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zitten in groep 7/8 van 

openbare basisschool De Cirkel 
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KLASSEWERKPLEK NOEMEN. IN HET ARTIKEL OP 

PAGINA’S 18-19 LEEST U WAT DAT BETEKENT.

Wij gaan naar school
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10 Trots
 Het Ir. Lely Lyceum in Amster-

dam-Zuidoost kampte met 
uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en onderwijskwaliteit. 
Een nieuwe koers zette de school 
weer helemaal op de kaart.

12 Inclusiever onderwijs
 Hoe laat je leerlingen met en 

zonder extra ondersteuningsbe-
hoefte zoveel mogelijk sámen 
onderwijs volgen? Op de confe-
rentie Naar inclusiever onderwijs 
werden inspirerende verhalen 
verteld.

18 Klassewerkplek
 Op openbare basisschool De 

Cirkel in Uden krijgen leerkrach-
ten veel vrijheid en ruimte in hun 
werk. De school werd hiervoor 
beloond met het keurmerk  
 ‘Klassewerkplek 2022’. 

20 Omgangskunde
 Esther Wokke is leraar en mentor 

op de openbare vso De Spinaker 
 in Alkmaar. Zij geeft daar 

omgangskunde, een vak dat 
volgens haar het verschil maakt.

22 Grensoverschrijdend 
gedrag

 Mariëtte Hamer is de eerste 
regeringscommissaris seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld. Ze pleit voor 
een cultuuromslag, ook in het 
onderwijs. 

24 Nieuwe school in Kerkrade
 De aanvraag voor een nieuwe 

openbare middelbare school in 
Kerkrade blinkt uit in burger-
schap. Toch wijst minister Dennis 
Wiersma de aanvraag af. De 
gemeente gaat in bezwaar, met 
ondersteuning van VOS/ABB.

27 Onderzoek biodiversiteit
 Leerlingen van het openbare 

Schoonhovens College deden 
veldonderzoek naar biodiver-
siteit en mochten de resulta-
ten presenteren op de GLOBE 
Games in Tsjechië.

28 Zzp’ers en de Wet DBA
 Zzp’ers helpen het onderwijs be-

ter te maken, zeggen hun belan-
genorganisaties. Maar scholen 
zijn terughoudend met de inzet 
van zelfstandigen vanwege de 
Wet DBA. Hoe kan het beter?

30 Ledenservice
 Leden van VOS/ABB kunnen 

gebruikmaken van een uniek 
aanbod op het gebied van voor-
zieningenplanning in het voort-
gezet onderwijs.

24
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INHOUD

Naar inclusiever onderwijs, 
waar gaat dat over? 
Deze vraag krijg ik geregeld van mensen in mijn omgeving 
en zie ik ook vaak voorbijkomen naar aanleiding van posts 
van VOS/ABB op social media en berichten op onze web-
site en in onze nieuwsbrieven. De beweging naar inclusie-
ver onderwijs - mede het initiatief van VOS/ABB - verdient 
dus meer uitleg. Daarvoor benutten we graag zes pagina’s 
in dit mooie magazine.

Onze vaste freelancer Sanne van der Most ging op 1 juni 
naar congrescentrum Spant! in Bussum om inspirerende 
verhalen op te halen op de drukbezochte conferentie Naar 
inclusiever onderwijs. Die verhalen maken duidelijk wat 
‘naar inclusiever onderwijs’ is, namelijk een doorontwikke-
ling van passend onderwijs. Het streven is om alle leer-
lingen, met of zonder extra ondersteuningsbehoeften, zo 
veel mogelijk samen naar de reguliere school te laten gaan. 
Zodat ze elkaar ontmoeten, van elkaar leren en ervaren dat 
ze sámen meer kunnen dan alleen. Dit past bij de missie 
van VOS/ABB en het openbaar onderwijs (niet apart maar 
samen!) en dus bij de missie van dit magazine. Het verhaal 
staat op de pagina’s 12 t/m 17. Cartoonist Maarten Wolterink 
heeft er een pakkende tekening bij gemaakt.

Een ander onderwerp dat onverminderd in de spotlights 
staat, is burgerschapsvorming. Dat bleek onlangs weer 
toen onderwijsminister Dennis Wiersma op advies van 
de Inspectie van het Onderwijs twaalf aanvragen voor 
nieuwe middelbare scholen afwees, omdat die onvoldoen-
de zouden scoren op burgerschapsvorming. Een van die 
aanvragen is voor een openbare school voor voortgezet 
onderwijs in Kerkrade (waar vrijwel al het middelbaar 
onderwijs is verdwenen). Het is ons een volstrekt raadsel 
waarom de minister dit initiatief heeft afgekeurd, want bur-
gerschapsvorming zit werkelijk in alle vezels van dit plan. 
Ik sprak erover met burgemeester Petra Dassen-Housen 
van de gemeente Kerkrade. Zij is zwaar teleurgesteld, maar 
blijft strijdlustig. De openbare school gaat er hoe dan ook 
komen. Kerkrade krijgt daarbij ondersteuning van mijn 
collega Ronald Bloemers.

In dit zomernummer van Naar School staan 
natuurlijk nog veel meer mooie verhalen 
waarmee we het openbaar onderwijs in de 
schijnwerpers zetten. Dat is waar ons blad 
voor is bedoeld: laten zien wat de meer-
waarde is van de openbare scholen.

Martin van den Bogaerdt
hoofdredacteur,
redactie@vosabb.nl

EN VERDER
3  Wij gaan naar School
 Onze coverkinderen zitten op openbare basisschool 

De Cirkel in Uden.
6  Schoolnieuws in het kort
9 Hans Teegelbeckers
 Samen ervoor zorgen dat onderwijs soepel draait
32  De Onderwijsjuristen van VOS/ABB
 Veelgestelde vragen en jurisprudentie
34 In de media
 Boeken en podcasts
35  Advies
 Strategisch personeelsbeleid

12
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Schoolnieuws
Mediatraining crisiscommunicatie

Op 19 september kunt u onze mediatraining voor 
mensen uit het onderwijs volgen. Deze unieke 
scholingsbijeenkomst van een dag wordt verzorgd 
door communicatieadviseur Ronald Brouwers.

In de training leert u wat de principes van goede 
crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. 
Brouwers stelt zich op als kritisch journalist om u te 
laten ervaren hoe zij te werk gaan. Hij heeft audio-
visuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen 
hoe u op basis van verschillende cases namens uw 
organisatie het woord voert. Als u van tevoren een 
kernboodschap bepaalt, laat u zich niet snel van de 
wijs brengen. Mensen die de VOS/ABB-mediatrai-
ning hebben gevolgd, geven aan dat zij daar veel van 
hebben geleerd!

Wanneer en waar?
De mediatraining wordt gegeven op maandag 19 sep-
tember (09.00-17.00 uur) in ons kantoor in Woerden. 
Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, 

betaalt u voor deelname € 495 per persoon (exclusief 
btw). Dat is ver beneden de tarieven die in de markt 
gebruikelijk zijn. Niet-leden betalen voor deelname
€ 695 (exclusief btw). Het minimumaantal deelne-
mers is vier, het maximumaantal zes.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar 
welkom@vosabb.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam, de 
organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Kansengelijkheid bieden móet!

‘Het feit dat ongelijkheid buiten de muren van de school bestaat, 
ontslaat je niet van de plicht om binnen de muren kansengelijkheid 
te bieden.’ Dat benadrukt onderzoeker en directeur van het Kennis-
centrum Ongelijkheid Louise Elffers in een interview met NRC.

Het mag volgens haar geen voorwaarde zijn voor onderwijssucces 
om ondersteunende ouders te hebben die bijlessen kunnen beta-
len. ‘Leerlingen die net op de grens tussen twee niveaus scoren 
voor het voortgezet onderwijs redden het meestal gewoon op het 
hogere niveau. Dat kan dus ook zonder bijlessen of ouders die hun 
werkstukken schrijven.’ Volgens haar zijn leraren vaak bang dat deze 
leerlingen te veel op hun tenen moeten lopen, maar Elffers bena-
drukt dat het juist naar voor leerlingen is om meer te kunnen en het 
dan niet te mogen. 

Kinderen van ouders die geen hbo of universiteit hebben gedaan, 
trekken volgens haar aan het kortste eind, ongeacht hun werkhou-
ding en intelligentie. De oplossing die Elffers noemt, is later selec-
teren. ‘Niet leerlingen na groep 8 rigoureus scheiden, maar in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs meer tijd en ruimte geven 
om de best passende route te vinden. Dat betekent 
niet dat iedereen hetzelfde onderwijs moet krijgen 
tot zijn vijftiende. Je moet wél differentiëren.’

Scan de QR-code om het hele interview met Elffers 
te lezen.

Landelijke conferentie 
vso-pro-(v)mbo

Op 28 september is in Nijkerk de 
3e Landelijke conferentie  
vso-pro-(v)mbo. Het thema:  
Met elkaar aan de slag! 

Het plenaire deel gaat over 
ontwikkelingen in de kwalificatie-
structuur en over de vraag hoe 
je daar op school en in de regio 
handen en voeten aan kunt 
geven. Stages en beroepsprak-
tijkvorming zijn daarbij van groot 
belang. In de deelsessies is er 
verdieping. Er zijn bijvoorbeeld 
sessies over samenwerking 
tussen vso, pro en (v)mbo, het 
belang van eenduidigheid in 
kwalificatie, lesmethoden, loop-
baanoriëntatie en -begeleiding 
en hybride docenten.

Deelname kost 
€ 398,09 (inclusief 
btw). U kunt zich 
online inschrijven.
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SCHOOLNIEUWS

Wet open overheid

De Onderwijsjuristen van 
VOS/ABB geven in een toelichting 
aan wat de gevolgen zijn van de 
nieuwe Wet open overheid.

Per 1 mei is de Wet open overheid 
(Woo) van kracht. Deze wet ver-
vangt de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Voor de onderwijs-
sector is de Woo van belang, omdat 
hierin zoals voorheen in de Wob is 
geregeld welke gegevens school-
besturen en samenwerkings-
verbanden voor passend onderwijs 
openbaar moeten maken.

Als uw organisa-
tie bij VOS/ABB is 
aangesloten, kunt 
u de toelichting 
downloaden. Scan 
de QR-code. 

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

Waardeloze vermelding op website?

Het komt geregeld voor dat mediabedrijfjes scholen benaderen 
met een aanbieding om te worden vermeld in bijvoorbeeld een 
gemeentegids of op een website. Deze aanbiedingen worden vaak 
verkocht onder het mom van betere vindbaarheid. VOS/ABB advi-
seert om nooit op zulke aanbiedingen in te gaan. U bent doorgaans 
veel geld kwijt, zit eraan vast en krijgt er een vermelding voor terug 
waar u niets aan heeft. Trap er niet in!

Beruchte bedrijfjes die met dergelijke aanbiedingen komen, zijn 
Dichtbij Media en Mediastad. Ook zijn er bedrijfjes die zich voordoen 
als een ander bedrijf, bijvoorbeeld als Akse Media dat gemeente-
gidsen maakt. Vaak beweren de malafide aanbieders voor de 
gemeente te werken, maar in werkelijkheid is dat niet het geval en 
werken ze slechts voor hun eigen portemonnee.

Hang op, delete mail!
Wordt u telefonisch benaderd? Hang op! Krijgt u een aanbieding 
per e-mail? Delete die mail onmiddellijk! Krijgt u een aanbieding 
per post? Gooi direct weg! Het is van belang dat u nooit akkoord 
gaat met een aanbieding, omdat u dan een zakelijke transactie 
aangaat waar u doorgaans niet meer onderuit komt. Voor u het 
weet zit u eraan vast en moet u betalen. Let op: het gaat meestal 
om aanzienlijke termijnbedragen!

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

IKC’s in bestaande gebouwen

Onze huisvestingspartner HEVO heeft een inspirerend 
verhaal gepubliceerd over de manier waarop integrale 
kindcentra (IKC’s) in bestaande gebouwen kunnen 
worden gehuisvest.

Het verhaal gaat over de situatie in de Gelderse ge-
meente Lingewaard. Daar kwam tijdens het opstellen 
van het integraal huisvestingsplan vanuit het werkveld 
de vraag op hoe een IKC in een bestaand gebouw kan 
worden gevestigd. De gemeente zocht en vond het ant-
woord in een gemeenschappelijk opgestelde beleids-
notitie. Die notitie brengt volgens senior projectleider 
onderwijshuisvesting Suzan Knols van de gemeente 
structuur en eenheid in het beleid voor IKC’s in bestaan-
de gebouwen. ‘In de notitie staat wat binnen wettelijke 
kaders kan én hoe de gemeente Lingewaard de vorming 
van IKC’s faciliteert. Juist de wettelijke kaders waren 
een uitdaging. Soms bleek wetgeving tegenstrijdig 
met elkaar te zijn of bleek er bijna geen 
regelgeving te zijn’, aldus Knols.

Scan de QR-code om het hele verhaal 
van HEVO te lezen.

Begrijpend lezen weer op peil

De leervertraging in het primair onderwijs die is 
opgelopen tijdens de coronacrisis is ingehaald 
voor begrijpend lezen, maar voor spelling en 
rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan 
vóór de crisis. Dat meldt het Nationaal Cohort-
onderzoek Onderwijs (NCO).

Begrijpend lezen is dus terug 
op het niveau van voor de 
crisis. ‘Er is geen significante 
vertraging meer, terwijl na 
één jaar covid-19-crisis de 
vertraging in leergroei op 
dit domein het hoogst was’, 

aldus het NCO. De leervertraging voor spelling 
leek vorig jaar ingelopen, maar er is nu toch weer 
vertraging. Dat geldt ook voor rekenen-wiskunde. 
Verder meldt het NCO dat leerlingen met 
laagopgeleide of gemiddeld 
opgeleide ouders nog steeds het 
hardst worden geraakt.

