken aan 
een groeimindset, waarbij je ervan 
uitgaat dat er sprake kan zijn van 
ontwikkeling en verbetering. De uit-
leg en vragen op deze kaarten spo-
ren leerlingen in het basisonderwijs 
aan om actief te werken aan een 
groeimindset.

Gratis verzending vanaf 20 euro!
(Alleen binnen Nederland)

Marita Eskes | paperback 
300 pagina’s | ISBN 9789492525918 | € 29,95

Een goede leesstart voor elk kind

Elk kind verdient het om goed te le-
ren lezen! Dit boek beschrijft op prak-
tische wijze waarom goed technisch 
leesonderwijs van belang is, hoe het 
proces van technisch leren lezen 
verloopt en hoe hier vorm aan kan 
worden gegeven in de klas, uitgaand 
van wat onderzoek ons al jarenlang 
leert over effectief leesonderwijs. 
Cruciaal zijn een doorlopende lijn en 
professionele samenwerking binnen 
de school.
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Mohammed: ‘Ik zit hier echt wel op 
mijn plek. Een gezellige school waar 
iedereen met respect met elkaar 
omgaat en samenwerkt. Want ook dat 
vinden ze hier belangrijk. Met andere 
kinderen maar ook met mijn coach die 
helpt met keuze smaken en bij dingen 
die ik lastig vind.’ 

Merel: ‘Ik doe vmbo-basis en -kader 
een beetje door elkaar. Beeldende 
vorming vind ik heel erg leuk en ik 
ben goed in wiskunde. In de Leer-
straat kan ik dat op kaderniveau doen. 
Net als Nederlands en Mens en Maat-
schappij. Dat is fijn hoor, al moet ik er 
wel wat harder voor werken.’

Dyon: ‘Ik vind het wel fijn in de 
Leerstraat. Je hebt je eigen plek en de 
docenten komen naar ons toe. Dan 
hoef ik niet iedere keer van lokaal 
te wisselen en te sjouwen met mijn 
boeken. Engels doe ik op mavo-niveau 
en Nederlands op vmbo-kaderniveau. 
Echt superfijn dat dat hier kan.’

Mohammed, Merel en Dyon
Dyon, Merel en Mohammed zitten in de tweede klas van het Edison College in Apeldoorn waar ze werken in een 

Leerstraat. Dat betekent: iedere klas een eigen vast lokaal en vakken op verschillende niveaus. 

MEER OVER DE LEERSTRAAT VAN HET EDISON COLLEGE OP DE PAGINA’S 10 EN 11.
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Gezonde leefstijl
In de tweede golf van de corona-
pandemie groeit de aandacht voor 
een gezonde leefstijl. Met onder 
meer gezonde voeding en meer be-
weging kun je het immuunsysteem 
versterken, is de boodschap van het 
ministerie van VWS (Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport). Maar  een 
verandering van leefstijl blijkt voor 
veel mensen niet eenvoudig. Des 
te interessanter is de uitkomst van 
een project op vier basisscholen 
in Zuid-Limburg, waarover u kunt 
lezen in dit nummer (pagina 12 tot 

en met 16). Op deze scholen is al vier jaar structureel veel 
aandacht voor gezond eten en bewegen. Vier keer per 
week krijgen de leerlingen een gezonde lunch voorgezet. 
Zalm of avocado: veel leerlingen hadden het thuis nog 
nooit geproefd, maar smullen er nu dagelijks op school 
van. En na die lunch gaan ze actief buitenspelen. Na vier 
jaar hebben de kinderen op deze scholen aantoonbaar 
minder overgewicht. Het werkt dus.

Het zou mooi zijn als dit project, De Gezonde Basisschool 
van de Toekomst, verder in het land kan worden uitgerold, 
maar daar hangt wel een prijskaartje aan. In Limburg zijn 
de deelnemende scholen gesubsidieerd door de gemeen-
ten en provincie. Een belangrijke reden voor de subsidi-
ering is dat deze eenvoudige maar succesvolle aanpak de 
kansengelijkheid bevordert. Daar bovenop versterkt de 
huidige pandemie nog eens de urgentie van onderwijs in 
een gezonde leefstijl.  Want jong geleerd is oud gedaan. De 
projectleiders in Limburg verwachten dat de kinderen van 
de gezonde scholen de aangeleerde leefstijl de rest van 
hun leven behouden. Dan zullen de kosten van de project 
zich uiteindelijk terugbetalen in minder zorgkosten later. 

Op de korte termijn hebben scholen overigens te dealen 
met heel andere coronazorgen. Bijvoorbeeld heel concreet 
de vraag: hoe organiseren we dit schooljaar de voorlichting 
voor de nieuwe lichting brugklassers? Wat kun je nog doen 
voor de kinderen die nu in groep 8 zitten en een vo-school 
moeten kiezen?  Het komt weer aan op creatief denken. 
Daar zijn scholen gelukkig goed in. Er is van alles bedacht 
om de aankomende brugklassers en hun ouders toch een 
aardig beeld van de school te geven. Van een compleet 
opendagprogramma via een livestream tot persoonlijke 
VIP-tours door de school. Kijk voor inspiratie op de pagina’s 
28 en 29.

Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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10 Trots!
 Het Edison College in Apeldoorn 

is trots op de Leerstraat, een zelf-
ontworpen concept dat maatwerk 
oplevert voor vmbo-leerlingen. 
Die zijn er blij mee.

12 Een gezonde generatie
 Vier basisscholen in Zuid-Limburg 

boeken spectaculaire resultaten 
met het project De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst. De 
kinderen leren gezond eten en 
bewegen meer, en dat werkt.

17  Kernwaarden
 De kernwaarden zetten het 

openbaar onderwijs op de kaart. 
En mooier onderwijs bestaat niet. 
Twee bestuurders over de nieuwe 
kernwaarden van het openbaar 
onderwijs.

20  Gemengd pro/vmbo
 Op 29 scholencombinaties loopt 

een pilot met een gemengde 
onderbouw voor praktijkonderwijs 
(pro) en vmbo. Op het Regius 

 College in Schagen zijn de  
ervaringen positief. 

22 Duurzame docenten
 Twee leraren van openbare  

scholen in Friesland en  
Wageningen zijn gekozen tot 
Duurzaamste Docenten van 2020. 
Wat zijn hun ideeën?  

25 Politiek en onderwijs
 Wat wil de politiek met het  

onderwijs? VOS/ABB heeft de 
politieke partijen de nodige input 
gestuurd met het oog op de  
verkiezingen in maart 2021.

26 Pas op je BRIN-nummer!
 Vlak voor de kerstvakantie laat 

DUO weten welke BRIN-nummers 
met ingang van volgend school-
jaar worden opgeheven. Laat je er 
niet door overvallen!

28 Open dag in coronatijd
 Het voortgezet onderwijs haalt 

alles uit de kast om leerlingen toch 
een zo goed mogelijk beeld van de 
school te geven. In dit artikel alles 
over livestreams, online lessen en 
VIP-tours. 

30 Voordeel en gemak
 Doe de quickscan om te achter- 

halen hoe openbaar uw school 
is. En sluit aan bij onze kennisnet-
werken. Allemaal voordelen voor 
leden. 
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Korting op boek  
Tekenen voor vrede

Als uw organisatie bij VOS/ABB is  
aangesloten, krijgt u 20% korting op 
het boek Tekenen voor vrede.

Dit is een inspiratie-
boek voor opvoeders, 
thuis en op school. 
Er staan teksten en 
illustraties in die gaan 
over thema’s als moed, 
vooroordelen, vluch-
ten, vrijheid, verzoe-
ning, compassie en 
vrede. 
Er is ook een website: 
www.tekenenvoorvrede.nl. 
Daarop staan meer dan 100 ideeën om 
de wereld mooier te maken met kinde-
ren en jongeren. Tekenen voor vrede is 
een uitgave van de Stichting Vredesedu-
catie en Levendig Uitgever.

Ga naar de webshop www.tekenenvoorvrede.nl  
en gebruik de kortingscode VOSABB20.  
Dan betaalt u slechts 20 euro (in plaats van 
24,95 euro). 

Gezonde schoollunch en meer bewegen

Als we alle leerlingen op school een gezonde lunch willen 
geven en hen meer willen laten bewegen, dan moet daar 
ruim 1,5 miljard euro per jaar voor worden bijgepast. Mits de 
ouders bereid zijn om daar met elkaar ruim 1 miljard euro per 
jaar voor uit te trekken. 

Dit kan worden afgeleid uit onderzoek in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM, 
dat een van de organisaties is die het onderzoek uitvoerden, 
meldt dat met een gezonde schoollunch in combinatie met 
meer bewegen het aandeel kinderen van 4 tot 18 jaar met 
overgewicht in 20 jaar tijd zou kunnen dalen van 13,5% naar 
10,2%. Het aandeel obese kinderen zou kunnen afnemen van 
2,8% naar 2,3%. 
Er hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan: een gezonde lunch 
op school kost volgens het RIVM 2,40 euro per dag. In combi-
natie met extra beweegactiviteiten zou het 4,50 euro per dag 
worden. Ouders geven aan hiervoor 1,75 euro per dag per kind te 
willen betalen, dus zou er per leerling per dag 2,75 euro moeten 
worden bijgepast. Op basis van de bijna 2,9 miljoen leerlingen 
die nu primair of voortgezet onderwijs volgen en 40 schoolwe-
ken zou dat neerkomen op ruim 1,5 miljard euro per jaar. Mits de 
ouders bereid zijn 1 miljard euro per jaar te betalen.

Op de pagina’s 12 tot en met 16 van dit nummer leest u over de  
spectaculaire resultaten van een project met gezonde lunches en extra 
beweging op vier scholen in Zuid-Limburg.

Jan Terlouw over kracht openbaar onderwijs

In een online lezing na de algemene ledenverga-
dering van VOS/ABB heeft Jan Terlouw de kracht 
van het openbaar onderwijs belicht. 

De schrijver, natuurkundige en oud-politicus laat 
aan de hand van een historische bespiegeling en de 
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoe-
ting zien wat het brede maatschappelijke belang 
van goed openbaar onderwijs is. Ook gaat hij in op 
de essentiële rol van de leraar in de overdracht van 
kennis en de inspiratie van leerlingen. In zijn lezing 
noemt hij bovendien het belang en de schoonheid 
van kennis en de kracht van het verhaal. 
Directeur Hans Teegelbeckers en adviseur Eline 
Bakker van het Team Identiteit van VOS/ABB zijn voor de opname van de online lezing bij Terlouw thuis in Twello 
te gast geweest.

De online lezing staat op YouTube en ook op www.vosabb.nl en www.openbaaronderwijs.nu. 

Jan Terlouw (rechts) ontving Hans Teegelbeckers en Eline Bakker van 
VOS/ABB bij hem thuis, waar de lezing werd opgenomen.
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Nieuwe downloads 
voor VOS/ABB-leden
Op www.vosabb.nl staan nieuwe tools 
voor de berekening van ruimtebehoefte. 
Deze tools zijn op ons verzoek gemaakt 
door onze huisvestingspartner HEVO. 
Ook staan er nieuwe modellen voor toe-
latingsbeleid online.

Met de tools van HEVO voor respectieve-
lijk het basisonderwijs, speciaal basison-
derwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs kunnen schoolbesturen 
op basis van hun leerlingenaantallen het 
vereiste aantal vierkante meters bereke-
nen. Deze informatie is nodig bij verbouw 
of nieuwbouw, waarbij de gemeente is 
betrokken. 
De modellen voor toelatingsbeleid zijn 
gemaakt door de Onderwijsjuristen van 
VOS/ABB. Er zijn twee nieuwe modellen 
online gezet: eentje voor regulier primair 
onderwijs en eentje voor speciaal  
basisonderwijs.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, 
kunt u de tools en modellen downloaden. Ga naar 
Downloads > Huisvesting en Downloads > Toela-
ting en verwijdering op www.vosabb.nl. 

SpaarWijs voor 
vmbo’ers

Promovenda Aisa 
Amagir heeft het 
programma SpaarWijs! 
ontwikkeld. Met dit 
programma kunnen 
vmbo-leerlingen hun 
geldzaken beter leren 
begrijpen, beheren en 
plannen.

Amagir onderzocht 
wat 15-jarige leerlingen 
van financiën afweten. 
Aanleiding voor haar 
onderzoek was dat de 
financiële situatie van 
veel jongeren zorg-
wekkend is. Verkeerde 
financiële beslissin-
gen op jonge leeftijd 
kunnen later grote 
gevolgen hebben. Ze 
signaleerde onder 
andere dat jongens en 
leerlingen met een mi-
gratieachtergrond geld 
eerder als statussym-
bool zien. Ze zag ook 
een relatief laag kennis-
niveau over financiën 
onder leerlingen op het 
vmbo-basis en -kader 
die thuis meestal een 
andere taal spreken 
dan het Nederlands.

Kansengelijkheid
Met haar programma 
SpaarWijs! wil Amagir 
een bijdrage leveren 
aan kansengelijk-
heid. Het programma 
bestaat uit acht lessen 
en is speciaal ontwik-
keld voor het vmbo. 
In het materiaal ligt de 
nadruk op praktische 
opdrachten. Er is veel 
ruimte voor reflectie en 
discussie.

Het programma SpaarWijs 
staat op de website  
www.wijzeringeldzaken.nl.

VOS/ABB blijft de goedkoopste!
De algemene ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB heeft ingestemd met een gerin-
ge indexering van het lidmaatschapstarief. Het tarief voor het jaar 2021 bedraagt 
2,77 euro per leerling. Hiermee blijft VOS/ABB veruit de goedkoopste belangenbe-
hartiger voor onderwijsbestuur en -management.

