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2019-20202019-2020 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en de code goed bestuur stellen 
nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. Om bestuurders, bovenschoolse 
managers, schooldirecteuren, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers 
een handreiking te bieden bij het vormgeven van het financieel school- 
management organiseert Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

Module 1: Elementaire financiële kennis 
2020 donderdag 23 en vrijdag 24 januari in Eindhoven: BCN Eindhoven

Module 2: Financiële kennis  
2020 dinsdag 21 en woensdag 22 januari in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2020 dinsdag 10 en woensdag 11 maart in Eindhoven: BCN Eindhoven 

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2020 donderdag 30 en vrijdag 31 januari in BCN Utrecht CS
2020 donderdag 19 en vrijdag 20 maart in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2020 dinsdag 31 maart en woensdag 1 april in Eindhoven: BCN Eindhoven 

Module 4: Analyse financiële stukken eigen onderwijsorganisatie
2020 dinsdag 24 en woensdag 25 maart in BCN Utrecht CS
2020 donderdag 2 en vrijdag 3 april in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2020 dinsdag 22 en woensdag 23 september in Eindhoven: BCN Eindhoven

MR cursussen  
2020 MR 2: dinsdag 28 en woensdag 29 januari in BCN Utrecht CS

1 daagse opfriscursus Leergang Onderwijsfinanciën
2020 vrijdag 13 maart in BCN Utrecht CS

De locaties Utrecht, Zwolle en Eindhoven liggen nabij het Centraal NS Station.

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 640,00 excl. btw en reis- en 
verblijfskosten, per module (module 4: e 690,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten) inclusief 
lesmaterialen, koffie/thee, lunch. 
De kosten van deelname aan deze eendaagse module zijn e 350,00 excl. btw en reis- en  
verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch.

De cursussen kunnen ook op verzoek incompany worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website: www.comeet.nl

Direct inschrijven: op www.comeet.nl 
of stuur een e-mail naar secretariaat@comeet.nl  of  Telefonisch via 010-2424200

Zwolseweg 27, 2994 LB  Barendrecht T: 010-2424200 E: secretariaat@comeet.nl 

De nieuwe cursusdatavoor  2019 - 2020

’Leergang Onderwijsfinanciën’

is als formeel aanbod opgenomen  

in het Schoolleidersregister PO



WIJ GAAN NAAR SCHOOL !

Tessa Klarenbeek: ‘Mijn tweelingzus Sanne staat op de 
voorkant van dit blad. We wonen in het buurtschap Waal bij 
Langerak, aan de overkant van de Lek, en fietsen elke dag 
naar de veerpont om over te varen naar Schoonhoven. Dat 
is goed te doen en het is een leuke school!’

Suus van Bezooijen: ‘We zijn aan het begin van het school-
jaar eerst nog op kamp geweest naar Leusden. Dat was 

leuk, vooral het lasergamen en de bonte avond.  Ik woon 
vlakbij de school en mijn favoriete vak is wiskunde.’

Tijn Koenis: ‘Ik woon net als Suus in Schoonhoven en ik 
vind wiskunde ook het leukst. We hebben daarvoor een 
aardige leraar die heel goed uitlegt. Ik wilde graag naar 
deze school, omdat het openbare school is en mijn vrien-
den hier ook heen gingen.’

Tessa, Tijn en Suus 
zitten in de vwo-brugklas van het openbare Schoonhovens College.

HET SCHOONHOVENS COLLEGE HEEFT EEN NIEUW EXAMENVAK VOOR HET VWO ONTWIKKELD: 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN. MEER DAAROVER OP DE PAGINA’S 10-11.
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Meesterlijk beroep
Stel: je bent een beginnende brug-
klasser en kijkt uit naar die span-
nende eerste lessen op je nieuwe 
school. Maar dan hoor je dat jouw 
vo-school geen leraar heeft en dat 
bepaalde lessen niet doorgaan. 
Wat een tegenvaller. Ik herinner me 
nog goed hoe graag ik als 12-jarige 
Frans wilde leren. Toen stonden de 
leraren vanzelfsprekend voor me 
klaar, want het fenomeen lerarente-
kort bestond nog niet. Hoe anders 
is dat nu. 

Lessen afblazen gebeurt gelukkig nog weinig, maar hoe 
regel je het als er als er gewoon niemand solliciteert op 
een vacature? Dan neemt de werkdruk voor de leraren 
die er nog wel zijn, alleen maar toe. Overal wordt naarstig 
gezocht naar creatieve oplossingen. In dit nummer hebben 
we een paar mogelijke oplossingen uitgediept. Het zou 
bijvoorbeeld verlichting kunnen geven als er minder in 
kleine deeltijdfuncties wordt gewerkt. Wat is er voor nodig 
om dat te bereiken? Daar zijn ideeën over. Lees het op de 
pagina’s 12 tot en met 16. 

Blader dan ook nog even door naar de pagina’s 18-19 voor 
een andere, innovatieve oplossing: de videoleraar. Dit is 
een leraar die nog enkele uren beschikbaar heeft, maar 
niet woont in de regio’s waar de grote tekorten zijn. Via een 
livestream kan deze docent toch lesgeven aan een klas die 
zonder leraar zat. Het blijkt best goed te werken, ontdekten 
wij, want wij mochten meekijken met zo’n videoles. Uiter-
aard is het voor kinderen fijner om een echte leraar voor 
de klas te hebben, maar als je moet kiezen tussen geen 
Frans of Frans via een livestream? Dan had ik als brugklas-
ser ook voor de tweede optie gekozen. 

Dit soort noodoplossingen moeten natuurlijk uitzonderin-
gen blijven. Een uurtje videoles in de week is niet zo erg, 
misschien zelfs wel leuk en modern. Maar het moet geen 
gemeengoed worden. Laten we vooral blijven inzetten op 
wegwerken van het lerarentekort. En laten we elke crea-
tieve aanpak stimuleren. Zoals de actie van twee Goudse 
schooldirecteuren, die leraren oproepen hun mooiste 
onderwijservaringen te delen op sociale media met de 
hashtag #meesterlijkberoep. Het is zaak jonge mensen te 
laten zien dat werken in het onderwijs ook gewoon leuk 
is. We zoeken mensen die graag een belangrijke rol willen 
spelen in het leven van talloze kinderen. Zoals mijn lerares 
Frans: die ben ik nooit vergeten. Ze was formidable!

Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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10 Trots!
 Het Schoonhovens College is trots 

op het door de school zelf ontwik-
kelde vak Academische Vaardig-
heden, dat officieel is erkend als 
examenvak voor het vwo.

12 Oplossing lerarentekort?
 Willen en kunnen deeltijders meer 

uren werken? In theorie wel, maar 
de praktijk blijkt weerbarstig. Wel-
ke maatregelen zouden helpen?

17 Wat is jouw verhaal?!
 De nieuwe kernwaarden voor 

het openbaar onderwijs worden 
gelanceerd op 18 maart tijdens het 
congres ‘Wat is jouw verhaal?!’ 

18 De videoleraar
 Les van een videoleraar:  het 

werkt. Een kijkje in de keuken op 
het Da Vinci College in Leiden.

20 Goed toezicht
 Welke skills hebben toezichthou-

ders nodig om goed toezicht te 
houden? Praktische tips van orga-
nisatiepsycholoog Anthon van der 
Horst.

22 Financiële coaches
 De openbare vo-school Winkler 

Prins in Veendam zet financiële 
coaches in om ouders met geld-
problemen te helpen. Dat ontlast 
de leraren.

24 Aardbevingsbestendig 
bouwen

 In het Groningse Loppersum is 
een nieuwe basisschool verrezen 
die aardschokken kan opvangen. 
Kinderen kunnen weer veilig naar 
school.

26 Debatteren op het vmbo
 Debatteren vooral iets voor havo- 

en vwo-leerlingen? Helemaal niet. 
De vmbo’ers van de Berger Scho-
lengemeenschap bewijzen het. Ze 
steken ook veel op van het leren 
debatteren.

29 Inclusief onderwijs
 Op de Waddeneilanden wordt al 

jaren inclusief onderwijs gegeven. 
‘Met creativiteit en flexibiliteit is 
heel veel mogelijk’. 

30 Voordeel voor leden
 Bespaar op uw printkosten, vraag 

advies aan de Onderwijsjuristen en 
maak gebruik van korting bij het 
werven van personeel. Alleen voor 
leden van VOS/ABB!

Inhoud

3 Wij gaan naar school 
Leerlingen van het 
Schoonhovens College

6 School!Nieuws  
In het kort

9  Column  
Hans Teegelbeckers, 
directeur VOS/ABB

32  Hoe zit het nu precies? 
Antwoorden op veelge-
stelde vragen

34  Nieuw in de boekenkast 
Relevante publicaties 
voor het onderwijs

35 Juridisch advies 
Eindtoets en  
schooladvies
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#meesterlijkberoep
Met de hashtag #meesterlijkberoep zoveel mogelijk 
positieve verhalen over het onderwijs delen op social 
media. Dat is waartoe twee directeuren van openbare 
scholen in Gouda oproepen.

Die twee directeuren zijn Jasper van der Beek van open-
bare basisschool Vindingrijk en Jerry Knotter van ’t Palet. 
Beide scholen vallen onder Stichting Klasse voor open-
baar basis- en speciaal onderwijs Gouda, Woerden, Bode-
graven, Waddinxveen en Reeuwijk. Ze reageren met hun 
actie op de landelijke onderwijsstaking van vorige maand. 
‘Toen ging het over lage salarissen, hoge werkdruk en 
een tekort aan collega’s. Er zijn ook zo veel kanten die 
laten zien dat het werk juist heel mooi is’, aldus Van der 
Beek. Knotter voegt daar in het Algemeen Dagblad aan 
toe dat door de staking de focus nu vooral op negatieve 
aspecten ligt. ‘Juist al die persoonlijke ervaringen maken 
dat je als leraar met een lach naar je werk gaat. Ik hoop 
dat jongeren na het lezen van deze verhalen zich weer 
gaan inschrijven bij een 
opleiding als de pabo 
en enthousiast worden 
over het vak.’

Weg uit grote steden
Nu het lerarentekort steeds groter wordt en de 
banen als het ware voor het oprapen liggen, 
trekken steeds meer leraren van basisscholen 
weg uit grote steden. Dat blijkt uit gegevens 
van het Arbeidsmarktplatform PO.

De vier grote streden hebben allemaal een 
vertrekoverschot, maar in Utrecht is dat rela-
tief klein. Almere is de stad met het grootste 
vertrekoverschot. De trek van leraren uit grote 
steden raakt vooral basisscholen met veel 
achterstandsleerlingen. Het vertrekoverschot 
zal volgens het Arbeidsmarktplatform PO op-
gevangen moeten worden met extra instroom 
van de pabo, met meer zij-instromers en/of uit 
de stille reserve.

Vestigingsoverschot
Er zijn ook regio’s waar zich meer leraren 
melden dan er vertrekken. Het vestigings-
overschot is het grootst in Midden-Gelderland 
(rond Arnhem en De Liemers), gevolgd door 
het gebied tussen Rotterdam en Den Haag en 
een strook in het Groene Hart tussen pakweg 
IJmuiden en Gorinchem.

Elke dag buiten les
Openbare basisschool De Wiene in Ambt Delden 
(Overijssel) is de eerste school met het certificaat 
BuitenWijzer. Op deze school krijgen de leerlingen 
elke dag een buitenles van een halfuur.

Op de website van de school staat dat kinderen leren 
‘door eropuit te gaan, fris te denken en samen aan 
te pakken’ en dat ze het best leren als ze bewegen. 
‘Natuurlijk gaan we doelgericht aan de slag met het 
verwerven van kennis, maar daarnaast gaan we 
zoveel mogelijk naar buiten. Dat betekent dat we bui-
tenlessen geven, op stap gaan en dat we de wereld 
in de school halen.’

Het certificaat BuitenWijzer is voor scholen die het 
geven van buitenlessen en bewegend leren een 
prominente plek willen geven in hun dagelijkse lesprogramma.

BuitenWijzer organiseert op 13 mei 2020 een congres Bewegend Buitenonderwijs met informatie en inspiratie over bewegend 
lesgeven in de buitenlucht. Meer informatie: www.buitenwijzer.nl

Leerling van obs De Wiene bezig met een buitenles. 
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Jasper van der Beek (l) 
en Jerry Knotter
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Leerplusarrangement op de schop
Scholen voor voortgezet onderwijs moeten er rekening mee houden dat 
het geld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden (leerplusarran-
gement) op een heel andere manier wordt verdeeld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het minis-
terie van OCW onderzoek gedaan naar een andere systematiek voor de ver-
deling van het geld uit het leerplusarrangement. Nu wordt nog gekeken naar 
het aandeel leerlingen per school dat woont in armoedeprobleemcumula-
tiegebieden. Dat zijn postcodegebieden waar het gemiddelde inkomen laag 
is en waar veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen. 
Doordat in de indicator ‘niet-westerse migratieachtergrond’ medebepalend 
is, krijgen scholen in steden met veel niet-westerse allochtonen gemiddeld 
meer onderwijsachterstandengeld dan scholen in niet-stedelijke gebieden 
met maar weinig bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond.