Meer weten? Scan de QR-code. 
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SCHOOLNIEUWS

Relatief weinig vacatures

Van 2020 op 2021 nam het aantal vacatures 
toe in alle bedrijfstakken, maar in het onder-
wijs was de groei beperkt. Dat blijkt uit de 
publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2021 van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal openstaande vacatures in alle 
sectoren steeg in 2021 met in totaal 92.000 tot 
gemiddeld 313.000. Het grootst was de stijging 
in de handel (18.400), de zakelijke dienstverle-
ning (14.400) en de horeca (12.500). Het onder-
wijs behoorde met een stijging met 2.600 tot de 
sectoren met een beperkte groei van het aantal 
vacatures.

Ook als wordt gekeken naar het gemiddeld 
aantal vacatures in 2021, was dat in het onderwijs 
met 9.000 relatief gering. In de handel, de zake-
lijke dienstverlening en de zorg was het gemid-
deld aantal vacatures in 2021 veel hoger, namelijk 
60.800 respectievelijk 50.700 en 45.100.

Onderbenutte deeltijders
Uit andere cijfers van het CBS blijkt dat het 
onderwijs een van de sectoren is met relatief veel 
onderbenutte deeltijders. Van de mensen met een 
deeltijdbaan in het onderwijs wil 7,8% meer uren 
werken. De bedrijfstakken met naar verhouding 
de meeste mensen die direct beschikbaar zijn 
om extra uren te werken, zijn de horeca (13,6%), 
cultuur, sport en recreatie (10,9%) en de handel 
(8,7%). Het onderwijs (7,8%) completeert met de 
gezondheids- en welzijnszorg (7,4%) de top vijf.

Geschillen medezeggenschap
De Landelijke Commissie Geschillen Wet Mede-
zeggenschap op Scholen (LCG WMS) heeft vorig 
jaar 21 geschillen in behandeling genomen. Dat 
staat in het jaarverslag van de commissie. Het 
aantal geschillen over medezeggenschap in het 
onderwijs ligt al jaren op een stabiel niveau.

De meeste ingediende verzoeken tot behande-
ling van een geschil werden weer ingetrokken, 
omdat partijen er toch met elkaar uitkwamen. De 
commissie deed uiteindelijk negen uitspraken. 
De LCG WMS noemt het opmerkelijk dat geen 
enkel geschil betrekking had op maatregelen 
rond de coronapandemie. Tegen één uitspraak is 
beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. Die 
verwierp het beroep en bevestigde de uitspraak 
van de LCG WMS.

Rekenkamer kraakt opzet NPO
Het ministerie van OCW heeft de doelen van 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
onvoldoende duidelijk gemaakt. Daardoor is 
het niet mogelijk te beoordelen of deze miljar-
deninvestering het gewenste effect heeft. Dat 
meldt de Algemene Rekenkamer.

‘We vinden het zorgelijk dat miljarden aan 
publiek geld worden uitgegeven aan een 
programma waarbij het behalen van de doelen 
nooit beoordeeld zal kunnen worden’, zo meldt 
de Algemene Rekenkamer. De minister van OCW 
krijgt het dringende advies om bij toekomstige 
investeringen duidelijke doelen met meetbare 
indicatoren op te stellen. De minister moet ook 
controleren of scholen het subsidiegeld volgens 
de regels uitgeven om misbruik en oneigenlijk 
gebruik tegen te gaan, maar die controle was in 
2021 ontoereikend. ‘Dat geldt onder andere voor 
twee omvangrijke subsidieregelingen van het 
NPO. Van 691 miljoen 
euro is onzeker of de 
scholen dit volgens de 
regels hebben uitgege-
ven’, aldus de Algemene 
Rekenkamer.

Punt achter coronawet
De tijdelijke coronawet geldt vanaf 1 juni niet 
meer. Er komt nu een wijziging van de Wet 
publieke gezondheid.

In april maakte gezondheidsminister Ernst 
Kuipers duidelijk dat de coronawet zou worden 
afgezwakt, in die zin dat het kabinet per 1 juni 
niet meer zou kunnen besluiten om scholen 
vanwege corona te sluiten. Hij meldde toen ook 
dat de tijdelijke wet wel zou blijven bestaan om 
bij een eventuele opleving van het coronavirus 
maatregelen te kunnen treffen. Een meerder-
heid in de Eerste Kamer stak daar in mei echter 
een stokje voor. 

Wet publieke gezondheid
Nu de tijdelijke coronawet niet meer bestaat, 
komt er een wijziging van de Wet publieke ge-
zondheid voor collectieve maatregelen voor de 
aanpak van zogenoemde A-ziekten, waaronder 
covid-19. Het is niet duidelijk wat deze wetswijzi-
ging gaat betekenen voor de eventuele sluiting 
van scholen mocht corona (of een andere be-
smettelijke ziekte) weer om zich heen grijpen.
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HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Samen ervoor zorgen dat 
onderwijs soepel draait

Hoe kunnen we voorkomen dat het onderwijssysteem helemaal vastloopt? Op 
de recente bijeenkomsten van onze kennisnetwerken voor bestuurders hebben 

we verschillende waardevolle ideeën besproken om het onderwijs weer soepel te 
laten draaien. Die ideeën wil ik heel graag met u delen!

V
OS/ABB is een vereniging van en voor de 
leden. Daarom maken wij regelmatig een 
ronde langs de onderwijsvelden. Om ideeën 
op te halen en om te horen wat schoolbestu-

ren nodig hebben voor goed onderwijs aan alle kinde-
ren. Afgelopen maand waren in de diverse regio’s onze 
kennisnetwerken voor bestuurders weer bijeen. Soms 
digitaal, soms fysiek, maar 
altijd om door middel van 
ontmoeting kennis te delen. 
Dat is de essentie van een 
goede ledenorganisatie!

Personeelstekort
Het was natuurlijk geen 
verrassing dat uit de recen-
te bijeenkomsten heel dui-
delijk naar voren kwam dat 
het personeelstekort nu een 
van de grootste uitdagingen 
is. Ondanks allerlei inter-
venties - inzet van zij-in-
stromers, regionale samenwerking, werkdrukmiddelen 
en het gelijktrekken van de salarissen in het primair 
onderwijs met die in het voortgezet onderwijs - blijft 
dit een punt van heel grote zorg. Te veel zij-instromers 
vallen uit, de middelen blijken steeds ontoereikend en 
het is maar de vraag of meer geld het antwoord is op 
alle vragen. Eén ding is helder: leraren hebben meer 
tijd nodig voor professionele ontwikkeling. Ze zouden 
dus minder uren voor de klas moeten staan.

Rijke schooldag
Tijdens de netwerkbijeenkomsten spraken we ook over 
het anders inrichten van de schooldag. Bijvoorbeeld in 
de ochtend de basisvakken en in de middag burger-
schap, sport en creativiteit. Hieraan kunnen biblio-
theken en sportverenigingen een positieve bijdrage 
leveren, en als we naar het primair onderwijs kijken 
natuurlijk ook de buitenschoolse opvang. Ik ben ervan 
overtuigd dat we sámen meer kwaliteit kunnen leveren 
om alle leerlingen de kansen te kunnen bieden die ze 

verdienen. We kunnen met een vruchtbare samenwer-
king bovendien laten zien hoe mooi het is leraar te zijn 
of te worden. 

Uit de bijeenkomsten kwam tevens naar voren dat de 
‘rijke schooldag’ vraagt om een andere kijk op de cao’s. 
De wens is om de schotten tussen de sector-cao’s weg 

te halen. Daar moet meer 
experimenteerruimte en 
vertrouwen voor komen. 
Wat dit betreft kunnen wij 
veel leren van hoe het in 
Scandinavische landen is 
georganiseerd.

Inclusiever onderwijs
Daarnaast verdient na-
tuurlijk iedere school een 
fulltime directeur, admini-
stratief medewerker en con-
ciërge. En met een assistent 
in iedere groep kunnen 

we inclusiever onderwijs dichterbij brengen. Dat zal 
uiteindelijk de norm worden, dus daar moeten we nu 
op voorsorteren. Uit onze kennisnetwerken komt ook 
zorg naar voren over de effecten van de Wet meer 
ruimte voor nieuwe scholen. De oprichting van 
allerlei ‘hokjesscholen’ heeft als negatief ef-
fect dat de segregatie toeneemt, terwijl we 
dat nu juist níet willen. 

Graag nodig ik minister Dennis 
Wiersma uit voor een van onze 
netwerken om van onze 
bestuurders zelf te horen 
wat er nodig is voor soe-
pel draaiend onderwijs.

‘Leraren hebben 
meer tijd nodig 

voor professionele 
ontwikkeling’

COLUMN



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

Tr
ot

s
Vier jaar geleden zat het Ir. Lely Lyceum, dat toen nog 
Scholengemeenschap Reigersbos heette, in zwaar weer. 
Een nieuwe koers zette deze Amsterdamse school weer 
volledig op de kaart. Voor komend schooljaar moest er zelfs 
flink geloot worden. 

Het Ir. Lely Lyceum is een brede scholengemeenschap 
midden in Zuidoost. Dit Amsterdamse stadsdeel werd jaren-
lang gekenmerkt door een grotestedenproblematiek, maar 
is inmiddels behoorlijk in trek. Rector-bestuurder Jeroen Rij-
laarsdam vertelt over de situatie in 2018, toen hij op de school 
kwam werken: ‘Er waren nog maar 780 leerlingen, terwijl we 
plek hebben voor 1200 leerlingen. Op het gebied van veilig-
heid en onderwijskwaliteit waren er behoorlijke uitdagingen, 
het imago stond onder druk. Zuidoost heeft 90.000 inwoners, 
dus in principe zou er ruimte moeten zijn voor de drie middel-
bare scholen die hier zijn. Toch koos maar liefst 70 procent 
van de groep 8-leerlingen voor een school elders. Kortom, het 
moest anders.’

GYMNASIUMAFDELING
De ingrepen waren divers. Zo werd besloten om vmbo-basis 
en vmbo-kader af te stoten. Een dappere keus, gezien het 
dalende leerlingenaantal. Rijlaarsdam: ‘De twee andere scho-
len in Zuidoost boden alle vmbo-richtingen aan, wij alleen 
Economie en Ondernemen. We zaten elkaar dus gewoon te 
beconcurreren, dat wilden we niet meer.’

Om een nieuwe groep leerlingen te interesseren, werd een 
gymnasiumafdeling opgericht. ‘Dat was spannend, want kon-
den we opboksen tegen de categorale gymnasia? Dankzij een 
samenwerking met het Vossius Gymnasium is Kurano Bigiman 
bij ons komen werken. Deze classicus met een Surinaamse 
achtergrond is een belangrijk rolmodel voor de leerlingen. Nu 
hebben we elk jaar een klas met gymnasiumleerlingen.’

TECHNASIUM EN TWEETALIG MAVO
Met een gymnasium krijg je een school niet vol. Daarom werd 
ook een technasium gestart. Rijlaarsdam: ‘Dat is prachtig en 
eigentijds onderwijs, waarvan je weet dat het kwaliteit heeft 
en aanspreekt bij ouders en leerlingen. En het is ook wat min-
der talig. In deze omgeving, waarin taalachterstanden een rol 

Het Ir. Lely Lyceum 
keerde het tij, 
en hoe!

TEKST: KARIN VAN BREUGEL

BEELD: RUUD JONKERS

Jeroen Rijlaarsdam
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spelen, is dat ook aantrekkelijk. Omdat er 
op fietsafstand veel instellingen en hoofd-
kantoren zijn, zijn er volop mogelijkheden 
voor mooie opdrachten.’ De derde ingreep 
vond plaats in het tweetalig onderwijs, dat 
de school al jaren kende op havo en vwo. 
Besloten werd om ook tweetalig onder-
wijs op de mavo te gaan aanbieden. ‘Die 
internationale oriëntatie past goed bij de 
multiculturaliteit in dit stadsdeel; er wonen 
hier zo’n 120 nationaliteiten.’ 

KANSENSCHOOL
Ook op andere vlakken werden zaken in 
gang gezet. Zo werd veel energie gestoken 
in de relatie met basisscholen en inwoners. 
Ook kregen persoonsvorming en burger-
schap een sterke plek in het onderwijs. ‘We 
noemen dit empowerment, om uit te druk-
ken dat we elke leerling kansen geven. Dat 
begint al bij de plaatsing. Kinderen ontwik-
kelen zich op elf- en twaalfjarige leeftijd 
nog enorm, zeker in een gebied als Zuid-
oost. Het schooladvies houdt daar soms 
onvoldoende rekening mee. In overleg met 
de ouders plaatsen wij een kind met bij-
voorbeeld een mavo/havo-advies daarom in 
een havo-klas. Vaak pakt dat goed uit, ons 
opstroompercentage is heel hoog.’

ENORME POPULARITEIT 
In vier jaar tijd heeft de school 
een metamorfose doorgemaakt 
die wordt gewaardeerd. ‘Komend 
schooljaar hebben we weer 1200 
leerlingen. We hebben zelfs 15 pro-
cent van de aangemelde leerlingen 
moeten uitloten en ook nog eens 
tweehonderd leerlingen die ons 
op de tweede plaats hadden staan 
teleurgesteld. Het voelt wel heel 
dubbel dat er nu ook kinderen uit 
Zuidoost zijn uitgeloot.’ Om de leer-
lingengroei ook op termijn in goede 
banen te leiden, wordt nagedacht 
over een tweede locatie. 

Het zal niemand verbazen dat 
Jeroen Rijlaarsdam trots is. Niet al-
leen op zijn team en het onderwijs, 
maar zeker ook op de leerlingen-
populatie. ‘We hebben op mavo, 
havo en vwo evenveel leerlingen. 
Voor een brede scholengemeen-
schap in een grootstedelijke con-
text is dat gewoon fantastisch!’ |

Praktisch aan de slag

Emmy en Eunice zitten in leerjaar 2 
van mavo-technasium.
Emmy: ‘Het technasium is leuk omdat 
je zelf onderzoek doet en ontwerpen 
maakt. Laatst waren we in het zieken-
huis, omdat we de entree voor een 
nieuwe afdeling mogen bedenken.’
Eunice: ‘Ik bedenk graag dingen en 
houd van tekenen. Daarom past het 
technasium goed bij mij. Misschien 
wil ik later wel architect worden.’