Tijdens de ALV, die vanwege de coronacrisis online plaatshad, is financiële verant-
woording afgelegd over het jaar 2019. Het bestuur van VOS/ABB stelde met instem-
ming van de ALV de begroting voor 2021 vast. Daarnaast is door directeur Hans 
Teegelbeckers een beeld geschetst van de ontwikkelingen die VOS/ABB raken. Hierbij 
was onder meer aandacht voor de groei van het aantal aangesloten schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden en gemeenten. 
De leden gingen akkoord met een bestuurswisseling: Sandra Beuving (voorheen 
bestuurder van Stichting SAAM) en Ron Hoogendoorn (voorzitter van het college van 
bestuur van Stichting Talent Primair) zijn afgetreden. Bert van der Lee (directeur- 
bestuurder van Stichting O2A5) en Karen Peters (voorzitter van het college van bestuur 
van Stichting Eem-Vallei Educatief) zijn toegetreden tot het bestuur van VOS/ABB.

Kernwaarden openbaar onderwijs
Adviseur Tamar Kopmels van VOS/ABB gaf tijdens de ALV een presentatie over de 
nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Ze 
bracht onder meer het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu onder de 
aandacht. 

De volgende algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op 10 november 2021.

Meer aandacht nodig 
voor burgerschaps-
onderwijs
Het professionaliseren, opleiden 
en ondersteunen van leraren die 
burgerschapsonderwijs geven 
moet structurele aandacht krij-
gen. Dat staat in een open brief 
van onder andere VOS/ABB aan 
de Tweede Kamer.

In de brief staat dat burgerschap 
een belangrijk en breed onder-
werp is. Het gaat niet alleen over 
het bijbrengen van respect voor 
en kennis van de basiswaarden 
van de democratische rechtsstaat, 
maar ook over het ontwikkelen 
van de sociale en maatschappelij-
ke competenties om bij te dragen 
aan de pluriforme en democrati-
sche Nederlandse samenleving. De 
brief van onder andere VOS/ABB 
aan de Tweede Kamer staat in het 
teken van de het wetsvoorstel over 
de burgerschapsopdracht voor het 
onderwijs. De open brief staat op 
www.vosabb.nl.
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Gaat ABP verlagen?
Het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (ABP) presteert ondergemid-
deld. Dat blijkt uit de gemiddelde 
dekkingsgraad die De Nederland-
sche Bank (DNB) heeft berekend.

DNB meldt dat in het derde kwartaal 
de financiële positie van pensioen-
fondsen is versterkt. De dekkings-
graad steeg met 2,4 procentpunten 
naar 95,3%. Dat is boven de vereiste 
90% waaronder verlaging van de 
pensioenen nodig is. Maar als naar 
het ABP wordt gekeken, dat onder 
meer de onderwijspensioenen 
beheert, dan ligt de dekkings-
graad daaronder: 88,2%. ‘Met deze 
dekkingsgraad zou het fonds de 
pensioenen volgend jaar moeten 
verlagen’, aldus het ABP, dat eraan 
toevoegt dat het ‘in de gevarenzone’ 
zit. Na 1 januari wordt bekend of het 
ABP moet gaan verlagen.

Meeste leraren zien kansenongelijkheid
De meeste leraren zien dat er kansenongelijkheid tussen leerlin-
gen is. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend onderwijspro-
fessionals in opdracht van adviesorganisatie Bazalt Groep.

Zowel in het basisonderwijs 
als in het voortgezet onderwijs 
signaleert een meerderheid 
van de leraren dat leerlingen 
niet allemaal dezelfde kansen 
krijgen. Ze zien ook dat online 
afstandsonderwijs vooral voor 
kansarme leerlingen slecht 
uitpakt. Uit het onderzoek komt 
ook naar voren dat onderwijs-
professionals kansenongelijk-
heid vooral zien ontstaan in 
de thuissituatie van kinderen. 
Hier speelt onder andere de 
achtergrond en het oplei-
dingsniveau van de ouders 
mee. Kansarme kinderen krij-
gen thuis minder aandacht 
en ondersteuning van hun 
ouders. Ook zijn er bij hen 

thuis relatief weinig ICT-mid-
delen. Ruim de helft van de 
onderwijsprofessionals denkt 
dat het kan worden tegenge-
gaan. Dat is volgens hen een 
gedeelde taak van de school en 
de ouders. Ook de politiek, het 
ministerie van OCW en gemeen-
ten worden genoemd.

Fusie openbaar 
voortgezet onderwijs 
Zoetermeer

De Stichting Stedelijk Voortgezet 
Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) 

fuseert op 1 januari aanstaan-
de met Lucas Onderwijs. Deze 

grote stichting is van oor-
sprong katholiek en heeft scho-

len in Den Haag en omgeving.

De fusie hangt samen met 
financiële problemen bij SSVOZ. 

‘Een eerdere bezuinigingsronde 
bracht niet de oplossing die nodig 
was voor een gunstig toekomst-
scenario. SSVOZ heeft daarom een 
partner gezocht voor een bestuurs-
overdracht’, zo melden de twee 
stichtingen.

Openbaar onderwijs gewaarborgd
De waarborg van openbaar onder-
wijs is wettelijk verankerd. Dat is 
uitgewerkt in een convenant, waarin 
staat dat de gemeenteraad van Zoe-
termeer blijft toezien op het openba-
re karakter van de scholen die nu nog 
onder SSVOZ vallen.

Geld eenvoudiger verdelen

De Eerste Kamer heeft eind oktober ingestemd met de aange-
paste wet voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het 
voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft ervoor gezorgd dat brede 
scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende 
bekostiging.

VOS/ABB trok aan de bel over de voorgestelde vereenvoudiging 
van de bekostiging, omdat die nadelig zou uitpakken voor met 
name brede scholengemeenschappen in krimpregio’s. Zij zouden 
er door de nieuwe wet financieel fors op achteruit kunnen gaan, 
met als gevolg dat het onderwijsaanbod in krimpgebieden zou 
verschralen. Daar hadden de opstellers van het wetsvoorstel en 
degenen die hen hierover hadden geadviseerd geen rekening mee 
gehouden. Bestuurder Guus Hagt van de Mondia Scholengroep 
vertelde in het artikel Dit zal ten koste gaan van ons onderwijs 
in het juninummer van magazine Naar School! wat de gevolgen 
zouden zijn voor het onderwijsaanbod op Walcheren als de wet in 
ongewijzigde vorm zou worden goedgekeurd.

Kansenongelijkheid en segregatie
VOS/ABB waarschuwde de Tweede Kamer voor toenemende 
kansenongelijkheid en segregatie in met name krimpgebieden als 
deze wet er in ongewijzigde vorm door zou komen. Daarom is een 
amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat brede scholenge-
meenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging. De 
Tweede Kamer ging in juli akkoord met het aangepaste voorstel, 
de Eerste Kamer is er dus inmiddels ook mee akkoord gegaan. De 
nieuwe wet gaat in op 1 januari 2022.
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HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Een bewogen jaar
Het leven, of liever gezegd de wereld, kan ook bedreigend zijn. Daar kregen we 
volop mee te maken toen de wereldwijde coronacrisis losbarstte. Op 12 maart ging 
ons land in een ‘intelligente lockdown’. Dat had, zoals iedereen heeft ervaren, enor-
me gevolgen voor het onderwijs. Voor VOS/ABB betekende het dat wij in maart ons 
congres rond de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs en ons nieuwe Koersplan moesten afblazen. Wij hadden dat tot in de 
puntjes voorbereid, dus dat deed pijn. Maar dat was natuurlijk niets vergeleken 
met de wekenlange sluiting van alle scholen. Ineens moest het thuis met online af-
standsonderwijs. We kregen helaas bevestigd dat een veilige thuisbasis niet voor 
elk kind vanzelfsprekend is. Maar er ontstond ook een digitale revolutie, dankzij 
enorme inzet van alle betrokkenen. De voordelen daarvan moeten we vasthou-
den. In die zin lijkt de coronacrisis ook wat goeds te brengen. 

Kernwaarden
Na het afblazen van ons congres, lanceerden VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs alsnog de kernwaarden. Dat deden we met een online media-offensief. 
De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting en de slogan Openbare 
scholen waar verhalen samenkomen zijn inmiddels breed bekend. Deze waarden, 
gestoeld op onze democratische rechtsstaat, blijken zeer waardevol als we kijken 
naar de discussies over racisme, het sinterklaasfeest, het gebruik van spotprenten 
en ouderverklaringen die aangeven dat lhbti-leerlingen op sommige religieuze 
scholen niet welkom zijn. Elkaar tegensprekende artikelen uit onze Grondwet 
hebben opnieuw discussie losgemaakt over de vrijheid van onderwijs. Het wei-
geren van leerlingen en personeelsleden op basis van hun levensovertuiging en 
levenswijze is onverkoopbaar, zeker nu er een aangescherpte burgerschapswet 
in de Tweede Kamer ligt. Ik ben benieuwd of onderwijsminister Arie Slob dit soort 
praktijken gaat verbieden en of hij dat in de wet durft te verankeren.

Eigen kracht
VOS/ABB gaat als vereniging vanuit haar koers en de nieuwe kernwaarden uit van 
eigen kracht. Afgelopen jaar heeft zich dat vertaald in een groei van het aantal 
leden en uitbreiding van het VOS/ABB-team. Ook in 2021 zullen wij er weer zijn 
met ondersteuning op ieder denkbaar beleidsterrein dat het onderwijs raakt: van 
juridische ondersteuning tot HRM en van governance tot identiteit. Onze kennis-
netwerken voor bestuurders en financiële en HRM-netwerken zetten wij komend 
jaar voort. Dat doen we in een goede balans tussen digitaal en fysiek. 
VOS/ABB is nadrukkelijk van en voor de leden. Dat betekent dat we meer willen 
komen tot co-creaties, die we kunnen delen. Daarnaast blijven wij ons inzetten 
binnen de politieke lobby in Den Haag, onder meer om ervoor te zorgen dat het 
onderwijs zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd om stap voor stap naar inclusiever 
onderwijs te gaan. Dit past binnen onze missie dat er goed onderwijs moet zijn 
voor elk kind.

In december is het 
altijd goed terug te 

kijken naar wat was 
en vooruit te blikken 

op wat komt. Het 
jaar 2020 zal ik niet 

snel vergeten. Het 
overlijden in januari 

van Ritske van der 
Veen, mijn voorganger, 
was een droevige start. 

Hij zette van 2009 
tot 2016 VOS/ABB op 
de kaart en stond pal 

voor het openbaar 
onderwijs. Daar ben ik 

hem dankbaar voor! 
Hij mocht maar kort 

van zijn pensioen 
genieten. Het leven kan 

onrechtvaardig zijn…

COLUMN

Discussie over vrijheid van onderwijs  
is opnieuw losgemaakt
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TEKST EN BEELD:  

SANNE VAN DER MOST

De Leerstraat van 
het Edison College

‘Meer handen in de klas’ is niet altijd beter, zo vinden 
ze bij het Edison College in Apeldoorn. Op deze school 
is een Leerstraat ontworpen, die precies aansluit bij 
de leerbehoeften van vmbo-leerlingen. Dat betekent 
individuele aandacht, een coach voor iedere leerling, 
verantwoordelijkheid voor je eigen leerplan en de 
mogelijkheid om enkele vakken op een hoger niveau 
te doen.

Directeur Fred Meijer is heel uitgesproken. ‘Wie heeft be-
dacht dat kinderen van basis-kader-niveau acht verschil-
lende lesuren van vijftig minuten moeten hebben, in acht 
verschillende lokalen, van acht verschillende docenten 
die allemaal op een andere manier lesgeven? En dan ver-
wachten we ook nog dat ze alle boeken voor alle vakken 
bij zich hebben. Voor kinderen die moeite hebben met 
organiseren is dat echt een probleem. Dat werkt niet.’

Allemaal met elkaar in verbinding
Vanuit deze gedachte ontstond hier het idee van de 
Leerstraat. Een onderwijsconcept dat is bedacht en vorm-
gegeven door de docenten zelf, want zij zijn degenen die 
er uiteindelijk mee aan de slag gaan. In de bovenbouw 
volgen de leerlingen lessen in verschillende vaklokalen, 
die dicht bij elkaar zitten. Voor de leerlingen van het 
eerste leerjaar is de Leerstraat echt één vaste gang in de 
school met verschillende ruimtes die allemaal met elkaar 
in verbinding staan. ‘Al onze leerlingen beginnen iedere 
dag in hun eigen vaste stamlokaal’, zegt Chantal de 
Keijzer, docent en coach van de eerste klas. ‘Daar krijgen 
ze allereerst de nodige uitleg. Het grootste deel van de 
dag blijven ze ook gewoon werken in hun eigen lokaal. 
De docenten komen naar de lokalen toe voor de lessen 
en niet andersom. De leerlingen lopen dus niet door de 
school, maar blijven in hun eigen lokaal, dat ook echt hún 
lokaal is. Dat creëert rust, veiligheid en eigenaarschap. 
Precies waar deze leerlingen behoefte aan hebben.’

