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

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

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

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

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

www.vosabb.nl

Op zoek naar talent? 
Geef je onderwijsvacatures het juiste podium

www.godding-co.nl
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Rosalie: ‘Ik was heel blij dat we weer 
naar school konden. Echte lessen in 
de klas blijven bij mij toch veel beter 
hangen dan die online lessen thuis 
achter je laptop. En ik kan weer met 
mijn vriendinnen spelen, die heb ik 
ook wel heel erg gemist.’

Kaia: ‘Thuiswerken vond ik ook wel 
fijn, hoor. Alleen was ik altijd heel 
snel klaar. Op school doen we veel 
creatieve dingen. Tijdens de thuisles-
sen kregen we ook leuke opdrachten, 
maar in het echt met elkaar werken, is 
veel leuker.’

Julia: ‘Ik vind het allebei oké. Op 
school zie ik al mijn vriendinnen 
weer, maar bij het thuiswerken kon ik 
zelf bepalen wanneer ik wat deed. Ik 
maakte ook vaak huiswerk met een 
vriendin. Dan kon je elkaar een beetje 
helpen en het was gezelliger.’

Rosalie, Julia en Kaia
Rosalie, Julia en Kaia (van links naar rechts) zitten in groep 7 van openbare basisschool het Landje in Rotterdam. 

Na weken van lockdown mochten ze eindelijk weer naar school en elkaar zien.
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Kijkje in de keuken
Altijd leuk om bij iemand anders 
een kijkje in de keuken te kunnen 
nemen. En dan bedoel ik niet alleen 
een bezoekje aan een restaurant, 
hoewel we daar na die langdurige 
lockdowns wel weer naar snakken. 
Nee, we zeggen dit ook als we eens 
mogen rondkijken op de werkplek 
van iemand anders. Dat levert vaak 
boeiende inzichten op en dat is 
precies de insteek van een project 
waarbij schoolleiders een dag op-
trekken met een ondernemer. 

Dat heeft Kelly van der Koelen gedaan. Zij is directeur van 
het openbare Orion College in Amsterdam en ontving 
iemand uit het bedrijfsleven een hele dag ‘in haar keuken’. 
Op de pagina’s 22 en 23 leest u wat het haar bracht. Ze zag 
overeenkomsten en verschillen, deed nieuwe ideeën op en 
herontdekte ook wat een leuk beroep ze eigenlijk heeft. Dat 
wil ze veel meer gaan uitdragen. En ze is niet de enige. 

We zien het ook op de gezamenlijke vacaturewebsite van 
een groot aantal schoolbesturen in en om Tilburg. Daar 
staan persoonlijke verhalen van leerkrachten, waarin 
je kunt lezen hoeveel plezier zij beleven aan hun werk. 
Dat kan inspirerend werken in een tijd van lerarentekor-
ten. Maar ook de gezamenlijke aanpak van de Tilburgse 
schoolbesturen is interessant. Zij hebben een verregaande 
samenwerking opgezet, ook voor allerlei andere zaken die 
scholen niet allemaal alleen kunnen oplossen. Samenwer-
king is de norm, lezen we op de pagina’s 10 en 11. 

Ik vind het dan ook geen wonder dat schoolbesturen 
verbijsterd zijn over het plan van D66 om het hele bekosti-
gingsstelsel te veranderen. Deze partij wil schoolbesturen 
overbodig maken door al het onderwijsgeld rechtstreeks 
aan de scholen zelf uit te keren. Waarbij de partij er wel van 
uitgaat dat die scholen vervolgens de samenwerking gaan 
zoeken voor hun bedrijfsvoering. Het idee is dus dat de 
schoolleiders dit voortaan allemaal gaan regelen in plaats 
van de schoolbestuurders. 

Ik vraag me af of schoolleiders hun beroep nog steeds leuk 
zullen vinden als ze zich niet meer kunnen focussen op de 
onderwijskundige leiding, maar zich moeten bezighouden 
met zaken als huisvesting, financiën en aanbestedingen. 
Ik kan me niet voorstellen dat dit de onderwijskwaliteit ten 
goede komt. Onze leden vinden het in elk geval een bizar 
plan (zie pagina 12 tot en met 17) en daarom heb ik D66-Ka-
merlid en woordvoerder onderwijs Paul van Meenen er nog 
eens naar gevraagd. Zijn reactie leest u op pagina 16. 

Lucy Beker
hoofdredacteur, redactie@vosabb.nl
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10  Trots!
 In 013 is samenwerken de norm. 

Elf schoolbesturen hebben een 
coöperatie opgericht om samen 
te werken bij subsidieaanvragen, 
HRM, PR en allerlei andere be-
stuurlijke zaken. 

12 Verbazing en frustratie
 Schoolbesturen reageren verbijs-

terd op het plan van D66 om het 
lumpsum-onderwijsgeld niet meer 
aan schoolbesturen, maar recht-
streeks aan de afzonderlijke scho-
len over te maken. ‘Doe liever iets 
aan die bureaucratische kermis.’

18 Week van Openbare Scholen
 Doet u ook (weer) mee aan de 

Week van Openbare Scholen?  
Zet het openbaar onderwijs extra 
in de schijnwerpers in de week van 
22 tot en met 26 maart. 

19 Dialoogkoffer
 Met behulp van de Dialoogkoffer 

kunt u levensbeschouwing laten 
leven in de klas. De koffer zit vol 
voorwerpen die kinderen nieuws-
gierig maken. 

20 Digitale open dag
 Rotterdam had een primeur met 

een virtuele open dag waar 80 
VO-scholen aan meededen. Snel 
opgezet om achtstegroepers tijdens 
de lockdown toch te helpen bij hun 
schoolkeuze. Hoe beviel het?

22 Schoolleiders en  
ondernemers

 Wat schooldirecteuren kunnen 
leren van ondernemers (en vice 
versa). Het project cross-mentoring 
levert verfrissende ideeën op. En: 
‘Ik realiseer me nu eens te meer wat 
een leuk beroep schoolleider is.’

24 Leesoffensief
 Met een groot leesoffensief wil 

schoolbestuur Akkoord!PO in  
Venlo de laaggeletterdheid in de 
regio aanpakken. Elke basisschool 
heeft inmiddels een waar leespa-
radijs om het lezen te stimuleren. 

26 Gepersonaliseerd leren
 Het onderwijsconcept gepersona-

liseerd leren kan een bedreiging 
zijn voor de sociale cohesie en 
gelijke kansen. Dat betogen hoog-
leraar Anna Bosman en univer-
sitair docent Erik Meester, die er 
desgevraagd nader op ingaan.

28  Kansengelijkheid
 In aanloop naar de Tweede Kamer- 

verkiezingen richten D66 en de 
PvdA de focus op leerrecht en 
acceptatieplicht. 

30 Voordeel en gemak
 Voordelig personeel werven, pro-

fiteren van gezamenlijke inkoop, 
goede en voordelige verzekerin-
gen. Speciaal voor leden van  
VOS/ABB. 
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Subsidie vrijroosteren 
leraren
Schoolbesturen kunnen tot 1 april weer 
subsidie aanvragen voor het vrijroos-
teren van leraren, zodat die meer tijd 
hebben om leerlingen te coachen.

In de derde subsidieronde voor de 
periode 2021-2023 is ruimte voor 
twintig schoolbesturen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Een bestuur kan 
maximaal 292.950 euro aanvragen voor 
twee schooljaren. Aanvragen kunnen 
weer worden ingediend bij DUS-I, via een 
digitaal aanvraagformulier.
Uit de evaluatie van de eerste subsi-
dieronde is al gebleken dat het goed 
werkt om leraren vrij te roosteren voor 
de coaching van leerlingen. Die leerlin-
gen zijn tevreden over het een-op-een-
contact met de leraren en de moge-
lijkheid om aan persoonlijke doelen te 
werken. 

De subsidieregeling valt onder het Actieplan 
Gelijke Kansen.

Scholen als stemlokaal
Het ministerie van OCW heeft de Leidraad Scholen als Stemlokaal gepubliceerd. Deze leidraad gaat in op het 
veilig gebruik van stemlokalen in scholen in tijden van corona.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit keer vanwege de 
coronacrisis op drie dagen: van maandag 15 tot en met 
woensdag 17 maart. Op donderdag 18 maart wordt de 
inrichting van de stemlokalen weer afgebouwd en worden 
de ruimtes schoongemaakt. 
In de leidraad staat waaraan de stemlokalen in schoolgebou-
wen moeten voldoen om het risico op besmetting met het 
coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dat betreft onder 
meer de volgende punten: 
• Ruim genoeg (circa 80 m2), zodat kiezers en stembureau-

leden 1,5 meter van elkaar kunnen blijven;
• Aparte in- en uitgang of gecombineerde in- en uitgang mits 

die ruim genoeg is om elkaar op 1,5 meter te passeren;
• Buiten en/of binnen voldoende ruimte voor afgebakende 

wachtrijen;
• Ventilatiesysteem voldoet aan eisen Bouwbesluit of mogelijkheid om ramen te openen.
De link naar de leidraad staat in het bericht ‘Corona en verkiezingen: Leidraad Scholen als Stemlokaal’ 
op vosabb.nl.

Groene energie
Nog niet bij Energie Voor 
Scholen (EVS) aangemeld 
voor de collectieve inkoop 
van energie 2021-2025? 
Dat kan nog! Als u aan-
vullend kiest voor groene 
energie, spaart u de pla-
neet zonder uw portemon-
nee te schaden!

In 2021 is ons inkoopcollectief Energie Voor Scholen van start 
gegaan met een nieuwe collectieve periode die loopt tot en met 
2025. EVS hanteert een scherpe inkoopstrategie door dagelijks de 
markt te volgen. Het resultaat is in 2021 al direct merkbaar: het ta-
rief is lager dan vorig jaar, ook als u aanvullend kiest voor groene 
energie. Als uw school of scholen een slimme meter hebben, zijn 
het verbruik en de kosten zichtbaar in het online monitoring- 
systeem EnergyPanel.
 
Let op: Als u al deelneemt maar nog niet aanvullend heeft geko-
zen voor groene energie, kunt u ook dat alsnog doen. Zo kunt u 
het energiegebruik van uw organisatie CO2-neutraal maken!

Meer weten? Ga naar www.energievoorscholen.nl of neem contact op met 
Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl of 06 – 236 90 288.
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Wat is ‘groot onderhoud’?

Schoolbesturen willen graag een scherpe-
re definitie van ‘groot onderhoud’, zodat 
duidelijker wordt voor welke uitgaven zij 
een voorziening kunnen vormen. Dat en 
meer staat het onderzoeksrapport Verslag-
legging groot onderhoud schoolgebouwen.

Aanleiding voor het ministerie van OCW om 
een onderzoek in te stellen was de consta-
tering dat sommige schoolbesturen voor 
hun jaarverslag een methode gebruiken die 
afwijkt van de regels. Dit kan ertoe leiden 
dat hun jaarverslagen worden afgekeurd. 
Dit probleem betreft met name het groot 
onderhoud. Daarom zou daar een scherpere 
definitie voor moeten komen. 
Verder staat in het rapport dat helder moet 
zijn hoe de verantwoordelijkheden voor on-
derhoud zijn verdeeld tussen schoolbestu-
ren en gemeenten. Die helderheid is mede 
nodig omdat investeringen nodig zijn voor 
uitvoering van het klimaatakkoord.

De link naar het onderzoeksrapport staat op 
vosabb.nl in het nieuwsbericht ‘Scherpere definitie 
nodig van ‘groot onderhoud’. 

Gelijke kansen

Demissionair minister Arie Slob 
adviseert zijn opvolger om door 
te gaan met de Gelijke Kansen 
Alliantie.

‘Met de Gelijke Kansen Alliantie 
is een belangrijke basis gelegd 
om verder te blijven bouwen 
aan coalities tegen ongelijke 
kansen. De huidige 50 gemeen-
telijke GKA-agenda’s bieden een 
goede uitgangspositie om deze 
in 2021 verder uit te bouwen’, zo 
staat in een brief aan de Tweede 
Kamer. Dit jaar ligt de focus op 
het bestrijden van segregatie in 
het onderwijs. Daar worden extra 
geld, expertise en communicatie 
voor beschikbaar gesteld. 

De huidige financiering loopt tot 
oktober. Of de GKA daarna kan 
doorgaan, is een vraag die de 
opvolger van Slob moet beant-
woorden.

Discriminatie 
aanpakken

Op het kernwaarden-
portaal openbaaron-
derwijs.nu staan tips 
om discriminatie in 
scholen te verminde-
ren. De tips komen van 
het Kennisplatform 
Integratie & Samenle-
ving (KIS).

Tegengaan van discri-
minatie sluit naadloos 
aan op de kernwaar-
den gelijkwaardigheid, 
vrijheid en ontmoeting 
van het openbaar en 
algemeen toeganke-
lijk onderwijs. Het KIS 
onderzocht welke aan-
pakken en methoden 
effectief zijn voor de 
aanpak van discrimina-
tie in scholen. Op basis 
van ruim vijfhonderd 
wetenschappelijke 
artikelen stelde het KIS 
een checklist op voor 
onderwijsbestuurders. 
Ook heeft KIS tips voor 
docenten ontwikkeld.

De tips staan op openbaar-
onderwijs.nu (>Uitgelicht).

Transitie-
vergoeding
De Onderwijsjuristen 
van VOS/ABB geven 
antwoord op veelge-
stelde vragen over de 
transitievergoeding.

Als uw organisatie lid 
is van VOS/ABB, kunt u 
het document met de 
antwoorden downloa-
den. De link staat op 
vosabb.nl  in het be-
richt ‘Transitievergoe-
ding: antwoorden op 
veelgestelde vragen’.

Subsidie voor beter binnenklimaat
Gemeenten kunnen tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het 
verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen.