Grote herverdelingseffecten
In het primair onderwijs wordt nu al gewerkt met een nieuwe door het CBS 
ontwikkelde indicator. Die brengt volgens de minister de doelgroep beter in 
kaart, waardoor ‘de middelen daar terechtkomen waar ze het hardst nodig 
zijn’. Slob wil nu ook dat er een dergelijke indicator komt voor het voortgezet 
onderwijs. Dat gaat niet van vandaag op morgen, zo relativeert hij, maar de 
nieuwe indicator zal leiden tot grote herverdelingseffecten. Hij verwacht 
zelfs dat de herverdeling meer impact zal hebben op het voortgezet onder-
wijs dan eerder op het primair onderwijs.

Werkloosheid 
346 miljoen
In de periode 2017-2018 is 
in het onderwijs het aantal 
WW-uitkeringen gedaald, 
maar het aantal boven-
wettelijke werkloosheids-
uitkeringen gestegen. De 
totale kosten namen toe 
met ruim 22 miljoen euro.

In 2017 waren er in het 
primair en voortgezet on-
derwijs in totaal ruim 8500 
WW-uitkeringen. In 2018 
nam dat af tot bijna 7000. 
Het aantal bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkeringen 
nam echter toe van ruim 
4800 tot bijna 5600. De 
totale kosten namen toe 
van 324 miljoen tot ruim 
346 miljoen euro. De cijfers 
komen uit antwoorden van 
onderwijsminister Arie Slob 
op Kamervragen van het 
CDA. De minister baseert 
zich op gegevens van het 
UWV, WWplus, het Partici-
patiefonds en DUO.

Vrouwen met weinig pensioen
Het ABP wil dat vrouwen die in deeltijd werken, zich er meer van 
bewust worden dat ze weinig pensioen opbouwen. Daarvoor 
is de campagne Reality Check gelanceerd.

Vrouwen bouwen bij het ABP gemiddeld 40 procent min-
der pensioen op dan mannen, met name doordat ze meer 
parttime werken. Ook verdiepen ze zich volgens het pensi-
oenfonds minder in hun financiële toekomst. Het grootste 
pensioenfonds van Nederland dat onder andere de onder-
wijspensioenen beheert, biedt vrouwen de training Financiën in de 
Vingers aan.

Meer weten? Ga naar www.realitycheck.nl.

Geen ouderbijdrage
Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden 
en Veghel en omgeving schrapt volgend schooljaar de ouderbijdrage. 

In een brief van het bestuur aan de ouders staat dat met de directeuren is 
geconcludeerd dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, 
we het gewoon onderwijs noemen’. Dat betekent volgens het bestuur dat 
‘wij daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor de kosten’. Als voor-
beelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het 
bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.
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VOS/ABB blijft voordeligste
De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief niet te ver-
hogen, behoudens een bescheiden indexering. Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief 2,69 euro per leerling 
(voor 2019 was dat 2,60 euro). VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funde-
rend onderwijs.

De algemene ledenvergadering ging ook akkoord met 
de toetreding van bestuurder Patrick Went van de 
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollen-
streek tot het bestuur van VOS/ABB. Directeur-be-
stuurder Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po 
voor openbaar primair onderwijs in Noord-Limburg is 
teruggetreden uit het bestuur.

Praktijkonderwijs en kernwaarden
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in 
openbare praktijkschool Het Segment in Gouda kon-
den de aanwezige leden deelnemen aan een rondlei-
ding, verzorgd door leerlingen. Daarna gaf directeur 
Arian Koops een presentatie over het belang van het 
praktijkonderwijs. Beleidsmedewerkers Eline Bakker 
en Tamar Kopmels van VOS/ABB gaven vervolgens 
een toelichting op de herijking van de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs. Op 18 maart 2020 is er 

in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een 
extra ALV, waarop de leden van VOS/ABB zal worden 
gevraagd of zij met de nieuwe kernwaarden instem-
men. Vervolgens is er op dezelfde locatie een congres 
over de geactualiseerde kernwaarden (zie pagina 17 en 
de uitnodiging die bij dit nummer van het magazine is 
gevoegd).

Ledenpeiling en koersplan
Adviseur Arjen Toet presenteerde op de ALV de resul-
taten van een eerder dit jaar uitgevoerde ledenpeiling. 
Daaruit kwam naar voren dat de leden van VOS/ABB 
het aanbod en de dienstverlening van de vereniging 
over het algemeen goed waarderen, maar dat er ook 
verbeterpunten zijn. Na de presentatie van de resulta-
ten van de ledenpeiling ging directeur Hans Teegel-
beckers van VOS/ABB met de aanwezige leden in 
gesprek over het nieuwe koersplan van de vereniging 
voor de periode na 2020.

Lerarentekort opgelost!

Als iedereen fulltime aan het werk gaat, is 
het lerarentekort opgelost. Dat benadrukken 
initiatiefnemer Jacques Giesbertz van stadou-
ders.nl en oud-directeur Aad van Loenen van 
de Haagse openbare praktijkschool De Einder.

Volgens hen is er geen lerarentekort, maar ‘een 
overschot aan leraren die in deeltijd werken’. 
Ze noemen dat op de opiniepagina van Trouw 
opmerkelijk, omdat leraar een fulltime baan 
zou moeten zijn. ‘Lesgeven betekent vooral een 
goede relatie opbouwen met je leerlingen. En 
dat kan nauwelijks als er twee of drie leraren 
voor de klas staan.’ Ze vinden het personeels-
beleid te slap. ‘Het parttime kunnen werken 
is verworden tot een verworven recht. Dit 
moet zo snel als mogelijk weer tot gezonde 
proporties teruggebracht worden.’ Dat kan 
volgens hen bijvoorbeeld door leraren die alle 
dagen werken een financiële bonus te geven. 
Daarvoor zou het extra geld kunnen worden 
gebruikt dat is bestemd voor verlichting van de 
werkdruk.

Ga naar pagina 12 om meer te lezen over de mogelijk-
heid om met meer fulltime- en grotere deeltijdbanen 
het lerarentekort tegen te gaan.

Gratis gastlessen Liliane Fonds

Hoe ziet je leven eruit als je een 
handicap hebt en op een van de 
armste plekken ter wereld op-
groeit? De interactieve gastlessen 
van het Liliane Fonds laten leerlin-
gen anders kijken naar de wereld. 

De gastlessen sluiten aan op 
wereldburgerschap en andere kern-
doelen. Er zijn drie thema’s waar 
gastlessen over kunnen gaan:
• Thema 1: onderwijs en handicap
 Welke problemen komen kinderen tegen als ze een 

handicap hebben en naar school willen?
• Thema 2: wat wil je later worden?
 Kunnen kinderen met een handicap hun dromen waar-

maken?
• Thema 3: handicap en samenleving
 Over verschillen en overeenkomsten in cultuur, Rechten 

van het Kind en Verenigde Naties.

De gastlessen zijn bestemd voor de groepen in de mid-
den- en bovenbouw van het basisonderwijs. Een gastles 
duurt ongeveer een uur.

Meer informatie staat op www.lilianefonds.nl. Daar kunt u ook 
gratis gastlessen aanvragen.
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HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Vereniging met 
meerwaarde
Verenigingen zijn gebaseerd op solidariteit en gemeenschapsgevoel. Dat was 
vroeger zo en dat is nu nog steeds het geval. Dat geldt ook voor VOS/ABB. Wij zijn 
al ruim 20 jaar hèt adres waar je moet zijn als het over openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs gaat. Dat weten onze leden heel goed! 

Goed onderwijs voor álle kinderen
Onze leden vinden elkaar in het gemeenschappelijke ideaal dat er overal goed 
onderwijs moet zijn, voor álle kinderen. Daar maken wij ons met elkaar sterk voor. 
Met onze politieke lobby bijvoorbeeld. In Den Haag bij het ministerie van OCW en 
de Tweede Kamer én op regionaal en lokaal niveau. De missie dat er overal goed 
onderwijs moet zijn, het liefst natuurlijk openbaar onderwijs, komt ook in onze pij-
ler ‘ideologie’ terug. Ik noem de actualisering van de kernwaarden van de openba-
re scholen, waar we nu met de Vereniging Openbaar Onderwijs hard aan werken. 

Het doel hiervan is om de kernwaarden nog beter te laten aansluiten bij wat de 
samenleving nu en in de toekomst van het openbaar onderwijs mag verwachten. 
Op 18 maart houden we in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een ex-
tra algemene ledenvergadering. Dan zullen wij onze leden vragen of zij de nieuwe 
kernwaarden willen omarmen en ermee aan de slag willen gaan. Daarna kunt u 
deelnemen aan een inspirerend congres. De uitnodiging daarvoor is meegestuurd 
met het magazine dat u nu aan het lezen bent. Als u straks naar pagina 17 gaat, kunt 
u er meer over lezen. Aanmelden gaat via www.openbaaronderwijs.nu.

What’s in it for me?
Een moderne vereniging zoals VOS/ABB heeft natuurlijk ook antwoord op de 
vraag what’s in it for me? Alleen solidariteit en gemeenschapsgevoel zijn tegen-
woordig niet genoeg, leden willen ook boter bij de vis. Dat weten wij bij VOS/ABB 
als geen ander. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u bijvoorbeeld altijd 
terecht bij onze Onderwijsjuristen (zij kunnen ook voor u procederen!) en onze 
andere adviseurs. Ik hoor vaak dat dit veel voordeel oplevert. Zó veel dat het 
lidmaatschap dik wordt terugverdiend. Natuurlijk kunt u duurbetaalde externe 
adviseurs inschakelen, maar waarom zou u dat doen als u gratis of véél goedkoper 
bij VOS/ABB terecht kunt? Wij bieden daarnaast allerlei voordelen, waarmee ook 
uw organisatie veel geld kan besparen. Bijvoorbeeld collectieve inkoop van gas 
en elektriciteit via Energie Voor Scholen. Meer weten? Ga naar de website van ons 
Inkoop Centrum Onderwijs: www.inkoopcentrumonderwijs.nl. 

Nederland is echt 
een land van 

verenigingen. Je 
hebt er duizenden. 

Toch hoor je vaak 
dat ze niet meer 

passen in de huidige 
samenleving. Want 

die is individualistisch 
geworden. Ik vraag 

mij af of dat zo is. 
Bij VOS/ABB zie 
ik namelijk het 

tegenovergestelde: 
een vereniging met 

meerwaarde waar 
schoolbesturen graag 
lid van zijn en blijven. 

Sterker nog: ons 
ledenbestand groeit! 

COLUMN

‘Ons ledenbestand groeit! ’
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Er gebeurt in het onderwijs veel moois. In deze 
rubriek vertellen leden van VOS/ABB waar zij 
binnen hun school trots op zijn. 

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: RICK KEUS

Nieuw erkend vak 
helpt vwo’ ers op weg

Het is vrij uniek dat een door een school ontworpen 
vak wordt erkend als officieel examenvak, maar het 
openbare Schoonhovens College kreeg het voor 
elkaar. Vijf enthousiaste docenten ontwikkelden hier 
een splinternieuw vak voor vwo-leerlingen: Acade-
mische Vaardigheden. Ze zijn trots en verrast over de 
grote belangstelling. 

Justin Peters is een van de leraren die de afgelopen 
jaren in Schoonhoven aan de ontwikkeling van het nieu-
we vak hebben gewerkt. ‘Zoiets kost veel tijd, maar het 
geeft ook  energie’, zegt hij. ‘De officiële erkenning kwam 
sneller dan verwacht en dat geeft nog meer voldoening. 
We hebben met elkaar echt iets tofs neergezet’.
Met de lessen in Academische Vaardigheden wil de 
school in Schoonhoven haar vwo-leerlingen beter voor-
bereiden op een vervolgstudie. Daarom leren ze binnen 
dit vak echte onderzoeksvaardigheden, zoals het kritisch 
interpreteren van bronnen, het opzetten van onderzoek 
en het opbouwen van een goede argumentatie. Deze 
kennis versoepelt de overstap naar het hoger onderwijs. 

Voor alle vwo’ers
Het nieuwe vak is op het Schoonhovens College in de 
plaats gekomen van ANW, Algemene Natuurwetenschap-
pen. ‘Wij zagen kansen toen ANW vanaf 2014 niet langer 
verplicht was voor het vwo’, vertelt Peters. ‘Daar waren 
wij blij mee, want ANW voelde voor bètaleerlingen als een 
dubbeling, terwijl de alfa’s en gamma’s er niet veel interes-
se voor hadden. Met Academische Vaardigheden bieden 
wij een vakoverstijgende invulling waar alle vwo-leerlingen 
iets aan hebben’.  Vijf leraren pakten het enthousiast op: 
biologieleraar Peters met zijn collega’s Liesbeth Dirks (ge-
schiedenis), Kasper Meerhof (wiskunde), Lex van der Baan 
(economie) en Han van Heugten (scheikunde). In 2016 

‘Dit versoepelt de overstap naar 
het hoger onderwijs’
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begonnen ze met de eerste lessen in de vierde klas vwo. 
Al werkende gingen ze door met het formuleren van de 
leerdoelen en het opstellen van een les- en een werkboek 
dat de leerlingen in printvorm krijgen uitgereikt. 

