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RENDEMENT LEESLES
kan omhoog
STINE JENSEN
blij met nieuwe kernwaarden

Wat heeft
afstandsonderwijs
ons gebracht?

ADVERTENTIE

Een goede leesstart

Nieuw boek van Anton Horeweg!

Elk kind verdient het om goed te leren
lezen! Dit boek beschrijft op praktische
wijze waarom goed technisch lees
onderwijs van belang is, hoe het
proces van technisch leren lezen
verloopt en hoe hier vorm aan kan
worden gegeven in de klas, uitgaand
van wat onderzoek ons al jarenlang
leert over effectief leesonderwijs.
Cruciaal zijn een doorlopende lijn en
professionele samenwerking binnen
de school.

Meestal kun je probleemgedrag in
de klas stoppen, maar liever nog wil
je het voorkomen. Op dat laatste
ligt de focus van dit boek: preventie
van lastig gedrag. In deze handzame
uitgave beschrijft Anton Horeweg
hoe je naar gedrag kunt kijken;
waarom we dat zo nu en dan op de
verkeerde manier doen en waarom
gedrag soms een probleem wordt.
Ook gaat hij in op de vraag wat er
áchter dat gedrag zit.

Nu al 2e druk!
Marita Eskes | paperback
300 pagina’s | ISBN 9789492525918 | € 29,95

Expliciete Directe Instructie 2.0
John Hollingsworth & Silvia Ybarra
Nederlandse bewerking: Marcel Schmeier

‘Een uitzonderlijk werk dat zowel de
leerkracht als een goede didactiek in
hun waarde herstelt.’
Lieven Coppens

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een belangrijke
vaardigheid voor leerlingen, maar
we weten dat ze het moeilijk vinden.
Ook leerkrachten vinden het lastig
om hierin effectief en boeiend les te
geven. Nieuwe inzichten laten zien
dat begrijpend luisteren en lezen
anders aangepakt kunnen worden:
met prentenboeken en teksten die
complex en tóch interessant zijn
voor kinderen.
Dit boek geeft scholen de handvatten om succesvol met Close
Reading aan de slag te gaan en leerlingen een cruciale vaardigheid
voor hun schoolloopbaan en het leven bij te brengen.
Kees Vernooy

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar
we weten ook dat ze het een moeilijk vak vinden. Ook leerkrachten

vinden het lastig om een effectieve en boeiende les begrijpend lezen

en teksten die complex en tóch interessant zijn voor kinderen. Close
Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen
een boek of tekst echt te doorgronden.

Tony van Dalen
Zij werkte jarenlang in het
basisonderwijs als leerkracht en
schoolleider. Nu is zij directeur en
taal- en leesexpert bij Expertis.
Tony begeleidt scholen bij de implementatie van Close Reading.
Marieke van Logchem
Zij is senior onderwijsadviseur bij
Expertis. Marieke is gespecialiseerd
in de begeleiding van scholen
bij het taal- en leesonderwijs.
In de Close-Readingtrajecten
besteedt ze veel aandacht aan de
praktische vertaalslag naar de klas.

Bij Close Reading gaat het om het volgende:

• Je werkt met prentenboeken of teksten die leerlingen uitdagen
tot nadenken.

• In je les(sen) staat de tekst centraal.

• De leerlingen lezen een prentenboek of tekst meerdere keren,
verdeeld over verschillende sessies.

• Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper

Close reading

Nieuwe inzichten laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders
aangepakt kunnen worden, door gebruik te maken van prentenboeken

Diane Lapp e.a.
Nederlandse bewerking:
Tony van Dalen, Dortie Mijs
en Marieke van Logchem

in een tekst of prentenboek te duiken.

• Je laat leerlingen veel met elkaar praten, discussiëren en
schrijven over de tekst.

• De leerlingen komen tot diep tekstbegrip.

Om je te inspireren, gebruiken de auteurs veel Nederlandse voorbeeld-

teksten. Ze laten zien hoe Close Reading werkt in de praktijk, van groep
1 tot en met 8. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrij-

Dortie Mijs
Zij begeleidt als senior onderwijsadviseur bij Expertis scholen in het
basis- en voortgezet onderwijs bij
het versterken van hun taal- en
leesonderwijs. Ze is expert op het
gebied van Close Reading.

Close reading

pend lezen weer leuk voor jou en voor je leerlingen!

Tips en technieken voor een goede les

Werken aan dieper tekstbegrip
in het basisonderwijs

PICA

Expliciete
Directe
Instructie 2.0

Deze uitgave is vertaald en
intensief bewerkt door:

te geven.

In het Nederlandse onderwijs staan vooral de strategieën centraal.

Deze klassieker is geheel herzien
en uitgebreid, met o.a. nieuwe
hoofdstukken over EDI voor kleuters,
het geven van feedback, en de
implementatie van EDI.

Diane Lapp e.a.

Nieuwe
uitgebreide
editie

Anton Horeweg | paperback
144 pagina’s | ISBN 9789492525949 | € 14,95

pica/abimo

omslag Close reading.indd 1

Ned. bewerking: Marcel Schmeier | illustrator: Ruud Bijman
paperback met flappen | 304 pagina’s | ISBN 9789492525826 | € 29,90

Kwaliteitsaanpak
Eva Naaijkens en Martin Bootsma
presenteren een eenvoudige en
efficiënte kwaliteitsaanpak: Enigma.

Eva
Naaijkens
& Martin
Bootsma

En wat als we nu
weer eens gewoon
gingen lesgeven?
Een kwaliteitsaanpak voor scholen

Wat mij zeer aanspreekt is dat de
leraar in deze aanpak centraal
staat. Alles valt of staat namelijk
met de kwaliteit van de man/vrouw
voor de klas.
Bertus Meijer, Onderwijsenzo

pica

Eva Naaijkens en Martin Bootsma | paperback met
flappen | 184 pagina’s | ISBN 9789492525390 | € 24,95

Voor meer info of bestellen:
www.uitgeverijpica.nl

10/10/2018 19:28

Diane Lapp e.a. Ned. bewerking: Tony van Dalen,
Dortie Mijs en Marieke van Logchem | paperback
220 pagina’s | ISBN 9789492525659 | € 24,95

Hoogbegaafde kinderen
Hoogbegaafde kinderen en jongeren
zijn niet alleen bovengemiddeld
intelligent; ze denken ook anders,
ervaren de wereld anders én voelen
anders. Dit boek beschrijft hoe je
hen begeleidt zodat hun talent
tot zijn recht kan komen. Door
coaching op sociaal en emotioneel
gebied en ontwikkeling van hun
leervaardigheden,
verbetert
hun
zelfvertrouwen en hun zelfregulatie.

Corry Wolters | paperback
240 pagina’s | ISBN 9789492525857 | € 24,95

Gratis verzending vanaf 20 euro!
(Alleen binnen Nederland)
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Dincer, Kaoutar en Manal
Dincer, Kaoutar en Manal en zitten in de brugklas van OSG Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid. Ze zaten tijdens de
corona-lockdown weken thuis. Gelukkig mogen ze nu weer voorzichtig naar school.
Dincer: ‘Zo’n lockdown heeft voor- en
nadelen. Ik kon langer uitslapen en
daardoor voelde ik me fitter. En ik had
meer tijd voor mijn huiswerk. Maar
ik miste wel de uitleg van school en
het contact met de docenten. Online
toetsen werkte ook niet echt perfect.
Dat we nu weer gewoon naar school
kunnen, vind ik toch wel fijn.

Kaoutar: ‘Bij sommige vakken was het
wel irritant. Toetsen gingen bijvoorbeeld echt niet, dan schreeuwde
iedereen door elkaar heen. Verder
was het wel chill. Je eigen tijd indelen
en zelf alles plannen, dat vond ik wel
fijn. Altijd handig voor later als ik ga
studeren. Toch ben ik blij dat ik nu al
mijn vrienden weer zie.’

Manal: ‘Ik vond het wel een beetje
saai. Iedere dag thuis zitten, geen lessen in de klas en in je eentje al je huiswerk maken. Ik miste mijn vrienden
behoorlijk. En ik was dan ook superblij
dat we weer naar school konden. Op
school leer je gewoon meer. De uitleg
is beter en onze school is ook gewoon
een superfijne pek.’

DE LEERLINGEN VAN OSG HUGO DE GROOT DEDEN TIJDENS DE LOCKDOWN UITGEBREID ERVARING OP MET HET AFSTANDSONDERWIJS.
MEER DAAROVER OP PAGINA 12 TOT EN MET 16.
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Corona-effecten
Alle kinderen mogen weer naar
school. Ook voor het voortgezet
onderwijs leek de coronacrisis na
de zomer eindelijk voorbij. Helemaal gewoon is het nog niet, er zijn
nog beperkingen en ook hebben
scholen soms te maken met een
corona-uitbraak. Maar een totale
sluiting van het onderwijs, zoals in
het voorjaar, zal er niet meer komen, heeft onderwijsminister Slob
gezegd. En dat is maar goed ook,
want de leerlingen zijn echt blij dat
ze weer naar school mogen, zoals
de drie brugklassers van OSG Hugo de Groot in Rotterdam
vertellen op pagina 3 van dit nummer.
Het was een raar voorjaar, waarin scholen ineens out of the
blue afstandsonderwijs moesten organiseren. Als redactie
van dit onderwijsblad vroegen wij een aantal betrokkenen wat het corona-effect op de lange termijn zou zijn. Ze
noemen (op pagina 12 tot en met 16) zowel positieve als
negatieve effecten. Het positieve zit in de veerkracht die
leraren en leerlingen lieten zien en in bepaalde elementen
van het digitale onderwijs, zoals de instructiefilmpjes die
leraren vaak zelf maakten. Die willen ze erin houden, want
daardoor kan het onderwijs meer maatwerk worden.
Op de korte termijn is er helaas ook een negatief effect,
want een aantal leerlingen heeft toch een leerachterstand
opgelopen. De kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen is groter geworden door het afstandsonderwijs en die
kloof moet nu weer overbrugd worden. Ook is er sprake
van een ‘leesdip’ doordat veel kinderen thuis veel minder
hebben gelezen. Dat brengt me bij een ander artikel in dit
nummer, dat over een andere kloof gaat, de kloof tussen
de theorie en de praktijk van de leesles. Leeslessen op
de basisschool blijken met kleine ingrepen effectiever te
kunnen (pagina 24-25). Die tips kunnen wellicht helpen bij
het repareren van de leesdip.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kinderen weer
naar school gaan. Leraren en leerlingen komen tot dezelfde conclusie: er gaat niets boven gewone lessen in de klas.
Digitaal onderwijs is mogelijk en kan zelfs meer op maat
zijn, maar het is ook een beetje ‘klinisch’, zoals Bram van
Welie van OSG Hugo de Groot zegt op pagina 16. Onderwijs
gaat ook over sociale opvoeding. Denk aan onze kernwaarde ‘ontmoeting’: daar kunnen mensen niet zonder. Dat
mogen we onze kinderen niet onthouden. Dus als het even
kan: fijn naar school!
Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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Op drie scholen in Venlo kregen
leraren en leerlingen het verzoek
een mondkapje te dragen in de
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Kernwaardencongres kan niet doorgaan
Het kernwaardencongres dat op 4 november zou plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem kan helaas niet doorgaan. Wij hebben dat besloten vanwege de ontwikkelingen rond het
coronavirus.
Het congres zou eerst op 18 maart worden gehouden,
maar dat werd afgeblazen vanwege de coronacrisis.
We besloten het te verzetten naar 4 november in
de hoop dat de crisis dan voorbij zou zijn. Gezien de
recente ontwikkelingen voelen wij ons echter genoodzaakt het congres definitief te cancelen. Opnieuw
verschuiven vinden wij vanwege de onzekerheid geen
goed idee.
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting
Op het congres wilden wij de nieuwe kernwaarden
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van het openbaar onderwijs volop in de schijnwerpers zetten. Nu
dat niet doorgaat, zullen wij samen met de Vereniging
Openbaar Onderwijs de kernwaarden onder de aan-

dacht blijven brengen via onze mediakanalen. Zo staat
in dit magazine een interview met schrijver, filosoof en
programmamaker Stine Jensen. Zij zou aan het congres
meewerken, maar vertelt nu op papier wat volgens haar
de meerwaarde is van de kernwaarden (zie pagina’s
18 en 19). Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu
komen de kernwaarden uitgebreid aan bod.
Algemene ledenvergadering
In het Nederlands Openluchtmuseum zou ook de algemene ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB worden
gehouden. De ALV gaat wel door op 4 november, maar
niet op die locatie. Het wordt een online bijeenkomst
met een inhoudelijke component over de kernwaarden. Meer informatie: www.vosabb.nl.

Prinses Laurentien lanceert lespakket op obs in Almere
Prinses Laurentien kwam in september naar openbare basisschool Het Avontuur in Almere voor de lancering
van een gratis lesprogramma over kinderarmoede.
Het lespakket, getiteld Aan de slag met armoede, is ontwikkeld op initiatief van Missing Chapter Foundation en ondersteund
door AFAS Foundation. De prinses praatte
erover met de leerlingen van groep 8. ‘Dit
lesmateriaal gaat armoede niet oplossen, maar het is een eerste stap om het
gesprek met iemand aan te gaan’, zei ze.
‘Bijna 1 op de 9 kinderen in ons land maakt
zich zorgen of er wel geld is voor eten of
schoolspullen, maar het is voor kinderen
heel lastig om daarover te praten’.
Dat laatste is precies het doel van het
lesprogramma: kinderarmoede bespreekbaar maken, onder andere in de klas. Het
lesmateriaal bevat onder meer concrete
tips. Centraal onderdeel van het lesprogramma is een digitaal platform voor
leerkrachten, leerlingen en ouders.
Het lespakket is aan te vragen via
www.aandeslagmetarmoede.nl.
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Prinses Laurentien presenteert het lesmateriaal over armoede, samen met
leerlingen van obs Het Avontuur, hun juf Myra Polet-van Riel en Gerben Eversdijk,
directeur van AFAS Foundation.
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Leesdip door coronacrisis
Urennorm en
coronacrisis
De coronacrisis verandert niets aan het toezicht op de urennorm
in het voortgezet
onderwijs, maar scholen zijn niet gehouden
aan het onmogelijke.
Dat meldt de Inspectie
van het Onderwijs.
‘Uitgangspunt is dat
scholen zich altijd aan
de urennorm houden.
Lukt dat niet, dan gaan
we eerst na hoe dat
komt, welke keuzes
zijn gemaakt en hoe
dit door een bestuur
wordt verantwoord.
Is die verantwoording
onvoldoende, dan
kunnen we handhaven.
Het hangt dus van de
concrete situatie af.’
De inspectie meldt dit
naar aanleiding van
vragen over hoe er met
de urennorm wordt
omgegaan als er lessen
uitvallen doordat één
of meer leraren vanwege een (mogelijke)
coronabesmetting in
quarantaine moeten.