De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is vooral bedoeld 
voor bouw- en installatiekosten. Per aanvraag kan als voorschot maximaal 30% van de 
totale kosten worden toegekend tot maximaal 1 miljoen euro. Voor de verdeling van de 
resterende 70% kunnen gemeenten en schoolbesturen afspraken met elkaar maken. 
Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal bijna 99 miljoen euro subsidie be-
schikbaar. De subsidieregeling is in het leven geroepen in het licht van de coronacrisis. 
De gedachte is dat met goede ventilatie in schoolgebouwen het risico op besmetting 
kan worden beperkt.

De subsidieregeling SUVIS staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 
rvo.nl (>Subsidies & financiering).

Wat kost een gebouw?
VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisves-
ting HEVO heeft de kostenconfiguratoren voor nieuw-
bouw en renovatie van gebouwen geactualiseerd. 

Het betreft de rekeninstrumenten voor het primair, voort-
gezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. U kunt hiermee 
snel inzichtelijk maken wat nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw kost.

Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de (gratis)  
kostenconfiguratoren opvragen. Meer informatie staat op de website hevo.nl.
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Vereenvoudiging bekostiging

De Tweede Kamer heeft in januari unaniem ingestemd met het 
wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van 
het primair onderwijs. Ook zijn twee moties met algemene stem-
men aangenomen.

Het wetsvoorstel regelt vooral dat de bekostiging wordt opge-
bouwd op basis van veel minder parameters. Daarnaast verschuift 
de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De tel-
datum van de leerlingen die de hoogte van de bekostiging bepaalt, 
gaat van 1 oktober naar 1 februari. 
De moties waar de Tweede Kamer unaniem mee instemde, be-
treffen steun voor scholen die door de vereenvoudiging van de 
bekostiging te maken krijgen met een inkomstenderving. Vooral 
kleine basisscholen op het platteland dreigen daarmee te worden 
geconfronteerd.
De verwachting is dat de Eerste Kamer voor de zomer zal instem-
men met het wetsvoorstel. Daarmee zou de voorgestelde vereen-
voudiging van de bekostiging op 1 januari 2023 een feit kunnen zijn.

Modernisering Participatiefonds 
weer uitgesteld

De modernisering van het Participatiefonds (Pf) gaat 
opnieuw langer duren dan verwacht. De streefdatum 
1 augustus 2021 is niet haalbaar, meldt het fonds dat 
werkloosheidskosten in het primair onderwijs vergoedt.

De voorgenomen modernisering van het Pf hangt af van 
nieuwe wetgeving. Door de coronacrisis en de val van het 
kabinet treedt daar opnieuw vertraging in op. De aanvanke-
lijke datum waarop de modernisering een feit had moeten 
zijn, was 1 januari 2021, maar dat was vanwege corona al uit-
gesteld tot 1 augustus 2021. Een nieuwe streefdatum was bij 
het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Voor de 
schoolbesturen betekent dit dat er voorlopig niets verandert 
aan het proces om werkloosheidskosten vergoed te krijgen.

Minder werkloosheidskosten
De voorgenomen modernisering van het Pf bestaat uit een 
ingrijpende aanpassing van de bestaande systematiek. 
Zo moeten er meer prikkels komen voor schoolbesturen 
om werkloosheidskosten te 
beheersen. Daarnaast wordt 
het re-integratiebeleid van 
het Pf vernieuwd. Daarin komt 
meer aandacht voor de fase 
voorafgaand aan een mogelijk 
ontslag. Eenmaal in een uitke-
ring worden uitkeringsgerech-
tigden via een op-maat-bena-
dering intensiever begeleid 
naar nieuw werk.

Keuzevrijheid 
pensioenen

De Eerste Kamer is in januari ak-
koord gegaan met de Wet bedrag 
ineens, RVU en verlofsparen. Dit 
onderdeel van het pensioenak-
koord biedt meer keuzevrijheid.

Het wordt voor werkgevers mogelijk 
om met oudere werknemers afspra-
ken te maken over eerder stoppen 
met werken, zonder dat daar een 
heffing over betaald moet worden. 
Van 2021 tot en met 2025 betalen 
werkgevers geen heffing over rege-
lingen voor vervroegde uittreding 
(RVU-heffing) tot een bedrag dat 
netto overeenkomt met de AOW. 
Voorwaarde is dat uittreding plaats-
vindt in de laatste drie jaar voor de 
AOW-leeftijd. 
Het wetsvoorstel was in november 
met algemene stemmen aangeno-
men door de Tweede Kamer.

Reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen nog tot 1 april een 
vaste onbelaste reiskostenvergoeding uit-
keren, ook als hun werknemers vanwege 
de lockdown geheel of deels thuiswerken. 

Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen 
betreft die al voor 13 maart 2020 door de 
werkgever werden toegekend, zo staat in 
een Kamerbrief over de uitbreiding van het 
economisch steun- en herstelpakket vanwe-
ge de coronacrisis. In die brief staat ook dat 
de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 
2021 verruimd blijft. Via de vrije ruimte van 
de werkkostenregeling kunnen werkgevers 
vergoedingen en verstrekkingen aan hun 
werknemers geven zonder dat deze belast 
worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen 
waaraan en óf zij de vrije ruimte willen 
besteden. 
Sommige werkgevers gebruiken de vrije 
ruimte om onbelaste thuiswerkkostenver-
goedingen te verstrekken. Voor het jaar 
2020 verhoogde het kabinet de vrije ruimte 
voor de eerste 400.000 euro van de loon-
som per werkgever tijdelijk naar 3%. Dat 
percentage blijft in 2021 van kracht.

ONTSLAGEN
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HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Elk kind verdient het 
beste onderwijs
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 16 en 17 maart komen gelijke 
kansen en goed onderwijs voor alle kinderen aan bod in de programma’s van 
verschillende politieke partijen. Arie Slob adviseert zijn nu nog onbekende 
opvolger in een nieuw kabinet om door te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie. 
De minister stelt terecht dat bevorderen van kansengelijkheid om een lange 
adem vraagt. Eigenlijk is het gek dat we dit met elkaar kennelijk nog niet hebben 
geregeld, maar nu dat zo is, moeten we er inderdaad mee doorgaan. Simpelweg 
omdat elk kind goed onderwijs verdíent. Zo zit ik er altijd al in, en de openbare 
scholen ook. Vandaar dat een van de kernwaarden van de openbare scholen 
gelijkwaardigheid is. Iedereen, dus ook elk kind, is evenveel waard.

Naar inclusiever onderwijs
Gelijkwaardigheid betekent niet dat elk kind gelijk is. Integendeel zelfs: elk kind is 
uniek met zijn eigen talenten. Aan ons in het onderwijs de taak om die talenten tot 
bloei te laten komen, ook als dat bijvoorbeeld door een beperking lastig kan zijn. 
Dat is de reden waarom VOS/ABB deelneemt aan de beweging Naar inclusiever 
onderwijs. Het is buitengewoon positief dat nu ook de politiek daar zijn nek voor 
uitsteekt, in de vorm van leerrecht. Dat is een veel positievere insteek dan de leer-
plicht, die nu nog centraal staat. Natuurlijk, elk kind moet goed onderwijs volgen. 
Het is goed dat dat bij wet is geregeld. Maar nog beter is het om wettelijk vast te 
leggen dat elk kind recht heeft op het beste onderwijs. Leerrecht dus. Dat plan is nu 
opgepakt door D66 en krijgt steun van de politiek.

Iedereen welkom!
Openbaar onderwijs is van en voor iedereen. Dat komt prachtig tot uiting in de kern-
waarden vrijheid en ontmoeting. In de openbare school is iedereen welkom. Dat 
betekent dat elke leerling kan zijn wie hij is, samen met anderen. Dat geldt natuurlijk 
ook voor personeelsleden. We zijn het aan de samenleving verplicht, vind ik, dat 
alle scholen van en voor iedereen zijn. Daarom is het goed dat acceptatieplicht 
weer op tafel ligt. De PvdA wil artikel 23 over de vrijheid van onderwijs zodanig mo-
derniseren dat geen enkele school nog met de Grondwet in de hand leerlingen mag 
weigeren. Ook dat punt komt in programma’s van andere politieke partijen terug. 
Dat is mooi, alleen vereist ook een grondwetswijziging een lange adem!

Op de pagina’s 28 en 29 staat een artikel over leerrecht en acceptatieplicht. We 
spraken daarvoor met D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen en zijn 
PvdA-collega Kirsten van den Hul.

De openbare 
en algemeen 

toegankelijke scholen 
zetten op basis van 

hun kernwaarde 
gelijkwaardigheid in 
op gelijke kansen en 
goed onderwijs voor 

alle kinderen. Het is 
mooi dat dit nu in de 

volle breedte in de 
schijnwerpers staat, 

want alleen zo kunnen 
we zorgen voor een 

in alle opzichten 
gezonde samenleving.

COLUMN

‘Alle talenten tot bloei laten komen’
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In 013 is 
samenwerken de norm

Marius Liebregts, bestuurder van de Opmaat groep,  
is trots op T-PrimaiR, een coöperatie van elf school- 
besturen in Tilburg en omgeving. De besturen werken 
hierin nauw samen bij subsidieaanvragen, overleg met 
de gemeenten, zij-instromers, traineeships, het anders 
organiseren van het onderwijs, professionalisering, 
HRM en PR. 

T-PrimaiR bestaat uit elf besturen uit Tilburg en om-
geving, die samen verantwoordelijkheid zijn voor zo’n 
tachtig scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal ba-
sisonderwijs en speciaal onderwijs. De coöperatie kwam 
tot stand op initiatief van een aantal Tilburgse schoolbe-
stuurders, die samen aan tafel zaten om te praten over 
verschillende thema’s uit de lokale educatieve agenda. 
De behoefte aan afstemming smaakte al snel naar meer. 
Besloten werd om de samenwerking te formaliseren en 
een  coöperatie op te richten. 

Factor van belang 
Marius Liebregts, bestuurder van de Opmaat groep voor 
primair onderwijs in Tilburg, is voorzitter van T-PrimaiR. 
Hij vertelt: ‘Sinds de oprichting is het enthousiasme voor 
de samenwerking eigenlijk alleen maar toegenomen. 
Iedereen realiseert zich dat we voor de kinderen in deze 
regio collectief meer voor elkaar krijgen dan alleen. Voor 
gemeenten zijn wij inmiddels echt een factor van belang.’
In het overleg met onder andere de gemeente Tilburg 
(als grootste gemeente in de regio) is er over het alge-
meen één bestuur dat alle coöperatieleden vertegen-
woordigt en zaken coördineert, of het nu gaat om iets als 
een meerjarenhuisvestgingsplan, gelijke-kansenbeleid of 
noodopvang. Ook op (landelijke) subsidies doen de leden 
collectief een beroep.
 
Werkgeverszaken
Diverse werkgeverszaken worden eveneens door de 
coöperatie opgepakt, bijvoorbeeld de werving, selectie 
en begeleiding van zij-instromers. ‘Daarbij focussen we 
op kwaliteit en niet op kwantiteit, ook al hebben we ook 
hier te maken met een lerarentekort’, zegt Aline van 
Stiphout, coördinator zij-instroom bij T-PrimaiR. ‘Landelijk 
is afgesproken dat zij-instromers tijdens hun tweejarige 

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

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: BAS GIJSELHART
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opleiding al kunnen werk als leerkracht, met een tijdelijke 
bevoegdheid. Bij T-PrimaiR staat elke zij-instromer in die 
periode ook één dag sámen met een bevoegde leerkracht 
voor de klas.’
T-PrimaiR organiseert ook een traineeship voor startende 
leerkrachten en een ontwikkeltraject voor high potentials 
die op termijn kunnen doorgroeien naar een leiding- 
gevende functie. Er is een Ontwikkelacademie opgezet 
als platform voor en door (toekomstige) medewerkers die 
werkzaam zijn in het onderwijs en de kinderopvang. De 
Ontwikkelacademie biedt inspiratie-, werk- en scholing-
sessies en opleidingen binnen deze regio.

Hybride leerkrachten 
‘Binnen T-PrimaiR hebben we ook de hybride leerkracht 
geïntroduceerd. Dat zijn leerkrachten die zowel voor de 
groep staan als zich op een andere terrein inzetten, bij-
voorbeeld in het verlengde van hun hobby of specifieke 
expertise. Denk aan een leerkracht die een heel project 
heeft opgezet rondom drones. Het is heel mooi dat we 

zo iets extra’s kunnen bieden aan mensen die uitdaging 
zoeken. Zo stimuleren we hun ontwikkeling en blijven 
zij behouden voor het onderwijs in deze regio,’ vertelt 
Liebregts.
Er zijn ook medewerkers die een deel van hun tijd beste-
den aan T-PrimaiR-projecten. Zo ook Aline van Stiphout. 
Ze werkt twee dagen per week in het hoogbegaafden-
onderwijs. Daarnaast coördineert ze het regionale trans-
fercentrum, een van de activiteiten van T-PrimaiR. ‘Ik vind 
mijn werk als leerkracht nog steeds heel leuk, maar weet 
niet of ik tot mijn 67ste alleen maar voor de klas zou willen 
staan. Het wordt gewaardeerd als je proactief bent en 
je ambities uitspreekt. Ik vind het heel fijn dat ik de kans 
heb gekregen om op deze manier iets te betekenen voor 
het collectief.’

Nieuwe website
Om uit te dragen wat het betekent om bij een T-PrimaiR-
bestuur te werken, werd onlangs vanuit de subsidie Regi-
onale Aanpak Personeelstekorten de website 
www.wijzerinhetonderwijs.nl gelanceerd voor de wer-
ving van leraren. Hier worden niet alleen onderwijspro-
fessionals, herintreders en zij-instromers aangesproken, 
maar ook jongeren die in hun examenjaar zitten.  Van 
Stiphout: ‘Op deze vacaturesite staan onder meer positie-
ve, reële en inspirerende verhalen, waarmee we mensen 
willen interesseren voor het onderwijs in de regio 013.’ 