Eunice (links) en Emmy

Joeri Swildens is docent op het technasium. ‘Een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod in 
Zuidoost. Vooral het creatieve aspect spreekt veel leerlingen aan.’
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Een school vlak bij je eigen 
huis, die je zelf met je 
ouders hebt uitgekozen en 
waar je ook naartoe zou 
gaan als je geen handicap 
of beperking had. Gelukkig 
is dat voor steeds meer 
kinderen mogelijk. Tijdens de 
conferentie Naar Inclusiever 
Onderwijs op 1 juni in 
Bussum gingen partners uit 
het onderwijs, welzijn en 
zorg en gemeenten erover 
in gesprek. Een dag vol 
succesvoorbeelden, maar 
ook met kritische noten. 

G een kind het eiland af’ was 
voorheen altijd het motto voor 
het onderwijs op Goeree- 
Overflakkee. Daar werd  

Marleen van Berkum, directeur- 
bestuurder bij Samenwerkingsverband 
GO voor primair en voortgezet onder-
wijs, ‘altijd een beetje eng van’, vertelt 
ze in een sessie over vernieuwende 
praktijkinitiatieven. ‘Tegenwoordig zeg-
gen we: thuisnabij. Dat voelt stukken 
beter. En het is ook echt in lijn met de 
visie die ten grondslag ligt aan de ge-
specialiseerde voorziening Connect die 
we als samenwerkingsverband hebben 
opgezet.’ Het resulteerde in een fysieke 
locatie voor inclusief onderwijs in 
Middelharnis waarbij de term ‘inclusief’ 
heel letterlijk wordt genomen, want 
bij Connect wordt binnen het reguliere 
onderwijs ook gespecialiseerd onder-
wijs gegeven.
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Wat is de sleutel van het succes? ‘We hebben het in onder-
wijsland steeds maar over opschalen’, zegt Van Berkum. 
‘Er is altijd maar meer nodig. Onzin. Een kind staat met 
beide voeten op de grond en het moet daar gewoon lekker 
blijven staan. Wij moeten zorgen voor voldoende funda-
menten onder dat kind, zodat het steviger staat. Meer is 
het niet. Precies dát is wat wij doen. Voor het grootste deel 
van de leerlingen is er meer dan voldoende basisonder-
steuning. Heeft een leerling extra nodig, dan kan die dat 
krijgen. Scholen krijgen geld en wij als samenwerkingsver-
band hebben de expertise. Met dat geld hebben de scho-
len een projectgroep ingericht. Hoe ze daar invulling aan 
geven, bepalen ze zelf. Wel stellen wij minimumeisen, zoals 
het beschikbaar stellen van een lokaal en begeleiding. De 
ene school zet de onderwijsassistent in, de andere school 
de pedagogisch medewerker en weer een andere school 
kiest voor eigen docenten. Kenmerkend voor onze manier 

van werken is dat wij de regie nemen vanuit 
onze visie. Dat is echt onze succesfactor.’

LEF EN DOORPAKKEN
In Lelystad ging het anders. Tijd voor visie 
was er niet. Wel voor lef, doorpakken en 
handen uit de mouwen steken. Met als 
einddoel: de Leerroute, een project waarin 
Stichting voor Voortgezet Onderwijs 
Lelystad en het Samenwerkingsverband 
VO Lelystad intensief samenwerken in 
het verbreden van het regulier onderwijs. 
Zodat leerlingen met een extra hulpvraag 
dicht bij huis goed onderwijs kunnen krij-
gen. ‘In een rustige, kleinschalige en extra 
gestructureerde omgeving werken leerlin-
gen bij ons toe naar toe naar doorstroming 
naar een passende reguliere onderwijs-
plek’, vertelt Michel Canninga, coördinator 
Leerroute bij het samenwerkingsverband. 

In tegenstelling tot Goeree-Overflak-
kee zijn ze in Lelystad direct aan de slag 
gegaan.‘We hebben heel weinig voorbe-
reidingstijd genomen,’ zegt Canninga. ‘We 
hebben gekeken of we ouders konden 
vinden die met ons mee wilden doen en 
toen zijn we gewoon van start gegaan. 
Tussen de gesprekken met de ouders en 

‘Inclusie is mooi, maar niet alle 
scholen zijn daartoe in staat’

Subsidie voor activiteiten 
inclusiever onderwijs

Stichting Het Gehandicapte Kind stelt 
subsidie beschikbaar voor projecten 
die in het teken staan van inclusiever 
onderwijs. Scholen kunnen tot 31 juli 
subsidie aanvragen.
 
De stichting stelt de subsidie beschik-
baar in samenwerking met het Platform 
Naar Inclusiever Onderwijs. Het geld is 
specifiek bedoeld voor activiteiten die 
het contact tussen leerlingen met en 
zonder beperking bevorderen, zowel 
binnen als buiten de school.

Meer informatie 
staat op de website 
van Stichting Het 
Gehandicapte Kind. 
Scan de QR-code.

14

N
A

A
R 

SC
H

O
O

L 
N

R 
33

 
|

INCLUSIEVER ONDERWIJS



het moment dat we van start gingen, zaten drie maan-
den - inclusief de zomervakantie.’ Ook deze aanpak lijkt 
te werken. Canninga: ‘We zijn geneigd om eindeloos met 
elkaar over condities te praten. Maar dat is lang niet altijd 
nodig. Wel hebben we het onszelf in de startfase niet 
onnodig moeilijk gemaakt. We hebben goed gekeken of de 
leerlingen zich comfortabel zouden voelen op onze plek. 
Kinderen met heel heftige gedragsstoornissen die een 
zeer gestructureerde omgeving in het speciaal onderwijs 
nodig hebben, kozen we voor nu even niet uit. Streven naar 
inclusiviteit is heel mooi, maar dat vraagt wel dingen waar 
niet alle leerlingen toe in staat zijn. En overigens ook niet 
alle scholen.’

HOKJES
Marieke Bloothoofd is onderwijsadviseur bij VOS/ABB en 
mede-initiatiefnemer van het Platform Naar Inclusiever 
Onderwijs, dat de conferentie organiseert. ‘Helaas is het 
huidige onderwijs nog niet erg inclusief’, zegt ze. ‘Dat is 
ook lastig in een maatschappij waarin we vooral in hokjes 
denken. Een andere grote belemmering is het overbelaste 
onderwijsveld: lerarentekort, werkdruk en de vele aan-
vullende opdrachten die het onderwijs krijgt toebedeeld. 
Maar om inclusiever onderwijs te realiseren, heb je een 
inclusieve mindset, een positieve houding en een integrale 
benadering nodig. Het is daarom zaak dat er meer ruimte 
komt voor onderwijsprofessionals. Ruimte om samen met 
collega’s te reflecteren op het pedagogisch en didactisch 
handelen, nieuwe ideeën uit te proberen en samen lessen 
voor te bereiden. Uiteindelijk profiteren alle leerlingen 
daarvan.’

BURGERSCHAP
Je kunt inclusiever onderwijs bijvoorbeeld vormgeven door 
het te combineren met aandacht voor burgerschap, legt 
Eline Bakker, adviseur Identiteit bij VOS/ABB, uit tijdens 
de sessie die ze geeft over inclusiever onderwijs en bur-
gerschapsvorming in het voortgezet onderwijs. Bakker: 
‘Verschillen in de samenleving zijn er volop. En dat is alleen 
maar mooi. Ze zijn er op het gebied van leercompetenties, 
sociale en culturele achtergronden, lichamelijke vermo-
gens, seksuele geaardheid, levensbeschouwing en op nog 
veel meer vlakken. Daar moeten we iets mee. Niet alleen 

Cijfers staan haaks op 
inclusiever onderwijs

De groei in het speciaal onderwijs baart 
zorgen in het licht van het streven naar 
inclusiever onderwijs. Dat meldt de 
Inspectie van het Onderwijs, die nader 
onderzoek wil naar de oorzaak van de 
toename van het aantal leerlingen die 
naar het speciaal onderwijs gaan.

In De Staat van het Onderwijs 2022 
meldt de inspectie dat relatief veel 
leerlingen met extra ondersteuningsbe-
hoeften naar speciaal onderwijs, speci-
aal basisonderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs of praktijkonderwijs gaan. 
Van de leerlingen zonder extra onder-
steuningsbehoeften is vijf jaar na groep 
3 in het basisonderwijs ongeveer 
4 procent uitgestroomd naar het speci-
aal (basis)onderwijs. Bij leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften is dat 
aandeel veel hoger. Van de leerlingen 
met medicatie voor gedragsproblemen, 
bijvoorbeeld, is dat 34 procent. De 
inspectie wijst erop dat niet duidelijk is 
of deze leerlingen zich beter ontwikke-
len buiten het reguliere onderwijs. ‘Het 
vraagt nader onderzoek om te weten 
waar de groei in het speciaal onderwijs 
precies door ontstaat, maar de cijfers 
baren wel zorgen in het licht van het 
streven naar meer inclusief onderwijs’, 
aldus de inspectie.

‘Inclusiviteit is lastig in een 
wereld waarin we vooral in 
hokjes denken’
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omdat het belangrijk is dat er aandacht is voor de ver-
schillen en dat die er mogen zijn. Maar ook omdat het nu 
wettelijk ‘moet’, op grond van de nieuwe burgerschapswet 
die vanaf augustus nog strenger op scholen gecontroleerd 
gaat worden.’
In het openbaar onderwijs gaat inclusiever onderwijs 
volgens Bakker heel goed samen met het thema wereld-
burgerschap. ‘Ga op school het gesprek aan. Met elkaar 
als leraren en bestuur, maar ook met de leerlingen. Toen 
ik zelf nog als leerkracht van groep 7 voor de klas stond, 
ging ik bijvoorbeeld mystery skypen met klassen van over 
de hele wereld. Dan bracht ik leerlingen uit de hele wereld 
in de klas en konden ze van alles vertellen. Zo leerden 
ze over allerlei verschillende achtergronden. Ook gingen 
we met een gebedshuisroute langs bij onder andere een 
moskee, een synagoge en een tempel in Amsterdam. Mijn 
leerlingen maakten in die gebedshuizen dan vlogs met een 
tablet. En we organiseerden gastlessen van de Anne Frank 
Stichting over diversiteit en discriminatie.’ Hoewel het 
meten van inclusie en burgerschapsvaardigheden lastig is 
- want hoe meet je een houding? -  maakt dit soort dingen 
volgens Bakker toch verschil.

OP DE KNOPPEN DRUKKEN
Bij het totstandbrengen van de lokale in-
clusie-agenda is de gemeente een onmis-
bare partner. Dat is de boodschap tijdens 
de sessie ‘Samenspel tussen gemeenten 
en onderwijs bij werken aan inclusiever 
onderwijs’. ‘Samenwerking met gemeenten 
is voor ons van wezenlijk belang’, vertelt 
Guillermo Holman, directeur-bestuurder 
van samenwerkingsverband PO de Meierij, 
waarin een aantal scholen in onder meer 
de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, 
Boxtel, Meierijstad en Tilburg samen-
werken aan passend onderwijs. En dat 
gaat best aardig, vertelt Holman. ‘Op dit 
moment hebben wij zelfs bijna geen aparte 
sbo-scholen meer. Daarnaast hebben we 
ook tijdelijke arrangementen tussen speci-
aal en regulier onderwijs in. Mede dankzij 
goede bestuurlijke samenwerking hebben 
we al zo ver kunnen komen.’ 

‘Inclusiever onderwijs en 
wereldburgerschap gaan heel 

goed  samen’

Inclusiever onderwijs in 
lerarenopleidingen

VOS/ABB en VGS pleiten voor een ver-
sterking van de lerarenopleidingen op 
het gebied van inclusiever onderwijs. 
Dat staat in een gezamenlijke brief aan 
de Tweede Kamer, die in het teken staat 
van de verbeteraanpak van passend 
onderwijs.

VOS/ABB en VGS wijzen erop dat in een 
integrale aanpak naar inclusiever onder-
wijs lerarenopleidingen een sleutelrol 
vervullen. ‘Als leraren worden opgeleid 
tot inclusieve leerkrachten, werken we 
van binnenuit aan een onderwijsstelsel 
dat een collectieve verantwoordelijk 
voelt voor het leren van álle leerlingen.’ 
In de brief staat ook dat het realiseren 
van inclusiever onderwijs niet alleen 
meer kennis en vaardigheden van lera-
ren vereist, maar vooral ook een andere 
attitude.

De brief staat op 
www.vosabb.nl. 
Scan de QR-code.
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Toch zijn er ook lessen die Holman trekt rond het samen-
werken met gemeenten in het realiseren van inclusiever 
onderwijs. ‘Een agenda opstellen is één ding, maar je 
er ook aan houden en hem uitvoeren, is weer iets heel 
anders. Dus blijf op de knoppen drukken en houd het een 
beetje levend. Richt je aandacht niet alleen op de bestuur-
lijke laag, maar vooral ook op de laag daaronder om het 
samenwerken mogelijk te maken. Die ruimte moet er wel 
zijn. Zowel op beleidsvlak als op financieel vlak. Probeer 
daarom vooral samen te werken met gemeenten die dat 
echt willen en die dat ook kunnen.’