Echt maatwerk 
In het Leerstraatconcept van het Edison College werken 
leerlingen in een basis-kadergroep of in een kader-mavo-
groep aan hun schoolwerk. Allemaal op hun eigen niveau, 
maar wel door elkaar heen. Maar ook, bij vakken die een 

Er gebeurt in het onderwijs veel moois. In deze 
rubriek vertellen leden van VOS/ABB waar zij 
binnen hun school trots op zijn. 
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leerling wat makkelijker afgaan, op verschillende niveaus. 
‘Zo kan een basisleerling die goed is in bijvoorbeeld En-
gels dat vak op kaderniveau volgen en er ook op kader-
niveau examen in doen’, legt De Keijzer uit. Van docenten 
vraagt dat behoorlijk wat. ‘Je moet bij iedere leerling 
kijken waar hij of zij behoefte aan heeft en hoe jij daar als 
docent een rol in kunt spelen.’ Echt maatwerk dus. 
Er zijn ook langere lesuren en docenten die meerde-

re vakken geven. Zo gaf De Keijzer oorspronkelijk 
wiskunde, maar is zij tegenwoordig geheel in lijn met 
de Leerstraat- naast coach van klas 1- ook nog docent 
Nederlands en Mens en Maatschappij. ‘Onze brugklas-
sers zijn gebaat bij zo min mogelijk gezichten en een 

zo duidelijk mogelijke lijn’, legt ze uit. ‘Daarom 
geef ik 13 lesuren van 70 minuten. Dat geeft 
veel meer rust en continuïteit.’

Het leerproces centraal
Eigen verantwoordelijkheid is een andere 
belangrijke pijler van de Leerstraat. ‘Wij 

gaan in de eerste plaats uit van de leerling 
en wat die allemaal kan’, legt De Keijzer 
uit. ‘Het leerproces van de leerling staat 
centraal. Het is dan ook van wezenlijk 
belang om de leerling grip te geven op 
zijn eigen leerproces.’ Een gedachte die 
heel duidelijk naar voor komt in de manier 
waarop de voortgangsgesprekken wor-
den vormgegeven. De Keijzer: ‘De leerling 
is daar leidend. Hij is zelf verantwoordelijk 
voor het bedenken en presenteren van 
zijn leerplan en voor het maken van de 
afspraak met zijn ouders en de docent.’ 
Kortom, de leerling weet zelf wat hij nodig 
heeft. ‘Het is aan ons docenten om heel 
goed te luisteren. Doe je dat goed, dan 
kun je ze op maat bedienen. Dát is het 
belangrijkste in de Leerstraat. Daarmee 
zijn we goed op weg en daar ben ik best 
trots op.’ |

Maatwerk, 
langere lesuren en 
een eigen lokaal 
voor de klas

Merel heeft straks een diploma op meerdere niveaus
Merel Hoekstra zit in klas 2 en doet basis en kader door elkaar. 

‘Wiskunde, Nederlands en Mens en Maatschappij gaan me wat makke-
lijker af dus dat doe ik in overleg met mijn coach nu op kaderniveau. De 
andere vakken blijf ik op basisniveau doen. Dan kan ik daar wat rustiger 
aan doen en dat heb ik daar ook wel nodig. Superfijn dat dat in de Leer-
straat kan. Verder vind ik het ook heel relaxed dat we niet steeds van 
lokaal hoeven te wisselen. Dan kan ik lekker rustig blijven werken.’  

In aparte ruimtes naast de lokalen aan de Leerstraat kunnen de leerlingen rustig werken of in kleine groepjes samenwerken.
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Een dagelijks programma van gezond eten en bewegen op de 
basisschool heeft groot effect. Dat bewijst het project De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst op vier basisscholen van stichting 
MOVARE in Zuid-Limburg. Na vier jaar zijn de resultaten op gewicht 
en gedrag van de kinderen spectaculair. Tijd voor een uitrol naar 
meer basisscholen en het voortgezet onderwijs. 

DE GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST 
Investeren in een 
gezonde generatie
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TEKST: KARIN VAN BREUGEL
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D
e 46 scholen van MOVARE lig-
gen in Zuidoost-Limburg, in het 
parkstedelijk gebied. ‘Op alle 
GGD- en CBS-kaarten kleurt 

deze regio donkerrood. De voedings- en 
beweegpatronen zijn hier in het alge-
meen slecht te noemen. De leefstijl, die 
wij gemakshalve Bourgondisch noemen, 
is eigenlijk heel triest. De gezondheid is 
hier slechter dan in de rest van het land, 
mensen worden gemiddeld genomen min-
der oud’, vertelt Andrew Simons, project-
leider onderwijskwaliteit en -innovatie bij 
MOVARE en tevens projectleider van De 
Gezonde Basisschool van de Toekomst.  
Simons neemt ons mee terug naar 2012, 
toen de eerste ideeën over het project 
ontstonden. ‘MOVARE zag de statistieken 
ook weerspiegeld op haar scholen. Er 
waren nogal wat leerlingen met overge-
wicht, in de broodtrommeltjes zaten vaak 
ongezonde dingen. Onze toenmalige raad 
van toezicht zei: als onderwijsstichting 
zou je je niet moeten beperken tot lezen, 
rekenen en schrijven, maar heb je ook een 
verantwoordelijkheid in het ontwikkelen 
van een gezonde, kansrijke volgende 
generatie.’

Kansenongelijkheid doorbreken
Bij wijze van experiment is in 2015 op vier 
plekken De Gezonde Basisschool van de 
Toekomst daadwerkelijk van start ge-
gaan. Simons: ‘Op deze vier basisscholen 
zetten we ons in voor een verbetering van 
de leefstijl voor alle leerlingen. Veertig 
weken per jaar, vier dagen per week 
(woensdag niet) is er gestructureerd 
aandacht voor gezondheid, beweging en 
gezonde voeding. Sociaaleconomische 

Martin Beckers, projectcoördinator van obs 
Wereldwijs: ‘Belangrijke meerwaarde’.

achterstand en gezondheidsachterstand worden vaak 
van generatie op generatie doorgegeven. Kinderen 
die met een achterstand beginnen, lopen die later niet 
meer in. Met de intensieve, geïntegreerde benadering 
van De Gezonde Basisschool van de Toekomst willen we 
de spiraal doorbreken en op die manier bijdragen aan 
kansengelijkheid.’ 
Obs Wereldwijs in Landgraaf is een van de deelnemen-
de scholen. Martin Beckers, leerkracht van groep 8 en 
schoolcoördinator van het project, zegt hierover: ‘In 
2015 zaten we aan de vooravond van een fusie. Omdat 
beide scholen in een krimpregio liggen, was het extra 
belangrijk om na te denken over onze meerwaarde. Met 
De Gezonde Basisschool van de Toekomst bieden we 
de kinderen echt iets wat er vanuit thuis vaak niet kan 
worden aangeboden.’

Gezond lunchbuffet
Voor alle leerlingen van obs Wereldwijs is er vier keer per 
week een uitgebreid lunchbuffet, waarin tachtig procent 
uit de Schijf van Vijf komt. Beckers: ‘Het buffet bestaat 
in ieder geval altijd uit drie soorten bruinbrood, meer-
dere soorten kaas, vlees en vis. Ook is er allerlei vers 
fruit en groentesalade, aangepast aan het seizoen. Onze 
cateraar, Sodexo, stemt het buffet af met een diëtist en 
met de GGD. Sodexo regelt ook de inkoop, liefst bij lokale 
leveranciers, en verwerkt de producten in een professio-
nele keuken die we speciaal hebben laten inrichten. Met 
dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden.’ 
De leerlingen lunchen in hun eigen lokaal, onder toezicht 
van een pedagogisch medewerker. In principe blijven de 
leerkrachten minimaal een kwartier in de klas om met de 
leerlingen mee te eten en om hen aan te moedigen onbe-

‘Vier keer per week een lunchbuffet 
met vlees, vis, fruit en groente’
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kende producten te eten. ‘Sommige colle-
ga’s maken daar een geweldig toneelstuk 
van’, vertelt Beckers lachend. 

Gestructureerde programmering
Na de lunch is er drie keer per week een 
bewegingsactiviteit van een klein uur, 
eveneens onder leiding van de pedago-
gisch medewerker. Eenmaal per week 
is er een culturele activiteit en wordt er 
bijvoorbeeld geknutseld. Daarnaast is 
er op woensdag een gezonde-lunch-les, 
ontwikkeld door de GGD. Beckers: ‘Dan 
behandelen we bijvoorbeeld de Schijf van 
Vijf, gaan we kijken hoe een bakker brood 
bakt of onderzoeken we welke groente 
het gezondst is. Laatst was er een les 
over verschillende soort meel en bloem. 
Nadat we boodschappen zijn gaan doen, 
hebben we er broodjes van gebakken.’ 
Naast de lunches, dagelijks activiteiten 
en lessen merk je ook aan allerlei kleine 
dingen dat obs Wereldwijs een Gezonde 
Basisschool van de Toekomst is. Zo is er in 
elke klas een fruitmand, waaruit kinderen 
naar hartenlust kunnen eten en wordt er 
al jaren niet meer getrakteerd. Een gezon-
de leefstijl zit inmiddels echt in het DNA 
van de school. 

Spectaculair resultaat
De afgelopen vier jaar deed de Univer-
siteit Maastricht intensief breed weten-
schappelijk onderzoek (onder meer acht 
promotieonderzoeken) naar De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst. In het 
onderzoek, onder leiding van hoogle-
raar Onno van Schayck, is onder meer 
gekeken naar gewicht, BMI en buikvet van 
de leerlingen - belangrijke voorspellers 

‘Ik kan me beter concentreren’

‘Het is leuk dat we elke dag heel veel verschillende 
dingen kunnen eten. We krijgen heel veel groente, 
salades en fruit maar ook wel aparte dingen, zoals 
humus. Dat hadden de meeste kinderen thuis nog 
nooit gegeten. De meeste dingen probeer ik wel 
te eten. Iets wat ik echt niet lekker vind, is mango. 
Tonijn, zalm en avocado eet ik nu juist heel graag! Als 
ik op school iets lekkers heb geproefd, vraag ik mijn 
ouders ook wel eens of ze dat kunnen kopen. Of ik 
vraag ze bijvoorbeeld om salade mee te nemen in 
plaats van vlees.
Het bewegen in de grote pauze, met de aparte mees-
ter, vind ik ook heel leuk, vooral de spellen zoals 
‘superbal’ of ‘verover de vlag’. Ik merk dat ik na het 
sporten meer energie heb en me op school ook iets 
beter kan concentreren. Zeker als het binnen warm 
is.’
Fenne, groep 8

‘Hiermee 
doorbreken we 
een spiraal en 

dragen we bij aan 
kansengelijkheid’ 

van bijvoorbeeld diabetes en hart- en 
vaatziekten op latere leeftijd. Simons: ‘We 
zien dat het gewicht van kinderen op de 
projectscholen nu gezonder is. Dat is op 
zich al een mooi resultaat, maar als je het 
afzet tegen de controlescholen, dan is het 
echt spectaculair. Op de controlescholen 
werden ‘slechts’ kortdurende interven-
ties aangeboden rondom bewegen en 
voeding, er was geen gestructureerde 
aanpak. Op deze controlescholen is het 
gewicht van de kinderen in dezelfde vier 
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jaar ongezonder geworden. Je kunt dus eigenlijk maar 
één conclusie trekken: niets doen is geen optie!’

De Gezonde Basisschool van de Toekomst heeft niet 
alleen een direct effect op de gezondheid van leerlingen, 
maar ook op hun hun emotionele gesteldheid. Zo blijkt 
dat kinderen zich socialer zijn gaan gedragen en wordt 
er minder gepest. Beckers: ‘Ik kan niet precies verklaren 
hoe dat kan, misschien wel omdat kinderen nu meer sa-
men spelen. Tijdens de pleinwacht is het inmiddels echt 
zeldzaam dat we ergens moeten ingrijpen. Dat was in het 
verleden wel anders.’

Uitrol in Limburg en daarbuiten
Ouders betalen voor de lunch en alle activiteiten € 1,75 
per dag, bij lange na geen kostendekkend tarief. In de 
vierjarige projectfase werden alle kosten, ook het weten-
schappelijk onderzoek, gesubsidieerd door de provincie 
Limburg. Dat gaat om een miljoeneninvestering. Simons 
zegt hierover: ‘Als je structureel werkt aan de gezondheid 
van jonge kinderen, nemen zij dat gezonde gedrag mee 
naar hun volwassenheid en reproduceren dat richting 
hun eigen kinderen. Zo krijg je een gezondere, nieuwe 
generatie, die bijvoorbeeld minder aanspraak maakt op 
ziektekosten, minder verzuimt. Uiteindelijk is er econo-
misch rendement.’
Op basis van de resultaten is besloten om het project ver-
der uit te gaan rollen. Daarbij ligt de focus op de zwakste 
wijken, daar waar de nood het hoogst is, onder meer in 
Kerkrade en Heerlen. Begin 2022 moeten er elf Gezonde 

Basisscholen van de Toekomst in Parkstad zijn. Dat zijn 
deels scholen van MOVARE. Het doel voor 2023: dertig 
locaties in de hele provincie. Voor de financiering worden 
lokale en landelijke bronnen aangeboord. Inmiddels is 
ook de eerste spin-off gerealiseerd buiten Limburg: drie 
scholen in Alphen aan de Rijn gaan met dit concept aan 
de slag. 

Vet eten is vet duur
Simons zou het project ook graag verbreden richting 
het voortgezet onderwijs. ‘VO-scholen kunnen met de 
bewegingsactiviteiten wel goed uit de voeten, maar de 
voedingscomponent is vaak lastiger, omdat de kantine is 
uitbesteed aan derden. Twee scholen van Onderwijsge-
meenschap Venlo & Omstreken (OGVO) hebben inmid-
dels besloten om stappen te gaan zetten richting een 
gezonde focus. Het Valuascollege heeft de schoolkantine 
omgebouwd en runt de kantine nu zelf, met de eigen 
leerlingen. Hun motto is daarbij: wie vet wil eten, moet 
ook vet betalen. Dat helpt kinderen om andere, gezonde 
keuzes te maken. Ik vind dat heel mooi!’ |

De eerste spin-off komt in 
Alphen aan den Rijn

Na de gezonde lunch gaan de leerlingen een uur bewegen onder leiding van een pedagogisch medewerker.
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KERNWAARDEN

Kernwaarden zetten 
openbaar onderwijs 
op de kaart
‘De kunst is om het karakter van de openbare school op 
één te zetten. Zo krijgen we het openbaar onderwijs op de 
kaart.’ Dat zegt bestuurder Jos Timmermans van samen-
werkingsstichting Aves met basisscholen in de gemeenten 
Noordoostpolder, Kampen en Steenwijk.

