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Naast forse kostenbesparingen 
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ontzorging en gemak! 
Allemaal via uw vertrouwde 

profielorganisatie. 

Onbezorgd samen 
inkopen met 7000 

scholen?



WIJ GAAN NAAR SCHOOL !

Ties: ‘Ik ben hier gekomen toen ik in groep 5 zat. Dat was 
best wel wennen, want ik moest gelijk meedoen met 
Chinees. Karakters leren schrijven en zo. Toen dacht ik wel 
eens van ‘wacht, wacht, wacht, ik weet niet meer waar het 
over gaat’. Het leukste vind ik gym. Freerunnen, dat is echt 
leuk!’

Jet: ‘Na de kleutergroep ben ik gelijk naar Nova gegaan. 
Je krijgt hier extra vakken, met meer uitdaging. Straks 
op Visser ’t Hooft ga ik door met Chinees. We leren hier 
ook schaken en doen projecten waarvoor je werkstukken 
maakt. Wat ik fijn vind aan onze klas, is dat het lekker rustig 
is. Dan kan ik me goed concentreren’.

Ties en Jet
Ties Trouw en Jet Zeppenfeldt hebben al bijna drie jaar verkering. Ze zitten nu nog in groep 8 van 

openbare basisschool Anne Frank in Leiden en volgen daar Nova-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 
Na de zomer gaan ze naar het voortgezet onderwijs.

OP DE PAGINA’S 10 TOT EN MET 14 KUNT U EEN ARTIKEL LEZEN OVER HET NOVA-ONDERWIJS VAN OPENBARE BASISSCHOOL ANNE FRANK IN LEIDEN EN 

HET AANBOD VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM.
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Een stralend kind

Mijn zoon is allang geen kleuter 
meer, maar ik weet nog goed hoe 
hij vroeger de school uit kwam 
rennen met een werkstuk dat hij 
in de klas had gemaakt. Als ik dan 
iets zei als: ‘O, ik zie dat je ons huis 
hebt getekend, met de auto voor de 
deur’, dan straalde hij helemaal. Dan 
liepen we samen vrolijk naar huis, 
maar soms zag ik onderweg soort-
gelijke kleuterwerkjes als oud vuil op 
straat slingeren: al meteen wegge-
gooid door een kind op weg naar 
huis, omdat hij al wist dat moeder er 
toch nooit naar keek… 

Ik vond het toen al zo jammer. Wat een gemiste kans. Want 
juist de belangstelling van ouders voor het schoolwerk is zo 
belangrijk voor een kind: hij merkt dan dat zijn werk op school 
ertoe doet, en gaat nog beter zijn best doen. Dat is precies 
waarom onze scholen ouderbetrokkenheid zo belangrijk 
vinden. Toen vroeg ik me af waarom sommige ouders niet 
geïnteresseerd zijn in het schoolwerk van hun kind. Nu snap 
ik dat iets beter: vaak zijn het nieuwkomers of vluchtelingen 
die uit een andere cultuur komen, een cultuur waarin het he-
lemaal niet op prijs wordt gesteld als ouders zich met school 
bemoeien. En als je dan ook onze taal nog niet spreekt, hoe 
weet je dan dat het in Nederland anders is?

Daarom vind ik het project ONS! zo belangrijk, en heb ik  er 
een artikel over geschreven voor dit nummer (pagina 28/29). 
ONS! staat voor Ouders-Nieuwkomers-School. Het houdt in 
dat vaste vrijwilligers worden gekoppeld aan vluchtelingenge-
zinnen, speciaal om de contacten tussen school en thuis te 
versterken. Een simpele opzet, die geweldig werkt. Het project 
wordt nu landelijk uitgerold: scholen en gemeenten kunnen 
zich aanmelden. En vrijwilligers natuurlijk ook: de bruggen-
bouwers, die de kloof tussen school en thuis overbruggen.

Misschien meld ik me wel aan als zo’n bruggenbouwer. Want 
ik weet hoe groot het effect van ouderbetrokkenheid is op 
een kind - maar bovendien: zo’n stralend snoetje gun ik iedere 
ouder. 

Lucy Beker
hoofdredacteur
redactie@vosabb.nl
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10 Hoogbegaafde leerlingen
 Er komt meer geld voor onderwijs 

aan hoogbegaafde leerlingen. Hoe 
ziet dat er eigenlijk uit? Een kijkje op 
het Stedelijk Gymnasium Schiedam 
en openbare basisschool Anne 
Frank in Leiden.

15 Invulling geven aan  
identiteit

 Schoolleiders die echt invulling 
willen geven aan het specifieke ka-
rakter van het openbaar onderwijs, 
vinden handvatten in de training 
‘Identiteit en diversiteit in het onder-
wijs’. 

16 Boeddhisme in het  
Westland

 Een nieuwe vorm van g/hvo is het 
boeddhistisch vormingsonderwijs. 
De eerste pilot loopt in het Westland.

18 Een boze ouder… wat nu?
 Staat er ineens een boze ouder voor 

je neus, wat doe je dan als (jonge) 
leerkracht? Tips van Siep van der 
Galiën die hiervoor trainingen geeft. 
De rol van de schoolleider blijkt 
cruciaal.