LOGICA
Annelies de Jonge kan erover meepraten. Ze draaide lang 
mee als wethouder Jeugd en Onderwijs in de gemeente 
Zutphen. Daardoor begrijpt ze de logica van gemeenten en 
waar het soms mis kan gaan. ‘Er is een hoop verloop onder 
ambtenaren. Ze komen, worden ingewerkt en dan gaan 
ze weer. Kennis beklijft dus niet. En daar gaat je samen-
werking weer. De meeste nieuwe onderwijswethouders 
hebben in het begin geen idee wat ze kunnen doen en waar 
ze moeten beginnen. Vanuit de ambtelijke organisatie is 
er ook weinig voeding op dat vlak. En dat maakt dat je als 
samenwerkingsverband iedere keer weer opnieuw kunt 
beginnen als je het samen met gemeenten wil doen. Zo 
kom je direct al op achterstand te staan als je een ge-
meente vraagt om met geld over de brug te komen.’ 
Zelf had ze er als wethouder ook mee te maken. ‘Ik dacht: 
mijn functie gaat vooral over huisvesting. Maar het is 
blijkbaar veel breder. Om te begrijpen hoe het in elkaar zit, 

liep ik een halfjaar stage in het primair en 
voortgezet onderwijs. Om er uiteindelijk 
achter te komen dat je als gemeente wel 
degelijk van toegevoegde waarde kunt 
zijn. Je moet alleen weten hoe en waar. 
Andersom merkte ik dat het onderwijs 
ook niet zo goed weet wat het nu aan de 
gemeente heeft. En dat die best wel eens 
een goede partner kan zijn. Daartussenin 
zit het samenwerkingsverband. Probeer die 
gemeente dus dadelijk uit te nodigen en ga 
in gesprek. Laat ze zien wat er aan de hand 
is, welke mooie dingen je allemaal doet en 
welke effecten dat heeft op de kinderen 
in hun gemeente. Want dát is waarom ze 
raadslid en wethouder zijn geworden.’ |

Routekaart naar inclusiever 
onderwijs

De Tweede Kamer krijgt in het najaar de 
routekaart naar inclusiever onderwijs. 
Dat melden de onderwijsministers Rob-
bert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

In het coalitieakkoord kondigde het 
vierde kabinet-Rutte al aan dat het 
doorgaat met de verbeteraanpak van 
passend onderwijs en streeft naar 
inclusiever onderwijs. De routekaart 
daarnaartoe komt in het najaar, samen 
met een nieuwe voortgangsrapportage 
over passend onderwijs. VOS/ABB zal 
daar uiteraard aandacht aan besteden 
op de website, op de sociale kanalen en 
in e-mailnieuwsbrieven.

Nog geen abon-
nement op onze 
wekelijkse e-mail-
nieuwsbrieven? 
Scan de QR-code en 
meld u aan.

De gemeente is een 
onmisbare partner

17

N
A

A
R 

SC
H

O
O

L 
N

R 
33

 
|

INCLUSIEVER ONDERWIJS



M inder vacatures, minder verloop 
en verzuim, ruimte voor profes-
sionele autonomie, aandacht 
voor opleiding en ontwikkeling 

en duidelijke doelen en kaders. Scholen 
die het goed doen op deze punten, scoren 
hoog in het onderzoek dat Klassewerkplek 
ieder jaar houdt onder basisscholen.  

Klassewerkplek 
voor gelukkige leerkrachten

Werkgeluk als oplossing voor het lerarentekort. Met dat uitgangspunt onderzoekt het 
initiatief Klassewerkplek jaarlijks welke basisscholen de beste werkplek bieden voor 

leerkrachten. Openbare basisschool De Cirkel in Uden is een van de scholen die dankzij 
positief werkgeverschap het keurmerk ‘Klassewerkplek 2022’ ontving. ‘Ik word hier als 

leerkracht écht gezien.’

TEKST EN BEELD:  SANNE VAN DER MOST

Het oordeel over werkgeluk wordt door de 
leerkrachten zélf gegeven. Op scholen die 
hoog scoren, werken leerkrachten die goed 
in hun vel zitten. Volgens Klassewerkplek 
kunnen gelukkige leerkrachten hun leerlin-
gen rust en structuur bieden, waardoor die 
op hun beurt ook beter gaan presteren.

Leerkrachten Sanne van der Ven (vierde van links) en Simone Hubers (vijfde van links) krijgen veel vrijheid en ruimte op obs De Cirkel.
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VRIJE OMGEVING
In maart werd obs De Cirkel verkozen tot een van de 
Klassewerkplekken van 2022. Sanne van der Ven is leer-
kracht van groep 2/3 en werkt al negen jaar op de school. 
Behoorlijk lang, en dat is niet voor niets, zegt ze zelf. ‘Ik 
heb het hier echt heel erg naar mijn zin. De sfeer is goed, 
gezellig en veilig. Je kunt hier helemaal jezelf zijn en het is 
geweldig om hier te werken. Ik vind ‘werken’ overigens een 
nogal beladen en verplicht woord. Je moét naar je werk. 
Maar zo voelt het hier totaal niet. Ik zie het vooral als ‘met 
plezier pedagogische opdrachten uitvoeren’. Ik doe wat 
ik leuk vind en ik krijg er nog voor betaald ook.’ Dat komt 
niet in de laatste plaats door de school waar ze werkt. ‘We 
hebben een fijn en gezellig team, een open sfeer en een 
vrije omgeving, waar alle kinderen welkom zijn en waar ze 
allemaal worden gezien’, gaat ze verder. ‘Ons motto is niet 
voor niets: eerst het kind, dan de leerling. En in feite geldt 
dat ook voor ons: eerst de mens, dan de leerkracht.’ 

LEERKRACHT VAN ALLE KINDEREN
Simone Hubers, leerkracht van groep 3/4, vindt het 
verhaal van haar collega Van der Ven zeer herkenbaar. ‘Ik 
werk fulltime en het grootste deel van mijn leven speelt 
zich hier op school af. Heel belangrijk dus dat ik het hier 
naar mijn zin heb. En dat is ook het geval. Dat heeft er 
vooral mee te maken dat ik hier als leerkracht écht gezien 
wordt. Door collega’s, door de directie en door de leerlin-
gen. Iedereen weet waar elkaars kracht zit, wat je goed 
kunt, maar ook wat soms wat minder gaat. Want daar is 
óók ruimte voor. Als je ergens mee zit, kun je dat altijd be-
spreken en dan kijken we samen naar een oplossing. Van 
gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. Volgens mij is 
dat een uitspraak van Loesje. En het is echt zo ontzettend 
waar. Als jij als leerkracht goed in je vel zit, dan kun je veel 
beter lesgeven, daar ben ik van overtuigd. Wat ik daar-
naast ervaar, is dat we het sámen doen. Ik ben niet alleen 
leerkracht van mijn eigen groep, maar van alle kinderen. 
Als er iets is, help je elkaar. En zo voelen mijn collega’s dat 
ook.’

GEEN HIËRARCHISCHE VERSCHILLEN
Daarnaast heeft de rol van de schoolleider veel invloed op 
het werkgeluk van leerkrachten, blijkt uit het onderzoek 
van Klassewerkplek. ‘Zo is het zeker ook bij ons’, beaamt 
Van der Ven. ‘Vroeger was het altijd even schrikken als je 
naar de directie moest. Heb ik iets verkeerd gedaan, dacht 

je dan. Maar hier bij ons is het een feestje 
om naar de directeur te gaan. Ook voor 
leerlingen is het geen straf. Het is altijd 
gezellig en positief en er zijn geen hiërar-
chische verschillen. Iedereen is hier gelijk.’ 

Directeur Anke van der Lee is ontzettend 
blij en trots om dat te horen. ‘Zelf heb ik 
ook jaren voor de klas gestaan, dus ik weet 
hoe het is en ik weet waar ik het over heb. 
Ik merk dat de leerkrachten dat hier waar-
deren.’ Het keurmerk van Klassewerkplek 
geeft een enorme boost, vindt Van der Lee. 
‘Ik geloof er heilig in dat als leerkrachten 
gelukkig zijn op hun werk, het ook beter 
gaat met de leerlingen.’

VISIE
Wat bepaalt een fijne werkplek? Volgens 
Van der Lee is eigenaarschap daarbij heel 
belangrijk. Obs De Cirkel scoorde dan ook 
hoog op de impact die leerkrachten vinden 
dat ze hebben op de school waar ze wer-
ken. Van der Lee: ‘Dat vraagt natuurlijk wel 
wat van het bestuur. Niet met het vingertje 
wijzen als iets even niet goed gaat, maar 
leerkrachten zelf de ruimte geven om din-
gen aan te pakken zoals zij dat goedvinden. 
Binnen onze visie en ons kader uiteraard, 
maar dan wel met veel vrijheid en ruimte.’ 

Die visie is voor obs De Cirkel sowieso heel 
belangrijk. ‘Het is dé reden waarom we de 
dingen doen zoals we ze doen’, gaat Van 
der Lee verder. ‘Bij ons is dat dus samen-
gevat in de slogan: eerst het kind, dan de 
leerling. Van leerkrachten vraagt dat om 
verder te kijken dan alleen naar de harde 
cijfers. Kijk vooral ook naar de hele ont-
wikkeling van een kind. Je moet de leerling 
willen zien en daarmee het verschil willen 
maken. Dat draagt zeker bij aan het werk-
plezier, daar ben ik van overtuigd.’ |

‘Van gelukkige leraren 
leer je de mooiste dingen’

‘Hier is het een feestje om 
naar de directeur te gaan’

Meer weten over Klassewerkplek?  
Kijk op de website www.klassewerkplek.nl/
wat-is-klassewerkplek
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E sther Wokke volgde de CIOS-op-
leiding, was een tijdje sportleraar, 
maar ging in de Texaco-pomp 
van haar ouders werken. ‘Dat was 

hartstikke leuk, veel met mensen om-
gaan. Het was meer dan alleen een pomp. 
Klanten kwamen speciaal naar ons om hun 
pakje Marlboro te halen, of gewoon om 
een praatje. Het was eigenlijk een soort 
buurtcentrum.’ 

Maar drie gewapende overvallen verander-
den de zaak. De eerste overvaller kwam 
binnen in 2004. ‘Ik kan me hem nog zo 
voor de geest halen. Die kwam binnenren-
nen, zette een geweer op mijn hoofd en 
ik moest geld geven. De tweede keer was 
in 2008. Twee jonge gassies dachten wel 
even snel geld te kunnen halen. Toen ben 
ik de confrontatie aangegaan. Ik wilde ze 
echt even een les leren, die mafklappers. 
‘Wat zijn jullie nou aan het doen?’, vroeg ik. 
Ze stamelden wat, maar het maakte vol-

Eerst het kind, 
dan de leerling
‘Wat heb je aan diploma’s, als je als mens niet slaagt?’ Die 

vraag komt van Esther Wokke, leraar en mentor van De 
Spinaker, een openbare school voor voortgezet speciaal 

onderwijs in Alkmaar. Zij geeft daar omgangskunde.

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

BEELD: JOHN OUD

gens mij wel indruk op ze. De derde keer in 2010 ben ik in 
gevecht geraakt met de dader. Hij maakte niks buit, maar 
ik kon mijn ‘hobby’, zoals ik mijn werk altijd noemde, daar 
niet meer voortzetten.’

ZELFINZICHT EN ZELFVERTROUWEN
Het onderwijs kwam weer in beeld. Eerst het praktijkon-
derwijs en later het voortgezet speciaal onderwijs bij De 
Spinaker in Alkmaar. Daar geeft Wokke nu omgangskunde, 
een vak dat volgens haar het verschil maakt. De kern is 
dat ze met haar zelfontworpen lessen haar leerlingen 
zelfinzicht en zelfvertrouwen geeft. ‘Want wat heb je aan 
diploma’s, als je als mens niet slaagt?’

Deze vraag is volgens Wokke extra relevant voor de jonge-
ren in het voortgezet speciaal onderwijs. Die hebben vaak 
het idee dat ze niet worden gezien of gehoord, laat staan 
geaccepteerd. ‘Ze vertellen mij dat ze zich een nietsnut 
voelen. Maar ik geef toch geen les aan nietsnutten! Ze dur-
ven vaak niet eens op Facebook te zetten dat ze op De Spi-
naker zitten. ‘Ik schaam mij toch ook niet dat ik met jullie 
werk?’, zeg ik dan. ‘Ik ben juist trots op jullie. Jullie hebben 
tijdelijk wat extra hulp nodig, pak je kans.’ Ze snappen dat 
heel goed, dat geeft hun vertrouwen. Mijn motto is: eerst 
het kind, dan de leerling. Want het gaat echt niet alleen om 
leren presteren.’

BOARDINGPASS
In het begin moeten de leerlingen aan haar wennen, vertelt 
Wokke. Vooral aan haar directe manier van communiceren 

‘Omgangskunde past prima 
in de mentoruren’

Esther Wokke: ‘Het gaat echt niet alleen om leren 
presteren.’
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en zeer duidelijke aanpak. ‘Zeker in het 
begin moet je ze drillen, even terug naar de 
basisnormen. Vergelijk het met een boot-
camp. Ik hoor dan wel eens dat ze onze 
school op een gevangenis vinden lijken. 
Maar met deze groep werkt het alleen als 
je strak en duidelijk bent en precies laat 
zien wie je bent, wat de bedoeling is en wat 
je wel en niet accepteert. Sta stevig in je 
schoenen, geef aan wat moet en kom altijd 
na wat je zegt. Ik zet de lijnen uit en als jij 

binnen die lijnen beweegt, 
heb je een leuk leerzaam 
jaar. Laat maar zien dat je 
het kunt, pak je verantwoor-
delijkheid!’ 

Voor het vertrouwen en de 
mentale veiligheid die er in 
de groep moeten zijn tijdens 
de lessen omgangskunde en 
daarbuiten, vullen de leer-

lingen een ‘boardingpass’ met het lesdoel 
in. Zo zijn ze als het ware veilig aan boord. 
‘Alles blijft binnen de groep, dat is van 
levensbelang. Met speciale werkbladen 
mogen ze zich op hun eigen tempo sociaal 
ontwikkelen. Die werkbladen kunnen ze, 
als ze dat willen, in de vertrouwenshoed 
doen. Niemand leest wat erop staat, ik ook 
niet. En aan het einde van het schooljaar 
keren we die hoed om en verbranden we de 
werkbladen. Een rituele verbranding van 
alle problemen, verdriet, teleurstellingen 
en obstakels. Dat is heel mooi en dankbaar 
om te doen. Collega’s vragen me weleens 
of omgangskunde therapie of les is. Wat 
maakt het uit? Ik weet het niet. Wat ik wel 
weet, is dat het werkt.’