T
immermans dacht in de expertgroep van  
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO)  actief mee over de totstandkoming van 
de nieuwe kernwaarden gelijkwaardigheid, vrij-

heid en ontmoeting. ‘Ik heb een katholieke achtergrond 
en ben nu bestuurder van zowel openbare, katholieke als 
protestants-christelijke basisscholen. Je ziet dat er veel 
gemeenschappelijk is in de waarden van deze zuilen. 
Iedereen wil dat kinderen omzien naar elkaar en in een 
betere wereld terechtkomen. De weg waarlangs je dat 
doet, is afhankelijk van de grondslag.’

Kernwaarden bieden houvast
‘Voor openbaar onderwijs is het fundament dat het 
aan álle kinderen en álle gezindten ruimte geeft 
en iedereen zich welkom laat voelen. Deze nieuwe 
kernwaarden maken dat heel goed zichtbaar. Op 
onze scholen wil ik ze daarom aanreiken aan teams 
en directeuren om ze te gebruiken bij het maken van 
schoolplannen. Dat geeft houvast, zorgt ervoor dat je 

werkt vanuit een gezamenlijke taal en er 
in je pedagogiek op kunt teruggrijpen. 
Als je als team voor elkaar krijgt dat je 
de kernwaarden als uitgangspunt neemt 
in al je handelen, levert dat duidelijkheid 
op. Ook bij de leerlingen, want bijvoor-
beeld bij conflicten kun je de kernwaar-
den gebruiken. Wat vinden we hier ook 
alweer belangrijk? Oh ja, gelijkwaardig-
heid: iedere mening mag er zijn.’

Waar verhalen samenkomen
Iedereen die zich thuis voelt in de 
democratische rechtsstaat, kan volgens 
Timmermans de nieuwe kernwaarden 
omarmen. ‘We benadrukken hiermee 
de expliciete opdracht van de openbare 
school om de democratische waarden 
blijvend op de kaart te houden én de 
vaardigheden die nodig zijn om onze de-
mocratie gezond te houden. Daarin mag 
het openbaar onderwijs laten zien dat 
het een wezenlijke bijdrage levert aan de 
hele samenleving. Dat doen de openbare 
scholen door iedereen actief welkom te 
heten en de verschillen tussen mensen 
op te zoeken. Dat komt heel mooi tot 
uitdrukking in de slogan Waar verhalen 
samenkomen. Daarin onderscheidt het 
openbaar onderwijs zich!’  

TEKST: TAMAR KOPMELS

‘Ook bij conflicten kun je de 
kernwaarden gebruiken’
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KERNWAARDEN

Kernwaarden en corona…
De nieuwe kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en 
ontmoeting werden in juni gelanceerd. Dat gebeurde 
online en met vertraging, want eigenlijk had er in maart 
van dit jaar al een groot congres moeten zijn in het Ne-
derlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dat kon helaas 
niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Het congres 
werd verzet naar november, maar toen kwam de tweede 
coronagolf en moest ook dat worden gecanceld.  
Er is nu voor gekozen om met meer publiciteit via de ver-
schillende mediakanalen van VOS/ABB de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs extra onder de aandacht te 
brengen. Veel informatie staat op het portaal 
www.openbaaronderwijs.nu. 

Leerplein055

Het openbaar primair onderwijs in de gemeente 
Apeldoorn valt onder Stichting Leerplein055. Deze 
stichting werkt expliciet vanuit de nieuwe kernwaar-
den van het openbaar onderwijs.
Op de website van Leerplein055 staat dat het openbaar 
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlin-
gen met aandacht voor de kernwaarden. Daarbij gebruikt 
deze stichting de aloude slogan Niet apart, maar samen 
van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), maar ook 
als ‘stevige basis’ de nieuwe kernwaarden gelijkwaardig-
heid, vrijheid en ontmoeting. 
Zie www.leerplein055.nl 

Ontmoeting is toch geen waarde?

De kernwaarde ontmoeting is strikt genomen geen 
waarde, erkent Isolde de Groot van de Universiteit 
voor Humanistiek. Zij zat in de expertgroep van 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) die de kernwaarden vormgaf.
‘We hebben over deze waarde het langst gesteggeld. 
Oorspronkelijk stond ‘actieve pluriformiteit’ als derde 
kernwaarde op ons lijstje. Maar ja, dat is een nogal 
academische term. Daarom zochten we een waarde die 
uitdrukt dat het openbaar onderwijs belang hecht aan 
diversiteit en participatie. Bij ontmoeting gaat het om 
de bereidheid elkaar actief op te zoeken en in contact 
te blijven met mensen die overtuigingen en gewoonten 

hebben die anders zijn dan de jouwe.’ 
‘In de actief-pluriforme opdracht van de openbare school 
komen de idealen van vrijheid en gelijkwaardigheid 
samen. Maar de abstracte term ‘actieve pluriformiteit’ is 
voor veel mensen een struikelblok. Juist omdat we scho-
len en besturen willen helpen om aan hun medewerkers, 
leerlingen en ouders duidelijk te maken waar openbaar 
onderwijs voor staat, is gekozen voor ‘ontmoeting’. 

In gesprek over kernwaarden

Het gaat bij de nieuwe kernwaarden natuurlijk om 
meer dan alleen mooie woorden en beelden. Ze kun-
nen een prachtige aanleiding zijn om in uw stichting 
of school in gesprek te gaan over het merkbaar en 
voelbaar maken van de identiteit van het openbaar 
onderwijs.
Dan gaat het eerst om de vraag wat het karakter van uw 
stichting en/of scholen is.  En daarna of die kernwaarden 
passen bij gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Na-
tuurlijk is het ook belangrijk om met elkaar te kijken hoe 
de kernwaarden leven in de dagelijkse praktijk. 
Een mooie manier om dit gesprek te beginnen is door 
het gezamenlijk invullen van de quickscan kernwaarden 
openbare scholen. 
Deze quickscan staat op het portaal 
www.openbaaronderwijs.nu. Zie voor meer informa-
tie over de quickscan pagina 30 van dit nummer.

Ondersteuning VOS/ABB

Wilt u ook eens met uw collega-bestuurders delen 
wat de kernwaarden kunnen betekenen voor uw 
stichting? 
In onze regionale kennisnetwerkbijeenkomsten zullen 
onze adviseurs op het gebied van identiteit aanschuiven 
om hierover met u van gedachten te wisselen. Uiteraard 
bieden onze adviseurs ook ondersteuning op maat bij 
het profileren van de openbare identiteit aan de hand 
van de nieuwe kernwaarden. Deze begeleiding is voor 
de eerste vier dagdelen inbegrepen bij het lidmaatschap 
van VOS/ABB. Daarna kan een offerte op maat worden 
gemaakt.
Meer weten? Neem contact op met Tamar Kopmels 
(tkopmels@vosabb.nl) of Eline Bakker  
(ebakker@vosabb.nl), team Identiteit van VOS/ABB
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Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu staan allerlei materialen 
waarmee ook uw organisatie de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs breed onder de aandacht kan brengen. Neem maar eens een 
kijkje op het portaal bij ‘Promotiemateriaal’. U kunt daar ook het boekje 
over de nieuwe kernwaarden bestellen of gratis downloaden.

Mooier onderwijs

Krachtig, inspirerend en herkenbaar. Zo noemt Patrick Went de nieuwe kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. ‘Ze maken duidelijk waar we als openbaar onderwijs voor staan.’

ze echt overal uitdragen, voor de zicht-
baarheid van het openbaar onderwijs. We 
laten hiermee zien waar we voor staan.’

Week van het Openbaar Onderwijs
‘De kernwaarden zijn goed ontvangen. 
Vooral de slogan: Openbare scholen, 
waar verhalen samenkomen. Daar kun-
nen de scholen wat mee. Helaas heeft 
de coronacrisis met alle gevolgen voor 
het onderwijs ervoor gezorgd dat we 
het momentum rond het publiceren van 
de kernwaarden niet volledig hebben 
kunnen benutten. Zodra het kan, zie ik 
het als een kans om scholen hiertoe de 
gelegenheid te geven. Verder focussen 
we ons nu op een brede campagne in 
de Week van het Openbaar Onderwijs 
in maart 2021. Tijdens deze week zullen 
we de kernwaarden en het webportaal 
openbaaronderwijs.nu zeker promoten. 
Met onze PR-groep zijn we hard bezig om 
het openbaar onderwijs dan extra goed 
neer te zetten.’

‘Ik raad iedereen in het openbaar onder-
wijs aan om met de kernwaarden aan de 
slag te gaan, want daarmee kunnen we 
laten zien dat juist de openbare scholen 
betekenisvol zijn. Wij bieden het meest 
democratische onderwijs dat er is. De 
afspiegeling van de samenleving maakt 
openbaar onderwijs bijzonder. Mooier 
onderwijs bestaat niet! |

W
ent is directeur-bestuurder van Openbaar 
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, met 
11 basisscholen (in totaal 16 vestigingen) in 
de gemeenten Katwijk, Teylingen, Noord-

wijk, Hillegom en Lisse. Hij is ook bestuurslid van VOS/ABB 
en was betrokken bij de totstandkoming van de kernwaar-
den. ‘Voor mij drukken ze uit waarom ik trots ben om al 
meer dan veertig jaar voor het openbaar onderwijs te 
werken. Ze benadrukken hoe betekenisvol het openbaar 
onderwijs is.’

Dagelijkse praktijk
‘Binnen mijn organisatie heb ik de kernwaarden actief 
geïntroduceerd. Ik heb daarbij ruim gebruikgemaakt van 
de middelen die VOS/ABB beschikbaar heeft gesteld. 
Via een speciale nieuwsbrief heb ik de kernwaarden 
geïntroduceerd bij al onze ruim 300 medewerkers. Ze 
hebben allemaal het inspiratieboekje ontvangen en de 
set stickers om het echt levend te maken. Ik stimuleer de 
mensen om op mijn scholen met elkaar het gesprek aan 
te gaan over de vertaling van onze kernwaarden naar de 
dagelijkse praktijk. Ook heeft iedere school een ingelijste 

poster met de kernwaarden gekre-
gen en het speciale gevelbordje 

dat bij VOS/ABB verkrijgbaar 
is. Natuurlijk staan de nieuwe 
kernwaarden prominent op 
onze website en hebben we ze 
actief via social media gedeeld. 
In onze e-mailhandtekeningen 

voegen we de online 
banner van de 
kernwaarden 
toe. We moeten 

bestaat niet!

Bestuurder Patrick Went: ‘Kernwaarden bepalen hoe betekenisvol 
het openbaar onderwijs is’. 

TEKST: LEONIE SPAAN

BEELD: OPENBAAR BASISONDERWIJS DUIN- EN BOLLENSTREEK
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Gemengde 
pro/vmbo-klas 

biedt nieuwe kansen

Op 29 scholencombinaties loopt een pilot met een 
gemengde onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo. 

‘Een geweldige kans voor leerlingen die cognitief het 
vmbo aankunnen, maar de intensieve begeleiding van 
het praktijkonderwijs nodig hebben’, zegt Jolanda van 

Spaandonk van het openbare Regius College in Schagen, 
dat meedoet aan de pilot. 

S
oms is het in groep 8 niet helemaal duidelijk of 
een leerling het beste op zijn plek is in het prak-
tijkonderwijs (pro) of het vmbo. Daarom heeft 
het ministerie van OCW dit pilotproject geïni- 

tieerd, waarbij scholen ervaring kunnen opdoen met een 
pro/vmbo-onderbouwklas. De pilot is echt een antwoord 
op een knelpunt, vindt Jolanda van Spaandonk, leraar en 
mentor op de afdeling praktijkonderwijs van het Regius 
College en tevens coördinator van de pilot. ‘Er zijn leerlin-
gen die intellectueel best het vmbo zouden aankunnen, 
maar zoveel begeleiding nodig hebben dat ze bij ons op 
de afdeling praktijkonderwijs zouden komen. Daar doe je 
ze eigenlijk een beetje tekort, maar op het vmbo zouden 
ze toch grote moeite hebben, bijvoorbeeld vanwege de 
klassengrootte en de zelfstandigheid die verwacht wordt.’ 

Selectie in groep 8
Bij de eerste lichting pro/vmbo-leerlingen heeft het 
Regius College zélf de selectie gedaan. ‘Aan het eind van 
groep 8 hebben wij altijd een intakegesprek met alle 
leerlingen die voor onze praktijkschool zijn aangemeld. 
Daar zitten ook de ouders en twee leden van ons onder-
steuningsteam bij. Vorig jaar hebben we die gesprekken 
benut om te beoordelen welke kinderen naar de 
pro/vmbo-klas zouden kunnen. Daarbij keken we onder 
meer naar de leeropbrengsten, het IQ en de mate van 
zelfreflectie. Uiteindelijk zijn we toen met negen leerlin-
gen gestart.’

Het Regius College zal de toelatings-
criteria wel aanscherpen, omdat er dit 
schooljaar ook leerlingen zijn binnen-
gekomen die van de basisschool het 
gemengde advies pro/vmbo kregen. ‘Dat 
advies is voor ons bindend, dus zij zitten 
nu in de pro/vmbo-groep, maar een deel 
van hen had volgens ons beter naar het 
praktijkonderwijs kunnen gaan’, aldus Van 
Spaandonk. 