De zomerse leesdip bij veel kinderen in de basisschoolleeftijd is dit jaar als gevolg van de coronacrisis veel groter dan
normaal. Dat meldt leermiddelenontwikkelaar Blink, die zich
hiervoor zegt te baseren op signalen van leerkrachten.
Directeur Jorien Castelein van Blink zegt er het volgende over:
‘We horen deze verontrustende signalen van leerkrachten. Zij
zagen al vóór de zomer, toen de scholen weer opengingen,
dat de verschillen in leesniveau tussen hun leerlingen sterk
waren toegenomen. Kinderen die tijdens de lockdown-periode thuis in opdracht van
school en gestimuleerd door hun ouders waren blijven doorlezen, hadden hun niveau
behoorlijk goed vastgehouden. Bij leeftijdgenoten die hun tijd vooral hadden besteed
aan gamen, TikTok en YouTube was het leesniveau zorgwekkend teruggevallen. De
verschillen tussen kinderen die wél blijven lezen worden daarmee uitvergroot. Een
leesdip heb je in veel gevallen namelijk niet in twee weken weer ingehaald.’
Ze vergelijkt leesvaardigheid met een spier die je moet blijven trainen. ‘Bij veel
kinderen die in deze periode wekenlang geen enkel boek of tijdschrift aanraken holt
het leesniveau achteruit’, aldus Castelein. Zij adviseert ouders om het lezen van hun
kinderen te stimuleren. Dat hoeft volgens haar niet ingewikkeld te zijn. ‘Wat kinderen
lezen doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het allerbelangrijkste is dát ze lezen, omdat ze
het leuk vinden. Het moet geen straf zijn.’

Onderwijs aan asielzoekers
Het ministerie van OCW heeft een nieuw informatiedocument online gezet over
onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit document is bestemd voor schoolbesturen,
scholen en gemeenten.
Het nieuwe document is een update van de eerste versie uit 2017. Er staat onder andere informatie in over de leerplicht in relatie tot onderwijs aan asielzoekerskinderen.
Ook staat erin welke instantie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en welke faciliteiten er beschikbaar zijn. Het nieuwe informatiedocument heeft betrekking op onder
andere voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Als het informatiedocument geen antwoord biedt op bepaalde vragen, kan advies
worden ingewonnen bij het LOWAN, de landelijke instantie die onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt. Zie www.lowan.nl.

Emoties en schaalgrootte
Nog te vaak wordt de omvang van een school bepaald door de zoektocht
naar efficiency, terwijl ook waardes als gemeenschap en kwaliteit de optimale schaalgrootte bepalen. Leerlingen en docenten moeten hierin een
grotere stem krijgen. Dat stelt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad in een opiniestuk in het Financieele Dagblad.

FOTO: ONDERWIJSRAAD

De zoektocht naar de optimale
schaalgrootte is volgens Hooge niet
alleen belangrijk vanuit bedrijfseconomisch perspectief. ‘Zoeken naar
efficiëntie is weliswaar legitiem omdat onderwijs met schaarse publieke
middelen wordt gefinancierd, maar
voor goed onderwijs zijn andere

waarden minstens zo belangrijk.
Zoals de waarde van de gemeenschap, die tot uiting komt in gedeelde ervaringen, deel uitmaken van de
groep, en gezien en gekend worden.’
Wat volgens haar cruciaal is bij
besluiten over hoe groot of klein
een school moet zijn, is wat mensen
daarbij voelen en ervaren. Beleidsmakers en bestuurders kunnen
hierover het best in gesprek gaan
met leerlingen en docenten, ‘want zij
kunnen feilloos aangeven waar het
om gaat’, aldus Hooge.

Edith Hooge
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Wetsvoorstel ouderbijdrage
aangenomen
Ook de Eerste Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tegen de uitsluiting van leerlingen voor wie de vrijwillige ouderbijdrage
niet is betaald.
Alleen de fractie van regeringspartij VVD
stemde tegen. De liberalen uitten eerder al
hun zorg over dit wetsvoorstel. Zij zijn bang
dat de ouderbijdragen zullen opdrogen als
scholen leerlingen niet meer mogen uitsluiten van extra activiteiten als hun ouders
daarvoor niet hebben betaald. Onderwijsminister Arie Slob zei in reactie op de vrees
van de VVD dat hij daar niet bang voor is.
Volgens hem zullen de ouders de hand niet
op de knip houden. ‘Over het algemeen
wordt deze bijdrage betaald omdat ouders
het extra aanbod waardevol vinden en het
belangrijk vinden dat de extra activiteiten
worden aangeboden. Naar verwachting
hebben ouders er dus ook geen baat bij als
dit aanbod zou verdwijnen. Deze bevindingen stemmen mij dan ook positief over de
impact van het wetsvoorstel’, aldus Slob.
Alle andere fracties in de Senaat stemden
voor het initiatiefwetsvoorstel van de
Tweede Kamerleden Lisa Westerveld van
GroenLinks en Peter Kwint van de SP.
Leerlingen nooit uitsluiten
VOS/ABB heeft het wetsvoorstel vanaf
het begin volop gesteund. Directeur Hans
Teegelbeckers vindt het uitsluiten van
leerlingen onbestaanbaar, zo benadrukte hij in 2018 onder andere in magazine
Naar School!: : ‘Elk kind telt mee, ook als
de ouderbijdrage niet is betaald!’ Dit geldt
volgens hem helemaal in het
openbaar onderwijs, dat
immers van en voor
iedereen is.
Directeur Hans
Teegelbeckers
van VOS/ABB:
‘Kinderen uitsluiten?
Onbestaanbaar!’
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Meer geld reserveren voor uitkeringen
Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten
meer geld reserveren voor uitkeringskosten nu ze de
helft daarvan moeten gaan dragen. Dat blijkt
uit antwoorden van onderwijsminister Arie
Slob op vragen uit de Tweede Kamer over de
modernisering van het Participatiefonds (Pf).
VOS/ABB had er bij de Kamer op gewezen dat
de premie van het Pf weliswaar gelijk blijft, maar
dat schoolbesturen in de nieuwe systematiek wel de
helft van de kosten voor werkloosheidsuitkeringen moeten
gaan betalen. De besturen moeten hier fors meer geld voor
achter de hand houden. Dit geld kunnen ze dus niet meer aan
het primair proces besteden.
GroenLinks trok hierover aan de bel bij de minister. Die antwoordt dat de werkloosheidsuitkeringen die nu lopen, nog
volledig voor rekening van het Pf blijven. Toekomstige uitkeringen zullen inderdaad voor de helft ten laste komen van de
schoolbesturen. Die moeten daarvoor geld reserveren. Wel
merkt de minister op dat de premie van het Pf op den duur
zal dalen.

Sponsoring van scholen
Het ministerie van OCW heeft nieuwe spelregels online gezet over sponsoring van scholen.
Sponsoring van scholen kan bestaan uit het
beschikbaar stellen van een geldbedrag,
maar ook uit korting op lesmaterialen of
andere producten. Het kan ook gaan om
activiteiten die geheel of gedeeltelijk
mogelijk worden gemaakt door een sponsor,
het leveren van aanpassingen aan het gebouw
of het schoolplein, de aanschaf van computers of
de catering. Soms leveren scholen een tegenprestatie, zoals
het vermelden van een boodschap namens de sponsor. Het
leveren van data aan een verstrekker van (digitale) leermiddelen kan ook een tegenprestatie zijn.
In de spelregels staat dat sponsoring in elk geval niet is toegestaan als die schadelijk kan zijn voor (de ontwikkeling en
leefstijl van) leerlingen. Ook mogen geen namen of logo’s van
sponsors gebruikt worden in digitaal of analoog lesmateriaal.
Verder is het van belang dat bij eventueel gebruik van data of
gegevens van leerlingen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het privacy-convenant voor scholen
worden nageleefd.

COLUMN

Kernwaarden als
toetssteen
‘Als wij willen dat
de Pieten bij ons op
school niet meer
zwart zijn, moeten we
dat dan met de MR
bespreken?’ ‘Heeft de
winkeliersvereniging
hier wat over te
zeggen als die
meebetaalt aan het
sinterklaasfeest?’
‘Wat vindt VOS/ABB
eigenlijk van de
kleur van Piet op de
openbare school?’
Allemaal vragen die
wij bij VOS/ABB in
deze tijd van het jaar
krijgen.

HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Het is niet aan VOS/ABB om te bepalen wat de kleur van Piet op school moet zijn. Daar
gaan de onderwijsprofessionals over. Zij kunnen met goede argumenten, samen met
alle betrokkenen, zélf een afgewogen standpunt innemen dat aansluit bij de visie en
identiteit van de school (en stichting). De school heeft immers een maatschappelijke
opdracht en maakt op basis daarvan keuzes.
Stem van stille midden
Er is nog een reden waarom wij als VOS/ABB geen standpunt willen innemen over de
kleur van Piet. In de maatschappelijke discussie hierover zijn kampen ontstaan die elkaar met grof geschut en zelfs met dreigementen hun eigen mening willen opdringen.
Over iets wat feestelijk zou moeten zijn, is polarisatie ontstaan. Daarbij richten de ogen
zich op de uitersten die steeds verder van elkaar verwijderd raken. Ruzie maken leidt
over het algemeen tot nog meer ellende. Veel liever volg ik het advies van polarisatie-

‘Vanuit waarden en inhouden een
weloverwogen keuze maken’
deskundigen als Bart Brandsma om te focussen op de mensen uit het ‘stille midden’, die
wegvallen in het kabaal van de ruziemakers. Kunnen zij hun visie met feiten onderbouwen in plaats van met de emotioneel beladen standpunten van de strijdende partijen?
Vanuit VOS/ABB kiezen wij niet voor het ene of het andere uiterste, omdat we geen
brandstof willen leveren voor een nog grotere polarisatie-brand. We onderkennen wel
dat bij elke keuze iedereen iets zal moeten inleveren van wat belangrijk voor haar of
hem is. Wat belangrijk en van waarde is, daar gaat het ons om. Daarover kun je volgens
mij heel goed met elkaar in gesprek gaan. Waar draait in dit geval het sinterklaasfeest
om? Waar staat het voor? Wat dragen we ermee uit? Sluit dat aan bij de visie van onze
school? Het is dus zaak om samen, in dialoog, de kern boven tafel te krijgen. Zo kun
je vanuit waarden en inhouden - en niet vanuit vormen, tradities en hoogoplopende
emoties - een weloverwogen keuze maken.
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting
Zo’n dialoog kun je voeren met directeuren, maar natuurlijk ook met leerkrachtenteams,
de ouderraad en niet te vergeten de leerlingen, want met de input van kinderen kun
je veel! Ik denk dat we hier vooral in het openbaar onderwijs goed mee uit de voeten
kunnen. Dat staat namelijk nadrukkelijk open voor ontmoeting van standpunten, zodat
iedereen in vrijheid zijn of haar eigen mening kan vormen. Precies: dat zijn kernwaarden
van het openbaar onderwijs! Díe kunnen een inhoudelijke leidraad vormen voor zo’n
dialoog. Dan kun je ook samen onderzoeken in hoeverre de traditie van een zwarte
Piet past bij de waarde gelijkwaardigheid. Zo worden de kernwaarden van het openbaar
onderwijs een toetssteen voor belangrijke keuzes. Niet alleen rond het sinterklaasfeest,
maar bij álle waardengeladen afwegingen die elke onderwijsprofessional maakt.

NAAR SCHOOL! NR 24

9

De kindertalentenfluisteraars
van obs Optimist

Er gebeurt in het onderwijs veel moois.
In deze rubriek vertellen professionals uit het
openbaar onderwijs waar zij binnen hun school
trots op zijn.

TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: RUUD JONKERS

Je hebt talenten en talenten. Openbare basisschool
De Optimist in Hoofddorp beschouwt een talent als
iets wat bij je past, waar je blij van wordt en waar
je energie van krijgt. Het team is getraind om de
talenten van kinderen te herkennen, te benoemen en
te helpen ontwikkelen. Niet voor niets is De Optimist
officieel een gecertificeerde ‘kindertalentenfluisteraarschool’.
Het begon een paar jaar geleden met een lezing van de
Vlaming Luk Dewulf, georganiseerd door het schoolbestuur SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Haarlemmermeer). Leerkracht René Rusman vertelt
daarover: ‘Ik was direct gegrepen door zijn verhaal. Hij
definieert talenten op een brede manier. Een talent is iets
waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, wat heel
dicht bij je staat. Het herkennen en erkennen van talenten
zorgt voor meer veerkracht en weerbaarheid bij kinderen. Dat is precies waarom ik dit vak heb gekozen, ik kan
er enorm van genieten als je een kind ‘aan ziet gaan’.’