MENTORUREN
Omgangskunde zou een vak moeten zijn op 
alle scholen in Nederland, vindt Wokke. Ze 
beseft dat leraren het al druk zat hebben 
en dat het organisatorisch onmogelijk is 
een extra vak in te passen. ‘Maar omgangs-
kunde past prima in de mentoruren, die 
- laten we eerlijk zijn - er nu toch vaak een 
beetje bijhangen. De mentoruren staan al 
op het rooster, dus dan hoef je geen extra 
tijd te reserveren of uren van andere vak-
ken af te snoepen. Ik kan me voorstellen 
dat mentoren denken dat het moeilijk is om 
omgangskunde te geven. Maar als het mij 
al lukt in het voortgezet speciaal onder-
wijs, dan moet iedereen dit toch kunnen?’ |

Meer weten?
Ga naar het blog van
Esther Wokke op 
onderwijscommunity.nl. 

In het programma Strijders van 
de Noord-Hollandse zender 
NH Nieuws geeft Esther 
Wokke een pitch over 
omgangskunde. 

Contact: Esther Wokke: 
06 – 22 22 08 09, 
mail@2tolk.nl of via LinkedIn.

‘Is omgangskunde therapie 
of les? Wat maakt het uit? 
Het werkt!’
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De Spinaker: vertrouwen en 
veiligheid

De Spinaker is een school voor voort-
gezet speciaal onderwijs die valt onder 
de Stichting Ronduit voor openbaar 
onderwijs in de gemeente Alkmaar. Het 
vak omgangskunde past in de visie dat 
de ontwikkeling van de leerling afhangt 
van de goede relatie met de docent. 
‘Met aandacht zorgen wij voor jonge-
ren, omdat zij recht hebben op veilig-
heid en moeten kunnen vertrouwen 
op volwassenen in hun omgeving. Zij 
hebben onvoorwaardelijke steun, hulp 
en coaching nodig van de maatschappij 
om op te kunnen groeien. Tot die maat-
schappij behoren wij allemaal’, meldt de 
school. 

Zie vsoalkmaar.despinaker.nl.



I n mijn eerste week als regeringscommissaris was ik bij 
een voorstelling voor scholieren over seksueel misbruik. 
Daarin confronteerden twee kinderen hun oom, omdat 
hij nooit had ingegrepen bij het seksueel misbruik door 

hun overleden tante. Tijdens het nagesprek leefde het 
onderwerp vooral bij de meisjes. De jongens werden er een 
beetje giechelig van. Opvallend was de reactie van de ou-
ders. Die drukten hun dochters op het hart niet alleen naar 
huis te fietsen of om op zelfverdediging te gaan. Terwijl je 
uiteindelijk natuurlijk vooral wil dat jongens hun gedrag 
veranderen. Precies dáár gaat het mis. We moeten het als 
samenleving echt anders gaan doen.’

Wat drijft u om daar een bijdrage aan te leveren? 
‘Ik vind het belangrijk dat mensen gezien worden. Mijn 
broer, die autistisch is, kwam als kind ooit thuis met een 
nul voor gedrag en een nul voor vlijt op zijn rapport. Terwijl 
het een lieve, ambitieuze jongen is. In mijn jeugd had ik 
vriendinnen die getekend waren door seksueel geweld, 
soms ook thuis. Mijn moeder is nog van een generatie die 
niet mocht werken, al had ze dat wel graag gewild. Het is 
voor mij allemaal vormend geweest en het zijn dingen die 
je meeneemt in de rest van je leven. En die mij uiteindelijk 
ook dreven naar deze functie.’

Wat is precies uw missie? 
‘Misbruik in de katholieke kerk, grensoverschrijdend ge-
drag bij theateropleidingen en recent weer bij The Voice, bij 
Ajax en in politieke partijen. Iedere keer weer zijn we ge-
schokt en iedere keer weer zeggen we: ‘In onze organisatie 
gebeurt dat niet.’ Tot het een keer wél gebeurt. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en dus moe-
ten we het ook overal aanpakken. Ook in het onderwijs. 
Dat gedrag moet stoppen en aan die ontwikkeling wil ik 
graag bijdragen. Als regeringscommissaris kan ik partijen 

Mariëtte Hamer is in april aangesteld als regeringscommis-
saris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld. Wereldwijd de eerste. ‘Een zeer belangrijke 
taak’, zegt ze zelf. ‘Ook voor het onderwijs, want alles 
wat speelt in de samenleving komt óók de school in.’ 
Tijd voor een cultuuromslag dus. 

TEKST:  SANNE VAN DER MOST   BEELD:  MANON VAN DER ZWAAL

aan elkaar 
verbinden, 
aanjagen en 
waar nodig 
zaken in beweging 
brengen.’

Wat betekent dat voor 
het onderwijs? 
‘Ik merk dat de jongere generatie opgroeit 
in een veranderende tijdsgeest. Aan de ene 
kant ontvangen ze dickpics of krijgen ze 
te maken met ongewenst doorsturen van 
sexting-beelden. Tegelijkertijd willen ze 
meer gelijkwaardigheid, hechten ze belang 
aan vrouwelijk seksueel genot en vinden 
ze het belangrijk dat de vrouw niet alleen 
verantwoordelijk is voor anticonceptie. Dat 
zijn heel goede punten, want meer gelijk-
waardigheid leidt uiteindelijk tot betere 
communicatie en minder grensoverschrij-
dend gedrag en seksueel geweld. Dat 
maatschappelijke debat vindt zijn weerslag 
op school en heeft uiteraard ook effect op 
medewerkers in het onderwijs.’

Wat betekent dat voor leerkrachten? 
Nooit meer een arm om een leerling 
heen slaan? 
‘Het is ontzettend moeilijk om zo’n norm 
vast te leggen, omdat het per persoon en 
per situatie verschilt wat grensoverschrij-
dend is. De ene arm is de andere niet. Maar 
dat is wel het soort dingen waar we ons 
bewust van moeten worden: wil dit kind nu 

Mariëtte Hamer: ‘We 
moeten met elkaar een 
nieuwe balans vinden.’

‘
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‘Onderwijs kan veel doen tegen
ongewenst gedrag’



door mij aangeraakt worden? Of laat ik op 
een andere manier mijn empathie en steun 
blijken? Kortom, er moet een cultuurom-
slag plaatsvinden waarin we met elkaar 
een nieuwe balans vinden. Een samen-
leving waarin geen plaats meer is voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld.’

Wat kunnen scholen zelf doen? 
‘Zonder het onderwijs met weer een nieuw 
doel op te willen zadelen, kunnen ze wel 
degelijk veel bijdragen aan die cultuurom-
slag. Door zaken in de klas bespreekbaar 
te maken, te onderzoeken en te benoe-
men, groeit bewustwording bij een hele 
generatie leerlingen. Daarnaast moet het 
op scholen simpelweg veilig zijn. 

Zowel fysieke als sociale en mentale veiligheid zijn rand-
voorwaarden om leerprestaties te leveren. Als scholen dat 
gebrek aan veiligheid signaleren, moeten ze het aanpak-
ken. Samen met de ouders maar ook met partners als kin-
deropvang, jeugd- en jongerenwerk en vervolgonderwijs.’

U bent ook voorzitter van het Rotterdamse school-
bestuur voor openbaar onderwijs BOOR. Ziet u 
een link met de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs? 
‘Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, daar staan we 
ook bij BOOR voor. Onze belangrijkste opdracht is om goed 
onderwijs te geven. Maar we hebben nóg een belangrijke 
opdracht. De kinderen van nu vormen de samenleving 
van morgen. Daar bereiden we ze op voor. De ontmoeting 
zit in de haarvaten van het openbaar onderwijs en is een 
belangrijk instrument om met elkaar tot een oplossing te 
komen. In de ontmoeting word je geconfronteerd met de 
ander. Door echt de dialoog aan te gaan, leren kinderen en 
jongeren zichzelf kennen en de waarden ontdekken waar 
zij voor staan. Tegelijk leren zij de vrijheid én de grenzen 
van anderen waarderen. Als mensen open, assertief en 
veerkrachtig zijn, draagt dat bij aan de gewenste cultuur-
omslag.’|

‘Als  scholen gebrek aan 
veiligheid signaleren, moeten ze 
het aanpakken’

OCW bezorgd over homo-
standpunt bij reformatorische 
scholen

Steeds meer reformatorische scholen 
keuren relaties tussen mensen van het-
zelfde geslacht af. Zo bleek onlangs uit 
onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer. Het 
ministerie van OCW maakt zich zorgen.

Twee jaar geleden stonden 29 van de 
163 reformatorische scholen afwijzend 
tegenover homoseksuele relaties. Nu 
zijn dat er volgens het onderzoek 36 op 
de 161. De redactie van het tv-program-
ma baseert zich op de standpunten van 
de scholen die te vinden zijn op het on-
line profiel, zoals het idee dat seksuali-
teit te maken heeft met het vormen van 
een onverbrekelijke verbintenis in een 
huwelijk tussen één man en één vrouw. 
Omdat homoseksualiteit niet expliciet 
door de scholen wordt afgewezen, ziet 
het ministerie van OCW geen strijdig-
heid met de wet. Wel ziet het ministerie 
risico’s waar scherper op gelet moet 
worden. ‘Als er uitingen zijn die duiden 
op een sociaal onveilig of ongelijkwaar-
dig schoolklimaat, dan moeten we extra 
stappen zetten zodat we waar nodig 
sneller kunnen signaleren, scherper 
controleren en steviger sanctioneren’, 
aldus een woordvoerder. 

Vervelende docenten-opmerkingen over 
menstruatie

Een op de vier jongens en jonge mannen in Nederland 
zegt weleens mee te maken dat een mannelijke docent 
een vervelende opmerking maakt over menstruatie. 
Dat staat in het onderzoeksrapport Bloedeerlijk van Plan 
International over diepgewortelde taboes rond 
menstruatie.

Plan International vroeg aan 4.127 jongens en jonge 
mannen (15-24 jaar) uit Brazilië, Indonesië, Uganda en 
Nederland wat zij van menstruatie vinden. De vraag 
naar de vervelende opmerkingen in de klas was daar 
onderdeel van. In ons land deden ruim 1.000 jongens 
en mannen aan het onderzoek mee. Opvallend detail: 
in Brazilië, Indonesië en Uganda zeggen minder jon-
gens en jonge mannen dit soort opmerkingen mee te 
maken, zo blijkt uit het onderzoek.
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I n Kerkrade waren voorheen verschillen-
de scholen voor voortgezet onderwijs, 
inclusief het prestigieuze gymnasi-
um College Rolduc. Maar die scholen 

verdwenen stuk voor stuk. Leerlingen uit 
deze Zuid-Limburgse gemeente moeten 
voor voortgezet onderwijs naar Landgraaf 
of Heerlen. Alleen een locatie van het 
Beroepscollege Parkstad met ruim 260 
vmbo-leerlingen is nog over.

De recente afwijzing van de aanvraag voor 
een nieuwe openbare middelbare school 
viel niet alleen de burgemeester, maar 
heel veel Kerkradenaren rauw op het dak. 
Ze hadden niet verwacht dat de Inspectie 
van het Onderwijs, die de minister advi-
seert, een onvoldoende zou geven aan het 
burgerschapsonderwijs zoals de initiatief-
nemers van Het Martin Buber dat samen 
hebben geformuleerd. Burgemeester 
Dassen-Housen: ‘De afwijzing is voor ons 
één groot raadsel. We hebben de school 
niet voor niets vernoemd naar Martin 
Buber, een filosoof van de dialoog over hoe 
we met respect met elkaar omgaan. Deze 
school ademt burgerschap, het komt terug 
in alle bouwstenen van het onderwijs. Dus 
wij begrijpen dit echt niet.’

ELK TALENT TELT
De sterke inzet van de initiatiefnemers 
op burgerschap heeft te maken met wat 

Minister vindt uitblinken in 
burgerschap niet genoeg
De aanvraag voor de nieuwe openbare middelbare school Het Martin 
Buber in Kerkrade blinkt uit in burgerschap. Toch wijst onderwijsminister 
Dennis Wiersma de aanvraag af. Een enorme teleurstelling en een 
groot raadsel voor de initiatiefnemers. Maar Kerkrade blijft strijdlustig. 
De gemeente gaat in bezwaar tegen de afwijzing, met ondersteuning 
van VOS/ABB. ‘Uiteindelijk komt de school er’, benadrukt 
burgemeester Petra Dassen-Housen.

TEKST:  MARTIN VAN DEN BOGAERDT   BEELD:  BAS QUAEDVLIEG E.A.

Kerkrade als middelgrote gemeente met 
45.000 inwoners en veel sociale proble-
matiek nodig heeft, vertelt de burgemees-
ter. Die problematiek is ontstaan na het 
sluiten van mijnen in de tweede helft van 
de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen 
raakten in Kerkrade en andere gemeenten 
in Zuid-Limburg veel mensen werkloos en 
ging het economisch bergafwaarts. 

Het gemiddelde opleidingsniveau in 
Kerkrade is tegenwoordig laag: één op de 
vier inwoners heeft moeite met lezen en 
schrijven. Uit onderzoek van de Erasmus 
School of Economics blijkt dat kinderen in 
Kerkrade die opgroeien in een gezin met 
weinig geld, later als volwassene per jaar 
ongeveer 11.000 euro minder verdienen 
dan kinderen uit vergelijkbare gezinnen 
in het Noord-Hollandse Laren. En terwijl 
in Amsterdam 19 procent van de kinderen 
een schooladvies krijgt dat onder hun ni-

Meer afwijzingen

De minister heeft naast 
de aanvraag voor Het 
Martin Buber in Kerkra-
de elf andere aanvragen 
voor nieuwe middelba-
re scholen afgewezen. 
Ook hierbij noemt de 
minister in navolging 
van de Inspectie van 
het Onderwijs dat de 
plannen voor bur-
gerschapsonderwijs 
tekort zouden schieten. 
Slechts twee aanvra-
gen zijn door Wiersma 
gehonoreerd. Dat 
betreft uitbreidingen 
van bestaande middel-
bare scholen. Van de 
29 aanvragen vanuit 
het primair onderwijs 
kregen er 22 groen licht.

Meer informatie staat in 
een brief die de minister 
naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. Scan de 
QR-code om de brief te 
downloaden.
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‘De afwijzing 
is voor ons één 
groot raadsel’



veau ligt, is dat in de regio Parkstad (waar Kerkrade deel van uitmaakt) 
maar liefst 46 procent. ‘Wij hebben hier echt behoefte aan een goede 
school waar alle lijnen samenkomen, ook op sociaal en maatschappe-
lijk gebied. Wij willen een totaalaanbod in een openbare school waar 
elk talent telt, waar kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelf-
standige jonge mensen. Mensen die met hoofd, hart en handen willen 
bijdragen aan de samenleving.’ 