Op weg naar niveau 2
In principe is de verwachting dat alle 
leerlingen van de pro/vmbo-klas uitein-
delijk kunnen doorstromen naar een mbo 
2-opleiding. Een deel van de leerlingen 
gaat na de pro/vmbo-onderbouw naar de 
afdeling praktijkonderwijs, en dan via het 
zogenoemde Startcentrum naar niveau 2. 
Het andere deel komt via de vmbo-boven-
bouw op het mbo terecht. Het einddoel 
is dus hetzelfde, de route ernaartoe 
verschilt. Van Spaandonk: ‘We merken dat 
het heel belangrijk is om daar helder over 
te communiceren met ouders. Nogal wat 

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: JAN JONG
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ouders hebben het idee dat hun kind na 
de pro/vmbo-onderbouw naar het vmbo 
moet. Dat legt een enorme druk. Veel leer-
lingen hebben een beschadigd zelfbeeld, 
ze zijn ervan overtuigd dat ze niet kunnen 
leren. Wij werken er hard aan om dat 
zelfvertrouwen te herstellen, waarbij hun 
eigen talenten het uitgangspunt zijn. Maar 
werken aan zelfvertrouwen lukt niet goed 
als de druk te groot is.’ 

Vertrouwen in de toekomst
De pro/vmbo-leerlingen volgen een 
programma dat vergelijkbaar is met het 
vmbo, er zijn alleen enkele praktijkge-
richte activiteiten aan toegevoegd. Het 
niveau is hetzelfde als op het vmbo. Het 
grote verschil zit in de begeleiding, die 
in hoofdzaak gericht is op het vergroten 
van het zelfvertrouwen en de zelfstan-
digheid. De afdeling praktijkonderwijs 
van het Regius College heeft vanwege 
de sterke begeleidingsroute in 2019 het 
predicaat ‘excellente school’ gekregen. 
Van Spaandonk schat in dat zeker de helft 
van de tweedejaars pro/vmbo-leerlingen 
volgend jaar kan doorstromen naar de 
vmbo-bovenbouw. Daarvoor moeten zij 
in ieder geval bij Nederlands en wiskunde 
op weg zijn naar referentieniveau 2F. Ook 
wordt er gekeken naar de zelfstandigheid 
en de mate waarin de leerling zijn werk 
kan organiseren. ‘De pro/vmbo-onder-
bouw zorgt ervoor dat deze leerlingen 
hun toekomst met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien!’, besluit Van Spaandonk. |

‘Het gaat vaak 
om herstel van 
zelfvertrouwen’

‘Je wordt hier zelfstandiger!’

Sano en Jeremiah zitten in leerjaar 2 van de pro/vmbo-groep op het 
Regius College. Hoe belangrijk is deze klas voor ze?

Sano: ‘Ik ben van mezelf best onzeker. Daardoor durf ik veel dingen 
niet. Hier word ik geholpen om wat meer doorzettingsvermogen te 
krijgen en om zelfstandiger te worden. Er zijn nog wel dingen waar 
ik aan wil werken, maar ik ben al best een heel eind met die onze-
kerheid. Dat voelt fijn. De stof van het vmbo kan ik goed aan, alleen 
rekenen vind ik lastig.’ 
Jeremiah: ‘De leraren helpen mij om zelfstandiger te worden. Dat heb 
ik nodig om na dit schooljaar door te kunnen gaan naar het echte 
vmbo. Het gaat nu wel een stuk beter. In SOM check ik mijn huiswerk 
en dat plan ik zelf in. Het is eigenlijk wel fijn om dat allemaal zelf te 
doen. Tijdens de coronatijd had ik hier trouwens wel wat meer moeite 
mee. Gelukkig hielpen de leraren me toen ook, met Meet-calls. De 
meeste vakken gaan goed, dus ik hoop dat ik volgend jaar verder kan 
op het vmbo.’ 

Vervolg

De pro/vmbo-onderbouwklas krijgt 
een vervolg. Tot en met 30 november 
konden 30 scholencombinaties zich 
inschrijven voor de pilot voor school-
jaar 2021-2022.

Docent Jolanda van Spaandonk met leerlingen Jeremiah en Sano: allemaal bij met de 
veelbelovende pilot.
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De twee Duurzaamste Docenten van 2020 werken in 
het openbaar onderwijs. Het zijn Ewoud van der 
Weide, die werkt op twee openbare basisscholen 
in Friesland, en Joanne Malotaux van scholen-
gemeenschap Pantarijn in Wageningen. Ook andere 
leraren zetten zich in voor een duurzame wereld. 

W
innaar Ewoud van der Weide werkt op obs It Bynt in Win-
sum en obs De Opslach in Wommels. Beide scholen vallen  
onder de Stichting Gearhing voor primair onderwijs in de 
gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwar-

den en De Fryske Marren. ‘Binnen onze onderwijsorganisatie hebben we 
zelf kerndoel 39A aan ons onderwijsaanbod toegevoegd: de leerlingen 
leren zorg te dragen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de 
volgende generatie’, aldus Van der Weide. 

Hij vertelt dat de eerste stap in duurzaamheid bestaat uit het bewust 
worden van je eigen omgeving. Bij It Bynt bestaat die omgeving vooral 
uit weilanden waar diverse vogels te zien zijn. Daarom zette Van der 
Weide – nomen est omen -  het project Greidhoeke goes Onderwijs 
op. De Greidhoeke is het groene hart van Friesland (het Friese 
woord ‘greide’ betekent ‘weide’). Het project richt zich op het 
gebrek aan biodiversiteit in het gebied. Het is een integra-
le schoolaanpak waarbij in dit geval de bedreigde grutto 
centraal staat om kinderen bewust te maken van hun relatie 
met hun omgeving en de levende natuur. 

Hoewel duurzaamheid maar weinig voorkomt in de 
schoolboeken, heeft Van der Weide volgens de jury geen 
moeite met het integreren van duurzame thema’s in zijn 
lessen, die overigens verder gaan dan alleen de bedreigde 
weidevogel. ‘De onderwerpen dienen zich vanzelf aan: 
windmolens, gaswinning, landbouw. Met projecten weet 
hij leerlingen eigenaarschap te geven.’ Behalve It Bynt 
doen nog drie basisscholen mee aan het duurzaamheids-
project Greidhoeke goes onderwijs:  De Romte in Itens, De 
Stjelp in Baard en De Opslach in Wommels.

Meer dan biologie
Joanne Malotaux is de winnaar in de 
categorie voortgezet onderwijs. Toen 
zij vijf jaar geleden als biologiedocent 
bij openbare scholengemeenschap Pan-
tarijn in Wageningen kwam werken, had 
deze school nog geen groene omgeving. 
Malotaux kwam in actie en nu heeft het 
Pantarijn een eigen schooltuin van 2500 
vierkante meter op vijf minuten lopen van 
de school. Deze bijzondere tuin is samen 
met leerlingen ontworpen en aangelegd. 

Het doel van de tuin is om betekenis-
vol onderwijs te geven en leerlingen te 
laten merken dat ze het verschil kunnen 
maken. Duurzaamheid wordt er concreet 
en tastbaar, het gaat echt leven. De link 

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: SIMON BLEEKER EN KOEN VERHEIJDEN

Duurzame docenten maken 
leerlingen bewust van hun 
omgeving

Duurzame docent Ewoud van der Weide bij 
obs De Opslach in Wommels: aandacht voor 
biodiversiteit, windmolens 
en gaswinning.
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www.duurzamedocent.nl nog meer 
leraren en hun projecten belicht. Zo 
transformeerde clustercoördinator 
Sebastiaan Nederhoed het plein van 
openbare basisschool Het Startpunt in de 
Haagse Schilderswijk in een groene oase, 
die hij samen met de leerlingen onder-
houdt. Deze binnenstedelijke oase heeft 
een bijzonder ecosysteem: een vijver 
met salamanders en kikkers, er groeien 
paddenstoelen en beschermde bloemen 
en er worden vogelnestjes gebouwd. Er 
is ook een modderkeuken, een plek waar 
kinderen creatief aan de slag kunnen met 
water, aarde, zand en bijvoorbeeld blade-
ren, bloemen en kastanjes.
 
In de categorie ‘voortgezet onderwijs’ 
wordt onder anderen aardrijkskunde-
leraar Mark Gritters van het openbare 
Leonardo College in Leiden genoemd. Hij 
laat leerlingen meedenken over de stad 
van hun toekomst. Zo betrekt hij hen bij 
de duurzame stadsvernieuwing in de wijk 
Leiden-Zuidwest, waar de school staat. 
‘Mijn school vernieuwt het onderwijs. Wij 
gaan méér werken vanuit onze directe 
leefomgeving, om concreet te maken 
hoe ook hier hard wordt gewerkt aan de 
global goals, zoals duurzame energie en 
schoon drinkwater’, aldus Gritters.

Doorgaande leerlijn
Techniekdocent Astrid Rienks van het 
openbare Stellingwerf College in de Friese 
plaats Oosterwolde zoekt op het gebied 
van duurzaamheid de samenwerking op 
met verschillende vakcollega’s binnen en 
buiten de school, van primair onderwijs, 
mbo en hoger onderwijs. ‘Door betere 
communicatie en samenwerking van 
verschillende onderwijsinstellingen is 
het maken van een doorlopende leerlijn 
op het gebied van duurzaamheid veel 
makkelijker’, zo meldt de jury. |

Duurzame overdracht van 
de aarde aan volgende 
generatie

met haar 
vak biologie 

was logisch: 
Hoe groeit 

een plant? 
Wat doen bijen? 

Waar komt onze 
groente vandaan? 

Maar Malotaux trok het 
breder: ‘Er wordt bij allerlei 

vakken aandacht besteed 
aan duurzaamheidsthema’s. Bij 

biologie komt het elk jaar weer terug, 
maar ook bij bijvoorbeeld techniek, Ne-
derlands, aardrijkskunde en Engels heeft 
duurzaamheid een plek in het huidige 
curriculum. We creëren een overzicht 
van wat er al gebeurt, en gaan daarover 
in gesprek met elkaar om zo te zorgen 
dat daar de verbindingen tussen kunnen 
worden gelegd en het geen losse brokjes 
blijven.’ 

Het resultaat is dat de leerlingen vanuit 
verschillende perspectieven kijken naar 
de natuur en duurzaamheid. Het gaat 
volgens Malotaux om de vraag hoe zij 
wegwijs kunnen worden in de complexi-
teit van duurzaamheidsvraagstukken. 
‘Bij biologie bouwen we dat bijvoorbeeld 
gedurende de hele schoolloopbaan van 
de leerlingen geleidelijk op, door ze mee 
te nemen in de complexiteit van eco-
systemen en samen te onderzoeken 
welke effecten een handeling heeft op 
andere plekken in dat systeem, en welke 
keuzes je kunt maken om dat te veran-
deren of te verbeteren.’ De Wageningse 
docent geeft naast haar werk bij het 
Pantarijn trainingen over duurzaamheid 
op andere scholen.

Groen schoolplein
Naast de twee winnaars uit Friesland en 
Wageningen worden op de website 

Duurzame docent Joanne Malotaux in de schooltuin van Pantarijn: ‘Niet alleen 
voor biologie, maar ook voor duurzame lessen in andere vakken’.

Duurzame Docent

Op de website 
www.duurzamedocent.nl 
staat dat een duurzame 
samenleving vraagt om 
duurzaam onderwijs. Daar 
horen docenten bij die op 
school dagelijks werken 
aan het bijbrengen van 
kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor het 
verduurzamen van 
Nederland.
 
De verkiezingen van de 
Duurzame Docent van het 
Jaar zijn in 2017 gestart 
vanuit de Coöperatie Leren 
voor Morgen door de vorig 
jaar oktober overleden 
Roald Severens. Hij was 
bioloog en werkte onder 
andere voor dierentuin
Artis en Greenpeace en 
was docent aan het 
Casparus College in Weesp.



Obs Overvecht, een Utrechtse school met 
een diverse populatie, was 21 jaar geleden 
de allereerste vreedzame school. “We wilden 
kinderen leren verantwoordelijkheid te 
nemen voor zichzelf en voor anderen en hen 
opvoeden om goed te kunnen deelnemen aan de 
maatschappij”, vertelt directeur Marije Wassenaar. 
Haar school werkte mee aan de pas voltooide 
vierde versie van vreedzaam, waarin extra nadruk 
ligt op kritisch denken en sociale veiligheid.

“Onze school is een democratische oefenplaats”, zegt Wassenaar. 
“Kinderen nemen samen beslissingen. We laten hen nadenken 
over dingen die leven in de school en daarbuiten. Ze leren dat 
je een mening kunt hebben en dat het belangrijk is dat je daar 
argumenten voor hebt.” Het mooie van De Vreedzame School, 
vindt zij, is dat alle betrokkenen samen één taal spreken. “Dat 
doen we in alle klassen, op het plein en zelfs in de wijk.”
Mede doordat alle vier locaties werken met één visie en één 
aanpak, straalt de school anno 2020 rust en structuur uit. In het 
team heerst eenheid; de kinderen leren om samen beslissingen te 
nemen en helpen als mediatoren om conflicten op te lossen. 

Kritisch denken
Op dit moment verscherpen de maatschappelijke verhoudingen. 
Er is kansenongelijkheid en de sociale media hebben grote invloed 
op de publieke opinie en onderlinge verhoudingen. Daarom geeft 
het nieuwe curriculum van De Vreedzame School extra aandacht 
aan kritisch denken en sociale veiligheid. Obs Overvecht was 
pilotschool bij deze vernieuwing. In de bovenbouw zijn nieuwe 
lessen uitgeprobeerd: kritisch denken en filosoferen over identiteit 
en diversiteit. Zo dachten kinderen samen na over de vraag ‘hoe 
hoor je te leven?’ en over de vrijheid van meningsuiting.