20 Een rookvrij schoolplein
 Zo krijg je het schoolplein rookvrij: 

de juiste balans tussen controleren 
en negeren. En wat doe je als de 
rokende leerlingen vervolgens de 
wijk in trekken?

22 Minder werkdruk
 In Maastricht is het al gelukt om de 

werkdruk op obs Binnenstad flink te 
verminderen, terwijl het onderwijs 
verbeterde. Directeur Desirée Joris-
sen vertelt hoe dat is bereikt.

24 Gebouwd op de groei
 De splinternieuwe vmbo-school op 

het Zeeburgereiland in Amsterdam 
is klaar voor de groei van de wijk. 
Het openbare Cburg College is 
groot, licht en open.

26 Chinees heeft de toekomst
 Het vak Chinese taal en cultuur 

wordt steeds populairder in het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen 
vinden het niet alleen cool, maar 
snappen ook dat China belangrijker 
wordt in de handel.

28 Nieuwkomers bij school 
betrekken

 Met een schoolmaatjes-project is 
het mogelijk om de kloof tussen 
school en nieuwkomers te over-
bruggen. Uit de eerste ervaringen 
blijkt dat het werkt.
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Meer ruimte voor 10-14-scholen
De pilot met 10-14-scholen wordt uitgebreid. Per 1 augustus 2018 mag 
een tweede lichting scholen instromen in het experiment. Het gaat om 
aparte scholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

In augustus 2017 is de pilot van 
start gegaan met zes 10-14-scholen, 
ook wel tienerscholen genoemd. 
Doel van dit onderwijs is om leer-

lingen een betere aansluiting en 
soepele overgang van het primair 
naar het voortgezet onderwijs te 
bieden. Binnen het 10-14 onder-
wijs krijgen de kinderen door een 
eigen leerplan meer maatwerk: 
de een kan sneller aan vo-vakken 
beginnen, terwijl de ander nog wat 
achterstanden kan wegwerken.
Magazine Naar School! heeft in 
oktober 2016 aandacht besteed 
aan de eerste openbare 10-14 
school: De LeerOnderneming in 
Ridderkerk (foto).

Tweetalig onderwijs groeit
Tweetalig onderwijs (tto) wordt vooral gegeven op vwo-scholen, maar 
havo en vmbo zijn bezig aan een inhaalslag. 

Op de havo groeit het aantal tto-leerlingen het hardst, zo blijkt uit het rapport 
Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs van het Nuffic, de Neder-
landse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Ten opzichte 
van vorig schooljaar was op de havo een toename te zien met 28,9 procent. 
Op het vmbo nam tto met 9,9 procent toe, op het vwo met 7,4 procent.

Het aantal scholen dat tto aanbiedt, is niet toegenomen. Dat komt doordat 
scholen vaak starten met tto op het vwo en daarna het aanbod uitbreiden 
naar de havo en het vmbo.
Het rapport staat op www.nuffic.nl (>publicaties).

Burgerschapsvorming 
belangrijk
De meeste ouders in Nederland 
en Vlaanderen vinden levens-
beschouwing, burgerschaps-
vorming en diversiteit belangrijke 
thema’s die op school aan bod 
moeten komen. 

Dat blijkt uit onderzoek dat de 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) en de Vlaamse ouderkoepel 
KOOGO op 20 april in Helmond 
hebben gepresenteerd tijdens een 
expertmeeting over het openbaar 
onderwijs in Nederland en Vlaan-
deren. Deze bijeenkomst was ge-
organiseerd door VOS/ABB en de 
Vlaamse zusterorganisatie OVSG. 

Plaats van ontmoeting
Ouders vinden aandacht voor le-
vensbeschouwing, burgerschaps-
vorming en diversiteit belangrijk 
voor de ontwikkeling van hun kin-
deren tot mondige burgers. Ook 
zien ze de (openbare) school als 
een plaats van ontmoeting waar 
hun kinderen leren omgaan met 
verschillen en waar ze in contact 
komen met verschillende visies en 
opvattingen.

Het Nederlandse deel van het on-
derzoek staat op www.voo.nl , het 
Vlaamse deel op www.koogo.be. 

Koningin van de Jeugd
Chris Heidstra is gekozen tot de nieuwe Koningin van de Jeugd. Zij zit 
op het openbare Willem de Zwijger College in Papendrecht.

Chris (14) werd tot Koningin van de Jeugd gekozen op het Unicef 
Kinderrechten Debattoernooi 2018 op 21 april in het openbare Stedelijk 
Gymnasium in Arnhem. Zij vindt het belangrijk dat de aarde een leefba-
re plek blijft voor de komende generaties. Daarom wil ze problemen als 
klimaatverandering en milieuvervuiling veel aandacht geven. Eén keer 
per jaar, op Kleine Prinsjesdag in september, houdt de Koningin van de 
Jeugd een zelfgeschreven troonrede in de Ridderzaal.
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Positiever over homo’s
Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs denken steeds positiever over 
homo’s, lesbiennes en biseksuelen, maar het is voor een deel van de Nederlandse 
jongeren die niet heteroseksueel zijn, nog steeds onmogelijk om op school uit de 
kast te komen. 