Groot draagvlak in team
In het boek met toolbox Ik kies voor mijn talent beschrijven Luc Dewulf en Els Pronk (initiator van het Kindertalentfluisteraarsproject) 40 talenten. Hiervan geven zij er
39 een naam, zoals de mooimaker, de foutenspeurneus,
de stille helper, de zichtbare presteerder, de doordenker,
de positivo of de bruggenbouwer. Nummer 40 heet ‘mijn
talent’. Dat onderstreept dat niet elk talent in een hokje
past. Directeur Remco Brandt zag het enthousiasme
hierover bij zijn team. ‘Na de eerste lezing gaf een aantal
collega’s direct aan: hier moeten we wat mee doen! Het
kindertalentfluisteren is dus echt vanuit het team ontstaan, dat is prachtig.’

Achter het gedrag leren kijken
Inmiddels hebben alle teamleden de basiscursus kindertalentfluisteren gevolgd. Brandt: ‘We hebben niet alleen
inzicht gekregen in talenten, maar ook leren kijken naar
het gedrag áchter het talent. Dat vind ik een waardevolle verdieping. Een voorbeeld: een van de talenten is
‘ideeënfontein’, een kind dat altijd bruist van de ideeën.
Als je de klas voorstelt om iets te organiseren, staat de
ideeënfontein direct aan en begint van alles te roepen.
Voorheen zou dat gedrag je misschien storen. Doordat je
het talent ‘ideeënfontein’ nu kunt labelen, benader je het
kind anders, positiever. Het kind voelt zich meer gezien
en gehoord.’
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Het gaat om het herkennen en
erkennen van kindertalenten
Kinderen herkennen elkaars talenten
Openbare basisschool De Optimist is inmiddels twee jaar
actief bezig met het kindertalentfluisteren. Dat gebeurt
op allerlei manieren. Zo is er bijvoorbeeld wekelijks een
bordplaat met ‘het talent van de week’ en een bijbehorend verhaal dat de leerkracht kan voorlezen. ‘Dit is een
aanknopingspunt voor een groepsgesprek over talenten.
Daardoor leer je als leerkracht de kinderen veel beter
kennen, maar zij krijgen ook oog voor elkaars talenten.
Dat zorgt voor een meer open en positieve sfeer. We
gebruiken hier op school veel coöperatieve werkvormen. Ik merk dat kinderen bewuster kiezen met wie ze
samenwerken: niet een vriendje of vriendinnetje, maar iemand met andere kwaliteiten
dan zijzelf. In ons eigen team werkt dat
trouwens net zo’, vertelt Rusman, die ook
talentgesprekken voert met zijn leerlingen. ‘Kinderen vinden dat

geweldig en ik probeer er ook
altijd iets bijzonders van te
maken’.

Maatschappelijk tegengeluid
‘Natuurlijk zijn we als school gericht op het leren, maar
daarnaast hebben we een sterke focus op de pedagogische kant. Het talentfluisteren biedt daar handvatten
voor. In onze maatschappij worden prestaties als heel
belangrijk gezien. Het is belangrijk om een tegengeluid
te laten horen. Het kind is zoveel méér dan zijn leerprestaties. Door onze benadering worden ieders talenten
zichtbaar’, aldus leerkracht Rusman.
Voor directeur Brandt was dit aanleiding om de talentgesprekken ook binnen zijn team te introduceren, als onderdeel van de gesprekscyclus. ‘Die gesprekken geven
mij meer inzicht in waarom mensen dingen doen, waar
zij energie van krijgen. Goed om te weten bij het maken
van een taakverdeling.’ |

Meer informatie op
www.kindertalentenfluisteraar.com.

Wendy ontdekte haar talent
Wendy zit in groep 8. Haar talent? Ze is een mooimaker!
‘Ik vind het heel fijn als de dingen die ik maak er mooi uitzien. Ook mijn huiswerk is
altijd heel netjes. Daardoor hou ik overzicht en snap ik dingen beter. Zo leer ik meer. Het
is fijn dat er rekening wordt gehouden met mijn talent. Andere kinderen vragen me ook
wel eens om te helpen om iets heel mooi op papier te zetten. Dat vind ik heel leuk! Toen
ik in groep 6 zat, had ik een talentgesprek met meester René. Door dat gesprek heb ik
meer zelfvertrouwen gekregen en ben ik nog meer mijn best gaan doen om mijn talent
te ontwikkelen.’
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Wat heeft
afstandsonderwijs
ons gebracht?
Van de ene op de andere dag was het hele land in
lockdown. Scholen moesten razendsnel schakelen en
docenten haalden alles uit de kast om zo goed en zo
kwaad als dat ging hun lessen online en op afstand
aan te bieden. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het
‘nieuwe normaal’ nog wel even door. Welke lessen
rond afstandsonderwijs nemen scholen mee voor de
toekomst?

12

NAAR SCHOOL! NR 24

TEKST: SANNE VAN DER MOST
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neens moest alles digitaal.
Op de openbare Dr E.
Boekmanschool in Amsterdam was er even
lichte paniek. Toch was
Kelly Jansen, leerkracht
van groep 8, verrast hoe
snel iedereen zich het
‘nieuwe normaal’ eigen
had gemaakt. ‘Na drie dagen
voorbereiden startten we al de
eerste online dagopening en nog
diezelfde week gingen de lessen weer
echt van start.’ Live, maar ook met vooraf
opgenomen filmpjes. ‘In het begin wel
even wennen’, merkt Jansen op. ‘Maar al
snel hadden we onze draai gevonden en
ging het eigenlijk best goed met dat online lesgeven.’ Toch was Jansen wel heel
blij toen de scholen weer voorzichtig open
konden. ‘Digitaal lesgeven heeft zeker
voordelen. Ik vond het heel interessant
om ermee bezig te zijn en ik heb er veel
van geleerd. Toch miste ik het om gewoon
juf te zijn. Het live contact met leerlingen,
hun geklets, dat hele sociale gedeelte viel
weg en dat bleek toch echt onmisbaar.’

‘De instructiefilmpjes
bieden maatwerk, die
houden we erin’
Andere kijk op lesgeven
Wat Jansen heeft meegenomen naar het
nieuwe schooljaar? ‘Een andere kijk op
lesgeven. Het is belangrijk om leerlingen
te blijven interesseren en niet steeds
hetzelfde te doen. Veel kinderen hadden
een hekel aan dictee. Tijdens de lockdown maakten we als leerkrachten een
supergrappige vlog waar de leerlingen
zich steeds meer op verheugden. Dan liep
ik met mijn collega’s door Albert Heijn
en haalden we er allemaal producten bij
die voorkwamen in het dictee. Google
Classroom houden we er ook zeker in.
Minder intensief dan tijdens de lockdown
natuurlijk, maar het is wel een fijn hulpmiddel voor extra instructie en maatwerk,
thuis én in de klas.’
Ook de leerlingen hebben volgens Jansen
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de afgelopen maanden ontzettend veel
geleerd. ‘Ze zijn digitaal veel vaardiger
geworden. Ze hebben geleerd een mailbox bij te houden en zelf een planning te
maken en zich daaraan te houden. Zeker
in groep 8, op weg naar de middelbare
school, is dat ontzettend belangrijk.’

‘Een geweldige testcase’
Sabine van Rossum en
Sylvia van Tol zijn leerkrachten bij openbare
basisschool De Twister
in Mijdrecht. ‘Bij ons zijn
21st century skills erg
belangrijk’, zegt Van Tol,
leerkracht van groep 1 en
2 en ICT-coördinator. ‘Het
online samenwerken in
groepjes was echt een
geweldige testcase. Leerlingen die wat meer moeite
hadden met de stof hebben
we waar mogelijk gekoppeld aan leerlingen bij wie
het meer vanzelf gaat. Zo
hebben ze onderling ook echt
leren samenwerken. Dat is een
vaardigheid waar ze de rest van
hun leven profijt van hebben.’

Maatwerk
De meerwaarde van het online lesgeven
zit volgens beide leerkrachten vooral
in het maatwerk. Van Rossum: ‘Door de
instructiefilmpjes kunnen kinderen veel
sneller en doelgerichter aan het werk. Als
ze de stof al onder de knie hebben, is er
minder instructie nodig en kun je ze met
extra opdrachten aan de slag laten gaan.
En als ze toch nog wat moeite hebben,
kijken ze het hele filmpje uit voor extra
instructie. Dat hebben we meegenomen
nu we weer gewoon lesgeven op school.’
Aan het eind van de lockdown heeft De
Twister een enquête gehouden. Maar
liefst 96 procent van de leerlingen zegt
goed geholpen te zijn door de meester
of juf en 89 procent zegt dat het werken
op de computer goed ging. Van Tol: ‘Dat
is hoopgevend voor de toekomst. Online
lesgeven en instructiefilmpjes die je kunt
bekijken wanneer je maar wilt: dat gaan
we er zeker in houden als onderdeel van
de reguliere lessen.’

AFSTANDSONDERWIJS

Wat vinden de leerlingen zelf?

Youri van Laer uit Schiedam: 'Ik miste mijn vrienden wel, maar
ik was eerder klaar met mijn schoolwerk en kon dan naar de
manege'.
Alleen naar de uitleg luisteren als je vragen hebt.
Je eigen tempo bepalen, zodat je sneller klaar bent
en iets leuks kunt gaan doen. Zelf bepalen wanneer je aan de slag gaat. Als het aan de leerlingen
ligt, mogen die elementen van het afstandsonderwijs wel blijven.
De CED-Groep deed onderzoek onder ruim tienduizend kinderen en jongeren die thuis hebben gewerkt
met de digitale lessen voor begrijpend lezen van het
online lespakket Nieuwsbegrip. De kernvraag: wat
willen jullie behouden van onderwijs op afstand?
‘Het gebruik van het aantal digitale lessen is in de
lockdownperiode flink gestegen’, zegt Marianne
Molendijk, projectleider bij de CED-Groep. ‘Corona
heeft echt gezorgd voor een noodgedwongen omwenteling naar
digitaal. Daar plukken we in
het onderwijs nu de vruchten van. Iedereen die altijd
een beetje tegen was, ziet
nu ook de voordelen. Tijdens de coronacrisis zijn
extra veel scholen gestart
met het volledig digitaal
aanbieden van de begrijpend leeslessen. Begin 2020
lanceerden wij voor Nieuwsbegrip het pakket Goud, waarin
leerlingen de opdrachten en toetsen in
hun eigen online leeromgeving maken. Veel sneller
dan gedacht zetten een heleboel scholen dat nu in.
Het feit dat leerlingen zo enthousiast zijn, geeft aan
dat we daar in de toekomst zeker mee door moeten
gaan. Niet alleen thuis maar ook op school.’

Alles op dezelfde manier
De vmbo-locatie van het Minkema College in Woerden werkte al met chromebookonderwijs. ‘Alle vmbo-leerlingen
hadden al een zo’n laptop, maar voor de
meeste van onze havo- en vwo-leerlingen was het nog helemaal nieuw’, vertelt
directeur Arjan van der Wart.
‘Op havo en vwo waren
we dit schooljaar pas
in de brugklassen
overgestapt op
chromebooks. De
docenten hadden
nog weinig ervaring met digitaal
onderwijs. Dus het
was echt wel even
schakelen om de weg
te vinden.’
Om meteen op het goede spoor
te zitten, heeft het Minkema College na de
eerste week afstandsonderwijs meteen
een enquête gehouden onder alle leerlingen. En daarna gedurende de periode van
afstandsonderwijs nog tweemaal, ook onder ouders en docenten. De uitkomsten
zijn vervolgens omgezet in richtlijnen
voor digitaal onderwijs in de toekomst.
Uniformiteit is daarbij heel belangrijk.
‘In het begin deed iedere docent wat
anders’, licht Van der Wart toe. ‘Normaal
is die afwisseling juist fijn. Ieder uur een
andere docent, een ander lokaal en een
andere manier van werken. Maar bij digitaal onderwijs is het juist prettig als alles
op een vergelijkbare manier gebeurt en
op één vaste plek te vinden is.’ Ook het
inzetten van instructiefilmpjes kwam als
groot pluspunt uit de enquête. Van der
Wart: ‘Die filmpjes zijn ideaal en verdienen een vaste plek binnen het onderwijs.
Je kunt ze keer op keer gebruiken, ook
buiten de les. Zo hoef je als docent niet
iedere keer hetzelfde verhaal te vertellen
en kun je als leerling thuis de filmpjes
gebruiken bij de voorbereiding van je
toetsen of je huiswerk.’

‘Het moést en het lúkte’
Hoewel digitaal onderwijs zeker zijn
grenzen kent – ‘met Hangouts kom je een
heel eind maar je moet elkaar ook soms
echt in de ogen kunnen kijken’ – heeft de
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‘Dit is absoluut de toekomst’
‘Als er maar voldoende noodzaak is, zijn
mensen bereid om alles anders te doen’.
Dieter Möckelmann is aangenaam verrast
door het effect van de lockdownperiode op
digitaal lesgeven.
Met zijn bedrijf Like2Teach timmert hij al langer aan de
weg om afstandsonderwijs in te zetten om het lerarentekort terug te dringen. ‘Natuurlijk is afstandsonderwijs
niet nieuw’, zegt hij. ‘We kenden al langer moocs, massive open online courses, en ook online instructie, zoals
Flipping the Classroom, is niet nieuw. Maar daarbij ging
het tot nu toe vooral om studenten in het hoger onderwijs. De ontwikkeling die in maart dit jaar in het primair
en voortgezet onderwijs in gang is gezet, hebben we in
Nederland nooit eerder gezien. Het was ook niet nodig
in ons dichtbevolkte land waar op iedere straathoek

coronacrisis volgens Van der Wart ook veel opgeleverd.
‘Over het algemeen vinden mensen nieuwe dingen een
beetje eng. Maar nu moesten we ineens alles uit de kast
halen om dat afstandsonderwijs op te zetten. Het moést
en het lúkte. Dan zie je toch weer hoe snel mensen over
bezwaren heenstappen en hoe door trial and error toch
hele mooie dingen tot stand komen.’

bij wijze van spreken wel een
school te vinden is.’
Nu was die noodzaak er wel. ‘En
ineens overwonnen duizenden
leerkrachten hun schroom om aan het
vloggen te gaan en instructiefilmpjes op te
nemen met zichzelf in de hoofdrol. Leerlingen waren er
superblij mee. Petje af voor iedereen dus’, zegt Möckelmann. ‘Wel denk ik dat het onderwijs iets meer rust en
ruimte had kunnen nemen, al was het maar een week
of twee, om gestructureerder na te kunnen denken
over de aanpak, de digitale middelen en wat dit alles
überhaupt voor het kinderbrein betekent.’ Toch is dit
soort onderwijs absoluut de toekomst, daar is Möckelmann van overtuigd. ‘We zijn op weg naar een flexibele,
open en hybride leeromgeving en afstandsonderwijs,
of het nu thuis of op school is, past daar perfect bij.’