STRIJDLUSTIG
Dassen-Housen hamert erop dat Kerkrade strijdlustig is en blijft. De 
gemeente gaat in bezwaar tegen de afwijzing, omdat daaruit voor de 
gemeente volstrekt niet duidelijk wordt waarom het initiatief onvol-
doende scoort op burgerschap. ‘Zoals ik de afwijzing lees, gaat het 
niet om de inhoud, maar om hoe wij de opdracht hebben ingevuld. Als 
we volgens de inspectie en de minister verkeerd door het hoepeltje zijn 
gesprongen, dan wil ik graag horen hoe we dat wel goed kunnen doen. 
De minister zegt dat we hulp kunnen krijgen van een expertisecentrum 
op het gebied van burgerschap. Daar maken we graag gebruik van als 
dat ons verder kan helpen. Opgeven na deze afwijzing is voor ons in elk 
geval absoluut geen optie. We laten naar de afwijzing kijken, want vol-
gens mij staan wij juridisch heel sterk in onze argumentatie dat we 
in alle opzichten een goede school neerzetten. We gaan desnoods 
tot het gaatje, dus als het nodig is tot aan de Raad van State. En 
parallel aan de bezwaarprocedure dienen we een nieuwe aanvraag 
in voor Het Martin Buber, want we willen geen enkele mogelijkheid 
onbenut laten.’ |

‘Wij willen een openbare school 
waar elk talent telt’

Burgemeester Petra Dassen-Housen (vooraan in roze shirt) met kinderen die naar Het 
Martin Huber willen en met initiatiefnemers van de nieuwe school.

Door welk hoepeltje?

Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB 
ondersteunt de gemeente Kerkrade bij 
de oprichting van Het Martin Buber. Hij 
snapt niet waarom de aanvraag voor 
deze openbare middelbare school is 
afgewezen. ‘De minister stelt dat uit de 
aanvraag niet zou blijken dat de initi-
atiefnemer voldoet aan de leerdoelen 
op het gebied van burgerschap. Daar 
verbaas ik mij enorm over, omdat wij bij 
VOS/ABB wat betreft burgerschap juist 
een lichtend voorbeeld zien in dit initia-
tief. Het hele onderwijsconcept is eraan 
opgehangen en het past in de integrale 
benadering die de overheid voorstaat.’

Bloemers vindt dat de minister (en de 
Inspectie van het Onderwijs die hem 
adviseert) heeft nagelaten een uitge-
breide onderbouwing te geven waarom 
de benadering van Het Martin Buber 
niet goed zou zijn. ‘Het stuitende is dat 
de minister onlangs nog concludeerde 
dat voor basisvaardigheden als bur-
gerschap nog helemaal geen onder-
wijsdoelen zijn geformuleerd. Met de 
aanvraag is kennelijk niet goed door 
het burgerschapshoepeltje gesprongen, 

maar doordat er geen doelen zijn 
geformuleerd, kun je niet weten 

door welk hoepeltje je moet…’

Ronald Bloemers (VOS/ABB): ‘Dit 
initiatief is een lichtend voorbeeld 

van burgerschap.’
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Voor meer info of bestellen: 

www.uitgeverijpica.nl

Marita Eskes | paperback 
300 pagina’s | ISBN 9789492525918 | € 30,95

Eva Naaijkens en Martin Bootsma | paperback met flappen
208 pagina’s | ISBN 9789493209497 | € 27,95

Anke Visser | paperback
192 pagina’s | ISBN 9789493209428 | € 17,95

Marcel Schmeier | paperback 
296 pagina’s | ISBN 9789491806599 | € 29,90

José Schraven | paperback
208 pagina’s | ISBN 9789493209534 | € 35,00

Kees van Overveld | paperback 
176 pagina’s | ISBN 9789491806926 | € 21,95

Een goede leesstart voor elk kind

Cultuur van vakmanschap

Overzichtelijk zakboek

Rekenonderwijs

Handboek voor groep 2 t/m 8

Sociaal-emotioneel leren 

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

In En wat als we nu weer eens ge-
woon gingen lesgeven? (po- en vo-
versie) bespreken Eva Naaijkens en 
Martin Bootsma een duidelijke, uni-
versele en veelgeprezen kwaliteits-
aanpak voor scholen. Naast zo’n 
kwaliteitsaanpak is er een sterke 
kwaliteitscultuur nodig om goed 
onderwijs te verzorgen. Dit boek 
sluit naadloos aan bij zijn voorgan-
gers, en is gestoeld in de alledaagse 
praktijk.

Ben jij de anti-pestcoördinator op 
jouw school? Dan is dit zakboek hét 
naslagwerk om altijd bij de hand te 
hebben. Zo heb je alle informatie 
voor de invulling van jouw taken 
compact bij elkaar. In boek komt al-
les aan bod wat nodig is om de APC-
taken te realiseren: van theorieën 
rondom pesten tot handige werk-
vormen en van papieren schoolbe-
leid tot praktische stappenplannen.

‘Wat een verademing is dit boek 
om te lezen, Marcel geeft heel 
duidelijk weer waar het op staat. 
Niet met een wijzende vinger, maar 
door feitelijke informatie op basis 
van wetenschappelijke onderzoe-
ken te geven. We moeten kinderen 
weer “gewoon” goed rekenonder-
wijs bieden. [...] Dit boek schudt 
alle leerkrachten weer even goed 
wakker.’ 
klasvanjuflinda.nl

Zo leer je kinderen lezen en spellen 
verscheen in 1995 (in eigen beheer) 
en is sindsdien op vele scholen in 
Nederland met groot succes inge-
voerd. De 9e druk is geheel herzien 
en geactualiseerd, maar de essentie 
blijft dezelfde: hoe kunnen we door 
instructie van de leerkracht en de 
juiste oefeningen de kinderen met 
succes leren lezen en spellen en 
voorkomen dat er foute patronen 
inslijten?

‘SEL – Sociaal-emotioneel leren 
als basis leest prettig en is ver-
helderend. Alles wat ik eerder 
gelezen heb over sociaal emoti-
oneel leren, valt hiermee op zijn 
plek. Het boek is heel praktisch, 
je kunt er zo mee aan de slag. 
SEL verdient een stevige plek in 
het onderwijs. Voor ieder die 
dat wil realiseren, is dit boek 
een mustread.’
Arja van Kerpel, Wij-leren.nl

Gratis verzending vanaf 20 euro!
(Alleen binnen Nederland)

Eva 
Naaijkens
en Martin 
Bootsma

pica

De school 
als werkplaats

Gereedschap voor 
een sterke kwaliteitscultuur

Anke Visser

pica

Het zakboek voor 

anti-pestcoördinatoren  
in po en vo

De Wet sociale veiligheid op scholen, ook wel bekend als de ‘Anti- 

pestwet’, schrijft sinds 2015 schoolbestuurders voor om ten minste 

één medewerker te benoemen die het aanspreekpunt is bij (hardnek-

kig) pestgedrag onder leerlingen. Deze medewerker, de anti-pestco-

ordinator (APC), ontwerpt en coördineert vervolgens een gestructu-

reerde aanpak om het pestgedrag te stoppen.

Ben jij de anti-pestcoördinator op jouw school? Dan is dit zakboek hét 

naslagwerk om altijd bij de hand te hebben. Zo heb je alle informatie 

voor de invulling van jouw taken compact bij elkaar: van theorieën 

rondom pesten tot handige werkvormen en van papieren schoolbe-

leid tot praktische stappenplannen.

Anke Visser studeerde Nederlandse letterkun-

de en Onderwijskunde en stond jaren voor 

de klas. Ze houdt zich sinds 1989 bezig met 

veiligheid in de onderwijssituatie, geeft cur-

sussen en nascholing aan contact- en vertrou-

wenspersonen, en verzorgt de opleiding voor 

anti-pestcoördinator. Ze schrijft over (digitaal) 

pesten en meidenvenijn en maakt ondersteu-

nende materialen. Ze heeft haar eigen bedrijf: 

Anke Visser SchoolVeiligheid.
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Van dezelfde auteur zijn er Het 
zakboek voor vertrouwenspersonen 

onderwijs en Het zakboek voor 
contactpersonen onderwijs.

Het 
zakboek

voor 
anti-pest

coördinatoren 
in po en vo
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D e reis naar Tsjechië in het hemelvaartweekend 
was een mooi avontuur voor de leerlingen. ‘Het 
was heel leuk, vooral omdat we daar zoveel nieu-
we mensen hebben ontmoet’, vertelt Yasmina el 

Allaoui, die mee is geweest. Stralend vertellen zij en haar 
medeleerlingen over de leuke workshops die tijdens de 
GLOBE Games werden gegeven door milieu-onderzoekers 
en professoren. Ze gingen bijvoorbeeld waterbeestjes 
bestuderen bij een meertje en leerden in bomen klimmen 
om op hoogte onderzoek te doen. Deelnemer Duco Slob 
uit vwo 5 is zo geïnspireerd dat hij nu zeker weet dat hij 
biologie gaat studeren.

EXTRA VEEL DATA
Op het Schoonhovens College laat biologieleraar Justin 
Peters zijn vwo 4-leerlingen jaarlijks veldonderzoek doen 
in de Nespolder in de Krimpenerwaard. Met de resultaten 
gaat elk jaar wel een groepje naar de GLOBE Science Fair 
in Wageningen, waar de school al eens eerder de publieks-
prijs won. Maar vorig jaar ging het evenement niet door 
vanwege corona. Daarom ging er nu een team van vorig 
jaar naar Wageningen. Dat waren Yasmine en Duco, die nu 
dus in vwo 5 zitten, met hun klasgenoot Wessel Schenk. 
De huidige vierde klas deed aanvullend veldonderzoek, 

Leerlingen 
winnen met 
veldonderzoek

waardoor het team extra veel data kon laten zien en het 
onderzoek nog representatiever werd. Daarom mochten 
ook twee vierdeklassers mee naar Tsjechië. Dat werden 
Vonne Biemond en Eefje Neppelenbroek. 

NITRAAT
Het onderzoek van de vwo’ers toonde duidelijk aan dat de 
biodiversiteit in de polder terugloopt door een verhoogd 
nitraatgehalte in de grond. De leerlingen deden metingen 
op verschillende stukken grond. Ze zagen onder meer dat 
op plekken met meer nitraat in de bodem minder verschil-
lende planten groeien en meer brandnetels en zuring. 
‘Andere scholen hadden ook interessante onderzoeken 
gedaan, maar wij hadden het het beste uitgewerkt’, zegt 
Duco. ‘In Tsjechië vond ik het interessant om te zien dat ze 
daar andere technieken gebruiken dan wij om metingen te 
doen.’ 
Biologieleraar Justin Peters kijkt met plezier terug op de 
reis naar Tsjechië. ‘Ik ben echt trots op mijn leerlingen, niet 
alleen vanwege hun goede onderzoek, maar ook omdat ze 
zo vlot contact maakten met de Tsjechische leerlingen. Ze 
kunnen goed communiceren in het Engels, ik zag ze echt 
groeien en wereldburgers worden.’ |

GLOBE is een netwerk 
van 37.000 scholen in 127 
landen die in samenwer-
king met wetenschappers 
onderzoek doen naar na-
tuur en milieu. Middelbare 

scholen kunnen meedoen 
aan elf verschillende 
onderzoeksprojecten, van 
plasticsoep tot waterkwa-
liteit. De scholieren mogen 
elk jaar hun onderzoeken 

presenteren op de GLOBE 
Science Fair op de Univer-
siteit van Wageningen. Dit 
jaar mocht het winnen-
de team naar de GLOBE 
Games in Tsjechië. De reis 

werd bekostigd door de 
Amerikaanse ambassade. 

Meer informatie op de 
website globenederland.nl.

Vijf leerlingen van het openbare 
Schoonhovens College wonnen recent 
de GLOBE Science Fair in Wageningen 
en mochten een unieke reis maken 
naar de internationale GLOBE Games 
in Tsjechië. Daar presenteerden de 
leerlingen het biologie-onderzoek 
waarmee ze in Wageningen zowel de 
publieksprijs als de juryprijs in de wacht 
sleepten. Hun winnende onderzoek ging 
over biodiversiteit in de polder.

TEKST:  LUCY BEKER   BEELD:  ROB GLASTRA

Het team bij hun onderzoek: leraar Justin Peters, Eefje, Yasmine, 
Vonne, leraar Lonneke Schrijvers, Duco en Wessel.
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D e terughoudendheid van scholen om 
zelfstandigen in te zetten hangt 
samen met de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet 

DBA), die in 2016 werd ingevoerd om 
duidelijkheid te scheppen over  
arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers 
en zzp’ers. Maar handhaving van de wet, 
die tot naheffingen en boetes kan lei-
den, werd meermaals uitgesteld. Onder 
politieke druk lijkt het kabinet binnenkort 
toch te gaan handhaven. Cristel van de 
Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstan-
digen Nederland (VZN), roept het kabinet op 
tot actie: ‘Kom nu snel met een plan. Hoe ga je 
handhaven? Wat zijn de criteria? Dan weten zo-
wel zzp’ers als opdrachtgevers waar ze aan toe 
zijn. En dan kun je daarop handelen. Eerst meer 
duidelijkheid, dat is het belangrijkste.’

LERARENTEKORT
Algemeen directeur Roos Wouters van de Werkvereniging 
vindt het met het huidige lerarentekort doodzonde dat 
scholen weigeren om zzp’ers als docent in te zetten. ‘Een 
deel van de klassen hoef je niet naar huis te sturen als je 
zzp’ers inzet’, zei ze afgelopen februari in een bericht van 
BNR Nieuwsradio. De VVD stelde naar aanleiding van het be-
richt Kamervragen aan onderwijsminister Dennis Wiersma. 
Die meldde daarop dat er geen signalen waren dat de terug-
houdendheid van scholen leidt tot een groter lerarentekort. 