Fake news
Belangrijk onderdeel van het nieuwe vak is het ontwikke-
len van een kritische houding bij leerlingen. Het besef dat 
informatie die je makkelijk via Google vindt, niet per se 
juist hoeft te zijn. Peters: ‘We leren ze nu hoe je uitzoekt of 
bronnen betrouwbaar zijn en hoe je  echt nieuws van fake 
news kunt onderscheiden.’ Dat laatste is al langer een stok-
paardje van collega Liesbeth Dirks, die in 2016 werd uitge-
roepen tot geschiedenisleraar van het jaar. Peters: ‘In dit 
nieuwe vak komt van alles aan bod, van president Trump 
tot euthanasie. We laten de leerlingen zowel wetenschap-
pelijke als journalistieke berichten lezen en interpreteren. 
Zo leren ze meteen dat onderzoek niet alleen iets is voor 
bètavakken, maar net zo belangrijk bij andere studies.’

Examenprogramma
De lerarengroep stelde intussen ook een examenprogram-
ma op, waarbij experts om feedback werd gevraagd. Maar 
voordat een vak officieel mag meetellen voor het eind-

examen, is erkenning van het ministerie van OCW nodig. 
Die erkenning kwam deze zomer. Minister Slob sprak 
daarbij van een bijzondere prestatie van de school. 

De vwo-leerlingen van het Schoonhovens College kun-
nen nu dus als eerste examen doen in Academische Vaar-
digheden. Zij volgen het vak in de vierde klas en sluiten 
het aan het eind van dat jaar af. Het resultaat telt mee in 
het combinatiecijfer. De leerlingen kunnen de geleerde 
vaardigheden meteen in praktijk brengen als ze aan hun 
profielwerkstuk beginnen.

Peters besluit:‘We merken nu al veel belangstelling van 
andere scholen. Maar officieel zijn wij nu eerst een pilot-
school, die door de Inspectie voor het Onderwijs wordt 
gevolgd.’ |

‘Een voorsprong’

Bodhi van Dam en Mayra Jager zitten 
in 6 vwo op het Schoonhovens College 
en hebben in de vierde klas les gehad in 
Academische Vaardigheden.

Bodhi: ‘Heel nuttig, dit nieuwe vak. Je 
leert dat informatie op internet niet 
altijd betrouwbaar is, maar ook leer je 
elk onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken, je perspec-

tief groter te maken. Deze kennis heb 
je in feite je hele leven nodig. Want 
het is schokkend hoeveel fake news er 
rondwaart.’
 
Mayra: ‘Vroeger schreef ik snel iets 
over uit Wikipedia of zo, maar als 
ik nu iets opzoek op internet let ik 
er echt op wie die info online heeft 
gezet. De lessen waren erg leerzaam 
en ik merk nu al dat dit vak ons een 
voorsprong geeft. Want ik was op een 

meeloopdag op de universiteit, waar 
uitleg werd gegeven over bronnen-
onderzoek. Ik wist dat 
allemaal al!’ 

‘Mooi dat dit vak voor alle leerlingen is’

Een van de experts die betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van het nieuwe vak van het Schoonho-
vens College, is prof. dr. Martin Goedhart, hooglaar 
Didactiek van de Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zegt: 
‘Het mooie van het vak Academische Vaardigheden 
vind ik dat het is gericht op alle vwo-leerlingen. Tot 
nu toe was de aandacht voor dit type vaardigheden 
sterk gericht op bèta-leerlingen, bijvoorbeeld in de 
technasia die het vak Onderzoek en Ontwerpen 
hebben. Op het Schoonhovens College gaat het ook 
over het interpreteren van bronnen en dat is voor 
alle leerlingen van belang, zeker in deze tijd, waarin 
je je van elke bron moet afvragen of de info klopt. Ik 
vind het een uitstekend initiatief. Dit vak kan helpen 
de kloof tussen vwo en universiteit te verkleinen. Dat 
is nodig, want wij merken dat het niveau van eerste-
jaars studenten op dit punt heel wisselend is.’ 

Docent Kasper Meerhof in een Engelstalige les Academische 
Vaardigheden met een leerling van 4 vwo.
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Meer uren werken om 
lerarentekort op te lossen

TEKST  MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD  NATIONALE BEELDBANK, SHUTTERSTOCK
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In theorie kan het, de praktijk blijkt weerbarstig. Willen of kunnen deeltijders meer 
werken? Binnenkort verschijnt er een advies. Dat brengt verschillende maatregelen in 
kaart om het voor deeltijders aantrekkelijker te maken meer uren voor de klas te staan. 
Daarmee kunnen zij een stevige bijdrage leveren aan oplossing van het lerarentekort.
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I
n het onderwijs klinkt vaak het 
bezwaar dat meer uren werken 
nauwelijks loont. Je kunt dan in een 
hoger belastingtarief terechtkomen 

en dan houd je er maar weinig aan over. 
Bovendien zeggen deeltijders dat ze niet 
meer uren wíllen werken, omdat zij nu al 
veel stress hebben als gevolg van de hoge 
werkdruk die ze ervaren. Met name vrou-
wen geven vaak aan dat ze een (kleine) 
deeltijdbaan wel genoeg vinden. Ze willen 
tijd overhouden voor hun gezin.

Nederland deeltijdland
Waarschijnlijk deze maand of anders in 
januari wordt het Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Dat gaat 
onder andere over verklaringen waarom 
Nederland zoveel deeltijders heeft. De 
ministers Ingrid van Engelshoven en Arie 
Slob merken vooruitlopend op de onder-
zoeksresultaten op, dat het overgrote 
deel van de deeltijders in het onderwijs 
vrouw is. Van hen werkt 70 procent in 
deeltijd. Van de mannen doet 20 procent 
dat. Volgens de ministers is niet duidelijk 
of er een link is tussen de keuze voor 
deeltijd en hoge werkdruk. Zij vinden het 
in elk geval belangrijk dat werkgevers het 
voor hun personeel mogelijk maken meer 
te gaan werken. ‘Niet alleen om tekorten 
aan te pakken, maar ook als impuls aan de 
kwaliteit’, aldus de ministers. Zij kondigen 
aan dat in het IBO Deeltijdwerk wordt 
gekeken naar maatregelen die meer uren 
werken aantrekkelijker moeten maken, 
maar ze noemen wat dit betreft geen 
concrete opties. 

Deeltijd = duur
Het idee dat met de kleine deeltijdbanen 
in met name het primair onderwijs veel 
tijd en geld verloren gaat, werd in 2017 al 
belicht door opleidingsadviseur Marjolein 
Ploegman. Op basis van verschillende 
statistische gegevens wees zij erop dat 
in het primair onderwijs driekwart van 
de werknemers in deeltijd werkt, met 
een gemiddelde factor van 0,6. Dat dit 
het onderwijs relatief duur maakt, komt 
door het verschil tussen vaste en varia-
bele taken. ‘De benodigde tijd is namelijk 
niet voor alle taken naar evenredigheid. 
Sommige taken vragen een vast aantal 
uren, onafhankelijk van het aantal uren 

dat een werknemer werkt’, aldus Ploeg-
man. Als voorbeeld noemde ze scholing 
en overleg. Doordat deeltijdwerk relatief 
inefficiënt is, gaat volgens haar ruim 7,9 
miljoen uur per jaar verloren. Dat is tijd en 
dus geld die aan andere dingen besteed 
hadden kunnen worden. 

Lerarentekort oplossen
Ook in 2017 meldde dagblad Trouw dat 
met één dag in de week extra werken, 
deeltijdleraren 4000 banen kunnen 
vullen. Het lerarentekort is dan helemaal 
opgelost, zo liet de krant narekenen. 
Voorzitter Rinda den Besten van de PO-
Raad zei in reactie daarop dat minder in 
deeltijd werken zeker kan bijdragen aan 
het oplossen van het lerarentekort. Hoog-
leraar Frank Cörvers wees er destijds in 
Trouw op dat deeltijders een onevenredig 
hoge werkdruk ervaren doordat overleg 
met collega’s, cursussen en gesprekken 
met ouders veel van hun schaarse tijd 
opslokken. ‘Ze zijn relatief meer tijd kwijt 
aan zaken die voor hun gevoel niets 
te maken hebben met lesgeven’, aldus 
Cörvers. Hij wees er ook op dat het grote 
aandeel kleine deeltijdbanen het imago 
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‘Met opslag deeltijders 
prikkelen meer te gaan 

werken’ 

van leerkrachten aantast. ‘Ik denk dat de 
beroepsgroep, als ze wil professionalise-
ren en het imago wil verbeteren, meer 
voltijds leerkrachten nodig heeft.’ 
Het Arbeidsmarktplatform PO ziet het 
probleem van de kleine deeltijdbanen 
ook. Voorzitter Ton Groot Zwaaftink, 
tevens bestuursvoorzitter van het 
rooms-katholieke primair onderwijs in 
Rotterdam, liet eerder dit jaar weten dat 
er een dialoog nodig is om deeltijdleraren 
meer te laten werken. Volgens het Ar-
beidsmarktplatform PO werkt 40 procent 
van de leraren in het primair onderwijs 
twee tot vier dagen per week en doet 
bijna 15 procent dat maar één of twee da-
gen per week. Groot Zwaaftink ziet in zijn 
omgeving dat steeds meer scholen alleen 

nog maar leraren willen die minimaal drie 
dagen per week werken. Dat vindt hij een 
goede ontwikkeling. Uit een enquête van 
het Arbeidsmarktplatform PO waaraan 
900 leraren meededen, kwam naar voren 
dat zij meer uren willen werken als ze er 
geld of interessante taken bij krijgen. 

Leraren genoeg
Marjolein Willemsen, interim-onderwijs-
bestuurder, schreef dit jaar vlak voor 
de zomervakantie in NRC dat er geen 
lerarentekort is als deeltijdleraren één 
dag per week meer gaan werken en als 
leraren uit krimpregio’s naar de grote 
steden gaan. Wat dit laatste betreft, ziet 
zij maar weinig beweging. ‘Er zijn niet veel 
leraren die verhuizen naar die regio waar 
ze wél aan het werk kunnen. Een eerste 
vaststelling lijkt dus dat er wel leraren zíjn, 
maar dat ze niet altijd op de juiste plek zijn 
en er meestal ook niet naar toe gaan.’ 

Ook zij legde een verband tussen kleine 
deeltijdbanen en het hoge aandeel vrou-
wen in het onderwijs. ‘Twee dagen per 
week is heel gangbaar. Voor een kleine 
aanstelling gaat niemand snel verhuizen. 
Meestal is de vrouw geen hoofdkostwin-
ner, dus is de prikkel om die stap te zetten 
niet zo groot. Dus is er een lerarentekort? 
Nee, naar mijn idee zijn er leraren genoeg, 
maar zijn ze niet genoeg verdeeld over 
ons land én werken ze in veel gevallen in 
kleinere aanstellingen. Om een klas elke 
dag te bemensen heb je vaak twee en 
soms drie docenten nodig.’ 

Volgens haar zal het lerarentekort niet 
worden opgelost zolang leraren niet meer 
gaan werken. De uitdaging ligt wat haar 
betreft in stimuleringsmaatregelen. Dat 
is niet een generieke salarisverhoging, zo 
stelt zij, maar differentiëren in beloning. 
‘Het uitgangspunt moet uiteraard een 
goed basissalaris voor de leraar zijn. Daar-
bij kun je aan een opslagfactor denken 
voor iedereen die werkt boven de 0,5 
fte; de leraar met een fulltime aanstelling 
krijgt de hoogste opslag. Op die manier 
stimuleer en verleid je mensen meer te 
gaan werken. Voor jongeren die aarzelen 
of ze zullen kiezen voor het onderwijs is 
dat vast aantrekkelijk. In de zijlijn bestaat 
de mogelijkheid dat meer mannen kiezen 
voor een baan in het basisonderwijs.’ 
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Ze voegt eraan toe dat iedereen natuurlijk 
wel vrij is te kiezen voor deeltijd. ‘Er kun-
nen redenen zijn voor die keuze. Wat ik 
wél wil bepleiten is dat beloning een prik-
kel wordt om te kiezen voor een grotere 
aanstelling. Zó denken over beloning en 
stimulans vraagt een open houding. Als 
je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. 
Dit idee vraagt dus moed. Van overheid, 
PO-Raad, vakbonden, schoolbesturen, 
directeuren en van de leraren zélf’, zo 
benadrukt Willemsen.