‘Corona heeft wel de kloof
tussen kansarm en kansrijk
blootgelegd’

Thuis te weinig ruimte
Op OSG Hugo de Groot in Rotterdam Zuid hebben de
lockdownperiode en het afstandsonderwijs nog een
ander inzicht opgeleverd. ‘Corona heeft de maatschappelijke kloof tussen kansarm en kansrijk blootgelegd’,
zegt directeur Bram van Welie. ‘Die kenden we natuurlijk al langer, maar op onze school was het verschil
tijdens de lockdown extra merkbaar. Onze leerlingen en
de sociaaleconomische status van het gezin
waarin ze opgroeien, zijn niet gemiddeld.
Een deel van de leerlingen heeft thuis
te weinig ruimte om geconcentreerd
te werken, er zijn niet genoeg of
helemaal geen laptops of hun
ouders kunnen niet helpen met
schoolwerk doordat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Als
school hebben we op een gegeven
moment laptops ter beschikking gesteld. Toch is er bij sommige leerlingen
achterstand ontstaan.’

Veel meer dan kennisoverdracht
Tegelijkertijd ziet Van Welie ook iets anders. ‘Door de
bank genomen schatten onze leerlingen -juist door hun
achtergrond- de waarde van school hoger in dan de
gemiddelde leeftijdsgenoot. Ze hebben school keihard
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nodig om hun dromen te verwezenlijken.
Een deel van de leerlingen ging door het
afstandsonderwijs zelfs nóg beter presteren. Ze namen de eigen verantwoordelijkheid heel serieus. Prachtig ook om te zien
hoe blij ze waren toen ze weer gewoon
naar school mochten. Om elkaar weer te
zien, maar zeker ook voor het contact met
de docent. Logisch, want onderwijs is ook
veel meer dan alleen kennisoverdracht.
Natuurlijk kun je een deel van de kennisoverdracht heel goed -en misschien zelfs
beter- op afstand organiseren. Of in elk
geval beter op maat. Maar het blijft toch
een beetje klinische vorm van onderwijs.
Superefficiënt en doelgericht, maar je
mist soms wél diepgang. Het contact tussen docenten en leerlingen blijft absoluut
noodzakelijk. Wat doet een onderwerp
met een leerling? Hoe gaan ze er met
elkaar over in gesprek? Die socialiserende
functie en de school als ontmoetingsplaats zijn onmisbaar. Dat moeten we
nooit opheffen.’ |

CORONA

Mondkapjes op school:
ja of nee?
Mondkapjes op school: ja of nee? Dat was de vraag
waar het voortgezet onderwijs mee worstelde bij
het begin van dit schooljaar. Volgens de officiële
Nederlandse richtlijnen is het niet nodig, maar
een aantal scholen besloot toch personeel en
leerlingen te vragen een mondkapje te dragen in
de gezamenlijke ruimtes op school. Op sommige
scholen werd dat bij bepaalde vakken verplicht.
TEKST: LUCY BEKER

O

p een aantal vo-scholen ging het nieuwe
schooljaar van start met mondkapjes, die
gedragen moesten worden op de trappen en
in de gangen en bij praktijkvakken waarbij
de 1,5 meter afstand tot de docent niet te waarborgen is.
Deze maatregel zat niet in het pakket richtlijnen van
het RIVM en de rijksoverheid voor de heropening
van de scholen. Volgens die richtlijnen moet onderwijspersoneel onderling 1,5 meter afstand bewaren
en ook ten opzichte van de leerlingen. De leerlingen
onderling hoeven dat niet. Verder moeten mensen met
corona-achtige gezondheidsklachten thuisblijven
en ook blijft handen schudden voorlopig taboe.
Maar mondkapjes? De Nederlandse overheid
vond het niet nodig, in tegenstelling tot België
en enkele deelstaten in Duitsland.

Vrijwillig
Een van de schoolbesturen die toch koos
voor vrijwillig gebruik van mondkapjes,
is de Onderwijsgemeenschap Venlo &
Omstreken (OGVO). Personeel en leerlingen van de drie OGVO-scholen (het
Valuascollege, het Blariacum College en
College Den Hulster) kregen aan het
begin van het schooljaar een brief
met het verzoek een mondkapje
te dragen. Niet in de klaslokalen,
waar het bureau van de docent is
afgeschermd met plexiglas, maar
wel in de gangen en op de trappen.
Bij sommige praktijkvakken werd het
verplicht. Roy Palmen, voorzitter van

het college van bestuur van OGVO, legt
graag uit waarom het bestuur dit heeft
besloten.

Veiligheidsgevoel
‘We weten niet of het dragen van mondkapjes wel of niet werkt’, erkent hij. ‘Het
gaat ons om het veiligheidsgevoel dat het
leraren en leerlingen kan geven. En dat
leerlingen leren respect en begrip te hebben voor mensen die om die reden voor
een mondkapje kiezen. Dat veiligheidsgevoel vind ik belangrijk. Want als je je
niet veilig voelt op school, hoe kun je dan
openstaan voor de lessen?’ Palmen zag
in de eerste weken dat zeker driekwart
van de mensen op school het mondkapje
gebruikte. Het leidde soms ook tot discussies, maar dat vindt Palmen juist prima.
‘De ene leerling doet het wel, de ander
niet. Dat mag, want het is niet verplicht.
Het levert binnen de school een gesprek
op. Dat is goed, want mensen mogen verschillend zijn en verschillend denken,
maar wel met respect voor elkaar’.

Over de grens
Wat ook bij de beslissing van het
bestuur in Limburg meespeelde, zegt
Palmen, is dat de scholen in Venlo maar
een paar kilometer van de Duitse grens
af liggen. Aan de andere kant van die
grens heeft de Duitse overheid de
mondkapjes wél verplicht gesteld op
scholen. Hetzelfde geldt voor België,
ook niet zo ver van Venlo vandaan.
‘Ik weet ook niet waarom de ene
overheid dit wel verplicht en de
andere niet’, zegt Palmen. ‘Maar
er zijn gezinnen die een kind in
Duitsland op school hebben en een
kind in Nederland, dat geeft verschillen. Een reden te meer voor ons om
op onze scholen te kiezen voor een
mondkapje. We hebben afgesproken
om deze maatregel medio september
te evalueren.’ Bij het ter perse gaan van
dit nummer was nog niet bekend hoe die
evaluatie is uitgevallen. |
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STINE JENSEN BLIJ MET NIEUWE KERNWAARDEN OPENBAAR ONDERWIJS

‘Laat kinderen kennismaken
met breed perspectief’
Vanuit haar Deense achtergrond kan ze zich verbazen over
het relatief lage aandeel van openbare scholen in Nederland.
Schrijver, filosoof en programmamaker Stine Jensen noemt
zich pleitbezorger van het openbaar onderwijs. Ze is dan
ook blij met de nieuwe kernwaarden voor openbare scholen.
‘Openbaar klinkt vaak zo algemeen. Dat het nu positief
geladen wordt, is heel goed.’
TEKST: NOËLLE VAN WIJGERDEN
FOTO: ROMY VAN LEEUWEN

‘I

n Scandinavië gaat 80% van de kinderen naar een
openbare school. In Nederland is dat heel anders.
Dat komt ongetwijfeld voort uit de verzuiling, maar
het kan me toch verbazen. Voor mij als Scandinavische is het seculiere juist van groot belang’, zegt Jensen.
Voor een deel heeft het volgens haar te maken met de
zichtbaarheid van openbare scholen. ‘Mensen hebben,
denk ik, nog niet zo’n goed idee wat het inhoudt. Het
klinkt als algemeen en heel neutraal, terwijl openbaar
onderwijs wel degelijk werkt vanuit een bepaalde visie.
Blijkbaar is het voor mensen duidelijker welke normen en
waarden een christelijke school meegeeft.’

Breed perspectief
Jensen schreef al eens een pleidooi in dagblad NRC,
waarin ze opriep om grondwetsartikel 23 over de vrijheid
van onderwijs te herzien. Waarom vindt ze openbaar
onderwijs zo belangrijk? ‘Ik ben kritisch over onderwijs
dat is gebaseerd op religieuze waarden. Allereerst omdat
ik het belangrijk vind dat kennis zo neutraal mogelijk
gebracht wordt en niet vanuit religieuze ideologie. Ik
vind het niet de taak van het onderwijs om gelovigen te
maken. Je kunt wel mensen onderrichten over geloof,
maar dan vind ik het belangrijk dat kinderen met een
breed perspectief kennismaken en niet een bepaalde
kant op worden gestuurd.’
In haar pleidooi stelde ze onder andere de vraag welke normen en waarden we in Nederland van belang
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vinden en hoe die dienen om de
samenleving waarin iedereen gelijke
kansen krijgt, bij elkaar te houden. De
nieuwe kernwaarden van het openbaar
onderwijs, gelijkwaardigheid, vrijheid en
ontmoeting, vindt ze heel mooi. ‘Ze geven
aan welke normen en waarden je belangrijk vindt, hoe je omgaat met elkaar en de
populatie op scholen. Ik vind het heel aantrekkelijk dat je ernaar streeft om kinderen met verschillende achtergronden bij
elkaar te brengen, zodat je een pluriforme
brede populatie hebt op school.’

Betekenis geven
‘Je moet er wel voor zorgen dat de
kernwaarden ook echt betekenis krijgen.
Het gevaar is natuurlijk dat dit soort
begrippen een beetje hol kunnen zijn’,
waarschuwt Jensen. ‘Wie is er nu tegen
gelijkwaardigheid? Niemand wil niet
ontmoeten. Dat klinkt een beetje zoals
politici die om verbinding roepen. Het
is dus belangrijk hoe je de kernwaarden
gebruikt op scholen en hoe je dat vertaalt

KERNWAARDEN

‘Heel belangrijk
om kinderen met
verschillende
achtergronden bij
elkaar te brengen’

Stine Jensen: ‘Het is belangrijk
hoe je de kernwaarden gebruikt
en vertaalt’.

in kennis. Dat kan door filosofieles,
maatschappijleer, godsdienstonderwijs,
kinderen laten lezen over andere culturen, maar ook door de dingen die je doet
met leerlingen en hoe je dingen regelt.
Vrijheid klinkt mooi, maar hoe zorg je
ervoor dat iedereen echt kan meepraten?
Dat kinderen leren wat democratie is?’
Als voorbeeld noemt ze de school van

Zelf met de kernwaarden aan de slag? Ga naar het
kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu van
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Daar
staan lesbrieven, werkvormen en andere hulpmiddelen (Menu > Tools).

haar dochter waar de leerlingen allemaal
een fictieve politieke partij moesten
oprichten om vervolgens echt naar de
gemeenteraad te gaan om met elkaar
te debatteren. ‘Dat is een mooie manier
om kennis te maken met democratie. Zo
leer je kinderen nadenken over waarden
die ze belangrijk vinden, maar ook wat
die betekenen voor een ander. Hoe je informatie kritisch kunt beoordelen en daarover vreedzaam met elkaar in gesprek
gaat.’ Ook een andere opdracht die haar
dochter kreeg, spreekt Jensen aan. ‘Die
was heel passend bij de afgelopen tijd. Ze
moest een kaartje bij iemand in de bus
doen die ze niet kende. Dat is een actie
die meer om het lijf heeft dan ik in eerste
instantie dacht. Kinderen moeten nadenken bij wie ze een kaartje afgeven. Wie
zou daar wonen? Wie heeft het nodig? Het
helpt om besef te krijgen wat je voor een
ander kunt betekenen.’

Luizenmoeder
‘Je moet wel uitkijken dat je niet doorslaat en alles probeert te integreren’,
lacht ze. ‘Dat bracht tv-serie De Luizenmoeder heel treffend in beeld. Een mooi
voorbeeld van hoe met grote welwillendheid dingen worden opgepakt,
maar dat dat soms doorslaat, waardoor
juist onduidelijk is wat of wie je bent.
Uiteindelijk gaat juf Ank terug naar de
christelijke school, omdat ze daar de
normen en waarden beter herkent. Dat
mag natuurlijk, maar het is zonde als
iemand vertrekt omdat je eigen normen
en waarden niet duidelijk zijn.’ |
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Gelijke kansen, ook voor
kinderen met beperking
Wie Wendy Jasperse tegenkomt, ziet een sterke en
zelfbewuste jonge vrouw. Wat je niet ziet, is dat ze geboren
is met een verborgen open ruggetje en tientallen operaties
achter de rug heeft. Ze vertelt openhartig over haar
moeizame schoolloopbaan. Haar verhaal laat de noodzaak
zien van inclusiever onderwijs, waarin ook kinderen met
een beperking gelijke kansen krijgen op reguliere scholen.
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

O

p 4-jarige leeftijd ging Wendy naar een reguliere basisschool in Woerden. Ondanks haar
rolstoel en de zorg die ze dagelijks nodig had,
wilde de school haar plaatsen. ‘Dat was heel
fijn, want daardoor kon Wendy dicht bij huis een vriendenkring opbouwen’, zegt haar moeder Geraldine. De
intenties van de school waren positief, maar de praktijk
bleek weerbarstig. Wendy liep flinke achterstanden op
doordat ze vaak afwezig was vanwege zware operaties,
revalidatie en de behandeling van een eetstoornis die ze
al sinds haar babytijd had.