‘Beter onderwijs door 
inzet van zzp’ers’

Zelfstandigen zonder personeel helpen het onderwijs beter te maken en de 
werkdruk te verlagen. Dat zeggen organisaties die hun belangen behartigen. 

Maar scholen zijn voorzichtig met de inzet van zzp’ers, omdat ze financieel 
risico lopen als er sprake blijkt te zijn van schijnzelfstandigheid. Hoe kan 

het beter, vroeg Naar School aan de Werkvereniging en de Vereniging 
Zelfstandigen Nederland.

TEKST:  LUKAS SPEE

BEELD:  MAARTEN NOORDIJK (FOTO ROOS WOUTERS) EN CHRISTIAAN KROUWELS (FOTO CRISTEL VAN DE VEN)

Wouters reageert: ‘Ik kan me niet voorstellen dat deze sig-
nalen er niet zijn. De minister moet luisteren naar de goede 
kanalen: de mensen die direct betrokken zijn.’

Die mensen zijn docenten die graag op hun school blijven 
lesgeven, maar niet langer in vast dienstverband willen 
werken omdat ze zich beknot voelen door regelgeving en 
procedures. Wouters noemt ze ‘de kanaries in de kolen-
mijn’. Ze zegt: ‘Dit zijn geen ondernemers die het doen voor 
het geld, maar ze geven een signaal af: in de bestaande 
onderwijsorganisatie kunnen wij geen zuurstof halen. Het 

Cristel van de Ven van VZN: ‘We moeten 
het voor zelfstandigen beter regelen.’

Roos Wouters van de Werkvereniging: ‘Dit zijn 
geen ondernemers die het doen voor het geld.’
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is onterecht om deze mensen als niet solidair tegenover 
hun collega’s met een vaste aanstelling af te schilderen. 
Zo plaats je deze twee groepen tegenover elkaar. Ook 
mensen met een vast contract worstelen met deze proble-
men. Zij zijn alleen voorzichtiger om hun sociale zekerhe-
den op te geven.’

ONDERBELICHT
Van de Ven van VZN benadrukt dat de meerderheid van de 
VZN-leden die in de onderwijssector actief zijn, uit vrije wil 
voor het ondernemerschap heeft gekozen. ‘Het zijn vaak 
mensen die niet als docent of leerkracht werken, maar die 
bijvoorbeeld remedial teaching geven of heel gespeciali-
seerd zijn. Ze vinden het leuk om afwisseling te hebben en 
om op verschillende scholen te werken.’ Van de Ven vindt 
dat deze groep onderbelicht is in discussies over zelfstan-
digen in het onderwijs. ‘Het zijn mensen voor wie individu-
ele scholen geen vaste formatieplaats hebben, zoals mu-
ziekdocenten. Of ze zijn tijdelijk inzetbaar bij bijvoorbeeld 
zwangerschapsverlof. En ze kunnen taken uit handen 
nemen waar het docententeam geen tijd voor heeft.’ 

DUIDELIJKE DEFINITIE
Wat moet er gebeuren om beide groepen zelfstandigen 
voor het onderwijs te behouden als de Wet DBA gehand-
haafd gaat worden? In de eerste plaats moeten de signa-
len van de docenten die uit vast dienstverband ‘vluchten’ 
serieus worden genomen, vindt Wouters. Ze roept het 
ministerie en scholen op om met deze mensen in gesprek 
te gaan. ‘Handhaving dwingt hen om te kiezen tussen twee 
dingen die ze eigenlijk niet willen: in een vast contract 
worden ‘teruggeduwd’ of voor een andere sector kiezen.’ 
Van de Ven: ‘Je zult goed moeten kijken hoe het komt dat 
mensen zich onvoldoende gehoord en zich beknot voelen. 
Ik ken overigens veel scholen die dat al doen, schoolleiders 
die met hun team nadenken: welke regels hebben we met 
elkaar te volgen en waar zit nou de vrijheid? Die geven 
bijvoorbeeld werkdrukgelden aan het team en zeggen: 
bepalen jullie maar hoe we daarmee omgaan.’

Daarnaast vindt Van de Ven het belangrijk dat de overheid 
met een duidelijke definitie van het begrip ‘zelfstandig 

ondernemer’ komt. Sinds 2021 kunnen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers met een online vragenlijst, de webmodule, 
zelf vaststellen of er sprake is van een dienstverband. 
Van de Ven: ‘Wat daar niet in zit, zijn algemene criteria 
die duiden op zelfstandig ondernemerschap. Zoals: heb 
je meerdere opdrachtgevers over een bepaalde periode? 
Zorg je zelf voor vervanging? En bepaal je je eigen tarie-
ven? Daarbij moeten we onderzoeken of het wenselijk 
is om aanvullende criteria per sector vast te stellen. Nu 
vraagt de webmodule bijvoorbeeld in hoeverre ingehuurde 
zelfstandigen hun eigen werktijden kunnen bepalen. Maar 
zelfstandigen in het onderwijs zijn gebonden aan lesroos-
ters, waardoor ze minder flexibel zijn met hun werktijden.’

SOCIAAL STELSEL
Bovendien is het volgens Wouters en Van de Ven hoog tijd 
om het sociaal stelsel, waarbij sociale zekerheden zijn 
gekoppeld aan een vast dienstverband, te herzien. Ze zijn 
het dan ook niet eens met minister Wiersma. Die stelt in 
zijn antwoord op de Kamervragen dat in het funderend 
onderwijs het uitgangspunt is dat leraren werkzaam zijn op 
basis van een vast contract. Wouters: ‘De overheid houdt 
te veel vast aan het sociale stelsel zoals dat in 1907 tot 
stand is gekomen. Daarbij vraagt men zich onvoldoende af 
waarom die wetgeving ooit zo is opgezet.’ Van de Ven: ‘De 
oplossing wordt weer gezocht in de contractvorm: sociale 
zekerheden zijn voor zzp’ers nog niet goed geregeld en 
bij het vast contract wel. De neiging is dan om mensen te 
gaan verplichten in het vaste contract te blijven. Maar je 
kunt het ook voor zelfstandigen beter regelen. Dan maakt 
het niet meer uit of je werkt onder een vast contract of als 
zzp’er. Voor beide is wat te zeggen en beide zouden moge-
lijk moeten zijn.’ |

‘De minister moet luisteren 
naar de mensen die direct 
betrokken zijn’

Advies Onderwijsjuristen 

Onderwijsjurist mr. Cécile van der 
Goot-Koenig van VOS/ABB adviseert 
schoolbesturen om terughoudend 
om te gaan met het inhuren van 
zelfstandigen in functies die lijken op 
een werknemersrelatie.

‘In het arbeidsrecht geldt een belang-
rijk adagium: wezen gaat voor schijn. 

Met andere woorden: het school-
bestuur kan de verhouding tussen 
het schoolbestuur en de zzp’er wel 
vormgeven met een overeenkomst 
van opdracht, maar als er feitelijk ge-
zien sprake is van een arbeidsrelatie, 
dan geldt dat het schoolbestuur een 
werknemer in dienst heeft.

Als een schoolbestuur bijvoorbeeld 
een docent inhuurt als zzp’er, maar 
er feitelijk gezien sprake is van een 
arbeidsrelatie, dan kan het schoolbe-
stuur daar naheffingen voor opge-
legd krijgen. En de leerkracht kan een 
dienstverband bij het schoolbestuur 
claimen, met alle bijkomende kosten 
van dien.’

29

N
A

A
R 

SC
H

O
O

L 
N

R 
33

 
|

WET DBA



Ledenservice

Aanbestedingen
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aan-
gesloten, kunnen voor aanbestedings-
kwesties tegen gereduceerde tarieven 
terecht bij Brackmann Aanbestedings-
specialist. 

Dit bureau richt zich volledig op aanbeste-
dingsrecht en heeft goede kennis van het 
onderwijs. De gereduceerde tarieven zijn 

exclusief voor VOS/ABB-leden. Brackmann 
Aanbestedingsspecialist kan ook voor een 
vast VOS/ABB-ledentarief aanbestedings-
documenten beoordelen.

 } Voor meer informatie neemt u contact op 
met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 
onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Busvervoer
Onze partner Schoolinkoop heeft contracten met drie partners voor 
het beste en duurzaamste busvervoer voor schoolreizen in binnen- of 
buitenland: JoJo Tours, Gebo Tours en Betuwe Express.

De voordelen van dit inkoopcollectief voor busvervoer:
 } Zeer gunstige annuleringsvoorwaarden
 } Busvervoerder verzorgt entreetickets (op verzoek)
 } Chauffeurs specifiek gekozen voor doelgroep
 } Stimulering om duurzamer te rijden (d.m.v. apparaten 

die rijgedrag van chauffeur meten)

Ook uw school kan zich vrijblijvend bij dit collectief 
aansluiten. Er is geen afnameverplichting. 
Bovendien blijft het mogelijk om indien 
nodig bij andere touringcarbedrijven reizen 
in te plannen.

Meer informatie? Scan de QR-code.

Loonschade
Leden van VOS/ABB kun-
nen voor het verhalen van 
loonschade tegen gere-
duceerd tarief terecht bij 
BSA Schaderegeling.

BSA Schaderegeling 
verhaalt voor werkgevers 
schade die samenhangt 
met arbeidsongeschiktheid 
als gevolg van een ongeval 
waarvoor een derde aan-
sprakelijk is. Op basis van 
no cure no pay wordt voor 
gerealiseerde resultaten tot 
€ 10.000 normaal gesproken 
15% in rekening gebracht, 
maar VOS/ABB-leden beta-
len slechts 12%. De korting 
komt neer op maximaal 
€ 300 per zaak.

Meer informatie? 
Scan de QR-code. 

Onderwijsjuristen
Heeft u een vraag? Bel of mail de On-
derwijsjuristen en binnen 24 uur heeft u 
antwoord!

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven 
niet alleen antwoord op vragen uit de 
dagelijkse praktijk waar schoolbestuur-
ders en -managers mee te maken krijgen, 
zij kunnen u ook op andere manieren 
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij juridische 
dossiers en geschillenprocedures. Ook 
kunnen de Onderwijsjuristen u vertegen-
woordigen bij diverse rechterlijke organen. 
Daarnaast ontwikkelen ze praktische 
modellen en instrumenten, zoals vaststel-
lingsovereenkomsten, conceptbrieven en 

modellen voor detacherings- en stage-
overeenkomsten. 

De Onderwijsjuristen werken exclusief 
voor leden van VOS/ABB. Op werkdagen 
tussen 08.30 en 12.30 uur kunt u ze telefo-
nisch bereiken op 0348-405250. 
Mailen kan natuurlijk ook: 
onderwijsjuristen@vosabb.nl. U krijgt ge-
garandeerd binnen 24 uur een reactie, ook 
als de beantwoording van 
uw vraag meer tijd vergt!

 } Meer informatie? 
Scan de QR-code.
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Een bestuurdersaansprakelijkheids-  
of bedrijfsaansprakelijkheidsver-
zekering geeft geen dekking tegen 
cybercrime of datalekken, terwijl 
bestuurders en ook toezichthouders 
daar wel op kunnen worden aange-
sproken. ‘Daarom is een cyberver-
zekering écht een must. Die biedt 
uitgebreide dekkingen, ook tegen 
boetes en claims’, aldus Damen, die 
in dit kader ook wijst op de Algeme-
ne Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG).

Meervoudige authenticatie
Aan het afsluiten van een goede 
cyberverzekering zijn wel bepaalde 
eisen verbonden. Zo stellen verzeke-
raars tegenwoordig als voorwaarde 
dat organisaties bij inloggen gebruik-
maken van meervoudige authenticatie. 
Dit betekent dat inloggen met alleen 
gebruikersnaam en wachtwoord 

onvoldoende is. Een extra verificatie is 
verplicht, bijvoorbeeld via een sms of 
een speciale app op de smartphone.

 } Meer weten over cyberrisico’s en 
over de dekking en de premie van de 
cyberverzekering? Scan de QR-code. 
U kunt natuurlijk ook direct contact 
opnemen met Henri 
Damen van Aon:  
06-13817417,  
henri.damen@aon.nl.

Voorzieningenplanning
Leden van VOS/ABB kunnen gebruikmaken van 
een uniek aanbod op het gebied van voorzienin-
genplanning in het voortgezet onderwijs. 

Wij hebben met bureau PentaRho onze specialis-
tische kennis en ervaring over voorzieningenplan-
ning gebundeld. Deze unieke samenwerking heeft 
met name betrekking op regionale plannen voor 
onderwijsvoorzieningen (RPO’s).

Juridische en procesmatige kant
Voorzieningenplanningen gaan over alle wet- en 
regelgeving die van toepassing is op de vraag wie 
waar en onder welke omstandigheden welk soort 
voortgezet onderwijs mag aanbieden. Hieronder 
vallen de regels voor stichting, opheffing, omzet-
ting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. 
Een voorzieningenplanning heeft naast dit juri-
dische aspect ook een sterk procesmatige kant. 
In het voortgezet onderwijs hebben besturen de 

mogelijkheid die voorzieningenplanning met elkaar 
vast te leggen in een plan voor vijf jaar.

Dekkend aanbod in regio
PentaRho heeft van het ministerie van OCW de 
meerjarenopdracht gekregen om in krimpgebieden 
waar het onderwijsaanbod bedreigd wordt, partijen 
bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij het 
verwezenlijken van een dekkend aanbod in de regio. 

VOS/ABB heeft uitgebreide kennis en ervaring op 
het juridische vlak en op het gebied van identiteit 
van het voortgezet onderwijs. PentaRho is zeer 
sterk in procesbegeleiding in voorzieningenplan-
ningen. Onze samenwerking levert een waardevolle 
combinatie op van deze expertises.

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

In de top van onmisbare verzekeringen voor scholen staat de 
cyberverzekering op nummer 1. Dat benadrukt Henri Damen van onze 
verzekeringspartner Aon.