Anders organiseren
Om het lerarentekort het hoofd te bieden, zoekt T-PrimaiR 
naar mogelijkheden om het onderwijs anders te orga-
niseren, onder andere door de inzet van vakdocenten 
en pedagogisch medewerkers. In het oog springend is 
het project Kids@School, waarin T-PrimaiR samenwerkt 
met welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Liebregts: ‘Op 
het moment dat ergens geen leerkracht of vervanger 
beschikbaar is, nemen de mensen van Kids@School de 
groep over. Hun dagprogramma sluit aan op het curricu-
lum, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapsonder-
wijs of sport. Zo hebben kinderen een educatieve dag en 
wordt voorkomen dat zij naar huis worden gestuurd.’

Liebregts vindt het prachtig wat de T-PrimaiR-besturen 
afgelopen jaren samen met de gemeenten en andere 
partners hebben neergezet. ‘We handelen echt in het 
belang van de kinderen in deze regio. Daar ben ik enorm 
trots op!’ |

Traineeships voor 
startende leerkrachten

Marius Liebregts en Aline van Stiphout: ‘Gezamenlijk het 
lerarentekort aanpakken’



12 NAAR SCHOOL! NR 26

Verbazing en frustratie in de onderwijswereld over het 
verkiezingsprogramma van D66. Deze partij pleit voor verlegging 
van de geldstromen: geen lumpsum-onderwijsgeld meer naar de 
schoolbesturen, maar rechtstreeks naar scholen. Schoolbesturen 
reageren verbijsterd. ‘Als dit de onderwijspartij is, dan staat de 
politiek wel erg ver van de werkelijkheid af.’

Verbazing en frustratie 
over D66-plan voor 
directe bekostiging

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: HARRY TIELMAN,  

RUUD JONKERS E.A.
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Jaap Hansen: ‘Schoolleiders zitten niet te wachten op extra verplichtingen’
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W
elk probleem denkt D66 
hiermee op te lossen?’ Dat 
vragen de schoolbesturen 
zich vooral af. Volgens 

de politieke partij zouden schoolleiders, 
leraren en ouders hierdoor meer zeggen-
schap krijgen over de besteding van het 
geld, maar die zeggenschap is er allang. 
Directie en medezeggenschapsraad 
maken binnen de begroting van hun eigen 
school zelf de onderwijskundige keuzes, 
bijvoorbeeld over de formatie en de leer-
middelen. De schoolbesturen houden zich 
bezig met de bedrijfsvoering en ontlasten 
hiermee het schoolmanagement, zodat de 
schooldirectie zich kan focussen op de on-
derwijskundige leiding. Het plan van D66 
om de scholen rechtstreeks te bekostigen, 
zal leiden tot veel meer administratief 
werk op de scholen, hogere risico’s en 
de vorming van financiële reserves op 
schoolniveau. ‘Dan zal er uiteindelijk veel 
meer onderwijsgeld dan nu in spaarpot-
ten verdwijnen’, reageren de schoolbestu-
ren en VOS/ABB.

Geschrokken 
‘Ik ben echt geschrokken van het 
beeld dat D66 schetst van schoolbe-
stuurders’, zegt Matthijs Brinkhuis, 
beleidsmedewerker kwaliteit 
en financiën van de stichting 
Partners Primair Onderwijs De 
Link in Rhenen, het bestuur 
van 10 basisscholen in Renkum, 
Wageningen en Rhenen. ‘Er wordt 
gezegd dat schoolleiders geen 
invloed hebben op de besteding van 
het onderwijsgeld, maar wij herken-
nen dat beeld helemaal niet. Mocht D66 
daar voorbeelden van kennen, dan moet 
de politiek dát aanpakken. Regel dat des-
noods formeel nog scherper. Dat is prima 
en het zal bij de meeste besturen niets 
veranderen’. 
Brinkhuis gaat verder: ‘D66 heeft het ook 
over hoge overheadkosten, maar dat is 
nog nooit aangetoond. Het is iets wat 
makkelijk wordt gezegd, maar er is geen 
enkel onderzoek waar dat uit blijkt. Toch 
wil D66 daarom af van de schoolbestu-
ren, maar als alle scholen elk hun eigen 
bedrijfsvoering moet gaan regelen, zullen 
ze snel samenwerkingsvormen en on-
dersteuning zoeken. Dat levert veel meer 
overheadkosten op dan we nu hebben. 

‘
Dat onderwijsgeld is dan weg.’ Brinkhuis 
concludeert: ‘Als dit de onderwijspartij is, 
dan staat de politiek wel heel ver van de 
werkelijkheid af’. 

‘Gesimplificeerd’
Ook Gerbrand de Lange, voorzitter van 
het college van bestuur van Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Zaanstad, waar 
zeven middelbare scholen onder val-
len, is verbijsterd over dit plan in het 
verkiezingsprogramma van D66. ‘Het 
is buitengewoon frustrerend als je ziet 
hoe gesimplificeerd er over het werk van 
schoolbesturen wordt gesproken’, zegt 
hij. Net als Brinkhuis wijst hij erop dat 
de scholen allang een eigen begroting 
maken en daarin zelf keuzes maken.  
‘De scholen krijgen op basis van hun aan-
tal leerlingen een eigen budget. Daarbin-
nen worden juist de beslissingen over het 
onderwijs door de scholen zelf genomen. 
Het bestuurskantoor doet dingen die 
door een gezamenlijke aanpak leiden tot 
kostenbesparing of meer kwaliteit. Dat 

zijn lasten die wij wegvangen voor de 
scholen, zodat zij zich daadwer-

kelijk met het onderwijs in de 
school kunnen bezighouden’.

‘Populair’
Dat benadrukt ook Jaap 
Hansen, voorzitter van 
het college van bestuur 
van Stichting Openbaar 

Onderwijs Oost Groningen 
(SOOOG), met 24 scholen 

in de gemeenten Oldambt, 
Pekela en Westerwolde. ‘Dit 

soort teksten klinkt populair, maar 
schoolleiders zitten niet te wachten 

op allerlei extra verplichtingen vanwege 
de bedrijfsvoering’, zegt Hansen. ‘Scholen 
zijn hierop niet ingericht. Zij beschikken 
niet over de expertise hiervoor en zijn dan 
dus aangewezen op extra administratieve 
ondersteuning. Dat zal ten koste gaan 
van handen op de werkvloer. Daarnaast 
zullen ze allemaal zelf reserves moeten 
aanleggen voor de risico’s op gebied van 
personeel en huisvesting. Risico’s die wij 
als bestuur kunnen opvangen vanuit een 
solidariteitsprincipe en een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het is immers nooit 
op alle scholen tegelijk slecht weer, maar 
zonder samenwerking zou elke school 

Matthijs Brinkhuis: 
‘Hoge overhead nog nooit 

aangetoond’
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‘Doe liever iets aan die hele 
bureaucratische kermis’

Gerbrand de Lange: ‘Doordat wij veel lasten wegvangen, 
kunnen scholen zich daadwerkelijk met onderwijs bezighouden’
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zich hier wel voor moeten indekken. Daar 
komt nog bij dat een schoolbestuur veel 
dingen efficiënter voor de scholen kan 
organiseren. Denk aan grote contracten 
voor centrale inkoop. Als elke school op 
eigen houtje contracten gaat sluiten, kost 
dat meer.’ 

Bureaucratische kermis
De Lange, die zeven VO-scholen bestuurt, 
heeft een goed voorbeeld van zo’n klus 
die schoolbesturen nu doen, maar die 
op scholen een enorme druk zou leggen: 
‘Die hele bureaucratische kermis van 
Europese aanbestedingen’, zegt hij. ‘Wij 
zijn wettelijk verplicht dat te doen, maar 
daar gaat onnodig veel onderwijsgeld 
naar toe. Vooral de aanbesteding van 
schoolboeken is overbodig, want er zijn 
feitelijk maar twee partijen die schoolboe-
ken leveren, en dan zien we ook nog dat 
maar één partij inschrijft op de Europese 
aanbesteding. Daar moeten wij dan een 
hele Europese aanbesteding voor optui-
gen, die enorm veel tijd en geld kost. Als 
D66 echt iets wil doen voor het onderwijs, 
zouden ze daar eens naar moeten kijken.’

Kwaliteit
De belangrijkste vraag is echter of de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert als 
je het onderwijsgeld direct aan de scho-
len geeft. Oftewel: wat is de toegevoegde 
waarde van een schoolbestuur? Brink-
huis: ‘Schoolleiders zijn ook nu al zelf 
verantwoordelijk voor de onder-
wijskwaliteit, maar daarboven-
op kijkt het schoolbestuur met 
een helikopterview naar het 
hele zorgstelsel. Door samen-
werking tussen scholen en met 
samenwerkingsverbanden 
krijgt uiteindelijk elke 
leerling wat hij nodig 
heeft. Onze school-
leiders hebben zelf 
aangegeven dat ze 
geen afzonderlijke 
scholen willen zijn, 
maar dat ze willen 
samenwerken en 
daar de vruchten van 
plukken’.

Reactie Paul van Meenen (D66)
‘De macht moet naar de schoolleiders’ 

‘Wat wij willen, is dat het onderwijsgeld zoveel mo-
gelijk bij de leraren en de leerlingen terechtkomt. 
Dat lukt naar ons idee alleen als de bekostiging 
rechtstreeks naar de scholen gaat. Dan maken 
scholen zelf de keuze welk geld waaraan wordt 
besteed. Het zijn in dat geval ook de schoolleiders 
en niet meer de bestuurders die zich moeten 
verantwoorden over de besteding en de bereikte 
onderwijskwaliteit. 

Natuurlijk moeten die schoolleiders zich dan niet 
gaan bezighouden met bedrijfsvoering, en ook moet 
niet elke school zelf een personeelsadministratie 
gaan inhuren en geld reserveren voor risico’s. Dat 
moeten ze centraal blijven doen. Ik pleit voor het in 
stand houden van solidariteit en voor een gezamen-
lijk dienstencentrum dat dit werk voor de scholen 
doet. Ja, eigenlijk wat de bestuursbureaus nu doen. 
Die bestuursbureaus kunnen blijven. Het grote ver-
schil is dat wij de macht leggen bij de scholen en niet 
bij de bestuurders. 

Wij willen dit omdat in het huidige systeem niet ie-
dereen binnen de school precies weet wat er met het 
geld gebeurt.  Dat verschilt wel per bestuur, maar het 
systeem is ingewikkeld. De overheid stuurt geld naar 
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en 
we hopen er dan het beste van. Ik wil dat de school 
zelf bepaalt hoeveel geld er naar dat gezamenlijke 

dienstencentrum gaat.  

Ik vind dit belangrijk omdat D66 graag meer wil 
investeren in het onderwijs. Maar ik merk dat 
het nu moeilijk is om daar in de politiek draag-
vlak voor te vinden, omdat de andere partijen 
vinden dat de scholen al genoeg geld hebben 
en dat ze te veel reserves opbouwen. Dat komt 
vooral door het bericht dat samenwerkings-
verbanden 300 miljoen euro hebben opgepot. 
Daar moet een eind aan komen.’ 

‘Scholen maken altijd zelf de 
onderwijskundige keuzes’
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Reactie VOS/ABB
‘Niet apart maar samen 
zorgt ook voor kleinere 
klassen’

‘Het kost meer geld om het apart te 
doen, dan om het vanuit de geza-
menlijkheid te doen. Dat is een re-
den waarom scholen en schoolbe-
sturen de samenwerking opzoeken: 
efficiëntie zodat er zoveel mogelijk 
geld naar het primaire proces gaat.  
Niet apart maar samen zorgt dan 
dus ook voor kleinere klassen’, 
reageert Ronald Bloemers van  
VOS/ABB. 

‘Paul van Meenen pleit ook voor 
behoud van solidariteit, maar vergeet 
dat juist dat een bestuur die solida-
riteit kan borgen en bestendigen. De 
schoolleider met zijn team ook nog 
bezig laten zijn met het wel en wee 
van de andere scholen, zorgt ervoor 
dat elke school het bestuurlijk 
gesprek zelf gaat voeren vanuit 
primair het belang van de eigen 
school. En secundair het belang 
van goed, bereikbaar openbaar 
onderwijs in de regio bijvoorbeeld. 
Een centraal bevoegd gezag werkt 
juist vanuit die visie en het 
grondrecht op basis waarvan je 
bestaat om keuzes te maken. 
Zodat die kleine school open 
kan blijven en de andere 
scholen de kwaliteit kunnen 
borgen. Juist daarvoor heb je 
een bestuur. Geld direct naar 
de scholen zal de solidariteit 
ondermijnen.’ 

Incidenteel geld
Hansen, De Lange en Brinkhuis opperen alle drie dat het 
idee van D66 wellicht is ingegeven vanuit een beeld dat 
vaak in de pers wordt geschetst: dat schoolbesturen geld 
oppotten. Maar als je hierop inzoomt, is de werkelijkheid 
anders. De Lange geeft weer een voorbeeld: ‘De gelden 
om werkdruk te verminderen, kwamen eind 2019 bij ons 
binnen, kort voor de kerst. Voor onze zeven VO-scholen 
ging het om 9 ton. Dat stond dus op 31 december bij ons 
op de balans, want zo snel konden we het niet uitgeven, en 
het lijkt dan of we geld oppotten. Maar dat geld is in 2020 
direct weer uitgegeven, in samenspraak met de scholen.’