Katheteriseren in de klas
Als dat het enige was geweest, had Wendy wellicht
gewoon kunnen blijven. Er speelde echter meer. Bijvoorbeeld dat ze een bijzonder druk kind was. Op enig
moment mocht ze niet meer overblijven, omdat de overblijfmoeders geen raad met haar wisten. Ook ontbrak er
een goede ruimte waar een verpleegkundige haar kon
verzorgen. ‘Ik werd gekatheteriseerd op een bedje in het
lokaal, met een scherm eromheen’, herinnert Wendy zich.
‘Dat vond ik wel heel raar.’
De situatie leidde ertoe dat haar moeder eind groep
3 besloot dat het zo niet verder kon. ‘Ik kreeg enorme
woorden met haar toenmalige leerkracht. Ging dat
volgend jaar weer gebeuren, vroeg ik me af. Moesten we
dan weer helemaal opnieuw beginnen?’ Geraldine reageert een beetje aarzelend op de vraag of ze de school
verwijten maakt. ‘De leraren zijn het natuurlijk wel aangegaan met Wendy, dat was echt positief. En ze hebben
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Denken in kansen en
mogelijkheden
Directeur Hans Teegelbeckers van
VOS/ABB was destijds directeur van de
basisschool waar Wendy als kleutertje
binnenkwam. ‘Ik herinner me nog dat
zij een enorme drive had. Ik vond dat
we als school voor haar het verschil
moesten proberen te maken.’
‘Het was een teambeslissing om haar
te plaatsen’, vervolgt hij. ‘Als je vanuit
een inclusieve gedachte een meisje als
Wendy plaatst, probeer je daar naar
beste vermogen handen en voeten aan
te geven. Dat is niet alleen belangrijk
voor de leerling zelf, maar heeft ook
meerwaarde voor alle andere leerlingen.
Zij ervaren dat elk kind erbij hoort.’
‘Het is natuurlijk erg jammer dat het
toen niet gelukt is om Wendy op school
te houden. Haar verhaal benadrukt
voor mij de noodzaak om het onderwijs inclusiever te maken, zodat alle
leerlingen in principe naar de reguliere
school kunnen. Dus ook leerlingen die
een beperking hebben. Ik denk dat veel
scholen wel inclusiever willen zijn, maar
niet goed weten hoe. Handelingsverlegenheid kan een rol spelen en natuurlijk
ook de hoge werkdruk en het lerarentekort. Toch zijn er scholen die het gewoon
dóen. Zij denken in kansen en mogelijkheden, zonder de realiteit uit het oog te
verliezen.’
Inclusiever onderwijs is volgens
Teegelbeckers morgen echt nog niet
gelukt, ‘maar als je ervoor openstaat en
bereid bent er geld en energie in te steken, kun je stap voor stap veel bereiken!’

INCLUSIEF ONDERWIJS

Aan doorzettingsvermogen
ontbreekt het niet
hun best gedaan, al was het zwaar. Maar
de kennis en de faciliteiten ontbraken
gewoon. En Wendy was er natuurlijk
ook dikwijls niet.’

Mytylschool
In overleg met de ambulant begeleider
werd een plek gevonden op de mytylschool in Utrecht, waar Wendy de praktijkgerichte M-stroom kon volgen. ‘Die
was veel te makkelijk, ik haalde alleen
maar achten en negens’, vertelt zij. Omdat ze wist dat ze méér aankon, waagde
ze de overstap naar een reguliere
vmbo-school. Deze bleek echter niet in
staat een veilige omgeving te creëren.
Wendy: ‘Dat was de ergste school die ik
in mijn hele leven heb meegemaakt. Ik
ben daar zo vreselijk gepest. Ik werd in
elkaar geslagen, had elke dag een lekke
band en mijn fiets is vaak gesloopt.’
Moeder vult aan: ‘Uiteindelijk is Wendy
overspannen geraakt. Toen ik de mytylschool belde of ze daar misschien terug
kon komen, werd er heel positief gereageerd. Wendy was hartstikke welkom
en heeft de M-stroom met verschillende
certificaten kunnen afronden.’
Omdat Wendy altijd gek is geweest
op paarden en paardrijden, startte ze
aansluitend met een niveau 2-opleiding
paardenhouderij op het mbo. Ook daar
maakte ze mee dat er onvoldoende
rekening werd gehouden met haar
beperking. Toen ze op een gegeven
moment in haar eentje (met haar been
in het gips!) een stal moest uitmesten
en daar een 3 voor kreeg, stopte ze. Een
poging om toegelaten te worden tot een
beauty-opleiding, liep op niets uit. ‘Dit
kun jij niet aan’, kreeg ze te horen.
Boven: Wendy als kind. Ondanks haar rolstoel
begon ze op een reguliere basisschool.
Onder: Wendy Jasperse nu, een zelfbewuste
jonge vrouw.

Nederlands zwemkampioen
De story of her life is dat Wendy voortdurend werd geconfronteerd met een
omgeving die niet werkelijk rekening
hield met haar beperking, met uitzon-

dering van de mytylschool. Dat is niet alleen teleurstellend en frustrerend, maar
ook doodzonde. Aan doorzettingsvermogen ontbreekt het haar namelijk
niet, vertelt ze. Zo is Wendy onder meer
negenvoudig Nederlands kampioen
zwemmen. Door rugproblemen moest
ze een punt zetten achter haar sportcarrière, maar ze is ervan overtuigd dat
ze anders had kunnen meedoen aan de
Olympische Spelen.

Leven op de rit
Inmiddels is Wendy 24 jaar en heeft ze
haar leven aardig op de rit. Sinds een
aantal maanden heeft ze een eigen
woning, dicht bij haar moeder. Ze werkt
nu in woonzorgcentrum Rijnhoven in
Woerden. ‘Ik had mijn cv opgestuurd
en toen werd ik uitgenodigd voor een
gesprek. Daarin kon ik eerlijk zijn over
mijn onzekerheid en mijn ervaringen.
Dat was heel fijn en ik werd ook nog eens
aangenomen. Nu werk ik drie uur per
dag als gastvrouw met dementerende
ouderen. Dat is superleuk werk. Mentaal
en fysiek is het zwaar, maar ik heb hier
echt mijn plekje gevonden!’ |

Naar inclusiever onderwijs
VOS/ABB is een van de initiatiefnemers
van de beweging Naar inclusiever
onderwijs.
Ook de christelijke profielorganisaties Verus en LVGS en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg zijn hierbij betrokken.
In februari van dit jaar was de landelijke
startconferentie van deze beweging. Op 21
februari 2021 volgt de tweede conferentie.
Ga voor meer informatie naar
www.naarinclusieveronderwijs.nl.
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Altijd aangifte doen van
ernstige incidenten
Angst voor imagoschade mag voor scholen
geen reden zijn om aangifte van ernstige
incidenten achterwege te laten. Dat vinden de
onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie
Slob. In sommige gevallen is aangifte zelfs verplicht,
benadrukken de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.
TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
PORTRETFOTO: PAUL VAN DER KLEI

D

e Tweede Kamerleden
Rudmer Heerema en Jeroen
van Wijngaarden van de VVD
hadden vragen gesteld aan de
onderwijsministers naar aanleiding van
een uitzending in februari jongstleden
van de talkshow Jinek. Daarin zat Mariëtte
van Leeuwen van Horizon en Altra voor
jeugdhulp en onderwijs in respectievelijk
Rotterdam en Amsterdam en omgeving.
Zij vertelde zeer openhartig over ernstige
incidenten op haar scholen. ‘Dan hebben
we het over steekincidenten, een doorgeladen pistool dat we aantreffen in de
school, gangs voor de deur omdat er een
prijs op het hoofd van een leerling van ons
staat en bijvoorbeeld drugsbezit’, aldus
Van Leeuwen. Zij sprak het vermoeden uit
dat dit op ‘heel veel scholen speelt’ en zei
ook dat het onderwijs de problemen met
ernstige incidenten ‘met openheid’ kan
begrenzen.

Cécile van der Goot-Koenig:
‘Wat onder de aangifteplicht
valt, dat is een grijs gebied’.

hun antwoorden op de Kamervragen op
dat het doen van aangifte bij ernstige incidenten een goed signaal afgeeft. Alleen
als scholen ermee naar buiten komen
‘kunnen partners uit het veiligheidsdomein helpen om het probleem in gemeenschappelijkheid op te pakken’, zo staat in
hun antwoorden. Angst voor imagoschade mag volgens hen nooit meespelen.
Opmerkelijk punt in de antwoorden
van Van Engelshoven en Slob is dat het
ministerie van OCW geen goed beeld
heeft van het aantal ernstige incidenten
op scholen. Dat komt doordat er geen landelijke registratie van is. Scholen houden
zelf bij welke incidenten plaatsvinden om
zelf maatregelen te kunnen nemen. Wel
wordt elke twee jaar de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Die geeft een beeld van
het soort incidenten waarmee scholen
te maken hebben en het gevoel van (on)
veiligheid onder leerlingen, medewerkers

‘Angst voor
imagoschade mag
nooit meespelen’
en leidinggevenden. In de Veiligheidsmonitor is te zien dat de afgelopen jaren een
toenemend aantal leidinggevenden in
het voortgezet onderwijs melding maakt
van incidenten met wapens en drugs. In
het primair onderwijs worden dergelijke
incidenten overigens nauwelijks gemeld.

Goed signaal afgeven
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid reageerde hierop door te
benadrukken dat scholen altijd aangifte
moeten doen van ernstige incidenten.
‘We moeten hiertegen ingaan, er dreigt
in sommige gevallen een subcultuur
in jeugd te ontstaan (…) die gewoon
levensgevaarlijk is’, aldus Grapperhaus in
februari in het RTL Nieuws. De onderwijsministers wezen er vervolgens in juni in
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Juridisch advies nodig?
Wilt u juridisch advies? Neem contact op met de Onderwijsjuristen:
0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur,
onderwijsjuristen@vosabb.nl. Via de Onderwijsjuristen is het ook
mogelijk advies te krijgen op het gebied van crisiscommunicatie.
Daarvoor heeft VOS/ABB een aantal adviseurs paraat, onder wie
Ronald Brouwers, die u op locatie kunnen ondersteunen.

VEILIGHEID

Drugshandel van vmbo tot en met gymnasium
Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs wordt in drugs gehandeld. Dat stelt voormalig hoogleraar
Pieter Tops van Tilburg University.
Hij leidde een onderzoek naar de
productie van en de handel in syn-

thetische drugs in Nederland, zoals
xtc en amfetamine. Die handel is volgens hem ook ‘neergedaald op middelbare scholen’, zo zei Tops in 2018
in Nieuwsuur. Er zijn volgens hem
‘weinig middelbare scholen’ waar dit

Om meer inzicht te krijgen over het doen van aangifte
wordt dit jaar specifiek aan schoolleiders gevraagd
of een incident heeft geresulteerd in een melding of
aangifte. De Veiligheidsmonitor 2020 wordt eind dit jaar
gepubliceerd.

Wettelijk verplicht
Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van
VOS/ABB reageert op het dringende advies van de ministers door erop te wijzen dat het in sommige gevallen
wettelijk verplicht is om aangifte te doen. ‘In artikel 160
van het Wetboek van Strafvordering staat dat je aangifte
moet doen bij moord, doodslag of verkrachting. Dat geldt
ook als je op de hoogte bent van de voorbereiding of een
poging daartoe. Als je geen aangifte doet van het feit
dat je op de hoogte bent van een voorgenomen moord,
doodslag of verkrachting, kun je een gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie krijgen. Dan hebben we het over 21.750 euro. Het
gaat in dit geval om een voornemen en nog niet om een
voorbereiding. Maar het ligt allemaal niet zo zwart-wit,
want je hoeft geen aangifte te doen als er sprake is van
een dreiging, waaruit nog niet een poging of voorbereiding blijkt. Ik denk echter dat een ernstige en concrete
bedreiging soms wel als een voornemen kan worden
opgevat en wel weer onder de aangifteplicht zou kunnen
vallen. Het is dus een grijs gebied.’
Wat volgens Van der Goot-Koenig in juridische zin
ook meespeelt, is dat in de onderwijswetten staat dat
scholen voor een veilige leeromgeving moeten zorgen.

niet gebeurt, van vmbo tot en met
gymnasium. Studenten aan wie hij
college geeft, herkennen dit ‘zonder
uitzondering’ uit hun middelbareschooltijd. Tops is tegenwoordig
lector aan de Politieacademie.

Dan komen ook kwesties naar voren als drugshandel en
wapenbezit. ‘Het is niet wettelijk verplicht om daarvan
aangifte te doen, maar vanuit het oogpunt van veiligheid
is het natuurlijk wel noodzakelijk daar actie op te ondernemen. Daarvoor zijn verschillende veiligheidsprotocollen beschikbaar, bijvoorbeeld van de Stichting School
en Veiligheid. Samenwerking met de politie kan ook
handig zijn, bijvoorbeeld bij een controle van de kluisjes.
Overigens komt hier de privacy van leerlingen om de
hoek kijken, want je kunt bijvoorbeeld niet zomaar tassen
van leerlingen gaan controleren. Ook moet je je altijd
afvragen of maatregelen die je wil nemen in verhouding
staan tot wat je wil voorkomen. Denk aan het inhuren van
bewaking of het installeren van detectiepoortjes. Welke
impact heeft dat op de school?’