Nieuwe kloof?
Willem Duifhuis, P&O-adviseur in het 
primair onderwijs, pleit net als Willemsen 
voor een opslagfactor om leraren ertoe te 
bewegen meer uren te gaan werken.  Hij 
stelt voor het hogere uurloon te laten gel-
den vanaf werktijdfactor 0,8. ‘Deze prikkel 
zal een deel van de deeltijdleerkrachten 
ertoe aanzetten om meer te gaan werken’, 
aldus Duifhuis. Bovendien zou het onder-
wijs zo ook aantrekkelijker worden voor 
meer jongeren, en met name mannen. 
‘Die gaan niet alleen voor de passie, maar 
kijken ook naar de pecunia.’ 

De oproep van Duifhuis via de website 
van VOS/ABB maakte op Twitter kritische 
reacties los. Hij zou een nieuwe kloof 
willen creëren tussen deeltijders en vol-
tijders. Ook werd hem de vraag gesteld 
of hij er wel eens over had nagedacht dat 
vaders en moeders niet fulltime in het 
onderwijs willen werken, omdat ze willen 
genieten van hun eigen kinderen. De 
reacties laten zien dat het in het onder-
wijs nog niet als een aantrekkelijke optie 
wordt gezien om het lerarentekort aan te 
pakken door meer uren te gaan werken.

Wat vindt u? Moeten we inzetten op 
meer grotere deeltijd- en voltijdsbanen 
in het onderwijs om het lerarentekort 
tegen te gaan? Mail uw reactie naar 
HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB: 
iisrael@vosabb.nl. |

‘Niet alleen voor 
passie, ook voor 

pecunia’



17NAAR SCHOOL! NR 21

KERNWAARDEN

CONGRES KERNWAARDEN: 

Wat is jouw verhaal?!
De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs 

worden gelanceerd op een groot congres, georganiseerd 
door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dat 

gebeurt op woensdag 18 maart midden in de School!Week. 
In het Openluchtmuseum in Arnhem kunnen bezoekers een 
inspirerende én vooral ook praktische middag verwachten. 

TEKST: NOËLLE VAN WIJGERDEN

J
e kunt jezelf alleen goed pro-
fileren als je je verhaal helder 
hebt. Wie ben je en waar sta je 
voor?”, zegt Eline Bakker, een 

van de organisatoren van het congres. 
‘Kernwaarden zijn hier onlosmakelijk mee 
verbonden. Ze bepalen wie je bent en hoe 
je handelt. Ze helpen je om de identiteit 
van het openbaar onderwijs steviger neer 
te zetten. En dus ook om je verhaal goed 
te vertellen.’

Nieuwe kernwaarden
Samen met Tamar Kopmels vormt Bakker 
het projectteam van VOS/ABB dat de afge-
lopen twee jaar, samen met de VOO, heeft 
gewerkt aan de nieuwe kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. ‘We kijken ernaar 
uit om ze op 18 maart met iedereen te 
delen, zodat scholen ermee aan de slag 
kunnen. We hebben een mooi en afwis-
selend programma samengesteld met 
praktische en inspirerende workshops.’ 

Zo kunnen bezoekers rekenen op een 
filosofisch pleidooi van publicist Stine 
Jensen, zijn er workshops over bijvoor-
beeld storytelling, wereldburgerschap met 
Skype in the Classroom en filosoferen met 
kinderen. Bezoekers kunnen bovendien 
een kijkje nemen in de spectaculaire V-LAB 
Express-truck van de Democratiefabriek. 
Stine Jensen neemt samen met Denker 
des Vaderlands Daan Roovers deel aan 
een filosofisch panel. ‘Zo’n panelgesprek 
helpt je als bestuurder, schoolleider of do-
cent ook weer om je eigen verhaal scherp 
te krijgen’, vertelt Kopmels. 

Kindercongres
Voor leerlingen uit groep 7, 8 en de 
brugklas is er in de ochtend een eigen 
programma. ‘Er zijn allerlei workshops 
waarin ze leren om hun eigen verhaal te 
vertellen. Ook kunnen ze natuurlijk het 
Openluchtmuseum en de Canon van 
Nederland bekijken. Een leuk uitje voor 
leraren die iets willen doen met burger-
schap.’ 

School!Week
Het congres is onderdeel van de actie 
School!Week die in 2020 plaatsvindt van 
16 tot en met 20 maart. Bakker: ‘Doelstel-
ling is traditiegetrouw het profileren van 
je openbare school. We dagen scholen nu 
al uit om hun verhaal te vertellen en in te 
sturen. Hiermee maken ze kans op een 
portret van hun school en gratis toegang 
voor een klas tot het Openluchtmuseum.’ 
Zie voor meer informatie over deze actie 
www.openbaaronderwijs.nu. |

Congres Wat is jouw verhaal?!

Datum:  woensdag 18 maart 2020
Waar:  Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
Tijd:  13.30 tot 17.00 uur
Toegang:  gratis inclusief toegang tot het Openluchtmuseum
Aanmelden: www.openbaaronderwijs.nu

Er is ook een speciaal kindercongres van 8.45 – 14.45 uur. Wilt u hier 
met uw klas aan deelnemen? Kijk op www.openbaaronderwijs.nu.

Wie ben 
jij?

Waar 
sta jij 
voor?

Wat is 
het verhaal 

van jouw 
school?

Wat is jouw verhaal?!
vol inspiratie - nieuwe kernwaarden
profilering van het openbaar onderwijs 

Woensdag 
18 maart 2020, 13:30-17:30

CONGRES

Ontdek de nieuwe kernwaarden van 
het openbaar onderwijs. Ook jij kunt 
daarmee jouw school in de spotlights 
zetten. Want een sterke identiteit levert 
jou, jouw school, jouw bestuur én jouw 
leerlingen veel op! Laat je inspireren over 
de maatschappelijke opdracht van het 
openbaar onderwijs. 

Gratis
Mét 

Kindercongres
9:45-14:45

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

‘
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Les van een videoleraar:
 dat werkt

‘Guten Morgen!’, zegt docente Merel Hoogendoorn vanaf een 
groot scherm. De brugklassers van het Da Vinci College in 
Leiden groeten vrolijk terug.  Ze zijn er al helemaal aan gewend 
dat de Duitse les wordt gegeven door een videoleraar. Een 
noodoplossing, maar het werkt.

D
rie vmbo-brugklassen van het openbare Da 
Vinci College Lammenschans in Leiden krijgen 
dit schooljaar Duits van een videoleraar, om-
dat er vanwege  het lerarentekort geen leraar 

Duits meer te vinden was. ‘Of eigenlijk zijn die leraren 
er wel, maar niet hier’, zegt directeur Ivor Bergsma van 
de vmbo/mavo-school, die als een van de eerste begon 
met videolessen. ‘Wij stonden voor de keuze: geen les of 
videoles. We hebben besloten de videoleraar een kans te 
geven. Het was meteen een succes en de eerste toetsre-
sultaten zijn goed’. 

Het Da Vinci College ging hiervoor in zee met Like2Teach, 
een bedrijf dat niet alleen de technische benodigdhe-
den levert voor de livestream, maar ook de leraren. Het 
is de onderneming van Dieter Möckelmann en Hans 
Hoornstra, die beiden ooit docent zijn geweest en nu 
congressen en studiedagen organiseren over de impact 
van technologie op het onderwijs. Toen ze zagen welke 
vormen het lerarentekort begint aan te nemen, bedach-
ten ze dat met de huidige ICT-techniek verbindingen 
gelegd kunnen worden tussen scholen met lerarentekor-
ten en leraren die te ver weg wonen om op die scholen te 
komen werken.

Geen waterbedeffect
‘Wat wij doen is regelen dat leraren op meer scholen kun-
nen lesgeven, zonder dat een waterbedeffect ontstaat’, 
zegt Möckelmann. ‘Wij snoepen onze leraren niet weg bij 
de ene school om ze op een andere school in te zetten. 
Dit zijn leraren die al werken, maar nog ruimte hebben 
voor een paar extra lessen per week. Daarvoor willen ze 
niet verhuizen of uren in de trein zitten, maar wel vanuit 
huis lesgeven via een livestream.’ 

Dat is precies wat docente Duits Merel Hoogendoorn 
doet. Zij woont in Gouda en werkt daar op het openbare 
Leo Vroman College. ‘Ik had nog wat tijd op vrijdag-
ochtend, maar ik zou voor drie uurtjes les nooit op en 
neer naar Leiden gaan reizen. Ik vond het leuk om deze 
oplossing te proberen en daarmee aan de wieg van een 
innovatie te staan.’ 

Leuker dan verwacht
Natuurlijk was het ook voor haar even wennen om via 
een scherm les te geven, vertelt ze in haar werkkamer 
thuis in Gouda, waar ze zojuist de laatste les van deze 
vrijdagochtend heeft afgesloten. In Leiden zwaaien de 
leerlingen  nog even naar de camera en lopen weg uit 
het lokaal. ‘Ik ken ze inmiddels allemaal bij naam’, zegt 
Hoogendoorn. ‘Het lesgeven via een webcam is leuker 
dan ik verwachtte. Ik ben één keer naar Leiden gegaan 
om me persoonlijk voor te stellen in die klassen, verder 
zie ik deze leerlingen alleen via het scherm. Maar ze vroe-
gen me in oktober al of ik ook naar hun Halloween-feest 
kom. Dan hoor ik er voor hen dus echt bij!’

Möckelmann: ‘Natuurlijk is een echte leraar voor de klas 
het beste, maar als dat niet lukt, kunnen leerlingen op 
deze manier toch les krijgen van een bevoegde leraar.  
Onze docenten zijn iets duurder dan gewone docenten, 

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: HIELCO KUIPERS

‘Wij snoepen geen leraren 
weg bij andere scholen’
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LERARENTEKORT

goed zijn en de verbinding stabiel. Daar-
naast installeren we ook bij de leraar thuis 
de juiste techniek.’  
Ook doen Möckelmann en zijn compag-
non de werving en selectie van de leraren. 
Binnen een halfjaar hadden zich meer 
dan 60 bevoegde leraren gemeld die 
belangstelling hebben voor extra lesuren 
via de livestream. ‘Waar ze wonen, maakt 
niet uit, dat kan ook in het buitenland zijn. 
Onlangs meldde zich een Nederlandse le-
raar die in Brazilië woont. Als hij rekening 
houdt met het tijdsverschil, kan hij via ons 
systeem gewoon aan de slag.’

Rustig en ordelijk
Het klinkt mooi, maar hoe reageren de 
kinderen en hun ouders? En hoe houdt 
de leraar op afstand orde?  Ivor Bergsma 
van het Da Vinci College merkt dat zowel 
de kinderen als hun ouders openstaan 
voor de videoleraar. ‘Merel Hoogendoorn 
heeft zich in de klassen en aan de ouders 
voorgesteld, eerst via het scherm en 
daarna persoonlijk. De ouders bleken heel 
positief, ze waren in het algemeen blij dat 
we een innovatieve oplossing kiezen in 
plaats van de Duitse les af te blazen. En 
in de klas verlopen de videolessen rustig 
en ordelijk, ook nu het nieuwtje ervan 
af is. Er is een onderwijsassistent bij en 
Hoogendoorn is een dijk van een docent, 
maar het is ook opvallend hoe soepel de 
kinderen ermee omgaan. Voor kinderen is 
dit ook minder gek dan wij soms denken: 
die zetten bij het huiswerk maken ook al 
vaak een YouTube-filmpje aan waarop een 
docent nog eens uitleg geeft.’

Voor het Da Vinci College gaat het er 
vooral om dat de leerlingen van de video-
leraar evenveel leren als in een gewone 
setting. ‘We doen dit niet om een hippe 
school uit te hangen, maar om goede les-
sen van een bevoegde docent te bieden. 
En wat mij betreft werkt het’, zegt Bergs-
ma enthousiast. Hij ziet meer mogelijk-
heden nu de school één lokaal helemaal 
heeft ingericht voor videolessen. ‘Als er 
lopende het schooljaar nog leraren uitval-
len of verhuizen, of er komt een griepgolf, 
dan kunnen we dat ook opvangen met 
videoleraren in dit lokaal.’|

Docente Merel Hoogendoorn geeft vanuit Gouda via een livestream Duitse les aan 
een brugklas in Leiden.

maar ons bedrijf is niet zo duur als een uitzendbureau. 
Het lokaal waarin wij de benodigde techniek laten 
installeren, is meermalen te gebruiken voor verschillen-
de klassen. Kinderen zitten echt niet de hele dag bij een 
videoleraar, maar een enkel uurtje in de week.’ 