Hansen vult aan: ‘Het is voor ons als schoolbestuur 
sowieso lastig dat de overheid de jaarlijkse kabinetsbij-
drage en dus de definitieve bekostiging zo laat vaststelt. 
Daarnaast wordt vaak incidenteel geld uitgekeerd. Op dit 
soort onzekerheden kun je niet anticiperen.’
‘Op die incidentele bijdragen kun je moeilijk beleid 
maken’, zegt ook De Lange. ‘Het levert onzekerheid op en 
daarmee lok je uit dat schoolbesturen een appeltje voor 
de dorst gaan wegleggen. Ook hier kan D66 ons beter bij 
helpen. Want we krijgen ook nog te maken met klimaat-
doelstellingen en de noodzaak van betere ventilatie, de 
frisse scholen die we moeten realiseren. Daar is aanzien-
lijk meer geld voor nodig dan in de bekostiging zit. Als 
elke school dat straks voor zichzelf moet gaan reserve-
ren, blijft er veel meer onderwijsgeld op de plank liggen.’

Ontoereikend
Hansen concludeert: ‘Het idee van D66 komt misschien 

wel voort uit het gevoel dat scholen te weinig budget 
hebben. En dát kan kloppen, want de bekostiging is 

nu op veel punten ontoereikend. We geven veel 
geld uit aan huisvesting, gebouwenonderhoud 

en energie. Meer geld dan we daarvoor krijgen, 
dus dat moet dan uit andere posten komen. 

Die uitgaven worden dan uiteindelijk gefinan-
cierd ten koste van het primaire proces. Laat 

de overheid eindelijk eens kritisch kijken 
naar de toereikendheid van de bekosti-
ging. Dat los je niet op door het stelsel te 
veranderen. Integendeel, daarmee span je 

het paard achter de wagen.’ |

‘Door dit plan zal juist meer geld 
in spaarpotten verdwijnen’
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Week van Openbare Scholen 
 Doet u (weer) mee?
Doet u dit jaar (ook) weer mee aan de Week van Openbare 
Scholen? Ook als er nog coronabeperkingen gelden, kunt 
u inspirerende acties rond de kernwaarden opzetten met 
de leerlingen, hun ouders en de buurt.

D
e ‘Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’ 
vieren we dit jaar van 22 tot 26 maart. Het is de bedoeling dat 
openbare scholen in die week de kernwaarden gelijkwaardig-
heid, vrijheid en ontmoeting volop in de schijnwerpers zetten 

met een passend programma. Denk bijvoorbeeld aan een dialoog- of de-
batmiddag, (digitale) activiteiten voor ouders of een actie (bijvoorbeeld 
voor ouderen of een schone buurt), waarmee u laat zien dat de school 
letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat. 

Gevelbord onthullen
Tip: creëer tijdens deze week een mooi moment om samen met leer-
lingen (en eventueel ouders) een gevelbord te onthullen met de slogan 
‘Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’ om te laten zien dat 
iedereen welkom is op uw school (of scholen). U kunt de gevelborden 
en ander promotiemateriaal (o.a. posters, stickers, pennen en online 
banners voor op de website of in een e-mailhandtekening) bestellen via 
openbaaronderwijs.nu/promotiemateriaal. |

Meer informatie: 
Eline Bakker, ebakker@vosabb.nl, of
Leonie Spaan-Spruijt, lspaan@vosabb.nl.

Online programma

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar 
Onderwijs hebben een interessant 
online programma opgesteld voor de 
Week van Openbare Scholen.  

Om alvast een tipje van de sluier op te 
lichten: 
• een filosofische dialoog over de 

kernwaarden met schrijver, filosoof 
en programmamaker Stine Jensen

• een gesprekstafel over kansen- 
gelijkheid en gelijkwaardigheid met 
o.a. Hanneke Felten (senior onder-
zoeker en projectleider effectief 
discriminatie bestrijden) en Karim 
Amghar (docent, auteur en TV  
presentator bij NTR) 

• een workshop Storytelling van  
Pauline Seebregts (storyteller,  
procesbegeleider en performer), 
waarin wordt ingegaan op de vraag 
hoe we de kernwaarden met  
verhalen kunnen ‘laden’

• een digitale inhoudelijke bijdrage 
van auteur, columnist en filmmaker 
Natascha van Weezel. 

Mystery meeting: scholen ontmoeten scholen

Uniek in de Week van Openbare Scholen is het mystery meeting-project 
‘Scholen ontmoeten scholen’. Daarin worden klassen van  verschillende 
scholen aan elkaar gekoppeld en ontmoeten zij elkaar in een digitale 
mystery meeting. 

Ze gaan proberen er in de meeting achter zien te komen waar de andere klas 
zich bevindt en worden uitgedaagd om de dialoog met elkaar aan te gaan. 
Wat is hun identiteit, welke levensbeschouwing hebben ze, welke hobby’s, 
waar wonen ze, wat maakt hun school zo bijzonder? Zo ontdekken de leer-
lingen overeenkomsten, maar natuurlijk ook verschillen. Dit project is zowel 
mogelijk voor klassen uit het basisonderwijs als uit het voortgezet onderwijs.  
Met dit project werkt u op een prachtige manier aan de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs: de leerlingen 
ontmoeten elkaar vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrij-
heid om te mogen zijn wie zij zijn! 

Direct aanmelden voor  het 
digitale programma  en/of het 
mystery  meeting-project? 
Gebruik deze QR-code  of ga naar  
www.openbaaronderwijs.nu.

Een mysterie om op te lossen: waar zit die andere klas? (Foto: Daan Steijnen van Eck)
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V
OS/ABB en onderwijsbegeleidingsdienst 
Arkade hebben de Dialoogkoffer samenge-
steld. Lizzy Wijnen, identiteitsbegeleider van 
Arkade, vertelt: ‘Het is een zintuigenprikkelen-

de koffer,  gevuld met meer dan vijftig boeken, voorwer-
pen en afbeeldingen uit de verschillende grote religies 
en levensbeschouwingen. Bij elk voorwerp zit beknopte 
informatie met dialoogvragen waarmee het gesprek in de 
klas opgestart kan worden.’ Ook is in de koffer uitgebrei-
de achtergrondinformatie over de verschillende levens-
beschouwingen te vinden, handig als naslagwerk. 

Kernwaarden 
Rudi Meulenbroek, oud-bestuurder van Stichting OOK 
Kampen en ‘VOS/ABB-ambassadeur’ van het openbaar 
onderwijs, zegt: ‘Het is de wettelijke opdracht van open-
bare scholen om actief aandacht te besteden aan levens-

beschouwelijke diversiteit. Om vanuit gelijkwaardigheid 
en de vrijheid om te mogen zijn wie jij bent, ontmoeting 
te laten plaatsvinden. En dat zijn de drie kernwaarden 
van de openbare school. Door te werken met de Dialoog-
koffer laat je de kernwaarden echt léven in jouw school!’
Rudi Meulenbroek voegt daaraan toe dat het wel belang-
rijk is dat leraren zich realiseren dat levensbeschouwing 
niet ‘klaar’ is met een aantal Dialoogkofferlessen: ‘Je 
moet levensbeschouwing een structurele plek geven in 
het curriculum! Pas dán doe je recht aan de drie onder-
wijsdoelen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.’

Herkenning
‘Tijdens het werken met de Dialoogkoffer ontstaan 
interlevensbeschouwelijke gesprekken op natuurlijke 
wijze’, zegt Wijnen. ‘Je ziet dat leerlingen zich gerepre-
senteerd voelen. Ze herkennen voorwerpen van thuis of 
van familieleden. Bijvoorbeeld een gebedskleedje of een 
rozenkrans van opa of oma. Die herkenning zorgt vaak 
voor groot enthousiasme – soms willen ze direct al iets 
laten zien aan hun klasgenoten. Dat wat er thuis is, mag 
er dan dus (eindelijk) ook op school zijn.’ 
Wijnen voegt daar nog aan toe dat de Dialoogkoffer niet 
alleen levendige lessen oplevert, maar ook dat leraren 
weinig voorbereidingen hoeven te treffen. ‘De uitgestal-
de voorwerpen wekken automatisch nieuwsgierigheid en 
persoonlijke reacties van de leerlingen op, hoe mooi en 
makkelijk is dat!’ |

Koop nu de Dialoogkoffer – mét korting!

Arkade vraagt van schoolbesturen een eenmalige investering 
van 430 euro per koffer. Arkade is vrijgesteld van BTW, er komen 
dan ook geen extra BTW-kosten bij. Omdat de inhoud en doelstel-
lingen van de dialoogkoffer volledig aansluiten bij de nieuwe 
kernwaarden van het openbaar onderwijs, biedt VOS/ABB een 
ledenkorting aan van 45 euro per koffer. Leden van VOS/ABB 
betalen dus slechts 385 euro voor de dialoogkoffer.

Koop hier de Dialoogkoffer: 
arkade.nl/ons-werk/levensbeschouwing/dialoogkoffer

TEKST: ELINE BAKKER  BEELD: ARKADE

Met allerlei voorwerpen 
en afbeeldingen van 
verschillende grote religies en 
levensbeschouwingen maak je 
kinderen nieuwsgierig. Stal ze uit 
in de klas en er komt al snel een 
dialoog over levensbeschouwingen 
op gang. De spullen komen uit de 
nieuwe Dialoogkoffer voor het 
primair onderwijs.

Laat levensbeschouwing leven met de

Dialoogkoffer
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Digitale Scholenmarkt 
helpt bij 
schoolkeuze

Met een compleet digitale
scholenmarkt beleefde de regio Rotterdam 

een primeur. Een creatieve oplossing voor leerlingen uit 
groep 8, die ondanks de lockdown en de scholensluiting 

toch een middelbare school moesten kiezen. 
Als alternatief voor de open dagen presenteerden 

80 VO-scholen zich op een virtuele campus. Duizenden 
achtstegroepers kwamen langs.

D
e Digitale Scholenmarkt lijkt op een online 
adventure game. De jonge bezoekers ontwer-
pen eerst een avatar, een poppetje dat als hun 
digitale alter ego optreedt. Daarmee wandelen 

ze vervolgens rond over de virtuele campus, een in 3D 
weergegeven eiland waarop de scholenmarkt plaatsvindt. 
Hun ouders kunnen over de schouder meekijken en 
meeluisteren.

Het eiland is ruim opgezet. Je kunt er met gemak een 
hele middag ronddwalen. Er is een strand waar je in een 
speedboot kan stappen en een stukje varen. Verderop 
ligt een voetbalveld waar je een balletje kunt trappen. 
Maar zowel het strand als het voetbalveld ligt er vandaag 
stilletjes bij. De leerlingen komen toch vooral voor de 
hoofdattractie: de expositiehal waar de VO-scholen zich 
presenteren. 

Marktkraampjes
In de expositiehal heeft iedere school een eigen markt-
kraampje, gedecoreerd met foto’s en video’s. Je kunt er 
ook de website van de school bekijken. Bij de kraampjes 
staan leraren en andere schoolmedewerkers klaar om 
vragen van leerlingen te beantwoorden. ‘Hoi, kun je 
vinden wat je zoekt? Wil je wat vragen?’ 

In de wandelgangen van de expositiehal hoor je flarden 
van de gesprekken om je heen. Er zijn leerlingen van 
dezelfde basisschool die samen op pad zijn. Ze overleg-

gen welk kraampje ze nu willen bezoeken. 
Voor de kraampjes waar het even wat 
rustiger is, maken collega’s een praatje 
met elkaar. Op het grasveld naast de hal 
hebben een paar kinderen hun zoektocht 
onderbroken om een spelletje te spelen.

Overal in de hal zijn ‘geluidsbubbels’ inge-
richt waar je ongestoord een-op-een kan 
praten. Van die mogelijkheid wordt druk 
gebruikgemaakt. ‘Zullen we even buiten 
op het terras gaan zitten? Daar kunnen we 
rustiger praten. Loop maar achter me aan.’

‘Wat kan er wél?’
Ad Keller, rector van VOS/ABB-lid Krim-
penerwaard College, is voorzitter van de 
stuurgroep die de Digitale Scholenmarkt 
op poten heeft gezet. ‘Dat moest in no 
time gebeuren. Toen we hoorden dat de 
open dagen niet door konden gaan, had-
den we zo’n twee maanden om met iets 
anders te komen.’ 

‘Wat kan er wél?’ Dat was het motto van 
het klein groepje rectoren dat vastbera-
den was om toch een vorm van voor-

TEKST: LUKAS SPEE

BEELD: RICK KEUS E.A.

Ad Keller van het Krimpenerwaard College: ‘Veel 
positieve reacties’.
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Vooral het contact maken was even wennen, zowel 
voor de mensen bij de stands als voor de bezoekers. 
‘Soms was het de leerling die het gesprek begon, soms 
moest de school de eerste zet doen. Normaal gesproken 
gebruik je daarbij ook nonverbale communicatie. Nu 
zie je alleen een poppetje voor je staan met een naam 
erop. Het vraagt lef om dan contact te leggen. Maar als je 
eenmaal het contact hebt, is het contact met aandacht. 
Meer dan op een fysieke scholenmarkt. Je hebt hier meer 
tijd voor elkaar. Door de geluidsbubbels word je niet snel 
afgeleid.’

Niet voor iedereen lag de drempel hoger. Er zijn ook 
leerlingen die het juist makkelijker vonden om in digitale 
vorm een gesprek te beginnen. Keller vertelt: ‘Ik had een 
gesprek met een heel verlegen jongen. Die zei bijna niks. 
Aan het einde van het gesprek zei hij ook: “Meneer, ik ben 
heel verlegen.” Ik vond het knap dat hij dat zo zei. Maar 
hij was dus wel op me afgestapt. Voor hem was dit echt 
een hulpmiddel.’