Transparante communicatie
Communicatieadviseur Ronald Brouwers, die geregeld
mediatrainingen voor VOS/ABB organiseert en scholen
adviseert op het gebied van crisiscommunicatie, is het
eens met de ministers dat angst voor imagoschade nooit
reden mag zijn om aangifte achterwege te laten. Sterker
nog, volgens hem kan het juist goed zijn om aangifte
te doen en daar open over te zijn. ‘Angst is sowieso een
slechte raadgever. Op een transparante manier aangeven
wat je doet en waarmee je bezig bent is altijd beter dan
proberen om zaken onder de pet te houden. Met open en
heldere communicatie kun je leerlingen, ouders en personeel laten zien dat je veiligheid buitengewoon serieus
neemt. Dat versterkt juist je imago.’ |
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‘Rendement leesles kan omhoog’
Meer kinderen leren lezen, dat is het doel en de passie van
onderwijsadviseur Marita Eskes. Ze was zelf leerkracht
en leescoördinator en bestudeerde de theorie van het
leesonderwijs. Zo ontdekte ze dat er een kloof bestaat
tussen theorie en praktijk. Om daartussen een brug te
slaan en zo het rendement van de leesles te verhogen,
schreef ze een handboek vol praktische adviezen.

M

et die adviezen heeft Eskes in elk geval de
groep 3-leerkrachten van verschillende
scholen van het Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) al geïnspireerd.
Sytske Drijver is een van die leerkrachten. Ze geeft les op
openbare basisschool Dubbeldam en volgde met haar
collega’s, ook van andere OPOD-scholen, een cursus bij
Marita Eskes. ‘Zij maakte ons er vooral van bewust welke
vakinhoudelijke keuzes je maakt in de leesles. En dat een
iets andere opbouw van je les al genoeg kan zijn om echt
elk kind goed te laten meedoen’, zegt Drijver.

35 procent
Dat laatste is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat het
nog steeds niet lukt om alle kinderen te leren lezen. Een
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kwart van de 15-jarigen is onvoldoende
leesvaardig, volgens PISA-cijfers uit 2018.
De Inspectie van het Onderwijs constateerde in 2019 dat 37 procent van de
basisscholen de instructiekwaliteit van het
leesonderwijs niet op orde heeft. Daarbij
is er - opnieuw volgens de inspectie - een
groot verschil tussen basisscholen onderling. Twee scholen in dezelfde wijk met een
vergelijkbare populatie leerlingen kunnen
enorm van elkaar verschillen als het gaat
om de opbrengsten van het leesonderwijs.
Het lukt de ene school dus wel om kinderen te leren lezen, en de andere niet.
Eskes vindt dat ‘fascinerend’. Ze heeft zelf
ook jarenlang les gegeven in groep 3 en
merkte toen al dat het ene kind sneller
leert lezen dan het andere. Maar Eskes
wilde ze allemáál leren lezen. ‘Want wie
niet kan lezen, heeft daar zijn hele leven
last van’, zegt ze. Ze is inmiddels taal/
leesadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs om vanuit die functie te werken
aan verbetering van het leesonderwijs. ‘Ik
ontdekte dat daar inmiddels zoveel ken-

LEESONDERWIJS

Het lukt de ene school wel om kinderen te
leren lezen en de andere niet. Hoe kan dat?
nis over is, dat het mogelijk moet zijn om
vrijwel elke leerling goed te leren lezen.
Toch weet niet elke school deze kennis effectief in te zetten of toe te passen. In mijn
handboek heb ik die wetenschappelijke
inzichten vertaald naar de praktijk, zodat
die kennis in de klassen komt en uiteindelijk meer kinderen leren lezen’.

Didactiek

Marita Eskes met haar boek in het
lokaal van groep 3 van obs Dubbeldam
in Dordrecht. Van links naar rechts de
leerkrachten Nienke de Jong, Marjolijn
Fruyt van Hertog, Sytske Drijver en Wendy
Post.

Technisch lezen in een
doorlopende lijn
Een praktisch handboek voor de
basisschool
Auteur: Marita Eskes
Uitgever: Pica, 2020
ISBN: 9789492525918

Haar boek Technisch lezen in een doorlopende lijn verscheen dit voorjaar. Daarin
propageert Eskes niet één bepaalde methode. Haar adviezen zijn bruikbaar op elke
school en passen bij elke leesmethode. ‘Het
gaat om inhoud en didactiek’, zegt ze. ‘Daar
is nog winst te behalen. Ook op de pabo’s
kan het aanbod op dit punt wat steviger’.
Juist omdat ze zelf ervaring heeft als
leerkracht van groep 3, sluiten haar
adviezen aan bij de praktijk. ‘Het zijn geen
trucjes’, zegt ze zelf. ‘Het gaat vooral om
het vakmanschap van de leerkracht. Dat
is ingewikkeld, want die leerkracht moet
precies weten wat elk kind in de groep nodig heeft. Hoe activeer je al je leerlingen,
hoe houd je ze bij de les? Voldoende tijd
voor het leren lezen is belangrijk, maar
het gaat vooral ook om de manier waarop
die tijd wordt besteed’.
Ze laat zien dat dat te maken heeft met
klassenmanagement, voorbereiding en
feedback. De leerkrachten van obs Dubbeldam, die haar handboek gebruiken,
merken dat hun leeslessen inderdaad
effectiever worden van een strak klassenmanagement met duidelijke lesdoelen,
veel structuur en veel vaart in de les. Ze
zijn blij met deze kennis van een aanpak
die werkt. Leerkracht Nienke de Jong:
‘Het scheelt dat Marita zelf uit de praktijk
komt, dat zij onze taal spreekt. Zij helpt
ons om bewuste keuzes te maken in de
les. Het kan iets heel kleins zijn, dat heel
veel oplevert. ’

Effectiever organiseren
In het boek laat Eskes bijvoorbeeld zien

hoe een dagprogramma kan worden
gemaakt met veel verschillende leesmomenten en hoe het zelfstandig verwerken
net iets effectiever georganiseerd kan
worden. Bijvoorbeeld door het lezen meer
prioriteit te geven dan het maken van
werkboekopdrachten.
In haar boek staan adviezen voor elk
leerjaar van de basisschool, want Eskes
vindt dat technisch lezen in de hogere
leerjaren meer prioriteit moet krijgen dan
nu vaak het geval is. ‘Lezen is een bepalende vaardigheid. Wie niet goed kan lezen,
zal ook de zaakvakken niet goed kunnen
volgen en bepaalde rekenopdrachten niet
begrijpen’, legt ze uit. ‘Vanaf groep 6 is er
op veel scholen minder tijd en aandacht
voor technisch lezen, maar de kinderen
die het dan nog niet goed kunnen, missen
ook de motivatie om zelf te oefenen. Ze
zijn zich er tegen die tijd bovendien van
bewust dat ze het niet goed kunnen en dat
heeft invloed op hoe ze in hun vel zitten.
Niet goed kunnen lezen heeft een enorme
impact.’ Ze beveelt scholen daarom aan
ook in de bovenbouw aandacht te houden
voor leesvaardigheid en instructie te
blijven geven. ‘Kinderen moeten vooral
veel blijven lezen. De school moet ervoor
zorgen dat ze leeskilometers maken’.

Rol schoolleider
Eskes ziet een belangrijke rol voor de
schoolleider, die ervoor kan zorgen dat de
aandacht voor technisch lezen in het hele
team leeft en in alle leerjaren aandacht
krijgt. ‘Scholen die kritisch kijken naar
de instructie, veel oefenen en meer tijd
aan lezen besteden, laten al na een jaar
verbetering zien’.
Haar belangrijkste boodschap is: ‘Blijf
geloven dat elk kind kan leren lezen. Het
kost sommige kinderen veel tijd, oefening
en doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk levert dat wat op. Help het kind vol te
houden. Als leerkracht kun je niet toveren,
maar houd het vertrouwen dat een leerling ook in de bovenbouw nog vooruit kan
gaan. Blijf er aandacht aan geven.’ |
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Worstelen met juridische aspecten
van passend onderwijs
Het delen van achtergrondinformatie tijdens een
warme overdracht, bespreken van casuïstiek
tijdens een groot overleg of observeren zonder
toestemming van ouders. Allemaal onderdelen
van de dagelijkse praktijk van het passend
onderwijs die vragen kunnen oproepen vanwege
de privacywet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

‘P

rivacy is altijd al een belangrijk onderwerp
geweest voor scholen en samenwerkingsverbanden. De invoering van de AVG in
2018 heeft hun bewustwording verder
vergroot. Zij stellen zich nog vaker de vraag wat wel
of niet is toegestaan, bijvoorbeeld rondom het delen
van informatie’, zegt Hafida Amziab, onderwijsjurist bij
VOS/ABB.

Als voorbeeld noemt zij het onderwijskundig
rapport (OKR), dat wordt opgesteld als een leerling
naar een andere school gaat. Omdat er sprake is
van een wettelijke verplichting om dit rapport aan
de ontvangende school te verstrekken, hoeft er geen
toestemming te worden gevraagd aan de ouders/
verzorgers. Het ligt vast welke leer- en begeleidingsgegevens hierin moeten staan. Wanneer een school extra informatie
wil opnemen, is deze toestemming wél vereist. ‘Als er bijvoorbeeld een
mondelinge overdracht plaatsvindt van een zorgleerling mag uitsluitend
de informatie worden besproken die in het OKR staat. Aan scholen die
graag wat extra (achtergrond)informatie zouden willen verstrekken is
ons advies: doe dat niet. Het kan de relatie met ouders/verzorgers op
scherp zetten en zij kunnen zelfs een juridische procedure aanspannen.’

Ook geen initialen
Om leerlingen het onderwijs en de ondersteuning te geven die ze nodig
hebben, werken veel scholen samen met externe organisaties, waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGZ. Amziab: ‘In
die samenwerking gaat het nogal eens mis, bijvoorbeeld tijdens een
‘groot overleg’ waarin ook privacygevoelige informatie over individuele
leerlingen op tafel komt. Dat mag alleen met toestemming van ouders/
verzorgers. Als die toestemming ontbreekt, moeten de gegevens geanonimiseerd worden. Er wordt wel eens gedacht dat dit omzeild kan worden door het gebruik van initialen. Dat is echter een misverstand, want
daarmee is de leerling in principe gewoon herleidbaar. Alle informatie
waarmee de leerling herleidbaar is, moet achterwege blijven.’
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Jeannette Ruijters en Annette Ponte
van Samenwerkingsverband Kindkracht
herkennen wat Amziab zegt. Ponte: ‘Als
een school veel zorgleerlingen heeft, hebben onze Kindkracht-specialisten regelmatig professioneel overleg met de ib’er.
Soms zitten er wel vijf of zes man om tafel
om bijvoorbeeld tendensen in de school
of de zorgstructuur te bespreken. Dat
overleg helpt de school om de juiste
stappen te kunnen zetten. Het is eigenlijk onvermijdelijk dat er in dat
overleg ook individuele leerlingen
ter sprake komen. We hebben wel
eens gesuggereerd om alle leerlingen dan maar Basje te noemen, maar
dat is natuurlijk vrij lachwekkend…’

Transparantie voorkomt
problemen
De AVG roept veel vragen op. Want
mag je bijvoorbeeld wel met een
directe collega over een leerling
praten, vraagt Ponte zich hardop
af. ‘Stel dat ik als leesspecialist bij
een leerling betrokken ben en vermoed
dat er ook een gedragsprobleem of een
probleem in de thuissituatie speelt. Mag
ik dan met een directe collega daarover
sparren? Door de AVG zijn we ons veel
meer bewust geworden van dit soort
kwesties. De Onderwijsjuristen van
VOS/ABB gaan binnenkort een bijeenkomst voor ons organiseren, waarin we
worden bijgepraat en al onze vragen
kunnen voorleggen.’
Ruijters vult aan: ‘Ons enige doel is om
voor alle kinderen passend onderwijs te
realiseren en ervoor te zorgen dat zij het
onderwijs en de ondersteuning krijgen
die zij nodig hebben. Daarbij proberen we
integer te opereren en zijn we alert op de
AVG. Ik denk dat je veel problemen kunt
voorkomen door transparant te zijn richting ouders. Bespreek helder met hen hoe

PASSEND ONDERWIJS

‘Zullen we alle leerlingen dan
maar Basje noemen?’
Annette Ponte (links)
en Jeannette Ruijters:
‘Transparant zijn
richting ouders kan veel
problemen voorkomen.’

belangrijk het voor hun kind is om bepaalde expertise in
te schakelen. Betrek ouders, neem ze serieus en focus op
het gezamenlijke belang: hun kind. Vaak zijn ouders blij
met het aanbod van extra expertise, maar soms houden
ze echt de deur dicht. Dan sta je als school en samenwerkingsverband in principe met je rug tegen de muur.
In incidentele gevallen wordt bijvoorbeeld Veilig Thuis
ingeschakeld.’

Lastige dilemma’s
De AVG beschrijft expliciet wanneer persoonsgegevens
verwerkt en gedeeld mogen worden. Dit zijn de zogenoemde grondslagen. Het is evident dat gegevensverwerking sowieso is toegestaan als leerling of ouders/
verzorgers daarvoor toestemming geven. Maar ook als
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak, bieden de grondslagen van
de AVG hiervoor ruimte.
Amziab geeft het voorbeeld van een samenwerkingsverband passend onderwijs dat moet beslissen over

Onderwijsjuristen VOS/ABB
Leden van VOS/ABB kunnen kosteloos gebruikmaken van de expertise
van onze Onderwijsjuristen, ook op het terrein van verwerking van persoonsgegevens en privacy. De dienstverlening bestaat onder meer uit:
• informatieverstrekking en advies,
• toetsen van bijvoorbeeld privacybeleid, verwerkingsregister of
(sub)verwerkingsovereenkomsten,
• juridische bijstand,
• scholingsbijeenkomsten en cursussen.

toelating tot het speciaal onderwijs. ‘Stel
dat er voor een goede beoordeling van
een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring een extra observatie door een
(ortho)pedagoog nodig is. Dat mag op
grond van de beroepscode van de NVO,
de vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, niet zonder toestemming
van de ouders. Maar zonder die observatie is een beoordeling moeilijk en kan het
samenwerkingsverband wellicht niet aan
zijn wettelijke taak voldoen. Wat gebeurt
er dan? Als de huidige school niet de
ondersteuning kan bieden die de leerling
nodig heeft en als er ook geen toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven, komt de leerling misschien wel thuis
te zitten.’