Investering
Van de school wordt een eenmalige investering ge-
vraagd. Als de leerlingen allemaal al een eigen device 
hebben, zijn die kosten beperkt. Anders is een eenmalige 
investering van tussen 6000 en 7000 euro nodig. ‘Wij 
leveren daarvoor een extra scherm, een webcam die 
een breder beeld geeft en kan inzoomen, en een betere 
microfoon’, zegt Möckelmann. ‘Het geluid moet immers 
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Goed toezicht houden is: 
ook keerzijde zien

Iedere organisatie streeft ernaar dat het goed gaat. 
Of in ieder geval niet fout. Dark sides op organisatie-, 

team- en individueel niveau kunnen ervoor zorgen 
dat dat toch niet lukt. Wat kunnen toezichthouders 

zoals doen om dit te voorkomen?  

H
et denken over dark sides is 
aan het begin van de financiële 
crisis ontstaan, toen we zagen 
dat bepaalde mensen aan de 

top gewoon heel rare dingen gingen doen 
en onbetrouwbaar gedrag vertoonden’, 
zegt Anthon van der Horst, organisatie-
psycholoog bij adviesbureau GITP. ‘De 
dark sides op organisatieniveau zijn eigen-
lijk de wat minder fijne eigenschappen die 
de organisatie kan laten zien, waardoor 
zaken echt flink mis kunnen gaan. Dan 
hebben we het bijvoorbeeld over te grote 
tolerantie of juist angst voor fouten, leu-
gens, besluiteloosheid, onvoldoende resul-
taatgerichtheid, bureaucratie, intimidatie 
en overschatting. Ook ‘uitputting’ kunnen 
we gerust aan dit lijstje toevoegen, een 
groot thema in het onderwijs.’

Eerlijk en open
De hamvraag is uiteraard hoe je die dark 
sides kunt aanpakken. En welke rol kan 
een raad van toezicht daarin spelen? 
‘Eigenlijk hebben we het over de normale 
principes van goed toezicht: zorg dat je je 
door verschillende bronnen goed laat in-
formeren, vraag door, weet wat er speelt 
in het veld, zorg dat je zaken op waarde 
kunt schatten en durf eigenstandig een 
kritisch oordeel te vellen’, legt Van der 
Horst uit. Hij benadrukt dat het voorwaar-
delijk is dat je ook als raad van toezicht 
een heldere visie hebt, bijvoorbeeld op 
onderwijs, bestuur, innovatie, financieel 
beheer, ICT en andere deelterreinen. 
Zonder heldere visie ontbreekt het je aan 
een richtsnoer waarlangs je kunt kijken en 

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: JANITA SASSEN

Te veel consensus kan 
leiden tot te weinig 
onderzoekend gedrag

Organisatiepsycholoog Anthon van der Horst 

‘
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misgaat, zie je dat er sprake is van te veel consensus, te 
weinig vraaggedrag, te weinig onderzoekend gedrag, 
onvoldoende voorbereiding en te snelle, onvolledige 
besluitvorming. Om dit te voorkomen, is het in de eerste 
plaats belangrijk om oog te hebben voor de dark sides in 
het team, om ze bespreekbaar te maken en oplossingen 
te bedenken.’ Als we de raad van toezicht gemakshalve 
even als een team beschouwen, ligt hier volgens Van der 
Horst een grote taak voor de voorzitter.

Individueel niveau 
En dan tot slot de dark sides op individueel niveau. ‘Laten 
we zeggen: de eigenschappen waar je moeder niet trots 
op is, maar ze houdt toch van je.’ Deze dark sides zijn 
eigenlijk de keerzijde van heel positieve eigenschappen. 
Zo kan iemand die heel enthousiast is bijvoorbeeld ook 
emotioneel of humeurig zijn. Op eenzelfde manier kan 
voorzichtigheid leiden tot besluiteloosheid of risicomij-
dend gedrag. 
‘Het is belangrijk om oog te hebben voor die dark 
sides, want als je onder druk komt te staan, worden ze 
zichtbaarder.’ Volgens Van der Horst zijn veel bestuur-
ders charismatisch, resultaatgericht, risiconemend en 
beïnvloedend. Eigenlijk hebben we het dan dus over een 
ondernemersprofiel. ‘Een goede bestuurder is ook altijd 
wel een beetje manipulatief, maar te veel is niet goed. 
Als raad van toezicht moet je daar niet boos om worden. 
Doordat de bestuurder een beetje manipulatief is, krijgt 
hij veel voor elkaar in het complexe krachtenveld waarin 
hij opereert. Maar je moet er als toezichthouders wel 
alert op zijn dat hij dat niet te veel doet. Vergader bijvoor-
beeld ook af en toe zonder de bestuurder, zorg dat je je 
goed en breed laat informeren. En geef de bestuurder 
ook feedback. Of liever nog feedforward, gericht op de 
toekomst. Spreek daarbij wel goed af op welke zaken je 
deze feedforward geeft en krijgt. Want onderschat niet 
hoe vaak het gebeurt dat feedback of feedforward wordt 
opgevat als een aanval.’ |

Governance-bijeenkomsten

Organisatiepsycholoog Anthon van der Horst heeft 
recent workshops verzorgd in de regionale  contact-
groepen governance van VOS/ABB. 

Hij ging daar in op de soft skills van toezichthouders, 
ofwel de zachte kant van governance. Welke soft skills 
kunnen bestuurders inzetten om dark sides te herken-
nen, welke dynamiek is wenselijk? Dat geeft inzicht in 
(on)gewenst gedrag.  
Nog geen deelnemer aan de governance-contactgroe-
pen? Als lid van VOS/ABB bent u van harte welkom. 
Meld u hiervoor aan bij senior-adviseur Janine Eshuis 
van VOS/ABB, via jeshuis@vosabb.nl.

Dark sides van de mens

Positieve eigenschappen van mensen hebben ook 
een keerzijde. Die noemen we de dark sides, volgens 
Anthon van der Horst. Hieronder een aantal voor-
beelden daarvan.

Enthousiast   Emotioneel, humeurig
Oplettend  Cynisch, wantrouwig
Voorzichtig  Besluiteloos, risico-avers
Gereserveerd  Hard, non-communicatief
Joviaal  Passief-agressief, saboterend
Charismatisch  Eist te veel eer op, narcistisch
Resultaatgericht  Manipulatief
Kleurrijk   Dramatisch, impulsief
Visionair   Stuurloze besluitvorming
Hardwerkend    Controlfreak
Loyaal   Meeloper 

wordt het erg lastig een verstandig oordeel te vellen over 
uiteenlopende vraagstukken.

Het is zaak dat de bestuurder de toezichthouders betrekt 
op een manier die past bij de tijdsinvestering die zij willen 
doen. Toezichthouders hebben natuurlijk minder tijd 
dan de bestuurder, dus de bestuurder moet hen effectief 
en efficiënt informeren. ‘Daarnaast moet de bestuurder 
open en transparant zijn, eerlijk vertellen wat er aan de 
hand is en ook aandacht geven aan zaken die minder 
goed gaan. Ook als dat ongemakkelijk is. Dat vraagt 
wel van toezichthouders dat zij niet direct in een kramp 
schieten en denken dat het niet goed gaat. Eerlijke en 
open interactie is cruciaal.’

Valkuilen van het team
Ook op teamniveau zijn dark sides aanwijsbaar. Bijvoor-
beeld als een groep een dominante en charismatische 
leider heeft, procedures voor een objectieve besluitvor-
ming ontbreken, er geen cultuur is waarin wordt gere-
flecteerd op de kwaliteit van de besluitvorming, de groep 
hecht en homogeen is en weinig invloed van buiten toe-
laat, of als groepsleden met een afwijkende mening druk 
voelen om zich te conformeren aan de mening van de 
meerderheid. In dit soort groepen is het gevaar levens-
groot dat er bij het nemen van beslissingen primair wordt 
gelet op het behoud van de eensgezindheid waardoor 
geen kritische overweging van de feiten plaatsvindt. 
‘Dat hoeft overigens helemaal niet erg te zijn. Heel vaak 
liggen de goede dingen op tafel en worden verstandige 
besluiten genomen. Maar in alle situaties waarin het 
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Financiële coaches helpen 
ouders op weg

Een nieuwe schooltas, gymkleding, een iPad, een werkweek of een schoolreis. Een 
schoolgaand kind kost geld. En dat heeft lang niet iedereen. Winkler Prins, de openbare 
school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zet financiële coaches in om ouders met 
geldproblemen de weg te wijzen naar financiële ondersteuning. Dat ontlast de leraren.

TEKST EN BEELD  SANNE VAN DER MOST 

S
inds vier jaar zijn wij een iPad-school’, vertelt 
Gerard Blijdenstein, die nu op de personeelsad-
ministratie werkt maar heel lang de financiën 
deed. ‘Ouders kunnen zo’n tablet via school on-

line met korting bestellen. Maar wie door geldproblemen 
al vastloopt in het bestelproces, bijvoorbeeld omdat de 
betaallimiet is bereikt, kan zijn kind geen iPad meegeven. 
En dat is erg, dat zou niet moeten kunnen.’ Precies daar 
komen de financiële coaches van Winkler Prins om de 
hoek, van wie Blijdenstein er een is. Samen met collega’s 
Janet van der Laan en Gerda Koning zet hij zich in om ou-
ders met financiële problemen te helpen en een oplossing 
te vinden.

Gouden greep
‘In het verleden lag die rol bij de docenten’, legt Blijden-
stein uit. ‘Maar niet iedereen vond dat prettig en dat kan 
ik me ook wel voorstellen. Het was een behoorlijke ver-
zwaring van de taak van docenten. Vaak wisten ze niet 
hoe ze de weg moesten vinden in het land van subsidies 
en regelingen. Ook het signaleren en aankaarten van het 
probleem vonden sommigen lastig. Je hebt als docent 
toch een bepaalde band met je leerlingen en die wil je 
graag zuiver houden. Geld mag daar geen rol in spelen.’ 
Het schoolbestuur zag dat ook en in 2015 zijn daarom de 
financiële coaches aangesteld. ‘Een gouden greep’, vindt 
Van der Laan.  ‘Alle kennis is nu bij ons gebundeld en wij 
hebben de contacten met de subsidiërende instellingen 
zoals de Stichting Leergeld, het Meedoen Fonds en Vrien-
den van de Winkler Prins . De docenten kunnen zich weer 
op hun eigenlijke werk richten.’

Niks geks aan
Winkler Prins is een brede scholengemeenschap, van 
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Blijdenstein: 
‘Geldproblemen komen in alle lagen van de bevolking 
voor, maar bij het praktijkonderwijs zien we gemiddeld 
net wat meer sociaaleconomisch zwakkere en laaggelet-
terde ouders en ouders die de Nederlandse taal minder 
goed beheersen.’ Een van de financiële coaches, Gerda 
Koning, richt zich daarom specifiek op die doelgroep. 

‘Ik ken die leerlingen allemaal en ouders 
kunnen altijd bij me binnenlopen. De 
drempel is laag en dat weten ze ook. Door 
de taalproblemen van sommige ouders, 
zitten er regelmatig leerlingen bij de ge-
sprekken om te vertalen. Daar is niks geks 
aan. Ze zijn het grotendeels al gewend 
van de basisschool en doktersbezoeken.’

Alleen als er echt iets aan de hand is
Een voordeel van de manier van werken 
van de financiële coaches is dat alles 
gestructureerder gaat dan voorheen. Blij-
denstein ‘We bouwen een soort database 
op van leerlingen en ouders en we volgen 
ze hun hele schoolloopbaan. We kennen 
ze goed en we weten hoe hun situatie in 
elkaar zit. Daardoor weten we ook dat 
als een bepaald gezin om ondersteuning 
vraagt, er dan ook écht iets aan de hand is. 
De subsidieverlenende instellingen weten 
dat inmiddels ook. Ze kennen ons en ze 
weten dat als een van onze coaches aan 
de bel trekt, het écht nodig is. In bijna alle 
gevallen komt het geld dan beschikbaar.’

Heel normaal
De financiële coaches zijn blij dat ze 
leerlingen en hun ouders op deze 

‘Ieder kind moet 
gewoon overal aan 
mee kunnen doen’ 

‘



23NAAR SCHOOL! NR 21

Nog steeds een taboe
Toch merken de coaches dat er nog steeds een taboe 
rust op geldproblemen. Van der Laan: ‘Laatst had ik een 
vader die het echt moeilijk vond om zich aan te melden 
bij Stichting Leergeld. Voor hem was dat echt een stap 
te ver. Het is dan mijn taak om uit te leggen dat zijn zoon 
daardoor wél mee zou kunnen op werkweek en dat hij 
de ouderbijdrage dan wél kan betalen. Dat gaf hem het 
laatste zetje om het toch te doen.’  
Ook Koning merkt het taboe aan het begin van het nieu-
we schooljaar. ‘Tijdens ons open huis deelden we altijd 
de flyer van Stichting Leergeld uit. Wat je dan zag was 
dat veel ouders die wegwuifden en zeiden ‘nee hoor, die 
hebben wij niet nodig.’ Na afloop liepen ze dan soms toch 
maar even mijn kamer binnen. ‘Toch wel fijn misschien, 
die flyer.’ Om dit te voorkomen hebben wij nu een nieuwe 
folder gemaakt met alle informatie over de school, inclu-
sief een stukje over financiële ondersteuning.’ |

manier kunnen helpen. ‘Hier in de regio is nog steeds 
veel werkloosheid. Het percentage mensen dat minder 
draagkrachtig is, ligt hier wat hoger dan in de rest van het 
land’, aldus Blijdenstein ‘Wij willen gewoon heel graag dat 
ieder kind kan meedoen. Daarom doen we het.’ Van der 
Laan: ‘Iedereen kan in zo’n moeilijke situatie belanden. 
Bijvoorbeeld door het verlies van werk, maar ook door 
echtscheiding of door ziekte. Dat kan echt iedereen over-
komen. De financiële hulp hoeft ook niet blijvend te zijn. 
Situaties kunnen halverwege de schoolloopbaan ook ten 
goede veranderen. Maar om hulp vragen als je dat nodig 
hebt, is heel normaal.’