Stel dat volgend jaar de open dagen weer als vanouds 
kunnen doorgaan, komt er dan ook weer een digitale 
scholenmarkt? Keller: ‘Dat zou goed kunnen. Aan de ene 
kant kan er niets op tegen de ervaring van een fysieke 
open dag. Aan de andere kant vinden veel kinderen het 
leuk om op deze manier met scholen kennis te maken. 
Het is zonde om dit concept na één keer weg te gooien. 
Misschien dat we er een andere invulling aan kunnen 
geven, een combinatie van digitaal en fysiek.’ |

In een geluidsbubbel kun je 
een-op-een praten

Dit vonden leerlingen van de 
Digitale Scholenmarkt

‘Op deze manier kun je in de lockdown toch wat vragen 
stellen en ideeën krijgen bij de school. En ook rondkijken op 
verschillende scholen’, reageerde Vito (11) tegenover Radio 
Rijnmond.

‘Het is wel leuk dat je zo samen kan praten en dat je dan meer 
kan weten over de school. Het lijkt nog steeds een beetje 
echt, want ze doen het wel zo dat het poppetje op jezelf lijkt’, 
vertelde Jeda uit groep 8 in het radioprogramma Nieuws en Co 
op NPO Radio 1.  

á Op de virtuele scholenmarkt loop je rond met je eigen poppetje 
en kun je mensen aanspreken. 
ã De virtuele campus is een eiland met expohal, grasveld en strand.

lichting aan te bieden. Ze vroegen Dieter Möckelmann, 
voorheen docent en nu organisator van congressen en 
studiedagen in het onderwijs, om met ze mee te denken. 
Möckelmann liet ze GoMeet zien, een digitaal platform 
waarvan hij een van de oprichters is. GoMeet biedt 
bedrijven een virtuele campus waar ze zakelijke beur-
zen en congressen kunnen houden. Het leek ook prima 
geschikt voor een online scholenmarkt. Het basisidee 
was ontstaan.

Om de scholenmarkt organisatorisch en financieel 
haalbaar te maken, waren meer deelnemende scholen 
nodig. De rectoren schreven andere schoolbesturen in 
de regio Rotterdam aan. Meer dan 50 scholen reageer-
den al meteen enthousiast op die eerste oproep. Ook 
het overkoepelende Samenwerkingsverband Koers VO 
sloot zich aan bij het project. In totaal deden uiteindelijk 
ruim 80 middelbare scholen mee. Tienduizend basis-
schoolleerlingen konden zich via hun leerkracht voor het 
evenement opgeven. De scholenmarkt werd opgedeeld 
in drie dagen, om grote drukte te voorkomen. Op elke 
dag deden er scholen en leerlingen uit een ander deel 
van de regio Rotterdam mee. 

Contact met aandacht
Terugblikkend is Ad Keller tevreden over de Digitale 
Scholenmarkt. ‘Ik heb veel positieve reacties gehoord 
van scholen en leerlingen. En er was voldoende be-
langstelling. Voor de laatste dag, waarop onze school 
meedeed, hadden zich maar liefst 2000 basisschoolleer-
lingen aangemeld. Toch was het steeds behapbaar druk. 
Je hoorde wel dat iedereen het ook spannend vond. Het 
was natuurlijk iets nieuws en onbekends. Je bent uit je 
comfortzone.’ 
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Wat schooldirecteuren kunnen 
leren van ondernemers 
(en vice versa) 

De een leidt een school, de ander is manager bij een groot 
bedrijf. Een wereld van verschil en toch ook weer niet. Wat 

kunnen schooldirecteuren en ceo’s in het bedrijfsleven 
van elkaar leren? Schoolleider Kelly van der Koelen en 

financieel bestuurder Annette Mosman namen een kijkje 
in elkaars keuken en dat leverde verfrissende ideeën op.  

K
elly van der Koelen is directeur van het Orion 
College in Amsterdam, een school voor open-
baar voortgezet speciaal onderwijs. Via wet-
houder onderwijs Marjolein Moorman kwam 

ze met het project cross mentoring in aanraking. ‘Een ceo 
laten zien hoe het er hier bij ons op school aan toe gaat 
en daarna een dagje met haar meelopen. Dat leek me 
wel interessant.’ Helaas gooide corona roet in het eten en 
bleef het tot nu toe bij het eerste. Maar ook dat leverde al 
behoorlijk interessante ideeën op. Inclusief invalshoeken 
voor het aanpakken van het schoolleiderstekort. 

Managementambities 
‘In het onderwijs is alles vrij plat georganiseerd’, zegt Van 
der Koelen. ‘Docenten met managementambities kunnen 
die vaak niet kwijt en dat is jammer. Tegelijkertijd is het 
lastig om goede directeuren te vinden. Niet iedereen die 
bij ons op school werkt, wil teamleider of directeur wor-
den. Als er een functie voor schoolleider vrij komt, is dat 
vaak vrij ad hoc en is er binnen de school meestal geen 
geschikte kandidaat die op dat moment ook die ambitie 
heeft. Dat moet toch anders kunnen? Daarom was ik erg 
benieuwd naar hoe het zit met de ontwikkelperspectie-
ven in het bedrijfsleven. En hoe ik als directeur ambities 
kan stimuleren?’

Koker
Antwoorden op die vragen kreeg Van der Koelen van 
Annette Mosman, financieel bestuurder en lid van de 
raad van bestuur bij pensioenbeheerder en -belegger 
APG. Van der Koelen werd aan Mosman  gekoppeld in 

het cross mentoring-project. Het beeld 
dat Mosman tot nu toe van schoolleiders 
had, was naar eigen zeggen redelijk 
beperkt. ‘Ik ben toevallig getrouwd met 
een docent, ik heb grotere kinderen en wij 
beleggen de pensioenen van alle docen-
ten. Ik ben dus wel een beetje thuis in de 
onderwijswereld. Maar tegelijkertijd doe 
ik mijn werk natuurlijk vanuit de ‘corpora-
te koker’ van de financiële wereld. Daar-
om was ik erg benieuwd hoe het er in een 
heel ander werkveld aan toe gaat, welke 
verschillen en overeenkomsten er zijn en 
ook hoe ik een bijdrage kan leveren aan 
mogelijke oplossingen voor het school-
leiderstekort. Dat is zo belangrijk, want 
goede schoolleiders zorgen voor meer 
kwaliteit van onderwijs en dat trekt weer 
betere docenten aan.’ 

TEKST: SANNE VAN DER MOST

BEELD: PR

Cross mentoring 
opent ogen 

Schoolleider Kelly van der Koelen deed mee aan cross 
mentoring en concludeert: ‘Wat een leuk beroep heb ik toch!’ 
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ten. De ene directeur ervaart ook veel 
meer administratieve druk dan de andere. 
Dat verschil zit hem vaak in de ondersteu-
ning vanuit het schoolbestuur. Toch is die 
druk wél echt wat mensen tegenhoudt 
om voor dit vak te kiezen, dus daar zit 
zeker een verbeterpunt als het gaat om 
het aantrekkelijker maken van het vak van 
schoolleider.’

Leuk beroep
Concrete actiepunten zijn er voor Van der 
Koelen zelf ook zeker. ‘Ik ga meer inzetten 
op doorontwikkeling naar coördineren-
de en leidinggevende functies’, merkt 
ze op. ‘Door management traineeships 
en door meer in te zetten op gedeeld 
leiderschap. Daarnaast wil ik de negatieve 
beeldvorming over het vak van schoollei-
der verkleinen. Bijvoorbeeld door meer 
mensen uit te nodigen om hier op school 
te komen kijken en door nog meer uit te 
dragen dat het een geweldig vak is waar 
je veel in kwijt kunt.’ 
Dat laatste wist ze al, maar toch was het 
cross mentoring project voor Van der 
Koelen een echte eyeopener. ‘Natuurlijk 
was ik altijd al blij met mijn vak, maar 
doordat iemand er met de ogen van een 
buitenstaander tegenaan keek, heb ik 
zelf nu ook een nog positiever beeld. 
Zoveel afwisseling en het feit dat ik direct 
resultaat zie van mijn inspanningen, dat is 
toch geweldig? Wat een leuk beroep heb 
ik toch!’ |

Cross mentoring gaat landelijk

Niets is zo verhelderend als de blik van een buitenstaander. Vanuit die 
gedachte hebben Merel van Vroonhoven, aanjager bij NL2025, en 
Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders, 
het project cross mentoring opgezet. Dertien directeuren van 
organisaties als KPMG, ABN AMRO en PwC en dertien school-directeu-
ren uit het hele land deden in 2020 mee aan een pilot. Wegens groot 
succes wordt het initiatief nu opgeschaald naar duizend koppels. 
Meer informatie: avs.nl/cross-mentoring-programma

Kelly van der 
Koelen (links) 
ontvangt 
financieel 
bestuurder 
Annette 
Mosman in 
haar school.

Wat voor Mosman het meest bleef hangen na de dag 
meelopen op school, is de passie en gedrevenheid 
waarmee Van der Koelen haar werk doet. ‘Ondanks 
de beperkte financiële middelen verzet zij samen met 
haar team bergen en kan ze echt iets voor deze groep 
leerlingen betekenen. Het resultaat van haar inspan-
ningen ziet ze direct terug en dat werkt heel motive-
rend. Dat is in het bedrijfsleven toch anders. Natuur-
lijk zijn wij trots dat wij de pensioenen regelen voor 
al die mensen maar ik zie daar zelf weinig concreet 
resultaat van terug, behalve dan in de kwartaalcijfers. 
De mensen om wie het gaat spreek ik bijna niet.’

Carrière
Nog een paar dingen vielen Mosman op. ‘Leiding-
geven is een vak’, gaat ze verder. ‘Of je dat nu doet 
bij een bedrijf of op een school, dat maakt niet veel 
verschil. Kelly is een fantastische schoolleider. Ik zie 
haar zo in het bedrijfsleven werken. Daar zou ze ook 
heel succesvol zijn. Ze is gewoon een goede manager 
en ik denk dat je daar in het onderwijs veel aan hebt. 
Dan hoeft je achtergrond helemaal niet onderwijskun-
dig te zijn. Kijk naar Kelly, die is gedragswetenschapper 
en werd schooldirecteur.’ Wel wezenlijk anders in het 
bedrijfsleven zijn de doorgroeimogelijkheden. Mosman: 
‘In het bedrijfsleven staat vaak je hele carrière in het 
teken van doorontwikkeling en via coaching doorgroeien 
naar een leidinggevende functie. In het onderwijs is het 
toch wat meer aan jezelf om daar vorm aan te geven. Dat 
kan best belemmerend werken in het aantrekken van 
gedreven mensen.’ 

Alles in een 
Via het project namen Van der Koelen en Mosman ook 
deel aan een afsluitende online groepssessie met andere 
koppels. ‘Inhoudelijk kwamen daar wel zo’n beetje 
dezelfde punten uit, maar de meningen erover liepen 
uiteen’, merkt Van der Koelen op. ‘Dat het soms lijkt of 
je als schoolleider alles in één bent; directeur, manager, 
secretaresse en conciërge. Dat maakt voor sommige 
mensen het vak interessant en aantrekkelijk, anderen 
zien het juist als belasting waar ze niet op zitten te wach-
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Leesoffensief 
in Venlo

Taalontwikkeling is een belangrijk speerpunt 
voor de schoolbesturen in Venlo. In deze stad 

is het percentage laaggeletterden hoog: 23 
procent. Daar willen de scholen iets aan doen 

met een aanpak van onderaf: een leesoffensief.  
Openbare basisschool Harlekijn laat zien 

hoe hier de vertaalslag naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk wordt gemaakt. 

H
arlekijn is een van de scholen van Stichting 
Akkoord!-PO, het bestuur van negen open-
bare basisscholen in de gemeenten Beesel, 
Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. 

Bestuurder Roel Versleijen zegt over het hoge percentage 
laaggeletterden in Venlo: ‘Dat heeft alles te maken met de 
samenstelling en het gemiddelde opleidingsniveau van 
de bevolking. Van oudsher zijn de tuinbouw, logistiek en 
maakindustrie met veel laaggeschoolde arbeid in deze 
regio groot. Langzaamaan zie je dat de arbeidsmarkt 
vraagt om hoger opgeleide mensen, maar die zijn hier 
nauwelijks beschikbaar. Het gevoel van urgentie om hier 
iets aan te doen is groot. De aanpak van laaggeletterdheid 
en taalontwikkeling heeft daarom onze hoogste prioriteit.’

Gelijke kansen
Voor scholen in Venlo en de omliggende gemeenten is 
de bibliotheek een belangrijke partner om de taalont-
wikkeling van kinderen te bevorderen. Geja Olijnsma, 
directeur van de bibliotheek in Venlo, zegt hierover: ‘Als 
bibliotheek ben je er voor de stad. Ik vind dat elk kind 
toegang moet hebben tot boeken en tot informatie, dat 
is de basis van kansengelijkheid. Omdat laaggeletterde 
ouders doorgaans niet met hun kind in de bibliotheek ko-
men, mist het kind al op voorhand een kans op ontwikke-
ling. Daarom brengen wij de bibliotheek naar de kinderen 
toe. De afgelopen vijf jaar hebben we op alle veertig 
scholen in ons werkgebied de Bibliotheek op school we-
ten te realiseren. Elke school richt die bibliotheek op haar 

eigen manier in. Wij geven wel advies, bijvoorbeeld over 
de sfeer die je zou willen oproepen. Er zijn voor elk kind 
minimaal acht boeken aanwezig.’ 

Leesconsulent
Boudewijn van der Lecq, werkzaam bij de Provinciale 
Ondersteuningsinstelling Cubiss en het landelijke team 
voor de Bibliotheek op school: ‘Dit is méér dan een boe-
kencollectie. Voor elke deelnemende school is ook een 
leesconsulent beschikbaar, met expertise over boeken 
en het vergroten van leesplezier.’ Bibliotheekdirecteur 
Olijnsma vult aan: ‘Voorheen waren onze leesconsulen-
ten mbo-geschoold en richtten zij zich vooral op de leer-
lingen. Nu zijn al onze mensen hbo-geschoold, zodat ze 
binnen het schoolteam een gelijkwaardige plek kunnen 
innemen. Zij spelen een belangrijke rol in de volgende 
kwaliteitsslag die we met elkaar willen maken op het 
gebied van leesbevordering en taalontwikkeling.’