Cyberverzekering must voor scholen CyberHulp
magazine

Aon heeft het Cyber-
Hulp magazine uitge-
bracht. Deze online 
publicatie gaat over het 
essentiële belang van 
online veiligheid, ook 
voor scholen. Onder-
werpen die aan bod ko-
men, zijn onder andere 
phishing en ransomwa-
re. Die behoren tot de 
belangrijkste veroorza-
kers van cyberschade. 
Aon geeft praktische 
tips hoe organisaties 
zich tegen cybercrimi-
naliteit kunnen weren. 

U vindt het online 
CyberHulp magazine 
via deze QR-code:
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De Onderwijsjuristen van VOS/ABB beantwoorden hier veelgestelde vragen van 
bestuur en management van scholen. 

V
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BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT

Wordt de termijn voor de behandeling van een 
bezwaarschrift opgeschort tijdens de zomervakantie?

Dat hangt af van de grond waarop het bezwaar is ingediend. Als het bezwaar wordt inge-
diend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zoals een besluit tot weige-
ring of verwijdering van een leerling, dan moet het schoolbestuur binnen vier weken een 
beslissing nemen. Deze termijn is geregeld is de sectorwetten en wijkt af van de termijn 
van zes weken die is genoemd in de Awb. Tussenkomst van een schoolvakantie is daarop 
geen uitzondering. 

Bij bezwaren die voortvloeien uit bijvoorbeeld een schoolreglement, zoals bezwaren 
tegen het cijfer van een toets of een bevorderingsbesluit, hangt het af van de bepalin-
gen in het schoolreglement of schoolvakanties een opschortende werking hebben op de 
behandeltermijn.

ONBETAALD VERLOF EN UITKERINGEN

Heeft de opname van onbetaald verlof invloed op het recht 
op een WW- of Ziektewetuitkering?

Pas als een werknemer meer dan achttien maanden onbetaald verlof opneemt, heeft 
dat gevolgen voor een recht op een WW-uitkering of Ziektewetuitkering. Het kan zijn dat 
er dan geen recht op een uitkering bestaat, dat de uitkeringsperiode korter is of dat de 
uitkering lager is.

Een werknemer die achttien maanden of korter onbetaald verlof geniet kan, na afloop 
van het verlof en bij uitdiensttreding, aanspraak maken op een WW-uitkering en Ziekte-
wetuitkering. Uiteraard dient dan wel voldaan te worden aan de eisen die de wet daaraan 
stelt. De werknemer mag bijvoorbeeld niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. 

KETENREGELING BIJ ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Welke ketenregeling geldt bij opvolgende arbeids-
overeenkomsten met verschillende gronden in het PO?

Als uitgangspunt geldt dat de standaard keten geldt: drie opeenvolgende contracten 
in drie jaar tijd. Als er in het primair onderwijs een tijdelijke arbeidsovereenkomst op 
grond van vervanging wordt opgevolgd door een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 
werkzaamheden van kennelijke tijdelijk aard, dan is de keten van het laatste contract 
van toepassing: maximaal drie opeenvolgende contracten in drie jaar tijd. Dit geldt ook 
als de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomst weer wordt gegeven in verband met 
vervanging. 

Een uitzondering hierop zijn de tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor ziektevervanging 
van onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel met les- en/of behandel-
taken. Deze arbeidsovereenkomsten tellen niet mee in de standaard ketenregeling. 
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Uitspraken uitgelicht
Enkele opvallende gerechtelijke uitspraken, 
uitgelicht door de Onderwijsjuristen.

Meer informatie: 

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

BESLUIT TOT SCHORSING ALS 
ORDEMAATREGEL

Een schoolbestuur heeft een directeur 
een laptop in bruikleen gegeven. De 
directeur had toegang tot vertrouwelij-
ke informatie op de laptop. Het bestuur 
heeft de directeur geschorst terwijl het 
nader onderzoek deed. De directeur 
heeft daartegen beroep ingesteld bij de 
Commissie van Beroep.

De laptop stond op naam van een oud-bestuurder van 
wie de werkgever de inloggegevens per abuis aan de 
directeur heeft verstrekt. De werkgever is er vervol-
gens achtergekomen dat de directeur toegang had tot 
vertrouwelijke informatie. 

Het schoolbestuur verwijt de directeur dat hij toegang 
had tot vertrouwelijke stichtingsinformatie die op de 
laptop stond, terwijl hij dit niet heeft gemeld. Ook 
heeft de directeur volgens het bestuur een schone 
installatie van de laptop uitgevoerd, waarmee hij alle 
informatie gewist heeft. Het bestuur heeft aan de 
directeur laten weten dat er waarschijnlijk sprake is 
van een datalek en dat men onderzoek wilde doen. Het 
was volgens het bestuur van belang dat de directeur 
hangende het onderzoek geen werkzaamheden ver-
richtte. Daarom werd hij geschorst.

Het oordeel
Volgens de commissie behoort het instellen van een 
dergelijk onderzoek tot de vrije beleidsruimte van de 
werkgever. Omdat het onderzoek zich specifiek op de 
laptop toespitste, die niet meer in het bezit was van de 
directeur, kon de directeur het onderzoek op geen en-
kele wijze beïnvloeden. De commissie oordeelt dat het 
daarom niet nodig was de directeur te schorsen voor 
de duur van het onderzoek. De directeur wordt door de 
commissie in het gelijk gesteld.

VASTSTELLING VAN VASTE AANWEZIGHEIDS-
TIJDEN VOOR ONDERWIJSPERSONEEL

Het bevoegd gezag van een VO-school 
heeft een besluit tot vaststelling geno-
men van vaste aanwezigheidstijden voor 
personeel. De personeelsgeleding van 
de MR (PMR) heeft hierover een instem-
mingsgeschil aanhangig gemaakt bij de 
Landelijke Commissie voor Geschillen 
WMS. 

Volgens de commissie is vast komen te staan dat 
het de afgelopen jaren aan het personeel vrij stond 
om niet-lesgebonden taken thuis te verrichten. Het 
bevoegd gezag controleerde de fysieke aanwezigheid 
op school niet en het personeel was vrij om, uiteraard 
met uitzondering van de op school te geven lessen, 
thuis te werken. Deze situatie was mede het gevolg 
van de coronapandemie. De commissie stelt vast dat 
sprake was van een in de praktijk gegroeide situatie 
die flexibel werken toeliet zonder dat daarvoor kaders 
waren gesteld.

Het oordeel
De commissie oordeelt dat het besluit tot vaststelling 
van tijden met een aanwezigheidsplicht een aangele-
genheid betreft als bedoeld in artikel 12, lid 1 aanhef 
en onder d, van de Wet medezeggenschap op scholen 
(Wms). Het bevoegd gezag had het besluit op grond 
van deze bepaling ter instemming moeten voorleg-
gen aan de PMR. De PMR heeft de nietigheid van het 
besluit terecht ingeroepen. 
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Nieuw in de media
Een selectie uit actuele boeken, documentaires en podcasts die relevant zijn voor bestuur en 
management in het onderwijs. 
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IN DE MEDIA

Agora-concept

Na de zomer start 
Saga Driehuis, een 
school vanuit het Ago-
ra-concept. Henriëtte 
Albregts is de initiatief-
nemer. Opleidingsma-
nager Jan Jaap Hubeek 
en NIVOZ-hoofdredac-
teur Annonay An-
dersson spreken met 
haar over onder meer 
peda-
gogisch 
leider-
schap.

Activeren, differentiëren en 
formatief handelen
Hoe zorg je er als docent voor dat leer-
lingen met plezier naar school blijven 
gaan en actief met de les meedoen? En 
hoe maak je ze verantwoordelijk voor 
hun eigen leerproces? Dit boek helpt 
leraren in het voortgezet onderwijs om 
aandachtiger les te geven en leerlingen 
bewuster te laten leren.

Regeldruk in het onderwijs

Regeldruk is al decennialang een probleem waarmee zowel de overheid als schoolbestuurders, 
schoolleiders en leraren worstelen. Er zijn talloze pogingen gedaan om regeldruk in het onder-
wijs te verminderen. Doordat daarbij steeds wordt gekeken naar de kosten van het naleven van 
regels, lijkt het alsof de regeldruk afneemt. Maar schoolbestuurders, schoolleiders en leraren 
ervaren het tegenovergestelde. 

In dit kader deed Marlies Blesgraaf voor haar promotie 
onderzoek naar de aanpak van regeldruk, vooral van het 
ministerie van OCW. Ze bespreekt de verschillende in-
strumenten die daarbij zijn ingezet. Blesgraaf analyseert 
de literatuur en onderzoekt welke factoren bijdragen 
aan regeldruk. Naast de wet- en regelgeving zoomt ze in 
op factoren die te maken hebben met de context waarin 
regels moeten worden nageleefd en uitgevoerd. 

Ook kijkt ze in dit kader naar de personen die dit moeten 
doen. Haar onderzoek biedt inzichten in het concept re-
geldruk die nuttig kunnen zijn bij de aanpak ervan in het 
onderwijs. Haar proefschrift is verkrijgbaar bij uitgeverij 
Boom juridisch.

Auteur: Marlies Blesgraaf  Uitgever: Boom juridisch   

ISBN 9789462126794  558 pagina’s  € 65,00

Aantrekkelijke 
werkplek

Adviseur Tjip de Jong 
praat met onder 
anderen directeur 
Lotte Bakker van obs 
Tuindorp in Utrecht en 
haar collega Fabiënne 
Smulders van basis-
school De Vlashof in 
Tilburg over werkgeluk 
en positief werkge-
verschap. Wat is nodig 
voor een aantrekkelijke 
werkplek?

Check je bedrijfsvoering
Elke organisatie staat voor belangrijke 
vragen die te maken hebben met goede 
bedrijfsvoering. Hoe boei en bind je me-
dewerkers? Hoe blijf je wendbaar, doel-
matig en van waarde in een omgeving 
die voortdurend verandert? Organisatie-
adviseur Mark Huijben geeft antwoord 
op deze en andere vragen.

Boek

Boek

Podcast Podcast

Boek



Met vertrouwen en duidelijkheid over het waarom, wat en hoe van uw personeels-
beleid vergroot u de motivatie van uw mensen. Dat was altijd al belangrijk, maar nu 
helemaal! Want hoe vindt u in de krappe arbeidsmarkt de toppers van morgen en hoe 
behoudt u waardevolle collega’s? Het antwoord vindt u in strategisch personeelsbe-
leid waarmee u de koers voor de komende jaren kunt uitzetten.

D e termen ‘gedeeld leiderschap’ en ‘eigenaar-
schap’ komen vaak voorbij nu de personele 
uitdagingen waar onderwijsinstellingen voor 
staan almaar groter worden en wendbaarheid 

steeds belangrijker wordt. Onder ‘gedeeld leiderschap’ 
verstaan wij het samen nadenken over hoe het beleid 
eruit moet zien en met elkaar wordt uitgevoerd. Dat kan 
natuurlijk alleen met gemotiveerde medewerkers. Maar 
dat is niet genoeg: ze moeten ook wendbaar en vitaal 
zijn en zich als eigenaar durven op te stellen. Daarvoor 
is het nodig dat de doelen van de organisatie matchen 
met persoonlijke ambities. 

PROCES
Om hier een positieve dialoog over te voeren, kunt 
u gebruikmaken van de employee journey (ook wel 
bekend als de ‘werkreis’). Door medewerkers positieve 
en negatieve ervaringen in hun arbeidsrelatie te laten 
benoemen, ontstaat zicht op kritieke processen. De me-
dewerkers kunnen vervolgens in groepjes deze proces-
sen herontwerpen, vanuit hun eigen doelen en die van 
de organisatie. Zo ontstaan processen die niet alleen 
aansluiten op de waarden van uw mensen, maar ook op 
die van uw onderwijsinstelling. Wij hebben inmiddels 
verschillende keren ervaren dat ogenschijnlijk kleine 
issues voor medewerkers erg belangrijk kunnen zijn. 
Gelukkig zijn die issues vaak relatief eenvoudig op te 
lossen. Zo versterkt u in gezamenlijkheid de organisatie.

IMPACT
Wilt u een strategisch personeelsbeleid dat echt 
impact heeft op uw organisatie? Start dan de dialoog 
op bestuursniveau. Deze dialoog zien we steeds vaker 
terugkomen als basis voor de gesprekkencyclus. Het 
slechts beoordelen van medewerkers draagt niet altijd 

bij aan hun motivatie. Het is beter om te focussen op het 
behalen van doelen. Zo komt ontwikkeling centraal te 
staan. Het blijft natuurlijk wel van belang om een goede 
balans te vinden tussen formele gesprekken en eigen 
regie van medewerkers. Een continue dialoog heeft dus 
impact op verschillende niveaus.

AAN DE SLAG!
VOS/ABB kan u ondersteunen om een breed gedragen 
strategisch personeelsbeleid neer te zetten. Op basis 
van onze ervaring kunnen wij samen met u het proces 
inrichten. Ook kunnen we de opbrengsten van bijeen-
komsten vertalen naar concrete doelen, een plan van 
aanpak en een reeks activiteiten die op uw onderwijs-
instelling is toegespitst. Dat doen wij graag samen met 
u als bestuurder, uw directeuren en/of uw beleidsmede-
werkers. Zo wordt het een echte co-creatie!

Strategisch 
personeelsbeleid, juist nú!

Meer weten? 
Neem contact op met Addy Nieuwenhuis en Ivo Israel van het 
Team HRM van VOS/ABB via hrm@vosabb.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook: 
Addy Nieuwenhuis: 06 - 14 02 04 67
Ivo Israel: 06 - 22 93 96 53
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ADVIES

Advies nodig? Neem contact op met VOS/ABB via 0348-405250 of via welkom@vosabb.nl.



Vacatures effectief 
onder de aandacht
exclusief voor leden van VOS/ABB

Via VOS/ABB bereikt u de kandidaten die u zoekt:
	}  BESTUURDERS
	}  TOEZICHTHOUDERS

	} DIRECTEUREN
	} STAFMEDEWERKERS

Totaalaanbod voor uw arbeidsmarktcommunicatie
•  Media-advies
•  Wervende teksten
•  Vormgeving advertenties
•  Social media-banners

 
Adverteren in de krant? VOS/ABB-leden krijgen forse korting!
Meer informatie: www.vosabb.nl/vacatures-openbaar-onderwijs
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