De financiële coaches van Winkler Prins in Veendam. Van links naar 
rechts: Gerard Blijdenstein, Janet van der Laan en Gerda Koning.

Brochure ‘Omgaan met armoede op 
scholen’

Per klas leven gemiddeld twee leerlingen in armoede. 
Scholen kunnen hier samen met lokale partners iets 
aan te doen. De brochure Omgaan met armoede op 
scholen, een gezamenlijke uitgave van de ministeries 
van SZW en OCW, beschrijft een aantal succesvolle 
initiatieven op scholen, waaronder de aanpak met 
financiële coaches in Veendam. De brochure is te 
downloaden via www.vosabb.nl (zoek op ‘armoede’). 

‘Docenten hoeven zich hier niet 
meer mee bezig te houden’
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D
e eisen aan het nieuwe 
schoolgebouw, dat wordt 
gedeeld met een christelijke 
basisschool en een kinderop-

vang, waren behoorlijk hoog. Na de zware 
aardbevingen in januari 2015 werden de 
Loppersumse schoolgebouwen als eerste 
onderzocht op veiligheid. ‘Uitgangspunt 
was de zwaarste beving die hier in het 
gebied kan voorkomen’, vertelt directeur 
Marion Medema van obs  Prinses Beatrix. 
‘Uit het onderzoek bleek dat de school-
gebouwen als acuut onveilig waren aan 
te merken. Geheel onverwacht was dat 
overigens niet, want ons eigen gebouw 
dateerde uit 1956.’ 

Goed op elkaar ingespeeld
Snelle actie was vereist. In mei 2015 
stond er al een noodgebouw, waarin de 
openbare school samen met de christelij-
ke basisschool Roemte en Kinderopvang 
Kids2B werd gehuisvest. ‘Dat ging van 
het begin af aan harstikke goed’, vervolgt 
Medema. ‘Ondanks onze verschillende 
achtergronden, bleken we qua mentaliteit 
en ideeën over lesgeven behoorlijk op 

Aardbevingsbestendig 
bouwen in Loppersum

Een gebouw dat stevig op z’n fundamenten staat, schokken kan 
opvangen en waar iedereen op tijd uit kan vertrekken als dat 
nodig is. Dat is de nieuwbouw van openbare basisschool Prinses 
Beatrix in Loppersum, die midden in het aardbevingsgebied in 
Groningen staat. 

TEKST EN BEELD : SANNE VAN DER MOST

1
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één lijn te zitten.’ En dat zie je terug in de nieuwbouw. Die 
is modern traditioneel. ‘Leerpleinen hebben we zeker, 
maar iedere klas heeft wel ook een eigen flexibel lokaal 
dat helemaal open kan richting het leerplein.’

Alles op de begane grond
Het nieuwe schoolgebouw is aardbevingsbestendig 
gebouwd. Dat houdt in dat iedereen ook tijdens de 
allerzwaarste beving een redelijke tijd heeft -zo’n tien 
minuten- om naar buiten te gaan. Dat vraagt wat van het 
materiaal waarmee de school is gebouwd. De basis wordt 
gevormd door een staalconstructie die alle mogelijke 
schokken aan alle kanten kan opvangen. De dakconstruc-

tie is niet te zwaar  en er zijn geen gemetselde muren, 
want die kunnen gaan scheuren. In plaats daarvan zijn ze 
van gips. ‘Dat heeft allemaal met het risico op instorting 
te maken’, legt Medema uit. ‘Daarom is de hele school 
ook op de begane grond gebouwd. Verder is alles dus 
van staal en hout met een tegel op de buitenwand. Een 
behoorlijke uitdaging, want voor TenW architecten uit 
Den Haag dat het gebouw ontwierp, was dat ook allemaal 
nieuw.’

Veel licht
Iedere instelling in het gebouw heeft voor de herken-
baarheid zijn eigen kleur. Maar verder is de scheiding 
eigenlijk niet waarneembaar. ‘We hebben drie gemeen-
schappelijke ingangen’, vertelt Medema. ‘En ook de 
sfeer, de indeling en het meubilair zijn overal hetzelfde. 
Bijzonder toch?’ Trots is Medema ook op de rode speel- 
annex gymruimte, midden op het leerplein. Hoge ramen 
reiken tot het plafond waardoor er veel licht naar binnen 
schijnt. ‘Hier gymt de onderbouw en worden regelmatig 
voorstellingen gehouden.’|

1. De school heeft maar één bouwlaag en er zijn geen gemetselde 
muren.  |  2. Samen buitenspelen.  |  3. Het centrale leerplein.   |  
4. Flexplekken en transparante lokalen.  |  5. Directeur Marion 
Medema bij het leerplein.  |  6. Overal veel kleur en transparantie.

‘In dit gebouw voelen we 
ons allemaal veilig’

4

3

6

5
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Debatteren?  
 

J
an Pouwels, docent Nederlands op de BSG, is 
ervan overtuigd: ‘Het is echt niet zo dat havo- en 
vwo-leerlingen slimmer zijn en dus beter zouden 
kunnen debatteren. Op havo en vwo is er in het 

programma feitelijk gewoon meer tijd om aandacht te 
besteden aan debatteren. Het sluit inhoudelijk ook aan bij 
andere onderdelen van het curriculum, zoals het begrij-
pen van argumentaties in teksten. Wat mij betreft zijn het 
dus vooral praktische redenen waarom er op de mavo 
weinig wordt gedebatteerd.

Meer interactie
Volgens Pouwels is het debat ook op het 
vmbo goed toepasbaar, en zeker niet al-
leen bij het vak Nederlands of maatschap-
pijleer. ‘Een debat zorgt voor meer inter-
actie. Neem een vak als aardrijkskunde, 
waar je een les bijvoorbeeld zou kunnen 
beginnen met een kleine debatopdracht 
over vluchtelingenstromen. Dan heb je de 
hele klas direct mee.’ Op de school waar 
Pouwels tot twee jaar geleden werkte, 
werd vanuit deze gedachte een brede 
groep docenten getraind door de Stich-
ting Nederlands Debat Instituut. ‘Na zo’n 
achttien jaar voor de klas, voor een groot 
deel in de bovenbouw van havo en vwo, 
ken ik alle ins en outs van het debat echt 
wel. Toch hoorde ik tijdens die training 
verfrissende dingen waar ik zelf nog nooit 
op die manier over had nagedacht.’

Dichtbij hun gevoel
Op de openbare BSG heeft de stichting 

Het winnende debatteam van de Berger Scholengemeenschap, 
leerlingen van 3 en 4 vmbo-tl. Uiterst rechts staat docent Ger de Haas.

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: BERGER SCHOLENGEMEENSCHAP

Júist op het vmbo!
Debatteren vooral iets voor havo- en vwo-leerlingen? 

Helemaal niet. Dat bewijzen de vmbo’ers van de Berger 
Scholengemeenschap (BSG) die vorig jaar het landelijke 

VMBO Debattoernooi wonnen. Het debatteren levert hun 
meer op dan alleen een beker. Ze leren hierdoor kritisch 

denken en begrip hebben voor anderen, vergroten 
hun spreek- en luistervaardigheden en krijgen meer 

zelfvertrouwen. 
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BURGERSCHAP

een groep vmbo-leerlingen getraind. De training was bedoeld als eerste 
voorbereiding op het landelijke VMBO Debattoernooi. Ger de Haas, 
docent maatschappijleer, decaan en afdelingscoördinator, was aan-
wezig bij de training en begeleidde de leerlingen richting het toernooi. 
‘Een feest!’, zegt hij erover. ‘Normaal gesproken zijn deze leerlingen vol 
enthousiasme, maar ook moeilijk te beteugelen. Het is lastig om ze bij 
de les te betrekken, ze reageren vaak vanuit hun eerste emotie en gaan 
recht op hun doel af. Door het toernooi, en de weg ernaartoe, hebben 
we een andere kant van de leerlingen leren kennen. Ze blijken heel goed 
in staat te zijn om volgens de regels van het spel hun standpunten naar 
voren te brengen en te verdedigen, en om te luisteren naar de tegenar-
gumenten van andere leerlingen. Daarbij blijven ze dicht bij hun gevoel, 
dat maakt het extra sterk.’

Bullshitradar 
De Haas noemt het optreden van de leerlingen op het kampioenschap 
een ‘geweldig schouwspel’. ‘Dan denk je als docent: moet je kijken, wat 
een talent. Daarmee ga je het redden in de maatschappij! We zagen bij 
het oefenen dat de leerlingen dit gewoon in huis hebben. Voor de leer-
lingen is dit heel verrijkend, ze groeien hiervan. Wat mij betreft zou het 
debat echt een vaste plek mogen krijgen in het programma.’
Pouwels onderschrijft de waarde van het debat. ‘Leerlingen gaan 
kritischer luisteren naar wat anderen beweren, ze nemen niet meer zo 
snel iets voor waar aan. Door het debat trainen ze hun bullshitradar, dat 
vind ik persoonlijk misschien wel het belangrijkste rendement. Omdat 
leerlingen zich in de voorbereiding op een debat moeten verdiepen in 
de voor- en tegenargumenten leren ze dat verschillende standpunten 
verdedigbaar zijn. Dat vergroot hun inlevingsvermogen. Wat dat betreft 
sluit het debat uitstekend aan op het burgerschapsonderwijs.  Daarnaast 
is het debat goed voor hun spreekvaardigheid. Veel leerlingen hebben 
toch een bepaalde angst om te spreken. Door dit op een speelse manier 
te oefenen, wordt het vanzelf wat minder eng om dingen te vertellen.’|

‘Dit is heel verrijkend, 
leerlingen groeien hiervan’

Stichting Nederlands 
Debat Instituut

Stichting Nederlands Debat Instituut 
is al zo’n twintig jaar actief in het on-
derwijs. Speciaal voor het vmbo (alle 
niveaus) is een nieuwe debatvorm 
ontwikkeld: Freeze & Go.  
Directeur Jacco van Mersbergen 
hierover: ‘In een traditioneel debat is 
elke spreker een aantal minuten aan 
het woord. Bij Freeze & Go volgt na een 
korte beginspeech direct een open 
debat tussen twee teams, waaraan 
iedereen kan meedoen. Dat werkt heel 
goed voor deze doelgroep.’

Activiteiten
Het Debatinstituut biedt verschillende 
activiteiten aan: 
• landelijke debattoernooien; voor het 

vmbo zijn er dit jaar zelfs twee data
• trainingen voor docenten
• trainingen voor leerlingen
• gratis lesmateriaal, waarmee scholen 

zelfstandig aan de slag kunnen

Succesfactoren
De Berger Scholengemeenschap is bij-
zonder positief over de training die de 
stichting voor haar leerlingen verzorg-
de. Van Mersbergen zegt hierover: ‘We 
proberen zoveel mogelijk trainers voor 
de klas te zetten die hetzelfde oplei-
dingsniveau hebben. Nu hebben we 
bijvoorbeeld een aantal debatkampi-
oenen uit het mbo die trainingen geven 
aan jongeren in het vmbo. Zij spreken 
hun taal, weten hoe ze hen kunnen 
enthousiasmeren. Zo’n rolmodel voor 
de klas spreekt de jongeren erg aan. 
Bij de debatvorm die wij gebruiken, 
zitten leerlingen in een klein team 
waarin iedereen een rol heeft. Het is 
dus vanzelfsprekend dat alle leerlingen 
meedoen. Los daarvan is het natuurlijk 
leuk dat het debat een wedstrijdvorm 
is. Jongeren willen graag winnen, dus 
alleen al daardoor doen ze actief mee. 
Onze trainers zorgen ervoor dat de leer-
lingen echt een leuke middag hebben, 
het is geen moment saai!’
Meer informatie op de website
 www.debatophetvmbo.nl.