Woordenschatontwikkeling
Obs Harlekijn is een school die van haar bibliotheek 
letterlijk een leesparadijs heeft gemaakt. In een groot, 
licht en fleurig lokaal staan niet alleen duizenden boeken 
(leuk detail: op kleur gesorteerd, omdat de leerlingen dat 
graag wilden), maar er zijn ook heerlijke hangplekken en 
welhaast keizerlijke zetels. Alles nodigt uit om te lezen.  
‘Met zo’n prachtige bibliotheek ben je er nog niet’, zegt 
directeur Myra Leenen. ‘Je moet ervoor zorgen dat het 

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: BAS GIJSELHART
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twee docenten en drie studenten van 
Fontys Hogeschool.  Het team werkt een 
jaar lang verschillende materialen en 
interventies uit. Leenen: ‘Inmiddels zijn 
er voor groep 1 t/m 4 taalkisten gemaakt, 
waarin bijvoorbeeld taalspellen, voorlees-
boeken en leesboeken zitten. De inhoud 
ervan prikkelt, maakt nieuwsgierig en is 
leerzaam. We hebben inmiddels dertien 
kisten die ook mee naar huis mogen. We 
zijn bezig om een ‘leespaspoort’ te ont-
wikkelen, waarmee leerkrachten meer in-
zicht krijgen in hun eigen leesidentiteit en 
literaire competenties. Daarnaast kijken 
we hoe we de ouderbetrokkenheid rond-
om lezen kunnen vergroten. Onlangs is de 
LOF-aanvraag (LerarenOntwikkelFonds) 
van een van de leerkrachten toegekend. 
Dat stelt haar in staat om collega’s te on-
dersteunen om tot de beoogde gedrags-
verandering rondom lezen te komen.’
Schoolbestuurder Versleijen: ‘We zijn 
gezegend met een waanzinnige biblio-
theek die dit heel voortvarend oppakt, 
en met scholen als Harlekijn, die echt 
een voortrekkersrol vervult. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar de opbrengsten van 
het innovatieteam. Het is de bedoeling dat 
die zich als een olievlek over de andere 
scholen gaan verspreiden. Waar nodig 
zullen we als bestuur faciliteren, onder-
steunen, stimuleren en aanjagen.’

Beleidsmatige verankering
De manier waarop de bibliotheek en scho-
len in Venlo met elkaar samenwerken sluit 
prachtig aan bij het landelijke Leesof-
fensief (zie www.leescoalitie.nl). Van der 
Lecq: ‘Op veel plekken in het land zien we 
dat de samenwerking tussen onderwijs 
en bibliotheek op de werkvloer vaak goed 
loopt. In de beleidsmatige verankering is 
echter nog veel winst te halen, evenals in 
de financiering die vaak deels op inciden-
tele middelen is gebaseerd of grotendeels 
voor rekening van de bibliotheek komt. 
In Venlo staan de neuzen van gemeente, 
schoolbesturen, scholen en bibliotheek 
allemaal dezelfde kant op. Hier wordt 
door alle partijen duurzaam geïnvesteerd 
in de taalontwikkeling van een nieuwe 
generatie. Dit is een voorbeeld voor het 
hele land!’ |

Meer informatie:  
www.debibliotheekopschool.nl 

In het leesparadijs nodigt alles 
uit om te lezen

V.l.n.r.: Roel Versleijen, Geja Olijnsma, Myra Leenen en Boudewijn van der Lecq in het 
leesparadijs van obs Harlekijn: ‘Dit is een voorbeeld voor het hele land’. 

hele team doordrongen is van het belang van lezen en er 
daadwerkelijk mee aan de slag gaat.’ 
Wat gebeurt er dan concreet, vragen we Leenen. ‘Om 
te beginnen lezen alle kinderen én alle leerkrachten 
dagelijks twintig minuten. Onderzoek laat zien dat dit een 
enorme impact heeft op de woordenschatontwikkeling. 
Daarover zou wat mij betreft op geen enkele school in 
Nederland discussie moeten zijn, dit moet je gewoon 
doen! Het vraagt echter om een actieve rol van de leer-
kracht om samen met het kind het goede boek te vinden. 
Om dat goed te doen, moeten zij hun eigen literaire 
kennis op peil houden. De leesconsulent kan natuurlijk 
ook advies geven.’
  
Innovatieteam met Fontys
Om het leesonderwijs te versterken en te innoveren, is 
begin dit jaar een innovatieteam opgericht. Hierin zitten 
twee leerkrachten en de directeur van obs Harlekijn, 
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‘Gepersonaliseerd leren 
bedreigt sociale cohesie’

Hoogleraar Anna Bosman en universitair docent Erik Meester lieten zich 
onlangs in NRC behoorlijk kritisch uit over gepersonaliseerd leren. Het 

vergroot volgens hen de kansenongelijkheid en voorkomt de opbouw van een 
gemeenschappelijke kennisbasis. Daarmee zou het een bedreiging vormen 
voor de sociale cohesie in de school en de maatschappij.  Naar School! ging 

met Bosman en Meester in gesprek.

D
e twee schrijven regelmatig 
onderwijsblogs en opiniërende 
artikelen, omdat ze zich zorgen 
maken over het onderwijs in 

Nederland. Om preciezer te zijn: over de 
leerresultaten en over de status van het 
beroep. ‘Het onderwijs loopt te makkelijk 
achter allerlei hypes aan, bijvoorbeeld de 
hype van het gepersonaliseerd leren’, zegt 
Erik Meester, die zelf een aantal jaren in 
het basisonderwijs voor de klas stond. 

De makkelijkste weg
Over het personaliseren op 
didactiek, waarbij leerlingen zelf 
kiezen hoe zij de stof het beste 
leren en verwerken, zegt Bos-
man: ‘Uit onderzoek weten we 
dat leerlingen daar niet goed in 
zijn. Over het algemeen kiezen ze 
de makkelijkste en minst effectieve 
manier: met de computer. De beste 
manieren van verwerking kosten veel 
meer mentale moeite en daar kiezen 
kinderen van nature liever niet voor. Een 
kleine groep leerlingen met een grote 
cognitieve intelligentie en heel ijverige 
kinderen daargelaten. Voorstanders van 
het personaliseren op didactiek wijzen 
vaak op de verschillende leerstijlen die 
kinderen zouden hebben. De afgelopen 
decennia is echter in talloze onderzoeken 
aangetoond dat die leerstijlen helemaal 
niet bestaan. Daarop accommoderen 
heeft dus geen enkel effect.’

Motivatie ontstaat niet vanzelf
Ook het personaliseren op inhoud stuit bij 
Bosman en Meester op grote bezwaren. 
Meester noemt in dit kader het thema-
tisch werken, dat zeker in het basisonder-
wijs een enorme vlucht heeft genomen. 
‘Het is heel gangbaar dat een thema met 
een leuke trigger start, waarna kinderen 
hun eigen leervraag mogen opstellen, 
waarmee ze individueel of in kleine 

groepjes vaak wekenlang aan de slag 
gaan. Bij de afsluitende presentatie 

zouden leerlingen vervolgens van 
elkaar een brede inhoud moeten 
meekrijgen. In de praktijk zien 
we dat kinderen vaak tot weinig 
komen, de eindpresentaties zijn 
meestal erg oppervlakkig.’

Kansenongelijkheid 
Bosman vult aan: ‘Er wordt gesug-

gereerd dat kinderen meer leren als 
je aansluit bij hun eigen motivatie. De 
veronderstelling dat motivatie voorafgaat 
aan leren, is de grootste misvatting die er 
is. Motivatie wordt juist opgeroepen door 
leraren die interessante verhalen vertel-
len, inspireren en kinderen echt meene-
men in een onderwerp. Van huis uit zijn er 
gigantische verschillen tussen kinderen. 
Als je ze bij wijze van spreken alleen maar 
laat doen wat zij zelf willen, worden die 
onderlinge verschillen alleen maar groter. 
Zo draagt gepersonaliseerd leren bij aan 
kansenongelijkheid.’

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: PR

Anna Bosman: ‘Verschillen 
worden hierdoor groter en de 
kansenongelijkheid dus ook’
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selen over het onderwerp, debatteren en 
opdrachten doen. Zo bouwen zij een ge-
zamenlijke woordenschat en kennisbasis 
op en scherpt ieder zijn eigen gedachten. 

Gezonde democratie
Op eenzelfde manier zou er moeten wor-
den gewerkt aan een gezamenlijke basis 
op het gebied van sociale conventies en 
de manier waarop je met elkaar omgaat. 
‘Onderwijsfilosoof Gert Biesta spreekt in 
dit verband over de socialiserende functie 
van het onderwijs, oftewel de bijdrage die 
het onderwijs levert aan het opbouwen 
van een gezamenlijke cultuur. Gepersona-
liseerd onderwijs zou wel eens ten koste 
kunnen gaan van de sociale cohesie in 
de school, in het land en uiteindelijk in de 
hele wereld. Om elkaar te begrijpen en 
om vruchtbare maatschappelijke discus-
sies te voeren, is een gemeenschappelijke 
kennisbasis nodig. Voor een gezonde de-
mocratie is dat van essentieel belang!’ |

Erik Meester: ‘Gezamenlijke 
kennisbasis is noodzakelijk’

Sámen de wereld 
leren begrijpen
Meester vindt dat het 
onderwijs moet investe-
ren in een gezamenlijke 
kennisbasis voor alle 
leerlingen. Die kennis-
basis is noodzakelijk om 
de wereld te begrijpen en 
om mee te kunnen doen 
in de wereld. ‘Zonder een 
gezamenlijk kennisbasis wordt 
het moeilijk om met elkaar in gesprek 
te zijn. Als iedereen andere kennis over 
de werkelijkheid heeft, kan dat ingrijpen-
de gevolgen hebben, zoals we onlangs 
zagen bij de bestorming van het Capitool 

in Washington.’ Bosman en Meester 
bepleiten dat onderwerpen langere tijd 
klassikaal worden uitgediept. Leerlingen 
kunnen met elkaar van gedachten wis-

Reactie VOS/ABB: 
‘Leraar opent venster naar de wereld’

Bij VOS/ABB reageert senior adviseur onderwijskwaliteit Annelie van 
Eck: ‘Gepersonaliseerd leren is nog een betrekkelijk nieuw fenomeen 
in het onderwijs, dat ook VOS/ABB met veel belangstelling volgt. 
Binnen onze vereniging zijn er tal van leden die hier op uiteenlopende 
manieren ervaring mee opdoen. Zij zoeken daarbij naar mogelijk-
heden om te innoveren en om het voor de leerlingen nog beter te 
doen. Dat verdient onze waardering, zonder pioniers komen er geen 
verbeteringen tot stand.’ 
‘Bosman en Meester vragen aandacht voor kansenongelijkheid. Wat 
ons betreft moet het onderwijs voor elke leerling toegankelijk zijn en 
maximale ontwikkelkansen bieden. Het is goed om de effecten van 
gepersonaliseerd onderwijs ook tegen die achtergrond te bediscussië-
ren en zorgvuldig te onderzoeken.’
‘De rol die Bosman en Meester aan leraren toedichten, onderschrijven 
wij van harte. De leraar is op elke school cruciaal, ook op scholen waar 
kinderen gepersonaliseerd leren. Bijvoorbeeld in het motiveren van 
leerlingen, het aanreiken van kennis en het openen van een venster 
op de wereld. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: de leraar 
maakt het verschil. Op elke school!’

Jan Terlouw bepleit dialoog 
tussen leerlingen 

Afgelopen november hield Jan 
Terlouw tijdens de algemene leden-
vergadering van VOS/ABB een online 
lezing die aansluit bij het pleidooi 
van Bosman en Meester. Een aantal 
fragmenten:
‘De leraar moet niet alleen laten zien 
waar de kennis is, maar moet ook 
het belang en de schoonheid van 
kennis beklemtonen. De leraar moet 
inspireren. Als je dat wegdoet, komt 
er ontzettend weinig terecht van het 
onderwijs. […] Het helpt enorm als je op 
school samen hebt kunnen leren en 
over dingen hebt kunnen discussiëren. 
Eigenlijk vind ik dat bijna alle vakken 
gebaat zijn bij het samen doen. Laat 
de leerling niet alléén leren, maar in 
dialoog met andere leerlingen.’

De online lezing van Jan Terlouw staat 
op www.vosabb.nl in het nieuwsbe-
richt ‘Jan Terlouw over de kracht van 
openbaar onderwijs’. 

‘Het idee dat motivatie 
voorafgaat aan leren, is een 
misvatting’
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Leerrecht en acceptieplicht staan volop in de 
schijnwerpers. D66 en de PvdA hebben actie 
ondernomen om deze twee zaken bij wet te 
regelen. Ze hebben er bovendien net als andere 
politieke partijen in aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen aandacht voor. 

L
eerrecht past bij de door  
VOS/ABB ondersteunde be-
weging Naar inclusiever on-
derwijs. De term ‘inclusief 

onderwijs’ betekent dat er daadwer-
kelijk voor elk kind goed onderwijs 
moet zijn. Inclusiviteit staat in een 
verdrag van de Verenigde Naties dat 
Nederland in 1995 ondertekende. Dat 
betekent dat de overheid ervoor moet 
zorgen dat geen enkel kind wordt uit-
gesloten van goed onderwijs. De huidige 
praktijk laat echter zien dat dit in ons land 
nog lang niet het geval is. 
Niet bijna 4.800, zoals uit de officiële 
tellingen van het ministerie van OCW naar 
voren komt, maar zeker 15.000 kinderen 
en jongeren zitten zonder onderwijs 
thuis, zo stelde Oudervereniging Balans 
afgelopen najaar. Voormalig kinderom-
budsman Marc Dullaert zei naar aanlei-
ding hiervan dat steeds meer leerlingen 
vrijstelling van de leerplicht krijgen op 
basis van een uitzonderingsmogelijk-
heid in artikel 5 van de Leerplichtwet. Dit 
wetsartikel wordt volgens hem steeds 
meer als ‘vluchtroute’ gebruikt.