Het gesprek aangaan 
Filosoferen en debatteren hebben inmiddels een belangrijke 
rol in het basisprogramma van vreedzaam. 
Wassenaar: “Daarmee wordt het werken 
aan burgerschap beter geïntegreerd in 
de lessen en de hele school.” Dat geeft 
houvast, ook wanneer er in de wereld iets 

ingrijpends gebeurt.  De Vreedzaam-lessen leren kinderen om 
allerlei standpunten, inclusief die van henzelf, kritisch te toetsen. 
Wassenaar: “Wij hebben een belangrijke opvoedende rol; we 
willen onze democratie voorleven op school. Als leerkracht kun 
je grote zaken, maar ook kleine voorvallen gebruiken om het 
gesprek aan te gaan. Dat zijn belangrijke leermomenten. Zo leren 
kinderen om zaken van meer kanten te bekijken en verschillende 
meningen te respecteren. Ook op zo’n moment helpt het dat je 
samen één taal spreekt .” 

Oefenen met democratie 
De consequente taal en benadering zorgen voor verbinding, 
zegt Mirjam van der Ven, landelijk programmaleider van De 
Vreedzame School. “En dankzij die verbinding kun je dingen die 
gebeuren bespreekbaar maken.” Zo raken kinderen al doende 
vertrouwd met twee belangrijke principes uit de Grondwet: 
iedereen heeft recht op een gelijke behandeling en op vrijheid 
van meningsuiting. “Het is dus belangrijk dat we pedagogische 
inspanningen leveren om democratie ook met de jonge generatie 
uit te vinden en vorm te geven. Zodat onze kinderen en jongeren, 
als volwassenen van de toekomst, met elkaar en de samenleving 
verder willen.” 
Van der Ven: “Ook in polariserende tijden is dit de pedagogiek 
van de hoop. Als je bereikt dat kinderen door de hele school 
heen het gevoel hebben dat ze een stem hebben, geef je hen 
het vertrouwen dat ze mee kunnen doen in onze democratische 
samenleving.”

Verdieping
Verder lezen over het verhaal van Obs Overvecht? 
Kijk op devreedzameschool.nl.
Wil je je verder verdiepen in burgerschap en 
de aankomende wet, download dan gratis 
het e-book over burgerschapsvorming via 
cedgroep.nl/burgerschap. Direct contact: 
devreedzameschool@cedgroep.nl

  "Onze school is een 
democratische oefenplaats”

Als leren je lief is
Als leren je lief is

ADVERTORIAL

De Vreedzame School: pedagogiek van de hoop

Argumenteren en onderling 
respect beginnen op school

CED-Advertorial A4-NaarSchool-210x297_10-20vdef.indd   1 28-10-20   10:13
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ONDERWIJSPOLITIEK

In maart kunnen we weer naar de stembus voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Coronaproof, dus 
verspreid over een aantal dagen dit keer. VOS/ABB 
heeft de politieke partijen voorzien van input voor 
hun partijprogramma’s. 

O
m de politieke partijen van 
waardevolle input te voor-
zien, heeft VOS/ABB hun een 
position paper gestuurd dat 

focust op goed en waardevol onderwijs 
voor iedereen in onze samenleving. 
Daarvoor is het nodig dat elk kind recht 
heeft op openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs. Het openbaar onderwijs 
vormt een afspiegeling van de samen-
leving, waar kinderen kennismaken met 
een verscheidenheid aan waarden en 
achtergronden. Op deze manier geven 
de openbare scholen invulling aan hun 
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid 
en ontmoeting. 

Waarborgfunctie openbaar  
onderwijs
VOS/ABB signaleert in de praktijk dat 
de waarborgfunctie van het openbaar 
onderwijs momenteel onder druk staat. 
Dat komt onder meer door de wet Meer 
ruimte voor nieuwe scholen. Deze wet is 
sinds 1 november voor het voortgezet on-
derwijs van kracht en zal vanaf 1 februari 
ook gelden voor het primair onderwijs. 
De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen 
ondermijnt met name in krimpgebieden 
de positie van het openbaar onderwijs. 
Bovendien hoeft op grond van deze wet 
in nieuwbouwwijken niet meer eerst een 
openbare basisschool te komen. Daar-
door krijgen minder kinderen toegang tot 
openbaar onderwijs en komt de algeme-
ne toegankelijkheid van het funderend 
onderwijs in het geding. Dit terwijl publiek 
bekostigd onderwijs gegarandeerd 
toegankelijk zou moeten zijn voor álle 

leerlingen en álle docenten. Het is een slechte zaak dat niet-openbare 
scholen zich nu op basis van de wet nog steeds niets hoeven aan te 
trekken van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. 
VOS/ABB blijft er daarom ook weer in het licht van de komende Tweede 
Kamerverkiezingen op hameren dat geen enkele school meer leerlingen 
of leraren mag weigeren vanwege achtergrond of levenswijze. 

Naar inclusiever onderwijs
In het verlengde hiervan pleit VOS/ABB er ook voor om het onderwijs 
inclusiever te maken. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen met een 
beperking net zoveel recht hebben op goed onderwijs als ieder ander 
kind. Als we het onderwijs inclusiever maken, vervagen de scheidslijnen 
tussen regulier en speciaal onderwijs. Zo kan een stevig fundament 
worden gelegd voor kansengelijkheid. 
  
Hierbij pleit VOS/ABB nadrukkelijk ook voor levensbeschouwelijke 
en sociale inclusie door middel van democratisch burgerschap, men-
senrechteneducatie en religieuze geletterdheid. Vanuit het ideaal van 
gelijke kansen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen elkaar kunnen 
ontmoeten. Op deze manier zal het Nederlandse onderwijsstelsel beter 
kunnen passen bij de huidige en toekomstige samenleving die wordt ge-
kenmerkt door veelkleurigheid. Het gaat erom dat elk kind in Nederland 
toegang heeft tot goed en waardevol onderwijs met gelijke kansen. |

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Toegankelijk voor 
álle leerlingen en 

álle docenten

De belangen van het 
openbaar onderwijs

Wat wil de politiek 
met het onderwijs?

In het volgende nummer van Naar School! (in februari 2021) bieden 
we u – met het oog op de verkiezingen - een handzaam overzicht 
van wat de verschillende politieke partijen willen. Daarbij zal de 
focus uiteraard liggen op de plannen die raken aan het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs.
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Pas op dat 
BRIN-nummer 

niet verdwijnt!
Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke 

BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van 
rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen 

die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in 
actie te komen. Aan de hand van een bestaande casus legt jurist 

Ronald Bloemers van VOS/ABB uit hoe het zit.

D
e casus betrof een stichting 
met verschillende openbare 
basisscholen in één gemeen-
te. Onder dat bestuur vielen 

twaalf scholen: zeven hoofvestigingen 
met een BRIN-nummer, één gedeeltelijk 
bekostigde nevenvestiging met een sub-
BRIN-nummer en vier niet-bekostigde dis-
locaties. Dat was wat duur, maar het lukte 
zo om een dekkend aanbod van openbaar 
basisonderwijs in alle wijken te hebben. 
Twee maanden nadat de bestuurder bij 
deze stichting was begonnen, werden op 
1 oktober de leerlingen weer geteld om 
de hoogte van de bekostiging te bepalen. 
De leerlingenaantallen per BRIN-nummer 
lagen boven de opheffingsnorm, dus alles 
leek in orde. Léék, want toen kwam voor 
de kerstvakantie een brief van DUO waar-
in stond dat een van de BRIN-nummers 
en de bijbehorende nevenvestiging van 
rechtswege zouden worden opgeheven 
met ingang van het nieuwe schooljaar.’

Volwaardige scholen
‘Wat belangrijk is om te weten, is dat het 
aantal leerlingen van een BRIN-nummer 
wordt geteld zónder het aantal leerlingen 
van een nevenvestiging’, zegt Ronald 
Bloemers. ‘Waar je ook op moet letten, 
is dat er meer openbare scholen in de 
buurt kunnen zijn, waardoor de grond 
van de laatste openbare school om het 
BRIN-nummer te behouden niet opgaat. 
Een ander punt is dat er bij een nevenves-
tiging maar een beperkt aantal gronden is 
op basis waarvan instandhouding moge-
lijk is. Let op: dat dien je elk jaar aan DUO 
door te geven. Als drie jaar op rij geen 
enkele grond voldoet, volgt opheffing.’
 
In deze casus was het helaas niet meer 
mogelijk het BRIN-nummer te behouden 
en verviel zowel de bekostiging van het 
BRIN-nummer als dat van de nevenves-
tiging. ‘Het betrof volwaardige scholen, 
die daarna zijn doorgegaan als dislocaties 

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: PAUL VAN DER KLEI

‘
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STICHTING EN OPHEFFING

van een nog bestaand BRIN-nummer. Dus 
er bleven twaalf scholen bestaan: zes met 
een BRIN-nummer en zes niet-bekostigde 
dislocaties.’

BRIN-nummer behouden
‘Het was natuurlijk erg jammer dat het 
BRIN-nummer niet meer kon worden be-
houden, want dat scheelde flink in de be-
kostiging. Een opgeheven BRIN-nummer 
komt niet meer terug, dus het is echt heel 
belangrijk om het te koesteren én om snel 
in actie te komen als DUO laat weten dat 
een BRIN-nummer wordt opgeheven. In 
principe kun je maar tot 1 februari alsnog 
aan DUO laten weten op welke gronden 
het BRIN-nummer zou moeten blijven 
bestaan.  VOS/ABB kan schoolbesturen 
hierbij ondersteunen. Dus wees op tijd en 
laat je deskundig adviseren’, benadrukt 
Bloemers. |

Neem contact op met de 
Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 
onderwijsjuristen@vosabb.nl. 

‘Wees op tijd en 
laat je deskundig 
adviseren!’

Ronald Bloemers: ‘Het is belangrijk te weten hoe er wordt geteld’
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Alles uit de kast voor 
OPEN DAG IN 
CORONATIJD

Een open dag organiseren in coronatijd: hoe doe je dat? 
Het voortgezet onderwijs haalt alles uit de kast om 

leerlingen toch een zo goed mogelijk beeld van de scholen 
te geven. Van livestreams, online lessen en challenges 

voor thuis tot een speciale app en VIP-tours verdeeld over 
tijdvakken.

VEEL ONLINE EN IN KLEINE GROEPJES 
NAAR PREGYM

Zelf hadden ze het wel aangedurfd om leerlingen en 
ouders op school te ontvangen. ‘Het draaiboek was al 
helemaal klaar’, zegt eersteklascoördinator Marita 
Dierckxsens van het openbare Stedelijk Gymnasium 
Breda. ‘Onze school is ruim opgezet en doordat we 
twee trappenhuizen hebben, hoef je elkaar niet tegen 
te komen. We hadden een heel plan bedacht waarin dat 
allemaal goed en veilig zou kunnen. Met tijdslots, één 
ouder per kind en een open avond voorafgaand aan de 
open dag voor nog meer spreiding.’ 
Maar toen de rectoren van de Bredase scholen onlangs 
gezamenlijk besloten om toch fysiek niets meer te 
organiseren, kon dit plan niet meer doorgaan. ‘Natuurlijk 
conformeren we ons aan dat besluit’,  aldus conrector 
Pauline Scheltema. ‘Maar het blijft wel ontzettend jam-
mer. Voor de leerlingen én voor de ouders. Een middel-
bare school kiezen, is niet niks. Je maakt toch een keuze 
voor de komende zes jaar, die ook bepalend is voor de 
rest van je leven. Dan moet je eigenlijk wel even  binnen 
de muren van de school zijn geweest om te zien hoe het 
eraan toegaat en of dat bij je past. Zeker bij een 
gymnasium.’  
Gelukkig blijft er nog een heleboel over wat wél kan. ‘Na-
tuurlijk gaan we een heleboel online doen’, licht Dierckx-
sens toe. ‘Filmpjes waarin leerlingen het gebouw laten zien 

en vertellen over hun school. We doen ook 
online voorlichtingsavonden. Gelukkig kan 
het ‘PreGym’ doorgaan. Dan komen leer-
lingen die door de basisschoolleerkracht 
zijn geselecteerd in kleine groepjes naar 
onze school om lessen te volgen in onder 
meer wiskunde, Frans en Latijn. Ze krijgen 
opdrachten mee naar huis en tijdens de 
terugkomdag worden ze nog even rondge-
leid op onze school.’ 

EEN APP MET FILMPJES

Op het openbare Walburg College in 
Zwijndrecht pakken ze het ook gron-
dig aan. Veel digitaal maar deels ook 
fysiek. Een speciale app geeft leerlingen 
en ouders alle informatie die ze nodig 
hebben. ‘Vooral de filmpjes maken de 
app interessant voor nieuwe leerlingen’, 
vertelt directeur Karlijn van Doorn. ‘Een 
interview met een burgklasmentor, een 
rondleiding door de school en brugklas-
sers die vertellen hoe de agendaplanner 
werkt.’ De Alvast Walburg Challenges 
dagen potentiële leerlingen uit om kennis 
te maken met hun nieuwe docenten. 