VMBO Debattoernooi 2020

In maart 2020 is er weer een VMBO Debattoernooi. Scholen kunnen 
zich daar nog voor inschrijven via www.debatophetvmbo.nl. De stel-
lingen waarover gedebatteerd wordt, komen zes weken voor de toer-
nooidag online en worden gemaild naar de docent, zodat de teams 
zich kunnen voorbereiden. Een team bestaat uit vijf debaters, plus een 
reserve en één leerling-jurylid. Er zijn geen kosten aan verbonden. Op 
dezelfde website is ook gratis lesmateriaal te vinden met debatoefe-
ningen, stellingen en vlogs.



Meer weten? Kijk op: lilianefonds.nl/gastles

Met de gratis interactieve 

gastlessen van het Liliane Fonds 

kijken uw leerlingen anders naar 

de wereld om hen heen.

wereldburgers

Maak van uw leerlingen

Congres ‘Burn-out bij leraren’

medilexonderwijs.nl/burnoutleraren

Preventie en aanpak van een (dreigende) burn-out

Vroegtijdige signalering van werkstress is belangrijk om uitval in je team 

te voorkomen. Welke signalen duiden op een te hoge werkdruk of een 

(dreigende) burn-out? En hoe handel je vanuit je leiderschapsrol in plaats 

van een hulpverlenersrol?

Signaleer en ondersteun je leraren met burn-outklachten!

Met subsessie 

naar keuze!
 

Datum
13 februari 2020

Speciaal voor:
• schoolleiders
• afdelings- en teamleiders
• HRM-medewerkers
• personeelsfunctionarissen
• vertrouwenspersonen
uit het po, vo en mbo

ONTDEK HET  
PROGRAMMA OP  

ONZE WEBSITE 

Kanjer
training

(036) 548 94 05 
info@kanjertraining.nl
www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect

• Preventief en curatief
 Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.) 
• Gratis volgsysteem
 Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van het  
 Onderwijs
• Verbetert welbevinden in de klas 
 Zie erkenning datebase NJi

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school  
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor 
het welbevinden van alle kinderen op school.
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INCLUSIEF ONDERWIJS

Op Waddeneilanden al jaren 
inclusief onderwijs
Als ergens het onderwijs al inclusief is, dan is het 
wel op de Waddeneilanden. Doorverwijzen naar 

het speciaal onderwijs? Dat doen ze daar niet.

O
ké, heel af en toe gebeurt het toch. In de 
afgelopen 13 jaar is het op Terschelling één 
keer voorgekomen dat een leerling van groep 
8 naar het speciaal onderwijs werd doorver-

wezen, vertelt directeur-bestuurder Willy Cupido van het 
openbaar basisonderwijs op Terschelling. Zij is ook voor 
de vier Friese Waddeneilanden coördinator op het gebied 
van zorg en onderwijs. 

Thuis wonen
De keuze om niet te verwijzen, heeft te maken met de 
ingrijpende gebeurtenis die het met zich meebrengt als 
je het wel zou doen, namelijk dat het kind dan naar de 
vaste wal zou moeten en dus niet meer thuis zou kunnen 
wonen. Het is volgens Cupido en locatiedirecteur Esmé 
Bijlsma van de openbare basisscholen in West-Terschel-
ling en Midsland (in totaal 138 leerlingen) ook een princi-
piële keuze. ‘Wij hebben met elkaar afgesproken dat we 
altijd ons uiterste best doen om kinderen op hun eiland 
onderwijs te bieden en om eruit te halen wat erin zit. Met 
creativiteit en flexibiliteit bereik je bijzondere oplossing-
en. Er is heel veel mogelijk.’  
Als voorbeeld noemen ze het besluit om in het belang 
van een leerling met ondersteuningsbehoefte de klas 
kleiner te maken, met als gevolg dat een andere klas 
groter werd. ‘Daar hebben we goede afspraken over 
gemaakt, de hele gemeenschap stond erachter. Wij 
beseffen dat dat hier kan, omdat we elkaar kennen, maar 
het zou ook in de grote stad kunnen. Het is maar wat je 
met elkaar wil.’ Het mooiste bewijs dat inclusief onderwijs 
op Terschelling is geslaagd, vinden Cupido en Bijlsma 
het feit dat mensen vaak niet merken welke leerlingen 
extra zorg krijgen. ’Dan is de missie geslaagd, kun je wel 
zeggen!’

Financiën
De scholen op de Waddeneilanden zijn eigenrisicodrager 
wat betreft de plaatsing van leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. ‘Daarom ontvan-
gen wij vanuit het samenwerkingsverband Friesland een 
hoger budget dan scholen aan de wal. Met het geld voor 

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: LEONIE BLAAK DE BOER

passend onderwijs, 640 euro per leerling, 
en de inzet van pgb’s binnen de scholen 
organiseren wij alles omtrent zorg.’ Dat 
lukt, zo vertellen Cupido en Bijlsma, door-
dat heel bewust is gekozen voor minimale 
overhead van de eigen organisatie. Er is 
geen uitgebreid stafbureau. ‘Het kan hier, 
dus dan zou het ook in de rest van Neder-
land moeten kunnen.’ |

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

Op 12 februari is in Spant! Congrescentrum in Bussum de 
startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusie-
ver onderwijs.
Dit platform is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het 
wil dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een 
reguliere school gaan. Dus ook leerlingen die ondersteuning 
nodig hebben.  
Op de startconferentie worden praktijkvoorbeelden van 
inclusiever onderwijs gepresenteerd. Ook staan er work-
shops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals 
schoolbestuurders, schoolleiders en mensen van samen-
werkingsverbanden voor passend onderwijs.
Meer informatie en aanmelden? Ga naar:
www.naarinclusieveronderwijs.nl.

Willy Cupido (links) en Esmé Bijlsma: ‘De ene klas kleiner, de andere 
klas groter’
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Wnra-proof?
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunnen checken of 
uw beleidsstukken aansluiten bij de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra).  

De Wnra gaat in op 1 januari. Dit betekent dat werknemers in 
het openbaar onderwijs vanaf volgende maand rechtspositio-
neel onder het reguliere arbeidsrecht vallen. Uw beleidsstuk-
ken moeten daarop zijn aangepast. Denk aan regelingen voor 
benoeming en ontslag of eventuele bezwaar- en beroeps-
procedures. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB checken uw 
personele beleidsstukken en passen die waar nodig direct 
aan. Voor de check gaan wij uit van een tijdsinvestering van 
een dagdeel. De helft daarvan (twee uur) valt binnen het 
lidmaatschap van VOS/ABB en is dus gratis. De andere helft 
betaalt u op basis van het VOS/ABB-ledentarief.

Informatie: Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot 
12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Bespaar op printkosten
Loopt uw printcontract binnenkort af? 
Het Inkoop Centrum Onderwijs (ICO) 
heeft voor leden van VOS/ABB een exclu-
sief aanbod waarmee u veel geld kunt 
besparen.

Niet voor elk schoolbestuur is een kostbaar aanbestedings-
traject noodzakelijk, maar de behoefte aan een betaalbare, 
transparante en supersimpele oplossing is wel groot. Een 
oplossing zónder onvoorziene kosten en kleine lettertjes, en 
mét veel flexibilteit en gemak. In samenwerking met onze 
vooruitstrevende online partner AllYouCanPrint hebben 
we een website gemaakt voor schoolbesturen. Daar kunt 
u gemakkelijk online een passend printcontract bij elkaar 
klikken.

Bekijk het aanbod en doe de printcheck op  
www.allyoucanprintvoorscholen.nl.

Meldplicht energiebesparende maatregelen
Heeft u al gemeld welke energiebespa-
rende maatregelen uw school neemt? 
Dit bent u wettelijk verplicht. U kunt de 
melding ook laten verzorgen door ons 
collectief Energie Voor Scholen.
Doel van de meldplicht die is ingesteld 
door de overheid, is het terugdringen 
van energiegebruik en CO2-uitstoot. De 
informatieplicht geldt voor bedrijven en 

instellingen die vanaf 50.000 kWh elek-
triciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) 
per jaar verbruiken. Het betreft energie-
besparende maatregelen waarvan de 
terugverdientijd vijf jaar of minder is.
Als u nog niet heeft gemeld welke 
energiebesparende maatregelen uw 
school neemt, bent u in overtreding. 
De melding had u namelijk uiterlijk op 

1 juli jongstleden moeten doen! Deze 
wettelijke verplichting vloeit voort uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Wij kunnen ons voorstellen dat het 
handig is om de verplichte melding 
uit te besteden. Ons collectief Energie 
Voor Scholen kan de melding voor u 
verzorgen. Meer informatie: energie-
voorscholen.nl.

Dit doen de Onderwijsjuristen
Bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunt u altijd terecht voor advies en 
begeleiding bij onderhandelingen en voor rechtsbijstand. 

De Onderwijsjuristen zijn erop gericht geschillen in een vroeg stadium op te 
lossen, zodat de rechter of een commissie er niet aan te pas hoeft te komen. 
Als de juridische weg naar de rechter of een commissie toch moet worden be-
wandeld, kunnen de Onderwijsjuristen juridische stukken voor u opmaken en 
uw belangen behartigen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, heeft u 
toegang tot ons uitgebreide online kennisplatform op het besloten ledengedeelte 
van www.vosabb.nl. Daar vindt u een schat aan actuele informatie over wet- en 
regelgeving.

Bij dit nummer van VOS/ABB zit een informatieve brochure over wat de
Onderwijsjuristen allemaal voor u kunnen doen!

VEEL
LEDEN

KORTING!Voordeel & gemak
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Mediatraining
crisiscommunicatie
Op 11 februari kunt u onze mediatraining voor men-
sen uit het onderwijs volgen. Deze unieke scholings-
bijeenkomst van een dag wordt gegeven door communicatie-
adviseur Ronald Brouwers.

In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie 
zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch jour-
nalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en 
horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie 
het woord voert.
De mediatraining wordt gegeven op dinsdag 11 februari (09.00-17.00 
uur) in ons kantoor in Woerden. De training kost 395 euro ex. btw per 
persoon (dat is ver beneden de tarieven die in de markt gebruikelijk 
zijn). Het minimumaantal deelnemers is vier, het maximumaantal zes.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl (onder vermelding van 
‘Mediatraining 11 februari’).

P&O-netwerkbijeenkomsten
Onze P&O-netwerken komen in 
januari weer bijeen. Op de netwerk-
bijeenkomsten onder leiding van 
HRM-adviseur Ivo Israel en Céline 
Adriaansen van de Onderwijsjuris-
ten van VOS/ABB kunt u kennis en 
ervaring delen met collega’s.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
• 16 januari 10.00-13.00 uur. Primair 

onderwijs. Locatie: RENN4 Groningen
• 28 januari, 10.00-13.00 uur. Primair 

onderwijs. Locatie: VOS/ABB Woerden
• 28 januari, 13.30-16.30 uur. Voort-

gezet onderwijs. Locatie: VOS/ABB 
Woerden

Aanmelden: stuur een mailtje 
naar welkom@vosabb.nl. 
Vermeld in uw bericht uw 
naam en functie en het schoolbestuur 
waarvoor u werkt. Deelname is koste-
loos als uw organisatie lid is van 
VOS/ABB. 

Netwerkbijeenkomst over 
medezeggenschap in IKC’s
De volgende bijeenkomst van het IKC-netwerk van VOS/ABB is op 
6 februari in Woerden. Deze bijeenkomst gaat over medezeggen-
schap in integrale kindcentra.

Het IKC-netwerk van VOS/ABB bestaat uit bestuurders, beleidsmede-
werkers en directeuren van integrale kindcentra. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. 
Het netwerk wordt gecoördineerd door adviseur Eline Vrenken.
De bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra is op 
donderdag 6 februari van 09.30 tot 12.00 uur in het kantoor van 
VOS/ABB in Woerden. Na afloop is er een lunch.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van 
‘IKC-netwerk 6 februari’. Als uw organisatie bij VOS/ABB is
aangesloten, betaalt u niets!

Efficiënt 
personeel werven
VOS/ABB biedt u de 
mogelijkheid om uw 
personeelsadvertenties 
op efficiënte wijze onder 
de aandacht van uw 
doelgroep te brengen. 
Dat kan via de website, de 
wekelijkse e-mailnieuws-
brieven, Twitter en zelfs met aanzienlijke 
korting in de krant!

Adverteren via de traditionele media is als 
een schot hagel, maar via de mediakanalen 
van VOS/ABB is het een gericht schot: u 
bereikt exact de juiste doelgroep, namelijk 
mensen die werken of geïnteresseerd zijn 
in een functie op het gebied van bestuur en 
management van het primair en/of voortge-
zet onderwijs. 
Tegen gereduceerd ledentarief plaatst u 
advertenties bij VOS/ABB. Ook kunt u ge-
bruikmaken van ons aanbod om goedkoop 
te adverteren in dagbladen. Vaak is het via 
ons vele honderden euro’s goedkoper dan 
wanneer u zelf een advertentie plaatst. Met de 
mediabureaus Godding & Co en MediaValue 
hebben wij hiervoor heel goede afspraken 
gemaakt. Let op: van dit aanbod kunnen 
alleen leden van VOS/ABB gebruikmaken!