Leerrecht
D66 is een van de politieke partijen die 
in aanloop naar de Tweede Kamerverkie-
zingen het belang van inclusief onder-
wijs benadrukt. Deze keuze past bij het 
wetsvoorstel dat onderwijswoordvoerder 
Paul van Meenen heeft opgesteld. Hij wil 
de bestaande leerplicht aanvullen met 

leerrecht. Dat moet ervoor zorgen dat 
geen enkele leerling nodeloos zonder 
onderwijs thuiszit. 

‘Kinderen met bijvoorbeeld een ernsti-
ge beperking, of hoogbegaafdheid en 
autisme, moeten naar hun mogelijkhe-
den door de overheid bekostigd onder-
wijs krijgen. We nemen nu veel te snel 
afscheid van hen door gebruik te maken 
van uitzonderingen op de leerplicht. 

Laten we afstappen van die te 
gemakkelijke weg en het recht op 

ontwikkeling erkennen.’

Van Meenen wil dat zorg-
teams van scholen en de 
jeugdarts een belangrijke 
rol krijgen om leerrecht 
waar te maken. ‘De 
jeugdarts, die nu al een 

formele rol heeft namens 
de overheid, moet een 

aanwijzing kunnen geven. 
Dan mag er daarna ook geen 

discussie meer zijn: de school 
moet aanpassingen doen, het 

kind heeft recht op onderwijs, punt.’ 
Volgens hem willen de jeugdartsen die rol 
graag op zich nemen, omdat ze liever on-
derwijs mogelijk maken dan vrijstellingen 
van de leerplicht afgeven. De doorslag-
gevende positie die Van Meenen aan de 
jeugdartsen wil geven, hoeft volgens hem 

de rol van de samenwerkingsverbanden 
voor passend onderwijs niet uit te hollen. 
‘Die zijn nog steeds aan de beurt, want 
er komen natuurlijk kosten uit voort. Het 
liefst zie ik samenwerkingsverbanden 
met zo weinig mogelijk overhead, die een 

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

‘Leerrecht kan ervoor zorgen dat 
geen enkel kind meer thuiszit’

Focus op 

Paul van Meenen (D66): 
‘Laten we het recht op 
ontwikkeling erkennen’

leerrecht en acceptatieplicht
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KANSENGELIJKHEID

tatieplicht te regelen. Andere 
partijen waren er enthousiast 
over, waaronder de VVD die met 
uitzondering van de periode 

2007-2010 in de regering zat. 
Toch lukte het met name door 

coalitiedruk van het CDA niet om 
acceptatieplicht erdoor te krijgen. 

Maar de tijden zijn volgens Van den Hul 
veranderd. Dat zagen we volgens haar 
onlangs in de discussie over het ortho-
dox-christelijke onderwijs waarin ouders 
moesten verklaren homoseksualiteit af te 
keuren. Het CDA en ook de ChristenUnie 
gaven aan dat dergelijke verklaringen 
niet meer mogen, omdat elk kind er recht 
op heeft geaccepteerd te worden om wie 
hij of zij is. Na een aanvankelijke verdedi-
ging van de anti-homoverklaringen vond 
ChristenUnie-minister Arie Slob uitein-
delijk ook dat het orthodox-christelijke 
onderwijs hier te ver mee ging. 

Kwestie van lange adem
De keuze van de PvdA om acceptatie-
plicht te regelen via een grondwetsher-
ziening, betekent dat dit niet gemakkelijk 
zal gaan. Een herziening van de Grondwet 
vereist dat de Tweede en Eerste Kamer er 
in twee opeenvolgende kabinetsperioden 
met tweederdemeerderheid hun steun 
aan geven. Het is dus een kwestie van 
lange adem. ‘Wij hebben gekozen voor de 
weg via artikel 23, juist omdat acceptatie-
plicht zo’n belangrijk punt is. Door het in 
de Grondwet te regelen, kunnen we het 
echt vastleggen. Natuurlijk is dat tijdro-
vend, maar dat hoort er nu eenmaal bij. 
De Grondwet is het fundament van onze 
samenleving, daar breng je niet zomaar 
wijzigingen in aan.’

Op www.vosabb.nl kunt u lezen wat de 
verschillende partijen in de volgende 
kabinetsperiode met het onderwijs 
willen, onder andere op het punt van 
inclusief onderwijs, leerrecht, artikel 23 
en acceptatieplicht. U vindt de informatie 
in het bericht ‘Wat wil de politiek met het 
onderwijs?’. |

coördinerende rol vervullen. 
Het streven moet zijn dat 
elke euro voor goed onder-
wijs bij het kind terechtkomt.’

Acceptatieplicht
Een ander idee om goed onder-
wijs voor alle kinderen waar te 
maken, komt van de PvdA. Lode-
wijk Asscher presenteerde afgelopen 
najaar een voorstel om met een moder-
nisering van artikel 23 van de Grondwet 
over de vrijheid van onderwijs onder an-
dere acceptatieplicht te regelen. Nu is het 
nog zo dat bijvoorbeeld een christelijke of 
een islamitische school met de Grondwet 
in de hand leerlingen mag weigeren als 
die niet zouden passen bij de religieuze 
grondslag van die school. Openbare scho-
len daarentegen zijn er nadrukkelijk voor 
alle kinderen. Dit is bij wet geregeld en 
past bovendien bij de kernwaarden van 
het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en 
ontmoeting. 

De PvdA vindt dat uitsluiting van kinderen 
onacceptabel is, vertelt Kamerlid Kirsten 
van den Hul (nu Asscher vanwege diens 
rol in de affaire rond kinderopvangtoe-
slagen niet herkiesbaar is). ‘Wij vinden 
acceptatieplicht een heel belangrijk punt, 
omdat het gaat over een gelijk startpunt 
en gelijke kansen voor alle kinderen.’

Het streven naar acceptatieplicht is niet 
nieuw. Al bijna 16 jaar komt het onder-
werp van tijd tot tijd naar voren. In 2005 
presenteerde toenmalig Tweede Kamer-
lid Mariëtte Hamer, geflankeerd door 
Wouter Bos die toen PvdA-fractieleider 
was, een initiatiefwetsvoorstel om accep-

Kirsten van den Hul (PvdA): 
‘Uitsluiting van kinderen is 

onacceptabel’

Acceptatieplicht weer op de 
agenda: ‘Tijden zijn veranderd’
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Personeel werven via 
VOS/ABB
Veel leden van VOS/ABB plaatsen 
personeelsadvertenties op de 
website www.vosabb.nl en in de 
wekelijke e-mailnieuwsbrieven 
van VOS/ABB (die u elke maandag 
kunt ontvangen). 

Minder bekend is dat leden van VOS/ABB veel geld kunnen 
besparen op advertenties in de krant en op banensites. Dat kan 
honderden tot soms wel meer dan duizend euro schelen! Dit is 
een exclusief aanbod voor VOS/ABB-leden, dat is gerealiseerd in 
samenwerking met de mediabureaus Godding & Co en 
MediaValue. Geen lid van VOS/ABB? Helaas, dan kunt u hier 
geen gebruik van maken. 

Voordeel & gemak

Gratis modellen, 
handreikingen en 
rekeninstrumenten 
VOS/ABB-leden kunnen op www.vosabb.nl gratis prak-
tische rekeninstrumenten, verhelderende toelichtin-
gen en handige modellen downloaden. Bijvoorbeeld 
op het gebied van financiën, HRM, arbeidsverhoudin-
gen, governance, huisvesting en privacy. VOS/ABB stelt 
deze downloads gratis ter beschikking. Meer weten? 
Ga naar www.vosabb.nl > Downloads.

Veerkracht 
voor de toekomst
VOS/ABB’s verzekerings-
partner Aon organiseert 
het online congres ‘Veer-
kracht voor de toekomst’.
 
Het gaat onder andere over 
duurzame inzetbaarheid 
van personeel en het belang 
voor organisaties om te in-
vesteren in vitaliteitsbeleid. 
Het congres is op dinsdag-
middag 16 maart. U kunt er 
gratis aan deelnemen. 
Alle informatie vindt u op de website aon.com/
netherlands. Daar kunt u zich ook aanmelden (zoek 
naar ‘Veerkracht voor de toekomst’).

VOS/ABB btw-vrij  
Dat scheelt mooi 21%!
Al tien jaar is VOS/ABB geregistreerd bij het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 
 
Dat betekent dat cursussen van VOS/ABB btw-vrij kunnen 
worden aangeboden. Dat scheelt 21%, dus dat is mooi meege-
nomen! Let wel: de btw-vrijstelling is niet van toepassing op 
cursussen en trainingen die door externe aanbieders worden 
verzorgd. Een voorbeeld hiervan is de VOS/ABB-mediatraining.
Het cursusaanbod staat op www.vosabb.nl > Agenda > 
Cursusaanbod.

Samen inkopen - Véél goedkoper!
Elke euro kan maar één keer worden besteed. Daar-
om biedt onder andere VOS/ABB haar leden de moge-
lijkheid om geld te besparen via het Inkoop Centrum 
Onderwijs.

Dit is het allergrootste inkoopcollectief 
voor scholen in Nederland.  U kunt er 
terecht voor:

• Energie
• Zonnepanelen
• Afvalverwerking
• Kantoorartikelen
• Sanitaire producten

Ga voor meer informatie naar 
www.inkoopcentrumonderwijs.nl.

VEEL
LEDEN

KORTING!
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LEDENVOORDEEL

Onderwijsjuristen  
Advies en begeleiding
Bij de Onderwijsjuristen kunt u als lid van VOS/ABB 
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 com-
missie er niet aan te pas hoeft te komen. Als de juridische 
weg naar de rechter of een commissie toch moet worden 
bewandeld, dan kunnen de Onderwijsjuristen juridische 
stukken voor u opmaken en uw belangen behartigen. Is uw 
organisatie bij VOS/ABB aangesloten? Dan heeft u toegang 
tot ons uitgebreide online kennisplatform op het 
besloten ledengedeelte van www.vosabb.nl. 
Daar vindt u een schat aan actuele informa-
tie over wet- en regelgeving.
Meer weten? Ga naar www.vosabb.nl > 
Onderwijsjuristen.

Cursusbijeenkomst 
school en ouderlijk 
gezag
Op 15 april kunt u deelnemen aan een online 
cursusbijeenkomst over de verschillende vormen van 
ouderlijk gezag waar scholen mee te maken kunnen 
krijgen. Deze online bijeenkomst wordt speciaal voor 
leden van VOS/ABB verzorgd door onze Onderwijsju-
risten. 

Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij). 
Meer informatie: 
www.vosabb.nl>Agenda>Cursusaanbod.

Goed verzekerd 
via VOS/ABB
VOS/ABB-Verzekeringen is niet alleen het ver-
trouwde adres voor goede en voordelige ver-
zekeringen voor scholen, maar ook voor hun 
personeelsleden. 

Samen met Aon heeft VOS/ABB een overzichtelij-
ke website ontwikkeld met daarop verzekeringen 
speciaal voor scholen en besturen die bij VOS/ABB 
zijn aangesloten én hun werknemers. 
Denk aan schadeverzekeringen, col-
lectieve ziektekostenverzekeringen en 
privéverzekeringen. 
Ga naar 
www.vosabbverzekeringen.nl.

Kennisnetwerken
Leer van collega’s!
VOS/ABB heeft voor haar leden diverse kennis-netwer-
ken. U kunt zich daar gratis bij aansluiten om kennis en 
ervaring uit te wisselen met collega’s. 

Er zijn vier verschillende kennisnet-
werken, die regelmatig bij elkaar 
komen onder leiding van een advi-
seur van VOS/ABB die op een van 
de beleidsterreinen deskundig is. 
• Kennisnetwerk Besturen
• Kennisnetwerk Financiën
• Kennisnetwerk Governance
• Kennisnetwerk HRM

Zit u nog niet in één of meer van deze netwerken en wilt u 
daar graag aan deelnemen, meld u dan aan via 
welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, 
de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: de kennisnetwerken staan alleen open voor leden van 
VOS/ABB!

Created by Llisole
from the Noun Project



Hoe zit het 

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

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

Angst voor corona

Mag een werknemer thuisblijven 
die niet in de risicogroep valt, 
maar toch bang is om te werken 
wegens corona?

Als de werknemer niet in de 
risicogroep valt, mag worden 
verlangd dat hij of zij naar het werk 
komt. Van een werkgever wordt 
verwacht dat hij zijn zorgplicht 
nakomt en voor een veilige en 
gezonde werkomgeving zorgt. 
Van belang is wel dat de werk-
gever probeert de angst van de 
werknemers weg te nemen door in 
gesprek te gaan en, waar mogelijk, 
mee te denken. Het is bijvoorbeeld 
aan te raden dat de werkgever zich 
de vraag stelt of de werknemer 
thuis werkzaamheden kan verrich-
ten en of het handig is om angstige 
collega’s op te roepen. Het is im-
mers de vraag of dat bijdraagt aan 
het onderwijsproces en de gang 
van zaken op de school. 

Leerlingdossier

Welke gegevens mag het 
leerlingdossier bevatten?

Volgens de Autoriteit Persoonsge-
gevens mag het leerlingdossier de 
volgende gegevens bevatten:
• gegevens over in- en uitschrijving;
• gegevens over afwezigheid;
• adresgegevens;
• gegevens die nodig zijn om 

te berekenen hoeveel geld de 
school krijgt;

• het onderwijskundig rapport;
• gegevens over de gezondheid 

die nodig zijn voor speciale be-
geleiding of voorzieningen;

• gegevens over de vorderingen 
en de resultaten van de leerling;

• verslagen van gesprekken met 
de ouders;

• de resultaten van eventueel 
psychologisch onderzoek.