TEKST: SANNE VAN DER MOST

BEELD: RICK KEUS
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middagen in het VO. ‘Helaas kan dat nu 
ook niet doorgaan’, zegt Bonnema’s col-
lega Vera Duiker. ‘Daarom heeft de groep 
8-leerkracht als ambassadeur nu een 
belangrijke rol in het onder de aandacht 
brengen van de online mogelijkheden.’ 
Dat leerlingen en ouders nu geen sfeer 
kunnen proeven blijft jammer, en daarom 
organiseren de Groningse scholen sinds 
half november online kennismakingsses-
sies. Bonnema: ‘Tijdens een presentatie 
kun je samen met je ouders in de chat vra-
gen stellen aan leerlingen en docenten. 
Daarnaast zeggen wij tegen alle ouders 
om vooral ook zelf op zoek te gaan naar 
informatie. Wil je iets weten wat niet in 
een filmpje wordt verteld, schroom dan 
niet om een school gewoon te bellen of te 
mailen.’

OP VIP-TOUR DOOR DE SCHOOL

Op het Schoonhovens College denken 
ze dat sfeer proeven nog wél mogelijk is. 
‘Als je leerlingen vraagt wat de doorslag 
gaf voor hun middelbare-schoolkeuze, 
dan is dat negen van de tien keer iets wat 
ze tijdens een schoolbezoek meemaak-
ten’, weet afdelingsleider onderbouw 
Geerte Holwerda. ‘Hoe jammer is het dan 
als je ze die ervaring niet kunt bieden?’ 
De openbare school in Schoonhoven 
heeft daarom een coronaproof VIP-tour 
bedacht. Dan mogen groep 8-leerlingen 
samen met beide ouders individueel, met 
tussenpozen van drie minuten, een vaste 
route door de school lopen. ‘Dan gelden 
de regels van een doorstroomlocatie’, 
licht Holwerda toe. ‘Bij de ingang word 
je welkom geheten. Dan ga je naar de 
conciërge die vertelt dat je altijd bij hem 
terechtkunt met vragen of met een lekke 
band. Daarna kom je langs verschillende 
lokalen waar leerlingen en docenten 
interessante informatie geven of grappige 
anekdotes vertellen.’  
‘Natuurlijk kun je een heleboel informatie 
online geven en kun je leuke filmpjes ma-
ken. Ook op dat vlak zijn we voorbereid, 
maar het haalt het niet bij de echte erva-
ring. Zeker voor leerlingen telt dat zwaar’, 
zegt Holwerda. ‘Zodra de inschrijving was 
geopend, was er een enorme run op de 
VIP Tour. Beide avonden zaten snel vol. |

Virtuele open dag

Een virtuele open dag is ook een mogelijkheid in coronatijd. In dat 
geval wordt het opendagprogramma live gestreamd en kunnen groep 
8-leerlingen en hun ouders inloggen en meekijken. Voor technische 
ondersteuning om dit goed op te zetten, kunnen scholen terecht bij 
de VO Gids. Het gaat dan om een technisch pakket met een draaiboek, 
naar keuze met of zonder camera- en geluidstechnicus en/of regie-
voering. Kijk op www.devogids.nl/devirtueleopendag .

Het Schoonhovens College 
gaat coronaproof VIP-tours 
organiseren voor groep 
8-leerlingen en hun ouders. 
Deze enthousiaste 
SC-leerlingen - Nour, Ruben en 
Rosa - hebben hun schoolkeuze 
al eerder gemaakt.

Van Doorn: ‘Tussen november en januari 
sturen wij wekelijks challenges naar de 
basisscholen met filmpjes over onder an-
dere drama, muziek en wiskunde. De gro-
te finale vindt in januari plaats op school. 
Dan komen alleen de kinderen van ruim 
twintig scholen met hun groep 8 naar 
onze school om live challenges te volgen. 
Zo hebben ze het gebouw toch even van 
binnen gezien.’ Tot slot is er nog Walburg 
on Tour, waarin brugklasleerlingen samen 
met een docent voorlichting geven op 
hun oude basisschool. ‘Natuurlijk laten wij 
ook graag toekomstige brugklasouders 
onze school zien’, zegt Van Doorn. ‘Als 
ze door de maatregelen écht niet naar 
school kunnen komen, dan organiseren 
we webinars waarbij ze hun vragen live in 
de chat kunnen stellen.’

EEN WEBSITE VOOR ALLE 
VO-SCHOLEN

In Groningen hebben ze de krachten 
gebundeld. Nu de voorlichtingsdagen 
fysiek niet door kunnen gaan, pakken de 
Groningse schoolbesturen de voorlich-
ting gezamenlijk op. ‘Normaal gesproken 
organiseren wij fysieke voorlichtings-
avonden op onze elf scholen voor open-
baar voortgezet onderwijs’, licht Marrit 
Bonnema van Openbaar Onderwijs 
Groningen toe. ‘Dit jaar hebben we ons 
met alle Groningse schoolbesturen ver-
enigd en presenteren we een totaalaan-
bod van al het VO-onderwijs in Stad en 
Ommeland op scholenmarktgroningen.nl. 
Op die website hebben alle 26 Groningse 
VO -scholen hun eigen pagina met film-
pjes, informatie en presentaties.’  
Andere jaren gingen leerlingen uit groep 
8 vaak met hun leerkracht naar meedraai-
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LEDEN

KORTING!Voordeel & gemak

Hoe openbaar is uw school? Doe de quickscan!
Met de quickscan van VOS/ABB ontdekt u heel snel hoe openbaar uw school is. U vult tien vragen in, waarna 
u via de mail een rapport ontvangt met de resultaten en gratis advies. Daar staat per kernwaarde in hoe uw 
school erop scoort en wat nog ontwikkelpunten zijn. 

De kernwaarden van openbaar onderwijs (gelijkwaardig-
heid, vrijheid en ontmoeting) zijn goede instrumenten om 
de kracht van openbaar onderwijs aan de buitenwereld 
te laten zien. Maar hoe zet je ze in de praktijk in en kan 
dat nog worden versterkt? Dat ziet u aan de 
uitkomst van de quickscan, die een mooi 
startpunt kan vormen voor een gesprek in uw 
team(s) of directieberaad.  De quickscan kan 
overigens ook worden ingevuld door ouders, 
leerlingen vanaf 10 jaar, en eventueel door 
samenwerkingspartners van de school. 

Gratis begeleiding 
Als lid van VOS/ABB kunt u ons team Identiteit gratis voor 
een dagdeel uitnodigen bij u op school. Deze adviseurs 
bieden graag begeleiding (bijvoorbeeld tijdens een studie-

middag) bij het interpreteren van de quickscan. 

U vindt de kernwaarden-quickscan op: 
www.openbaaronderwijs.nu/quickscan. 
Kijk voor meer informatie over de kernwaarden 
openbaar onderwijs op de pagina’s 17, 18 en 19 
van dit nummer.

Veelgestelde vragen 
coronacrisis 
Wist u dat u als lid van VOS/ABB toegang heeft tot 
handig overzicht met vragen en antwoorden over de 
coronacrisis? Onze Onderwijsjuristen geven u antwoor-
den op veelgestelde vragen. 

Wilt u bijvoorbeeld weten of de 
vervanger die in verband met het 
coronavirus niet op school kan wer-
ken recht heeft op doorbetaling van 
loon? Is de excursie en schoolreis die 
gepland staat kosteloos te annule-
ren? Of mag een werknemer u ver-
zoeken om het verleende onbetaald 
verlof in te trekken? 

Bekijk deze en andere vragen door in te loggen op de het 
besloten deel van onze website via 
www.vosabb.nl/faq-items/coronacrisis.

Winactie 
Goedemorgen!
Hoe geeft uw school vorm aan de 
kernwaarden gelijkwaardigheid, 
vrijheid en ontmoeting? Deel uw 
verhaal en win een van de tien 
vouchers om vier maanden gratis 
gebruik te maken van Goedemorgen!

Dit is een digitale tool om in de klas 
met burgerschap aan de slag te gaan. 
Goedemorgen! van uitgeverij Creathlon 
helpt leerlingen om de actualiteit beter 
te duiden, hun eigen mening te vormen 
en open-minded in het leven te staan. 
Ga voor meer informatie naar 
www.creathlon.nl (> shop).

U kunt uw verhaal over de kernwaarden van het openbaar 
en algemeen onderwijs tot en met 3 februari mailen naar 
welkom@vosabb.nl. Vermeld daarbij ‘Winactie 
Goedemorgen!’.

‘De quickscan is bij ons expliciet opgenomen in het meerjarenplannen, omdat we de tool als  
meerwaarde zien bij de uitvoering van het kernwaardenbeleid’. 

Patrick Went, directeur-bestuurder Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Noordwijk
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Doe mee met onze kennisnetwerken
De regionale contactgroepen en netwerkbijeenkomsten van VOS/ABB krijgen in 2021 een nieuwe naam. 
Het worden kennisnetwerken. Als lid van VOS/ABB kunt u gratis aansluiten om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Voor 2021 zijn de data al gepland. Afhankelijk van de onder-
werpen en situatie rondom COVID-19 vinden de kennisnet-
werken op locatie, online of in hybride vorm plaats. 

Reserveer alvast de data in uw agenda en meld u op tijd aan. 
Voor informatie over de actuele agenda en inschrijven kijkt u 
op onze website www.vosabb.nl/bijeenkomsten. 

‘Het kennisnetwerk bestuurders biedt de mogelijkheid 
tot saamhorigheid en ondersteunt ons bij onze visie op 
openbaar onderwijs en het concept School!’  
 

Raymond de Jong, directeur-bestuurder Stichting 
Escaldascholen, West-Zeeuws-Vlaanderen

‘Al acht jaar neem ik deel aan de netwerken. De 
meest ingewikkelde uitdagingen worden besproken 
en er is ruimte voor uitgebreide toelichting op actuele 
onderwerpen. De groepen zijn niet te groot, dat zorgt 
voor veel interactie.’ 
 

Ad Winters, controller, Stichting Bravoo, Kaatsheuvel

‘Verdieping, toelichting, actualiteit, opinievorming, 
netwerken, dat schiet me meteen te binnen als ik denk 
aan de netwerkbijeenkomsten van VOS/ABB’.  
 

Willem Duifhuis, HR-adviseur, Stichting Proo Noord-Veluwe, 
Nunspeet

‘Het is waardevol dat in de kennisnetwerken 
Governance werd benadrukt dat je als groep, als 
raad van toezicht bijvoorbeeld, eerder een risicovol 
besluit neemt dan je dat als individu zou doen.’ 
 

Andrew Albers, lid raad van toezicht,  
Stichting OSG De Hoge Berg, Den Burg, Texel

Kennisnetwerk Bestuurders 
Als onderwijsbestuurder hebt u de helicopterview over al 
die onderwerpen die het onderwijs én de organisatie raken. 
Het is fijn om hierover van tijd tot tijd van gedachten te wis-
selen met andere bestuurders. Hoe pakken zij bijvoorbeeld 
de coronacrisis aan? En hoe zorgen we dat onze scholen 
zichtbaar zijn in de gemeente? 

Kennisnetwerk Financiën
De kennisnetwerken Financiën zijn bedoeld voor iedereen 
die beleidsverantwoordelijk is voor de financiën binnen 
het schoolbestuur.  In deze bijeenkomsten gaat het over 
specifieke vraagstukken, zoals de prestatieboxregeling 
en  de overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de 
bekostiging. 

Kennisnetwerk HRM 
Staat het strategisch HRM-beleid bij u op de agenda en kunt 
u hierbij wel wat hulp van anderen gebruiken? Hoe zorgt u 
dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? Kunt u een 
ontslagdossier opbouwen op basis van het goede gesprek? 
En hoe verhouden deze onderwerpen zich tot de wet- en 
regelgeving? In deze kennisnetwerken inspireren HRM-advi-
seurs elkaar. 

Kennisnetwerk Governance
Deze netwerken zijn relevant voor bestuurders en toezicht-
houders. Het samenspel tussen hen is belangrijk en hun 
werk is veelomvattend. Onderwerpen als medezeggen-
schap, het toezichtkader en de rol van de gemeente komen 
aan de orde, evenals actuele wetswijzigingen. Regelmatig 
sluiten externe partijen aan, bijvoorbeeld het Expertisecen-
trum Onderwijsgeschillen. 



Hoe zit het 

?
Onderwijsjuristen van VOS/ABB
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven dage-
lijks 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.

Veelgestelde vragen 
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB beantwoorden hier 
veelgestelde vragen van bestuur en management van scholen. 

Recht op thuiswerken

Is er een wettelijk recht op 
thuiswerken? 

Een wettelijk recht op thuiswerken 
is er niet. De coronacrisis maakt 
dat niet anders. In de Wet flexibel 
werken is het recht op aanpassing 
van de arbeidsplaats geïntrodu-
ceerd, waaronder thuiswerken ook 
zou kunnen vallen. Een werknemer 
kan om aanpassing van de arbeids-
plaats verzoeken als hij ten minste 
26 weken in dienst is. Een werkge-
ver moet dit verzoek op grond van 
de Wet flexibel werken overwegen 
en overleg plegen als hij het 
verzoek afwijst. Anders dan bij 
een verzoek om aanpassing van 
arbeidsduur of werktijd, zijn geen 
zwaarwegende bedrijfs- of dienst-
belangen vereist voor afwijzing 
van een verzoek tot thuiswerken.

Duur toelaatbaarheids-
verklaring

Moet een toelaatbaarheids-
verklaring voor het sbo en (v)so 
een minimale duur hebben? 

In de wet is geen bepaling opgeno-
men over de duur van een toelaat-
baarheidsverklaring (tlv) voor het 
speciaal basisonderwijs (sbo). Het 
samenwerkingsverband bepaalt 
dit zelf. Voor het (v)so ((voortgezet) 
speciaal onderwijs) is de duur wél 
wettelijk bepaald. Volgens artikel 
40 lid 15 van de Wet op de experti-
secentra moet de tlv voor het (v)so 
betrekking hebben op een periode 
van één of meer schooljaren. Als 
de toelaatbaarheidsverklaring in 
de loop van een schooljaar wordt 
afgegeven, moet deze ook het 
schooljaar daarna nog geldig zijn.