Goede onderbouwing essentieel
Voor scholen en samenwerkingsverbanden kan het lastig zijn om te bepalen of er
een ‘grondslag’ is die de verwerking van
gegevens rechtvaardigt. Amziab:
‘VOS/ABB kan op casusniveau meedenken en adviseren. Als bijvoorbeeld de
veiligheid of de gezondheid van het kind
in het geding is, dan kun je je beroepen
op de grondslag van ‘vitaal belang’ en
mag je ook zonder toestemming van de
ouders/verzorgers de gegevens verwerken. Je moet dan wel echt goed kunnen
onderbouwen dat er sprake is van die
grondslag!’|
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Waarom vrijstelling
thuisonderwijs
handhaven?

I

n een bijdrage van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aan de internetconsultatie
over dit wetsvoorstel staat dat de regering zich duidelijker moet uitlaten over thuisonderwijs als optie.
‘Is deze mening nog dezelfde als bij de totstandkoming
van de Leerplichtwet 1969? Of niet? In beide gevallen
moet duidelijk zijn hoe dit zich verhoudt tot dit wetsvoorstel’, zo staat in de bijdrage.

Verheldering noodzakelijk
Bij de totstandkoming van het huidige artikel 23 van de
Grondwet over de vrijheid van onderwijs werd thuisonderwijs genoemd als mogelijkheid naast openbaar en
bijzonder onderwijs. Met de Leerplichtwet 1969 werd
thuisonderwijs als onderwijsvoorziening geschrapt,
omdat dit zou strijden met de opvoeding van het kind.
Daarmee werd leerplicht meer schoolplicht, maar voor
thuisonderwijs bleef wel een vrijstelling bestaan op
grond van richtingbezwaren. Uit het huidige wetsvoorstel wordt duidelijk dat deze vrijstelling zou moeten
blijven bestaan. Sterker nog: het lijkt erop dat de regering
thuisonderwijs meer als legitieme optie positioneert dan
als uitzondering. Het ‘waarom’ voor die keuze ontbreekt
echter, terwijl een onderbouwing hiervoor wel noodzakelijk is. Ook als dit geen bewuste keuze is, is verheldering
noodzakelijk.

Belang van kind voorop
In de onderbouwing dient de regering het belang van
het kind voorop te zetten, zo staat in de gezamenlijke bijdrage. Daarbij wijzen VOS/ABB en VOO op de belangrijke
socialisatiefunctie van onderwijs. Het is maar zeer de
vraag of daar bij thuisonderwijs genoegzaam aan wordt
voldaan. Uit onderzoek dat voor Defence for Children
en Tilburg University werd uitgevoerd, kwam duidelijk
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Uit het wetsvoorstel over vrijstelling
van de leerplicht wordt niet duidelijk
waarom de regering de vrijstelling voor
thuisonderwijs wil handhaven. Een
helder antwoord op die vraag is nodig,
en dat moet zijn gebaseerd op het
belang van het kind.
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naar voren dat kinderen die thuisonderwijs krijgen, vaak
achterlopen op het gebied van sociale vaardigheden en
relaties. VOS/ABB en VOO wijzen erop dat bij thuisonderwijs andere meningen en andersdenkenden (buiten het
gezin) niet standaard zijn, terwijl ook leerlingen die niet
op school maar thuis onderwijs krijgen ‘wereldburgers in
onze democratische samenleving zijn en worden’. In de
gezamenlijke bijdrage wordt tevens het belang van goed
burgerschapsonderwijs benadrukt. Daarvoor is in elk
geval ontmoeting nodig (een van de kernwaarden van
het openbaar onderwijs).
De gezamenlijke bijdrage van VOS/ABB en VOO staat
op www.vosabb.nl (zoek naar het online nieuwsbericht
‘Waarom vrijstelling thuisonderwijs handhaven?’). |

Thuisonderwijs schadelijk
In september 2016 publiceerde VOS/ABB in
magazine Naar School! het artikel Zonder
sociale interactie lukt het niet. Dit artikel
gaat over het onderzoek naar thuisonderwijs dat rechtsfilosoof Marieke
Hopman voor Defence for Children
en Tilburg University uitvoerde. Zij
kwam op basis van haar onderzoek
tot de conclusie dat thuisonderwijs in
principe schadelijk is voor het kind en dat
scholen veel meer moeten doen met sociale interactie.
Het artikel kunt u terugvinden in het online archief
van magazine Naar School! op www.vosabb.nl.

GELIJKE KANSEN

Het belang van goed en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen staat voorop. Daarom
moet ook wat nu nog privaat aanbod is, bereikbaar zijn voor iedereen. VOS/ABB wil dat de
Onderwijsraad dit overneemt in een advies aan de regering.

D

e Onderwijsraad had om input gevraagd voor
het nog op te stellen advies over privaat en
publiek bekostigd onderwijs, dat in het teken
zal staan van gelijke kansen voor alle kinderen.
Met privaat bekostigd onderwijs doelt de raad niet alleen
op peperdure privéscholen die slechts de happy few zich
kunnen veroorloven, maar ook op huiswerkbegeleiding
en bijles waarvoor ouders betalen en deels privaat aanbod, zoals Cambridge English.

Kernwaarden
In de input van VOS/ABB voor het advies van de Onderwijsraad staan de kernwaarden gelijkwaardigheid,
vrijheid en ontmoeting van het openbaar onderwijs
centraal. Gelijkwaardigheid brengt met zich mee dat het
onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Verschillen in fysieke, mentale én financiële mogelijkheden mogen geen belemmeringen vormen. De huidige praktijk
laat zien dat dat bij privaat onderwijs gelijke kansen een
illusie zijn, omdat het niet voor iedereen te betalen is.
VOS/ABB wil geen verbod op het huidige private aanbod,
omdat het kwaliteitsverhogend kan zijn, maar pleit
ervoor het voor alle leerlingen toegankelijk te maken.
Met andere woorden: de regering moet scholen optimaal
faciliteren, zodat ook het (deels) private aanbod van
bijvoorbeeld technasia, tweetalig onderwijs, Cambridge
English en ook schoolreizen voor alle kinderen in gelijke
mate openstaat.
De kernwaarde vrijheid lijkt op het eerste
gezicht privaat aanbod te rechtvaardigen.
Het creëert immers keuzevrijheid voor
ouders om vanuit hun eigen mogelijkheden het onderwijs zodanig in te richten
dat dit de talenten van hun kinderen
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dient. VOS/ABB ziet het anders: fundamentele individuele
waarden mogen nooit ten koste gaan van de collectieve
waarden. Vrijheid moet altijd worden beschouwd vanuit
gebondenheid aan collectieve afspraken, regels en wetten. Door privaat bekostigd onderwijs te laten prevaleren
boven publiek bekostigd onderwijs, ontstaat een kloof in
onze maatschappij die voor een deel van de leerlingen
extra achterstand betekent.

Diversiteit en dialoog
Bezien vanuit de kernwaarde ontmoeting wijst VOS/ABB
erop dat een school een plaats is voor diversiteit en dialoog. Kinderen met verschillende achtergronden wisselen ervaringen met elkaar uit. De school is een plek waar
leerlingen op actieve wijze leren dat zij een stem hebben,
waar zij vanuit verdraagzaamheid en vanuit een open
houding leren omgaan met andersdenkenden en ook
waar zij hun eigen identiteit mogen ontwikkelen. Privaat
bekostigd onderwijs doorbreekt de heterogeniteit en
leidt ertoe dat ‘ons soort mensen’ elkaar opzoekt en zich
als groep versterkt. Daarom is het van groot belang dat
wat nu privaat bekostigd onderwijs is, toegankelijk moet
worden voor iedereen. Dit betekent dat de overheid het
moet gaan betalen.
De volledige input voor het nog komende advies
van de Onderwijsraad staat op www.vosabb.nl.
Het advies verschijnt naar verwachting in 2021
Meer weten? Neem contact op met
Annelie van Eck van VOS/ABB: 06-31684939,
avaneck@vosabb.nl. |
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Privaat aanbod moet openstaan
voor alle kinderen

Voordeel & gemak

VEEL
LEDEN
KORTING!

Integraal vastgoedbeheer
VOS/ABB-leden kunnen vele duizenden euro’s besparen met het integrale vastgoedbeheer door onze
huisvestingspartner HEVO.

Voor meer informatie neemt u
contact op met Hans Heijltjes
van HEVO: 06-23340358,
hans.heijltjes@hevo.nl of met
Jean-Marc Vloemans van HEVO:
06-53721136,
jeanmarc.vloemans@hevo.nl.

Onderdeel van dit ledenaanbod is een gratis gebouwenscan, waarbij wordt gelet op alle factoren die bepalend
zijn voor een verantwoorde keuze voor bijvoorbeeld
onderhoud of nieuwbouw.

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 bewandeld, 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.

Kiezen met
kernwaarden
VOS/ABB heeft tools ontwikkeld waarmee scholen en
schoolbesturen op basis van de kernwaarden van het
openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting) weloverwogen beleidskeuzes kunnen maken.
De tools staan op de campagnewebsite www.openbaaronderwijs.nu, die helemaal in het teken staat van de
nieuwe kernwaarden die in juni zijn gelanceerd.

Meer weten? Neem contact op met Tamar Kopmels:
06-30056066, tkopmels@vosabb.nl of Eline Bakker:
06-57582937 (ebakker@vosabb.nl)

Loonschade verhalen
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen voor het verhalen van
loonschade tegen gereduceerd tarief terecht bij BSA Schaderegeling.
BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die samenhangt met
arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.
Op basis van no cure no pay wordt voor gerealiseerde resultaten tot 10.000 euro normaal
gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent.
De korting komt hiermee neer op maximaal 300 euro per zaak.
Meer informatie staat in de brochure van BSA Schaderegeling op www.vosabb.nl
(>Ledenvoordeel).
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Crisiscommunicatie
Als u plotseling te maken hebt met een
ernstige crisis of calamiteit binnen uw
organisatie, kunt u als lid van VOS/ABB
rekenen op een professionele
communicatieadviseur op locatie.
Via de Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunt
u telefonisch overleggen over wat er in een
specifieke situatie nodig is om de informatievoorziening aan leerlingen, ouders en andere betrokkenen
te optimaliseren. Daarbij kiest VOS/ABB altijd voor open,
transparant en eerlijk communiceren, maar ook voor de zorg
en juridische plicht die de school heeft om het belang van
leerlingen, personeelsleden, ouders en de organisatie zelf te
garanderen.
Meer weten? Ga naar www.vosabb.nl (>Ledenvoordeel) of
bel met Martin van den Bogaerdt: 06-13190311,
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Inkoop Centrum
Onderwijs
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van het aanbod van het Inkoop Centrum Onderwijs. Daarmee kunt u veel geld besparen!
Het Inkoop Centrum Onderwijs is het grootste scholencollectief van Nederland. Het heeft een aanbod op onder andere
de volgende gebieden:
· Energie
· Zonnepanelen
· Afdrukvoorzieningen
· Kantoorartikelen
· Sanitaire producten
Bij het Inkoop Centrum Onderwijs kunt u ook terecht voor
een inkoopscan en begeleiding bij aanbestedingen.
Ga voor meer informatie naar
www.inkoopcentrumonderwijs.nl.

Rekeninstrumenten
Op onze website www.vosabb.nl vindt u als lid
van VOS/ABB verschillende praktische
rekeninstrumenten die u in uw organisatie kunt
gebruiken.
De rekeninstrumenten vindt u bij Downloads >
Financiën. Dat is een van de meest bezochte onderdelen van de website van VOS/ABB. Logisch, want de
instrumenten die u daar kunt vinden, helpen scholen
en schoolbesturen bijvoorbeeld om op efficiënte wijze
begrotingen op te stellen. U vindt er onder andere
rekeninstrumenten die betrekking hebben op de
meerjarenbegroting, personele kosten en onderwijshuisvesting.
U kunt de instrumenten gratis downloaden. Een deel
van de rekeninstrumenten is alleen bestemd voor
leden van VOS/ABB. Daarvoor moet u eerst inloggen.
Dat wijst zich vanzelf als u op een instrument klikt dat
alleen voor VOS/ABB-leden beschikbaar is.

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 onze website
www.vosabb.nl, onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven,
Twitter, LinkedIn 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. Tegen gereduceerd
ledentarief plaatst u advertenties
bij VOS/ABB. Ook kunt u gebruikmaken van ons aanbod om veel goedkoper te adverteren in
dagbladen. Met de mediabureaus Godding & Co en MediaValue hebben wij hiervoor heel goede afspraken gemaakt.
Let op: dit aanbod geldt alleen voor VOS/ABB-leden!
Adverteren via VOS/ABB? Ga naar www.vosabb.nl of neem
contact op met Martin van den Bogaerdt: 06-13190311,
mvandenbogaerdt@vosabb.nl.
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Vragen van gezinsvoogd
Mag een school zonder
toestemming van ouders
vragen beantwoorden van een
gezinsvoogd?
De gezinsvoogd organiseert bij
een ondertoezichtstelling hulp
en steun in het gezin. Een gezinsvoogd heeft geen gezag, want de
ouders houden bij een ondertoezichtstelling het gezag. De ouders
blijven het eerste aanspreekpunt
voor de school, ook voor toestemming. Als er geen overeenstemming met de ouders mogelijk is,
kan de school de gezinsvoogd
hierover informeren. Deze kan in
het belang van het kind de ouders
schriftelijke aanwijzingen geven.
De gezinsvoogd heeft een eigenstandig wettelijk recht op informatie voor zover dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De school mag
zonder toestemming van ouders
vragen van de gezinsvoogd in
het kader van een ondertoezichtstelling beantwoorden en ook op
eigen initiatief informatie verstrekken die van belang is voor de ondertoezichtstelling. Daarbij is van
belang dat niet meer informatie
wordt verstrekt dan noodzakelijk
en dat het een informatierecht is,
geen inzage- en afschriftrecht. De
ouders (en/of de leerling, wanneer
die 16 jaar of ouder is) moeten
worden geïnformeerd over de
informatieverstrekking.