Thuiswerkvergoeding

Mogen we onze werknemers een 
thuiswerkvergoeding geven? 

Het kabinet overweegt om een 
speciale regeling voor thuiswerken 
in te voeren, maar vooralsnog is 
een werkgever aangewezen op de 
vrije ruimte voor de Werkkostenre-
geling. Een  thuiswerkvergoeding 
kan dus alleen onbelast worden 
verstrekt als er nog vrije ruimte 
over is. De vrije ruimte is wel 
vanwege de coronacrisis tijdelijk 
verhoogd tot 3 procent (normaal 
1,7 procent). Is het maximum 
bereikt, dan moet 80 procent 
belasting betaald worden over al 
het andere dat aan de werknemer 
wordt verstrekt en waarvoor geen 
gerichte vrijstelling of nihilwaarde-
ring geldt.

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

Als een kind onder toezicht wordt 
gesteld, organiseert een gezinsvoogd 
hulp en steun in het gezin. Een gezins-
voogd heeft geen gezag, want dat 
blijft bij een ondertoezichtstelling bij 
de ouders. Dit betekent dat in dit ge-
val de ouders het eerste aanspreek-

punt voor de school blijven. 
Wel heeft een gezinsvoogd wettelijk 
recht op informatie voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering 
van zijn werk. De school mag vragen 
van de gezinsvoogd zonder toestem-
ming van de ouders beantwoorden 
en ook op eigen initiatief informatie 
verstrekken. Het moet gaan om 
gegevens die van belang zijn voor de 
ondertoezichtstelling en er mag niet 
meer informatie worden verstrekt 
dan noodzakelijk. Het betreft alleen 
een informatierecht, geen inzage- en 
afschriftrecht. De school moet verder 
de ouders en/of de leerling, als die 16 
jaar of ouder is, op de hoogte stellen 
van de informatie aan de gezins-
voogd.

De Landelijke Klachtencommissie 
heeft over zo’n situatie recent een 

advies uitgebracht. Het ging over een 
gezin waarvan de ouders gescheiden 
zijn en de kinderen onder toezicht 
waren gesteld. De moeder diende een 
klacht in, omdat ze vond dat school-
directeur ten onrechte informatie had 
gedeeld met de gezinsvoogd over 
een voorval op school. De Klachten-
commissie oordeelde dat de school 
deze informatie met de gezinsvoogd 
mocht delen, omdat het noodzakelijk 
was voor de uitvoering van de on-
dertoezichtstelling. Het ging over de 
ontwikkeling en het welbevinden van 
de leerling. Hoewel de inhoud van de 
informatie door moeder werd bestre-
den, betekent dit niet dat de informa-
tie per definitie onjuist is, volgens de 
commissie. De school mag haar visie 
hierop met de gezinsvoogd delen en 
dat kan de moeder ook doen. 

Als één ouder het ouderlijk gezag 
heeft, kan de school volstaan met 
informatievoorziening aan die ene 
ouder. In het Burgerlijk Wetboek 
(artikel 1:377b BW) is bepaald dat de 
ouder met het gezag informatie over 
belangrijke onderwerpen die het kind 
aangaan, moet doorgeven aan de 

ouder zonder gezag. Daartoe behoort 
de voortgang van het kind op school. 

De school mag er in beginsel op 
vertrouwen dat de ouders elkaar 
informeren. Maar als dit niet gebeurt 
en de ouder zonder het gezag vraagt 
ernaar, dan dient de school daarop te 
antwoorden. De school mag echter 
geen informatie verstrekken die niet 
ook wordt gedeeld met de ouder die 
het gezag heeft. Dit mag ook niet als 
het belang van het kind zich verzet 
tegen het verschaffen van informatie. 

Dit laatste blijkt uit een recent advies 
van de Landelijke Klachtencommissie. 

De zaak ging over een vader die na zijn 
scheiding door de rechter uit het ou-
derlijk gezag is gezet. Hierop volgend 
heeft de school de vader bericht dat 
het contact tussen school en vader 
definitief komt te vervallen. De vader 
wilde de nieuwsbrief van de school en 
de rapporten van zijn kind blijven ont-
vangen en vond ook dat hij recht heeft 
op informatiegesprekken. In deze zaak 
wilde de leerling zelf echter geen con-
tact met haar vader, en de gedachte 
dat hij informatie over haar zou krijgen, 
maakte haar angstig. Dit is volgens de 
commissie voor de school voldoende 
reden om de informatieverstrekking 
aan vader te weigeren. 

Informatie aan 
gezinsvoogd

Welke informatie mag een 
school doorgeven aan een 
gezinsvoogd?

Informatie aan ouder 
zonder ouderlijk gezag

Hoe gaat een school om met 
gescheiden ouders die allebei 
om informatie vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe scholen moeten omgaan 
met verschillende vormen van ouderlijk gezag, neem dan deel aan de 
cursusbijeenkomst van de Onderwijsjuristen op 15 april. Meer informatie 
hierover op de website van VOS/ABB Agenda>Cursusaanbod. 
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Nieuw in de

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

boekenkast

Slim leren
Wat jij kunt doen (of laten) om ergens goed in te 
worden
Auteur: Bradley Busch en Edward Watson  | Uitgever: Bazalt, 

2021  | Aantal pagina’s: 140  | Prijs: 22,50 euro

Dit boek gaat over de per-
soonlijke ontwikkeling van 
tieners. De auteurs geven 
tips en tricks die jongeren 
helpen om ergens goed in 
te worden en hun doel te 
bereiken, wat dat doel ook 
is: je examen halen of leren 
gitaarspelen. 
Hoe ga je om met presta-
tiedruk, uitstelgedrag en 
mislukkingen? Hoe kun je je 
zelfvertrouwen vergroten 
en je geheugen trainen. Met 
bepaalde gewoontes kun je echt ergens goed in worden. 
Het boek is geschreven voor jongeren, maar tegelijk inte-
ressant voor leraren en leerlingbegeleiders die jongeren 
willen motiveren.

Four Freedoms in de klas
Auteurs: prof. Dr. Barbara Oomen, dr. Cees Heere, Nico Out en 

Lisenne Delgado  | Uitgever: University College Roosevelt,  

Middelburg  | Aantal pagina’s: 104  | Prijs: gratis downloaden

Dit gratis lesboek voor burgerschapsonderwijs kan wor-
den gebruikt in het basisonderwijs vanaf groep 6 en in 
het voortgezet onderwijs. Het is erop gericht om de idee-
en van Franklin D. Roosevelt over mensenrechten een 
vaste plek te geven in burgerschapsonderwijs. Die zijn:
1. Vrijheid van meningsuiting 
2. Godsdienstvrijheid 
3. Vrijwaring van gebrek 
4. Vrijwaring van vrees

De vier vrijheden legden na 
de Tweede Wereldoorlog 
de basis voor de Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Het boek 
bevat zes complete 
inspiratielessen. 

Gratis te downloaden of 
te bestellen op www.fourfreedoms.nl/nl/
onderwijs.

Voorkom lastig gedrag 
Wat kun jij als leerkracht aan preventie doen? 
Auteur: Anton Horeweg  | ISBN: 978 9492525949  | 

Uitgever: Pica, 2020  | Aantal pagina’s: 144  | Prijs: 14,95 euro

Gedragsspecialist Anton Horeweg, die zelf 35 jaar 
leraar was in het basisonderwijs, geeft in dit boek direct 

toepasbare tips voor de aanpak van 
gedragsproblemen in de klas. Maar 
dat niet alleen: hij helpt de lezer 
ook om anders naar het gedrag van 
basisschoolleerlingen te kijken. Wat 
is bijvoorbeeld het verschil tussen 
lastig gedrag en normaal jongetjes-
gedrag? Ook wijst hij verschillende 
oorzaken aan van lastig gedrag, 
waardoor je er anders naar gaat 
kijken en signalen kunt oppikken.

De getemde mens
Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?
Auteur: Martin Harlaar  | Uitgever: Gompel & Svacina, 2021  | 

ISBN: 978 94 6371 277 4  | Aantal pagina’s: 320  | Prijs: 34,90 of 

20 euro als e-book

Martin Harlaar is freelance 
historicus en heeft zich verdiept 
in de rol van moraal in onze 
samenleving en het belang van 
onderwijs. In dit boek laat hij 
ook meer dan 140 personen 
met uiteenlopende culturele en 
levensbeschouwelijke achter-
gronden meeschrijven over de 
vraag waar onze moraal van-
daan komt. Ook VOS/ABB’ers 
Hans Teegelbeckers en Eline 
Bakker hebben  – op persoonlijke 
titel – een artikel geschreven voor dit boek. Karin 
Heremans, schooldirecteur en expert in radicalisering, 
leverde een bijdrage vanuit de multiculturele onder-
wijspraktijk. Het project is financieel gesteund door het 
Humanistisch Verbond in Vlaanderen. 



JURIDISCH ADVIES

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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Voor basisschoolleerlingen uit groep 8 
is deze periode van het jaar een 
spannende tijd, omdat ze hun 
schooladvies krijgen. De wet bepaalt 
dat het schooladvies leidend is voor 
de toelating tot een school voor het 
voortgezet onderwijs.

Langer tijd voor  
schooladvies

Klacht 
Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies, 
kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of 
directeur van de basisschool. Indien ouders en school 
er onderling niet uitkomen, kunnen ouders een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de school. Veel 
schoolbesturen zijn aangesloten bij de Landelijke Klach-
tencommissie (LKC). Een analyse van de adviezen die de 
LKC heeft gegeven, laat zien dat de LKC terughoudend 
is bij het toetsen van het schooladvies. ‘De basisschool 
heeft bij uitstek de deskundigheid en professionaliteit 
om het kennen en kunnen van een leerling te 
beoordelen’, aldus de LKC.

Scenario’s eindtoets
In verband met het coronavirus is in het 
schooljaar 2019/2020 geen eindtoets afge-
nomen bij leerlingen in groep 8. Daardoor 
konden de schooladviezen niet worden bij-
gesteld. Het gegeven schooladvies werd 
daarom voor alle leerlingen definitief. 

Het coronavirus heeft ook dit jaar 
grote impact op het onderwijs. 
Anders dan vorig jaar zal de eind-
toets dit schooljaar wél worden 
afgenomen. Het ministerie van 
OCW, de verschillende eindtoetsaan-
bieders en de Expertgroep Toetsen PO 
hebben zich gezamenlijk op verschil-
lende scenario’s rondom de afname 
van de eindtoets voorbereid. Er zijn 
afspraken gemaakt over een betrouw-
bare afname. De eindtoets zal worden 
afgenomen tussen 15 april en 15 mei

Basisscholen moeten normaliter het schooladvies 
voor 1 maart vaststellen. Dit schooljaar krijgen scholen 
twee weken langer de tijd - tot 15 maart - om hun 
schooladviezen vast te stellen. Dat is besloten in verband 
met de coronalockdown van het onderwijs. Leerlingen 
uit groep 8 moeten ook een eindtoets maken. Dit geldt 
voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal 
onderwijs en speciaal basisonderwijs. De eindtoets 
laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied 
van taal en rekenen en welk type vervolgonderwijs bij 
een leerling past. Het is daarmee een aanvulling op het 
schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is een 
belangrijke toets. Het schooladvies kan alleen worden 
bijgesteld als de leerling hoger scoort op de eindtoets .

De wet bepaalt dat in de situatie dat een leerling op de 
eindtoets op een hoger niveau scoort dan het gegeven 
schooladvies, de basisschool het schooladvies moet her-
overwegen. Als het schooladvies niet wordt aangepast 
aan de uitslag van de eindtoets, moet dit gemotiveerd 
worden. Als de score op de eindtoets juist lager is dan het 
gegeven schooladvies, mag de basisschool het schoolad-
vies niet aanpassen. Alleen een score op de eindtoets kan 
dus aanleiding zijn om het schooladvies bij te stellen. 



Zelf met de kernwaarden aan de slag? 

www.openbaaronderwijs.nu

Op onze school 

leren we van 

verschillen. 

We zijn nieuwsgierig 

naar het verhaal 

van de ander.

We dragen zorg 

voor elkaar en voor 

onze omgeving.

Op school ontmoet 

je de hele wereld.

ontmoeting

Op onze school kun 

je jezelf zijn en je 

eigen stem laten 

horen. 

Je leert zelfstandig 

en kritisch denken. 

Je neemt 

verantwoordelijkheid 

en houdt rekening 

met de vrijheid van 

de ander.

vrijheid

Op onze school is 

iedereen welkom.

Hoeveel we  

ook van elkaar 

verschillen, iedereen 

heeft recht op een 

gelijke behandeling, 

een gelijke stem  

en gelijke kansen.

Iedereen is  

evenveel waard.

gelijk- 

waardigheid

openbare scholenwaar verhalen samenkomen

inspiratie voor kernwaarden in de praktijk

ontmoeting

vrijheid

gelijk- 

waardigheid

iedereen is evenveel 

waard en heeft  

gelijke kansen

je mag jezelf zijn  

en je stem laten  

horen

we zijn nieuwsgierig 

naar elkaar en zorgen 

voor de omgeving

Met deze promotiematerialen zet je  
jouw openbare school op de kaart!

Bestel promotiematerialen waarmee je de kernwaarden in de schijnwerpers zet tijdens de Week 
van Openbare Scholen! Denk aan gevelbordjes, pennen, posters, stickers, inspiratieboekjes etc. 
Bestel vóór 15 maart jouw gewenste promotiemateriaal (t.w.v. minimaal 50 euro) en je betaalt 
geen verzendkosten (van 7,50 euro) voor je bestelling. 

Ga naar www.openbaaronderwijs.nu/promotiemateriaal en gebruik de code WVOS2021

Bestel nu met korting!