Adverteren via VOS/ABB? Ga naar vosabb.nl 
of neem contact op met Martin van den 
Bogaerdt via 06-13190311 of 
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

MEDIATRAINING



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.

Hoe zit het 

?

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

Gescheiden ouders

Is een school gebonden aan de 
uitspraak van de rechtbank over 
de informatievoorziening tussen 
de ouders van een leerling?

Scholen verkeren vaak in de ver-
onderstelling dat zij automatisch 
gebonden zijn aan een uitspraak 
van de rechtbank in het geval van 
gescheiden ouders. Deze veron-
derstelling is niet juist. 

Als de school geen partij is, en 
de rechtszaak ook niet handelde 
over informatievoorziening van de 
school aan de ouder(s), dan is de 
school niet gebonden aan een uit-
spraak van de rechtbank. Ook als 
de uitspraak van de rechtbank een 
advies over een leerling betreft, 
is dat advies niet aan de school 
gericht, maar aan de ex-partners. 
Dit blijkt uit een uitspraak van de 
Landelijke Klachtencommissie. 
Zie www.onderwijsgeschillen.nl/
uitspraken.

Beslissen over toelating

Hoeveel tijd heeft de school om 
een beslissing over toelating te 
nemen?

Na ontvangst van de schriftelijke 
aanmelding heeft de school zes 
weken om een beslissing te nemen 
Deze termijn kan met ten hoogste 
vier weken worden verlengd. Als 
de school na tien weken nog geen 
beslissing over de toelating heeft 
genomen, dan behoort de leerling 
tijdelijk geplaatst te worden op 
de school van aanmelding en te 
worden ingeschreven. Dit geldt 
niet wanneer ouders hun kind 
niet minimaal tien weken voor het 
begin van het schooljaar hebben 
aangemeld. Tijdelijke plaatsing 
is evenmin aan de orde indien de 
leerling reeds is ingeschreven op 
een school.

Toelaatbaarheids-
verklaring

Mag een samenwerkings-
verband een tlv afgeven voor 
een kortere duur dan verzocht 
door een  vso-school?

Het samenwerkingsverband 
heeft beleidsvrijheid. Bij afwijking 
van de duur van de verzochte 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) 
moet het samenwerkingsverband 
wel nader motiveren hoe het 
besluit over de duur van de tlv tot 
stand is gekomen als de ouders 
van de leerling en de school dit 
onredelijk vinden.

1
2

3
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?

nu precies?
De vereniging Ouders & Onderwijs beantwoordt veelgestelde 
vragen van ouders en leden van mezeggenschapsraden.

Lesuitval

Wat moet een middelbare 
school doen tegen lesuitval?

Soms vallen er lessen uit op scho-
len, bijvoorbeeld door lerarente-
kort, ziekte of een noodsituatie. In 
de schoolgids en het schoolplan 
moet staan wat de school doet om 
lesuitval tegen te gaan. De mede-
zeggenschapsraad moet vooraf 
instemmen met het lesuitvalbeleid 
van de school. 

De school moet alle leerlingen een 
onderwijsprogramma aanbieden 
dat voldoet aan de verplichte 
onderwijstijd. De Inspectie van het 
Onderwijs kan een school erop 
aanspreken als zij onvoldoende 
uren onderwijs geeft. Voor leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs 
is per onderwijssoort vastgesteld 
hoeveel onderwijs er gegeven 
moet worden: vmbo in vier jaar 
3.700 uur, havo in vijf jaar 4.700 
uur en vwo in zes jaar 5.700 uur. 
De school moet bij het inplannen 
van de lesuren rekening houden 
met uitval van lessen. Onverwach-
te lesuitval door studiedagen van 
leraren is niet toegestaan.

4 Vertrouwenspersoon

Moeten scholen een 
vertrouwenspersoon hebben?

Er is geen wettelijke verplichting 
voor het hebben van een vertrou-
wenspersoon. Het werk van de 
vertrouwenspersoon wordt per 
school vorm gegeven. De vertrou-
wenspersoon kan bijvoorbeeld in-
tern of extern zijn, kan alleen voor 
ouders beschikbaar zijn of alleen 
voor personeel en ook de taken en 
bevoegdheden kunnen verschillen 
per school.

Wel heeft elke school een klach-
tencommissie. In de schoolgids 
staat hoe ouders een klacht kun-
nen indienen en hoe de procedure 
verloopt. Voor vragen hierover 
kunnen ouders ook contact opne-
men met de vertrouwenspersoon 
van de school. Er is een Model-
klachtenregeling, ontwikkeld door 
landelijke ouder- en onderwijsor-
ganisaties, die een artikel bevat 
over de aanstelling en taken van 
een vertrouwenspersoon. Heeft 
een school deze bepaling over-
genomen in de door het school-
bestuur vastgestelde klachtenre-
geling, dan is het antwoord op de 
vraag ja. 

6

Bewegingsonderwijs

Hoeveel uren bewegings-
onderwijs moeten scholen 
geven?

Scholen moeten bewegings-
onderwijs geven. Het aantal uren 
daarvan staat niet in de wet. Dit 
mogen scholen zelf bepalen. 
Het verschilt daarom ook van 
school tot school hoeveel gymles 
leerlingen krijgen. 

Bewegingsonderwijs is een 
kerndoel in het basisonderwijs. 
Basisscholen moeten hier dus 
aandacht aan besteden. Hoe de 
lessen in het basisonderwijs wor-
den ingevuld is aan de school zelf. 
In het bestuursakkoord tussen het 
ministerie van OCW en de PO-Raad 
is wel afgesproken dat scholen 
vanaf 2017 minimaal twee lesuren 
per week bewegingsonderwijs 
aanbieden; waar mogelijk streven 
scholen naar drie lesuren bewe-
gingsonderwijs.

Lichamelijke opvoeding is een ver-
plicht vak in het voortgezet onder-
wijs, maar ook hier is er geen norm 
voor een absoluut aantal uren.

5
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Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders 
van schoolgaande kinderen. Voor vragen of persoonlijk 
advies neemt u contact op met de informatiedienst, via 
vraag@oudersonderwijs.nl, of op schooldagen van 10 
tot 15 uur via telefoonnummer 0800-5010 (kies 1 voor on-
derwijs). U kunt ook kijken op www.oudersonderwijs.nl



BOEKEN
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Nieuw in de

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

boekenkast
Wanneer krijgen we weer les?
De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd 
onderwijs
Auteur: Paula van Manen  | ISBN: 9789463191760  |  

Uitgever: Scriptum, 2019  | Aantal pagina’s: 200  |  

Prijs: 17,50 euro

Paula van Manen geeft 
een kijkje in de keuken van 
gepersonaliseerd onderwijs. 
Ze is orthopedagoog en on-
derwijskundige en werkt als 
leercoach op een ROC. In dit 
boek beschrijft ze de invoe-
ring van gepersonaliseerd 
onderwijs op de school waar 
ze werkte. Er kwamen leer-
pleinen, docenten werden 
coaches en leerlingen werken 
in hun eigen tempo. Van Ma-
nen vraagt zich hierbij af of 
gepersonaliseerd onderwijs 
wérkelijk de toekomst heeft. 
Zijn scholen hiervoor voldoende toegerust en voor welke 
leerlingen is dit onderwijsconcept geschikt? 

Denkstappen
Filosoferen leren in 18 stappen
Auteur: Nanda van Bodegraven  | ISBN: 9789491740725  | 

Uitgever: Levendig, 2019  | Aantal pagina’s: 120  |  

Prijs: 24,95 euro

Filosoferen in de klas kan bijdragen aan burgerschaps-
vorming en dit boek helpt om zo’n filosofisch gesprek 
aan te gaan met kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. In 18 
stappen wordt de basis-
kennis van redeneren en 
argumenteren toegankelijk 
gemaakt. Het is een metho-
de met oefeningen om alle 
deelnemers bij het gesprek 
te betrekken en samen op 
onderzoek uit te gaan. Al 
filosoferend ontwikkelen 
de leerlingen hun kritisch  
en creatief denkvermo-
gen.

Beelddenker in het voortgezet  
onderwijs
Auteur: Tineke Verdoes  | ISBN: 9789088507007  | 

Uitgever: SWP, 2019  | Aantal pagina’s: 112  | Prijs: 21 euro

Hoe weet je of een leerling 
een beelddenker is en 
hoe help je zo’n leerling? 
Daarover gaat dit boek van 
Tineke Verdoes. Het is inte-
ressant voor de pubers zelf, 
maar ook voor hun leraren 
en ouders. De schrijfster 
biedt handvatten, inzicht 
en een strategie voor het 
overwinnen van leerpro-
blemen, het ontdekken 
en ontwikkelen van de 

talenten en de begeleiding van een puber die beeldden-
ker is. De informatie wordt afgewisseld met herkenbare 
voorbeelden en praktische tips.

Het Onderwijsvragenboek
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Auteurs: Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer,  

Nanda Carstens  | Uitgever: Amsterdam University Press, 2019  | 

ISBN: 9789463726023  | Prijs:  24,95 euro

Waarom doen we de dingen 
zoals we ze doen? Dat is de 
hoofdvraag in dit Onderwijs-
vragenboek. Waarom zijn 
er jaarklassen, een centraal 
eindexamen, een lange 
zomervakantie,  standaard-
methodes? Het zijn vaak 
erfenissen uit het verleden 
en volgens de schrijvers 
werken veel onderwijsge-
woonten contraproductief 
en staan ze haaks op wat 
nodig is voor een flore-
rende samenleving met 

aandacht voor diversiteit, 
verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid. De 
schrijvers gaan op zoek naar mogelijke alternatieven. 



JURIDISCH ADVIES

MR. HAFIDA AMZIAB 

VOS/ABB ONDERWIJSJURISTEN

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.

35

Voor alle leerlingen van groep 8 in het 
basisonderwijs en vanaf dit schooljaar 
ook in het speciaal basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs is het verplicht om een 
eindtoets te maken. Er gelden een paar 
uitzonderingen. In dit artikel de juridische 
details van eindtoets en schooladvies. 

Eindtoets en schooladvies

Schooladvies
Op grond van artikel 42 van de Wet op het primair 
onderwijs (Wpo) zijn scholen ook verplicht voor alle 
leerlingen van groep 8 een schooladvies op te stellen 
voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt 
deel uit van het onderwijskundig rapport en moet voor 1 
maart worden vastgesteld. Vervolgens moet het voor 15 
maart in de Basisregistratie Onderwijs (BRON) geregis-
treerd worden. Het resultaat van de eindtoets kan het 
schooladvies bevestigen en onderbouwen. Ouders die 
het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover 
in gesprek met de school. 

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het 
voortgezet onderwijs. Dat is bepaald in artikel 27, lid 
1c WVO en artikel 3 van het Inrichtingsbesluit 
WVO. Het schooladvies geeft de leerling recht 
op ten minste een bepaald niveau van onder-
wijs. De vo-school kan een leerling wel hoger 
plaatsen dan het schooladvies, maar plaatsing 
een lager niveau is alleen mogelijk op verzoek 
van de ouders. 

Heroverwegen
Het kan voorkomen dat een leerling 
op de eindtoets hoger of lager 
scoort dan het niveau dat in het 
schooladvies staat. Bij een hogere 
score is de school verplicht het 
schooladvies te heroverwegen, 
maar het is niet verplicht het 
advies aan te passen naar een hoger 
niveau. 
De school kan besluiten het eerder 
gegeven advies te handhaven, maar 
moet dat besluit wel motiveren. Stelt 
de basisschool het advies bij, dan 
is het bijgestelde advies leidend 
voor de toelating tot het voortgezet 
onderwijs. Scoort de leerling een 
lager niveau dan het eerder gegeven 
schooladvies, dan mag de school het 
schooladvies niet aanpassen. 

D
e verplichting tot het maken van de eindtoets 
is neergelegd in het Toetsbesluit PO. Voor een 
aantal leerlingen is het maken van de eind-
toets wettelijk niet verplicht, maar zij mogen 

wel deelnemen aan de eindtoets. De school beslist hier-
over na overleg met de ouders. Het gaat om:
1. zeer moeilijk lerende kinderen.
2. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het 

zeer moeilijk leren een van de handicaps is.
3. leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen 

en om die reden de Nederlandse taal niet voldoende 
beheersen.

Wordt een leerling van de eindtoets vrijgesteld, dan moet 
de school de onderbouwing van dit besluit opnemen in 
de eigen administratie. 

De afnameperiode voor de eindtoets is voor 2020 
vastgesteld in de periode april-mei. Scholen kunnen 
kiezen uit meerdere eindtoetsen: IEP, DIA, ROUTE 8, AMN 
Eindtoets en de Centrale Eindtoets. De laatste is door 
de overheid beschikbaar gesteld en wordt het meest 
gebruikt. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, 
hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Tus-
sen 1 december 2019 en 31 januari 2020 kunnen scholen 
zich aanmelden voor de verschillende eindtoetsen. 



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