2

Hoe zit het

Termijnen toelaatbaarheidsverklaring
Binnen welke termijn moet het
samenwerkingsverband een
beslissing op een aanvraag voor
een toelaatbaarheidsverklaring
nemen?
Een toelaatbaarheidsverklaring is
een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat op de aanvraag en afgifte
van de toelaatbaarheidsverklaring
deze wet van toepassing is. In de
Wet op het primair onderwijs, de
Wet op het voortgezet onderwijs
en de Wet op de expertisecentra is
geen wettelijke termijn vastgesteld
waarbinnen het samenwerkingsverband een besluit moet nemen
op de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. Dit betekent
dat in dat geval de termijn geldt
die is neergelegd in de Algemene
wet bestuursrecht.
Deze wet bepaalt in artikel 4:13 dat
in dat geval binnen acht weken
na ontvangst van de aanvraag
een beslissing genomen moet
worden. Deze termijn van 8 weken
gaat lopen vanaf het moment dat
de aanvraag compleet is. In het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet staan
vermeld waaraan de aanvraag
moet voldoen. Let op: de Algemene wet bestuursrecht houdt geen
rekening met schoolvakanties. Dit
betekent dat de termijn van 8 weken doorloopt in vakantieperiodes.

Onderwijsjuristen van VOS/ABB
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven dagelijks advies en informatie aan leden. Mail uw vraag
naar onderwijsjuristen@vosabb.nl of bel op de
ochtenden van werkdagen naar 0348-405250.
Leden kunnen ook kijken op www.vosabb.nl >
onderwijsjuristen > veelgestelde vragen.
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Veelgestelde vragen

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

3

Ondertekenen
gespreksverslag
Een werknemer wil een
gespreksverslag niet ondertekenen. Kan ik dit dan wel opnemen
in het personeelsdossier?
Probeer een werknemer altijd een
verslag te laten ondertekenen,
voor akkoord of voor gezien.
Akkoord is zwaarder, aangezien
de werknemer dan aangeeft dat
hij akkoord is met de inhoud van
het gespreksverslag. ‘Voor gezien’
impliceert dat de werknemer het
verslag voor ogen heeft gehad en
weet dat het bestaat. Hij verklaart
hiermee niet dat hij akkoord is met
de inhoud die is aangegeven in het
verslag. De werknemer dient dan
wel in de gelegenheid te worden
gesteld om zijn eigen zienswijze in
te brengen en te laten toevoegen
in het personeelsdossier.
Als de werknemer het verslag niet
wil ondertekenen, dan is het van
belang dat je kunt aantonen dat
de werknemer het verslag van het
gesprek wel heeft ontvangen en
dus de mogelijkheid heeft gehad
om erop te reageren, bijvoorbeeld
door zijn zienswijze in te brengen.
Dit kan bijvoorbeeld door het
verslag per aangetekende post te
versturen, dan wel persoonlijk te
overhandigen en om een handtekening voor ontvangst te vragen.

nu precies?
Uitspraken uitgelicht

Enkele opvallende gerechtelijke uitspraken,
uitgelicht door de Onderwijsjuristen.

Geen aanspraak op
een gedeeltelijke
transitievergoeding bij
herplaatsing in een lager
betaalde functie
Een werknemer is in het primair
onderwijs fulltime werkzaam als
leraar, maar wordt voor 48,49%
arbeidsongeschikt verklaard.
Vanwege deze blijvende
arbeidsongeschiktheid wordt
besloten de werknemer voor
0,8 fte een herbenoeming
te geven in de functie van
onderwijsassistent met
een lager salaris. Kan hij
aanspraak maken op een
transitievergoeding?

Gescheiden vader met
ouderlijk gezag heeft
geen recht op verslagen
oudergesprek met
moeder
Een vader heeft de verslagen
opgevraagd van de gesprekken
die de school met moeder heeft
gevoerd, omdat hij zich zorgen
maakt over het welzijn van zijn
kinderen. Hij wil weten wat de
school heeft gedaan aan het
verzuim van zijn kinderen.

In 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij een structurele en substantiële vermindering van arbeidsduur van ten minste 20% er sprake is
van gedeeltelijk ontslag en daarmee
ook aanspraak bestaat op een gedeeltelijke transitievergoeding. De vraag
die de Hoge Raad nu moest beantwoorden was of een vermindering van
de arbeidsduur gelijkgesteld wordt
aan een vermindering van het salaris
als gevolg van een functiewijziging,
zoals hierboven beschreven. Bestaat
in dit geval ook recht op een transitievergoeding naar evenredigheid van de
salarisvermindering?
De Hoge Raad oordeelt dat herplaatsing in een andere functie niet gelijkge-

?
steld kan worden aan de beëindiging
van een arbeidsovereenkomst. Er is
immers geen sprake van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Ontslag is alleen mogelijk als de werknemer niet herplaatst kan worden. Dit
betekent dat bij herplaatsing in een
andere functie met een lager salaris
er geen aanspraak ontstaat op een
gedeeltelijke transitievergoeding.
Echter, in deze zaak is wel sprake van
een vermindering van de arbeidsduur
van 100 naar 80%, wat maakt dat de
werknemer wel aanspraak heeft op
een gedeeltelijke transitievergoeding
wegens deze substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur
met 20%.

De school heeft geweigerd de gespreksverslagen aan vader te verstrekken vanwege de privacy van de moeder. De Landelijke Klachtencommissie
heeft zich gebogen over de vraag of de
school terecht heeft gehandeld door
de gespreksverslagen niet aan vader
te verstrekken.
In dit geval hebben beide ouders het
ouderlijk gezag. De vader heeft recht
op informatie over de ontwikkeling
van zijn kinderen. In de verslagen van
de gesprekken die met moeder zijn
gevoerd kan vertrouwelijke informatie
van of over moeder staan. Om deze
reden heeft de school terecht kunnen

besluiten deze gespreksverslagen niet
zonder toestemming van moeder aan
vader te verstrekken. Als de vader wil
weten wat de school heeft gedaan aan
het verzuim van zijn kinderen, kan de
school deze informatie ook middels
een gesprek aan vader verstrekken.
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BOEKEN

boekenkast

Nieuw in de

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

Ieder kind kansrijk!
Lesgeven aan leerlingen die opgroeien in armoede
Auteur: Eric Jensen | Uitgever: Bazalt, 2020 |
ISBN: 9789461182906 | Aantal pagina’s: 212 | Prijs: 44 euro

Leraren kunnen het verschil maken voor kinderen uit kansarme
gezinnen, betoogt auteur Jensen
in het voorwoord van zijn boek.
Hij laat zien dat leraren een doorslaggevende rol vervullen in het
leven van hun leerlingen en geeft
handvatten om kinderen vooruit
te helpen. Dat begint bij een rijke
manier van lesgeven. Jensen
belicht de theorie van zeven
effectieve mindsets en bijbehorende strategieën en belooft zijn
lezers dat ze hierdoor betere
leraren zullen worden.

Handboek Vreemdetalendidactiek
vertrekpunten vaardigheden vakinhoud
Auteurs: Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen,
Anna Kaal en Rick de Graaff | ISBN: 978 90 469 0764 1 |
Aantal pagina’s: 480 pagina’s | Prijs: 44,50 euro

Dit is een handboek voor
taaldocenten die hun leerlingen willen helpen om kennis,
vaardigheden en strategieën
te ontwikkelen. De auteurs
behandelen vertrekpunten,
vaardigheden en vakinhoud.
Ook meer dan dertig vakexperts werkten mee aan dit
boek. Al die inzichten maken
het boek interessant voor zowel beginnende als ervaren
docenten. Bij het boek hoort
een website met opdrachten
en tips.

Een leven lang vitaal in het onderwijs
Psychologische flexibiliteit in het
onderwijs

Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Auteur Tinka van Vuuren | Uitgever Pica, 2020 |
ISBN 9789492525796 | Aantal pagina’s 104 | Prijs 17,50 euro

Doen wat werkt met hart en ziel
Auteurs Maaike Steeman en Femke Klomp | Uitgever SWP,
2020 | ISBN 9789088509384 | Aantal pagina’s 336 |
Prijs 39,90 euro

De auteurs van dit boek richten zich op leerkrachten in
het primair onderwijs. Zij kunnen dit boek gebruiken
bij de begeleiding van de
leerlingen, maar ook om te onderzoeken of ze hun energie
effectief inzetten. ‘Alles onder
controle hebben en altijd sterk
zijn, dat werkt op de lange termijn niet’, aldus de auteurs. Zij
baseren zich op de nieuwste
inzichten vanuit de gedragswetenschap en maken een
vertaalslag naar de dagelijkse
onderwijspraktijk.
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Duurzame inzetbaarheid is een
term die je ook in het onderwijs steeds vaker hoort. In dit
boek staan tips en handvatten
om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te
versterken. Het gaat over de
balans tussen draagkracht
en draaglast, en over de
mogelijkheden en regelingen
die er zijn om gezond langer
door te werken. Gebaseerd
op onderzoek, theorie en
modellen. Met voorbeelden
uit de praktijk van zowel
onderwijsorganisaties als van
individuele leraren.

JURIDISCH ADVIES

De rol van ouders bij aanvraag
toelaatbaarheidsverklaring
Het is de school die bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor
het speciaal onderwijs aanvraagt voor een leerling. Daarvoor is geen toestemming van
de ouders nodig. Toch is het voor samenwerkingsverbanden raadzaam ouders bij deze
beslissing te betrekken. Zeker als te verwachten valt dat ouders het er niet mee eens zijn.
Daarmee worden de kosten van een bezwaar- of beroepsprocedure voorkomen.
Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd
door een school die van mening is dat zij niet meer aan
de ondersteuningsbehoefte van een bepaalde leerling
kan voldoen en dat de leerling beter af is in het speciaal
(basis) onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs
((v)so). Die TLV wordt afgegeven door het betrokken
samenwerkingsverband. Voor het aanvragen daarvan is
geen toestemming van de ouders nodig. De school heeft
namelijk de wettelijke taak om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te kunnen stellen. Zou hier wel
toestemming voor nodig zijn, dan zou het onderwijs aan
de leerling in het gedrang kunnen komen.

zienswijze wordt een gespreksverslag gemaakt. Pas als
de zienswijze is ingediend - of de termijn daartoe is verstreken - kan de definitieve beslissing worden genomen.
Daarbij wordt de eventueel ingediende zienswijze van de
ouders betrokken.

Zienswijze versus bezwaar
Deze zienswijzeprocedure verschilt van de
bezwarenprocedure, waarin de mogelijkheid
bestaat om de bezwaren kenbaar te maken nadat de beslissing al genomen is. Een zienswijze
wordt ingediend voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

Als ouders het er niet mee eens zijn
De Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de
expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet
onderwijs (WVO) leggen het samenwerkingsverband ook
geen verplichting op om ouders naar hun mening te vragen bij de besluitvorming over een aangevraagde TLV.
Deze verplichting kan echter wel uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden afgeleid, wanneer aannemelijk
is dat ouders het niet eens zullen zijn met de verwijzing
naar het speciaal onderwijs.
Volgens artikel 4:8 van de Awb dient een bestuursorgaan iemand de gelegenheid te geven zijn ‘zienswijze’
naar voren te brengen vóórdat een beschikking wordt
afgegeven waar hij zelf niet om heeft gevraagd en waar
hij naar verwachting bedenkingen tegen zal hebben. In
dit geval betekent het dat de school een inschatting moet
maken of ouders bedenkingen zullen hebben bij een
verwijzing naar speciaal onderwijs. Vaak is dit wel op te
maken uit de gevoerde gesprekken met de ouders. Is dit
het geval, dan zal het samenwerkingsverband eerst een
‘voornemen’ moeten uiten alvorens de TLV af te geven.
In dit voornemen moeten de termijnen staan waarbinnen ouders hun zienswijze – mondeling of schriftelijk kenbaar kunnen maken. Van een mondeling ingediende

Indien het samenwerkingsverband geen
zienswijzeprocedure heeft gevolgd, dan
hoeft dit niet altijd te betekenen dat de
TLV niet in stand kan blijven. Als bijvoorbeeld blijkt dat ouders bij diverse
overleggen zijn betrokken, er geen
belangrijke informatie is achtergehouden of het gebrek in de bezwaarfase is
hersteld, dan kan het TLV-besluit in stand
blijven. Het gevolg daarvan kan wel zijn
dat de rechter het samenwerkingsverband veroordeelt in de (forfaitaire)
proceskosten van de ouders. Mede om
die reden is het wel raadzaam om een
dergelijke zienswijzeprocedure in te
richten. |

MR. CÉCILE VAN DER GOOT-KOENIG
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.
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Op zoek naar talent?
Geef je onderwijsvacatures het juiste podium
Personeel werven via VOS/ABB is een schot in de roos! U publiceert uw vacature tegen
scherpe tarieven op www.vosabb.nl en in onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven.
Meer weten? U leest er alles over op www.vosabb.nl/vacatures.
Ook kunt u als lid van VOS/ABB honderden euro’s besparen bij plaatsing van uw vacature
in landelijke en regionale kranten.
• Gemiddeld 25% besparing op de reguliere tarieven
• Automatisch doorplaatsen op banensites
• Ondersteuning bij vormgeving en doelgroepgerichte teksten
• Aanvullende wervingsoplossingen mogelijk t.b.v. social media en online
Benieuwd naar de mogelijkheden? Hiervoor neemt u contact op met onze partner
Godding & co: 013-5186158 / info@godding-co.nl
BREDASEWEG 86 5038 NH TILBURG | WWW.GODDING-CO.NL | RAYMOND GODDING: 06-24995025

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

www.vosabb.nl

www.godding-co.nl