Trouwen in de vakantie

Heeft een werknemer recht op 
vervangend verlof als hij of zij in 
een vakantie trouwt?

Uit zowel de CAO PO als de CAO 
VO volgt dat een werknemer recht 
heeft op kortdurend betaald verlof 
wegens zeer bijzondere persoonlij-
ke omstandigheden. Een huwelijk 
wordt gezien als een bijzondere 
omstandigheid. De werknemer 
komt echter pas in aanmerking 
voor bijzonder verlof als hij of zij 
door het huwelijk niet kan werken. 
Als de werknemer in de vakantie 
trouwt, is daar geen sprake van. 
Immers, de werknemer is tijdens 
de vakantie vrijgesteld van werk-
zaamheden. Er is in dit geval geen 
recht op vervangend verlof.

1 2
3
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nu precies?
Uitspraken uitgelicht 
Enkele opvallende gerechtelijke uitspraken, uitgelicht door de Onderwijsjuristen.

Sinds de invoering van de Wet werk 
en zekerheid op 1 juli 2015 kent het 
arbeidsrecht in artikel 7:669 van het 
Burgerlijk Wetboek een limitatieve 
opsomming van gronden waarop 
een werkgever een werknemer kan 
ontslaan. Dit worden de ontslaggron-
den genoemd.  Door de invoering van 
de Wet arbeidsmarkt in balans is daar 
een nieuwe ontslaggrond bijgekomen: 
de cumulatiegrond, ook wel de i-grond 
genoemd. 

De cumulatiegrond is bedoeld voor 
die gevallen waarin voortzetting van 
het dienstverband in redelijkheid niet 
meer van de werkgever gevergd kan 
worden, waarbij de werkgever dat niet 
kan baseren op omstandigheden uit 
één enkelvoudige ontslaggrond, maar 
dit wel kan motiveren en onderbouwen 
met omstandigheden uit meerdere 

ontslaggronden samen (Kamerstukken 
I 2018/19, 35074, F). Daarbij kan het bij-
voorbeeld gaan om verwijtbaar hande-
len van de werknemer gecombineerd 
met onvoldoende functioneren en/
of een verstoorde arbeidsverhouding 
(Kamerstukken II 2018/19, 35074, nr. 3).

De kantonrechter heeft in een tweetal 
uitspraken geoordeeld dat er overge-
gaan kan worden tot ontbinding op de 
i-grond als er sprake is van één bijna 
voldragen ontslaggrond. Daarnaast 
moet de werkgever onderbouwen 
waarom de arbeidsovereenkomst op 
de cumulatiegrond ontbonden zou 
moeten worden. De kantonrechter 
doet dat niet zelf.  

Zie ook: uitspraken.rechtspraak.nl 
(zaaknummer 8255322 EJ 
VERZ 20-16)

In een zaak die onlangs door de 
kantonrechter is behandeld ging 
het om de vraag of tussen partijen 
een arbeidsovereenkomst tot stand 
is gekomen. Een werknemer had 
gesolliciteerd op een vacature voor 
de functie van leerkracht. Na het 
doorlopen van de sollicitatieprocedure 
is hem per e-mail medegedeeld dat 
hem een dienstverband voor bepaalde 
tijd werd aangeboden en is werknemer 
tot tweemaal toe gevraagd een VOG 

aan te leveren. Na het uitblijven van de 
VOG heeft de stichting de werknemer 
bericht niet meer bereid te zijn hem 
een dienstverband aan te bieden. 

Om vast te stellen of tussen partijen 
een arbeidsovereenkomst tot stand is 
gekomen, moet worden beoordeeld 
of tussen partijen sprake is van wils-
overeenstemming over alle essentiële 
elementen van de arbeidsovereen-
komst. Daartoe behoren in elk geval 
de (wettelijke) essentialia van artikel 
7:610 BW: arbeid en loon gedurende 
zekere tijd, en een gezagsverhouding. 
Over deze essentialia was voor de 
voorgestelde datum indiensttreding 
overeenstemming bereikt. Uit de cor-
respondentie bleek echter niet dat de 
stichting de voorwaarde had gesteld 
dat voor aanvang van het schooljaar 

een geldige VOG overlegd moest zijn. 
Het had voor beide partijen duide-
lijk moeten zijn dat een VOG vóór 
aanvang van het schooljaar een 
voorwaarde is voor een arbeids-
overeenkomst. Dat was in deze zaak 
niet het geval. Derhalve is er volgens 
de kantonrechter een rechtsgeldi-
ge arbeidsovereenkomst tot stand 
gekomen. Een ontbindende voor-
waarde opnemen in de arbeidsover-
eenkomst waarbij wordt bepaald dat 
het dienstverband van rechtswege 
eindigt indien de werknemer voor een 
bepaalde datum geen geldige VOG 
kan overleggen, behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Zie ook uitspraken.rechtspraak.nl 
(zaaknummer 8288289 CV 
EXPL 20-457)

Cumulatiegrond bij 
ontslag

Wanneer kun je een 
geslaagd beroep doen op de 
cumulatiegrond bij ontslag? 

Altijd aangeven dat VOG 
essentieel is

Is het overleggen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) essentieel voor de 
totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst?
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Nieuw in de

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

boekenkast
Bordwerk en aantekeningen
Slow teaching in de 21e eeuw
Auteur: Marcel Schmeier  | Uitgever: Pica, 2020  | 

ISBN: 978 94 9252 599 4  | Aantal pagina’s: 184  | Prijs: 16,95 euro

Auteur Marcel Schmeier 
pleit voor ‘slow teaching’, 
waarbij de leerkracht op 
het bord schrijft – of dat nu 
een krijtbord, whiteboard 
of smartboard is. Volgens 
Schmeier wint instructie aan 
kracht als er op het bord 
wordt geschreven, leerlingen 
aantekeningen maken en er 
interactie is tussen leer-
kracht en leerling. De auteur 
combineert kennis van 
jaren onderwijservaring met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en technieken. 
Een praktische publicatie die geschikt is voor primair en 
voortgezet onderwijs.

Bestaat dyslexie?
en is het een relevante vraag?
Auteur: Bas Levering  | Uitgever: SWP, 2020  | 

ISBN: 978 90 8850 995 7  | Aantal pagina’s: 80  | Prijs: 17,95 euro

Hoofdredacteur Bas Levering 
van magazine Pedagogiek in 
Praktijk deed de redactie van 
deze bundel, waarin bijdragen 
zijn opgenomen van verschil-
lende wetenschappers die zich 
al langer bezighouden met dys-
lexie. Denk aan prof. dr. Anna 
Bosman, prof. dr. Aryan van der 
Leij, prof. dr. Kees van den Bos 
en prof. dr. Ludo Verhoeven. 
Zij verschillen van opvatting 
over dyslexie, wat het precies 
is en waardoor het komt, maar 
in deze bundel blijken hun onderlinge verschillen toch 
kleiner dan gedacht. 

Onderwijs na Covid-19
Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Auteurs:  Dolf van den Berg e.a.  | Uitgever:  Gompel&Svacina, 

2020  | ISBN: 978 94 6371 231 6  | Aantal pagina’s: 130  |  

Prijs: 22,50 euro

Dit boek is ontwikkeld door leden 
van de Taskforce Ontwikkelings-
gericht Onderwijs, vorig jaar 
opgericht door de onderwijskun-
dige Dolf van den Berg, die in juli 
op 80-jarige leeftijd overleed. De 
coronacrisis liet volgens Van den 
Berg en zijn mede-auteurs zien 
dat het mogelijk is om het onder-
wijs anders aan te pakken. In het 
laatste deel van dit boek schet-
sen ze vier scenario’s voor een 
andere ‘onderwijswerkelijkheid’. 

Praktische didactiek voor  
Natuur&Techniek
Auteurs: Jos Marell en Els de Vaan  | Uitgever: Coutinho, 2020  | 

ISBN: 978 90 469 0724 5  | Aantal pagina’s: 464  | 

Prijs: 42,95 euro

Er zijn veel manieren om inspire-
rende natuur- en technieklessen 
te geven op de basisschool. De 
auteurs bespreken werkvormen 
en materialen voor onderzoe-
kend en ontwerpend leren. Het 
boek is in eerste instantie ge-
schreven voor pabo-studenten 
en leerkrachten in het basison-
derwijs, maar is ook geschikt 
voor het 10-14-onderwijs en de 
buitenschoolse opvang. 



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.

JURIDISCH ADVIES

35

MR. CÉLINE HAKET

VOS/ABB ONDERWIJSJURISTEN

Scholen moeten bij het verstrekken van 
informatie over een leerling goed kijken 
hoe het zit met het ouderlijk gezag. Hebben 
beide ouders het gezag of maar één ouder? 
Het kan ook zo zijn dat na een scheiding 
nieuwe partners in beeld komen. En hoe zit 
het als er een voogd of gezinsvoogd is of 
als een leerling pleegouders heeft? 
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen 
hier vaak vragen over.

Verschillende vormen van 
ouderlijk gezag

die de nieuwe partner(s) als derde(n) ziet aan wie niet 
zonder meer informatie mag worden verstrekt die de 
privacy van in dit geval het kind raakt.  
Nieuwe partners die geen verzorgers zijn, mogen ook 
niet zonder toestemming van de ouders mee naar een 
oudergesprek. Bovendien kan de school, ook als daartoe 
toestemming van de ouders is, nieuwe partners weige-
ren bij het oudergesprek. Dit omdat de school wettelijk 
gezien alleen de ouders hoeft te informeren.

Centraal Gezagsregister
Als de school niet weet wie van de ouders het gezag 
heeft, kan het Centraal Gezagsregister uitkomst bieden. 
Daarin worden beslissingen over het ouderlijk 
gezag geregistreerd. Dit register is openbaar, 

dus iedereen kan er een 
uittreksel uit opvragen. 
De school kan dat zelf 
doen of vragen aan de 
ouder die stelt als enige 
het gezag te hebben 
om dat te doen. De 
school kan de ouders 
ook vragen om een 
uittreksel uit de 

Basisregistratie Personen van de 
gemeente, waarop staat vermeld 
wie het gezag heeft. 
 
De situatie ligt weer anders als er 
een voogd of een gezinsvoogd is. Ook 
de rol van pleegouders kan het voor 
scholen ingewikkeld maken. Er gelden 
weer andere regels als een leerling 
16 jaar of ouder is. Kortom: het kan 
een ingewikkelde puzzel zijn. Daar-
om hebben de Onderwijsjuristen de 
verschillende situaties omschreven in 
een notitie, waarbij een handig schema 
hoort. De notitie en het schema staan in 
het besloten ledengedeelte van 
www.vosabb.nl (Downloads > Overig).

Per situatie kan het antwoord verschillen 
op de vraag aan wie de school informatie 
mag geven. Als een leerling twee ouders 
heeft die zijn getrouwd of een geregi-
streerd partnerschap hebben, is het 
simpel: beide ouders hebben ouderlijk 
gezag (mits de partner van de moeder 
het kind wettelijk heeft erkend). De 
school mag in dit geval beide ouders informeren.

Gescheiden ouders
Het wordt een ander verhaal als de ouders zijn geschei-
den. Beide ouders kunnen dan nog steeds het ouderlijk 
gezag hebben, maar het komt redelijk vaak voor dat 
de rechter het gezag aan één ouder toekent. Dan hoeft 
de school alleen maar informatie te geven aan die ene 
ouder. Die moet de andere ouder op de hoogte houden 
van belangrijke informatie over het kind. Soms gebeurt 
dat niet. Dan is het goed te weten dat de ouder zonder 
ouderlijk gezag om informatie kan vragen en dat de 
school die mogelijk moet verstrekken. Dit vloeit voort uit 
het Burgerlijk Wetboek.

Nieuwe partner(s)
Als één of beide ouders een nieuwe partner heeft/heb-
ben en die is/zijn niet aangemerkt als verzorger(s), mag 
de school niet zonder meer informatie over het kind aan 
de nieuwe partner(s) geven. Daarvoor is wederzijdse 
toestemming nodig van de ouders. Dit vloeit voort uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

Notitie met handig 
schema 

op www.vosabb.nl



Personeel werven via VOS/ABB is een schot in de roos! U publiceert uw vacature tegen 
scherpe tarieven op www.vosabb.nl en in onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven. 
Meer weten? U leest er alles over op www.vosabb.nl/vacatures. 

Ook kunt u als lid van VOS/ABB honderden euro’s besparen bij plaatsing van uw vacature 
in landelijke en regionale kranten.
• Gemiddeld 25% besparing op de reguliere tarieven
• Automatisch doorplaatsen op banensites
• Ondersteuning bij vormgeving en doelgroepgerichte teksten
• Aanvullende wervingsoplossingen mogelijk t.b.v. social media en online

Benieuwd naar de mogelijkheden? Hiervoor neemt u contact op met onze partner 
Godding & co: 013-5186158 / info@godding-co.nl

BREDASEWEG 86 5038 NH TILBURG | WWW.GODDING-CO.NL | RAYMOND GODDING: 06-24995025

Raymond Godding helpt organisaties om vanuit hun essentie te vertellen en verbinden. Verhaalkracht is de basis 
voor • verbeteren van samenwerking en afstemming • uitdragen van identiteit • versterken lerende cultuur - 
begeleiden van verandertrajecten - versterken van werkgeverschap en merkreputatie.

www.vosabb.nl

Op zoek naar talent? 
Geef je onderwijsvacatures het juiste podium

www.godding-co.nl