Dat blijkt uit het rapport Opvattingen over seksuele en 
genderdiversiteit in Nederland en Europa van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Daarin staat ook leerlingen 
in het voortgezet onderwijs op basis van de situatie op hun 
school inschatten of het mogelijk is om daar te vertellen dat 
ze niet heteroseksueel zijn. Eén op de vijf geeft aan dit tegen 
niemand te kunnen zeggen, ruim de helft zegt dat dat wel 
kan. Net als Nederlandse volwassenen denken scholieren 
negatiever over twee zoenende jongens of twee zoenende 
meisjes dan over een jongen en een meisje die zoenen. 
Een beperkt deel geeft aan dat lesbische, homoseksuele of 
biseksuele jongeren niet hun vrienden mogen zijn.

Het rapport staat op www.scp.nl.

Hoe pakt u 
werkdruk aan?

VOS/ABB wil graag 
weten hoe scholen in het 
primair en voortgezet 
de werkdruk aanpakken. 
Hoe doet ú dat en wilt 
u dat delen met andere 
scholen?

Alvorens u aan de slag 
gaat met werkdrukvermin-
dering, zult u een helder 
beeld moeten hebben van 
de maatregelen die passen 
binnen de context van uw 
school. VOS/ABB wil u daar 
graag bij helpen door u in 
contact te brengen met 
scholen die hier ervaring 
mee hebben.

Bent u op zoek naar een 
goed praktijkvoorbeeld of 
wilt u de aanpak van uw 
school delen met collega’s 
in het land? Wij horen het 
graag! U kunt hierover con-
tact opnemen met onze 
HRM-specialist Ivo Israel: 
06-22939653, iisrael@
vosabb.nl. U kunt u ook bij 
hem terecht als u vragen 
hebt over het verminderen 
van werkdruk en de rege-
lingen die daarvoor in het 
leven zijn geroepen.

In dit nummer op pagina 
22-23 een artikel over obs 
Binnenstad in Maastricht, 
die de administratieve last 
voor leraren al drastisch 
heeft teruggedrongen.

Passende maatregelen
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er ‘passende maatregelen’ moeten 
volgen als blijkt dat een school geen aandacht heeft voor seksuele diversiteit.

De Kamer nam hiertoe een motie aan van SP’er Jasper van Dijk. De aanleiding voor 
hem om de motie in te dienen was de constatering van de Inspectie van het Onderwijs 
dat 14 procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs zich niet houdt 
aan de aangescherpte eisen met betrekking tot seksuele diversiteit. Het wordt uit de 
motie overigens niet duidelijk wat Van Dijk met ‘passende maatregelen’ bedoelt.

Kalender seksuele diversiteit

Op de Aan de slag kalender voor het basison-
derwijs staan themadagen waarop in de klas 
aandacht kan worden besteed aan seksuele 
diversiteit.

‘Voor een kind bestaat seksuele diversiteit 
bijvoorbeeld uit het feit dat alle kinderen in de 
klas een andere thuissituatie hebben, soms 
ook met twee moeders of juist geen moeder’, 
aldus Gay & School dat de kalender heeft 
samengesteld. Er zijn door het jaar heen 
verschillende momenten waarop aandacht 
kan worden besteed aan seksuele diversi-
teit, zoals Valentijnsdag, de Week van de 
Lentekriebels, Moederdag en de Nationale 
Voorleesdagen. 

Lees meer op www.gayandschool.nl.

De liefste week in 

het jaar, voor iedereen! 

De beste week voor liefde, 

respect en diversiteit.

Uitgewerkte suggesties voor po-activiteiten op deze kalendermomenten, zijn te vinden op www.kerndoel38.nl.

Week Tegen Pesten (derde week september)

Valentijnsdag (14 februari)

Respectvol carnaval (tussen 1 februari en 7 maart)

Week van de Lentekriebels (derde week maart)

Moederdag (2e zondag van mei)

Vaderdag (3e zondag van juni)

Kinderboekenweek (begin oktober)

Week van Respect (begin november)

Week van de Mediawijsheid (derde week november)

Kinderrechtendag (20 november)

Nationale voorleesdagen (eind januari)

Gedichtendag / Poëzieweek (eind januari)

Via boeken 
kunnen kinderen 

kennismaken met de diversiteit in de samenleving. De Voor-leesdagen, de Poëzieweek en  de Kinderboekenweek zijn  daarom goede momenten om te werken aan respect voor  
seksuele diversiteit.

 

 
Moederdag en Vaderdag 

betekenen niet 

voor alle kinderen hetzelfde.  

Het kwartetlespakket ‘Met wie 

woon jij?’ geeft de mogelijkheid 

hier eens bij stil te staan.

De dag van 

de (anonieme) 

liefdesverklaring is een 

prachtige dag om het te  

hebben over verliefdheid en 

respect.

 
 

Ongeplande   haakjes zijn er elke 
dag, als je er op let.

 
 

Kerndoel 38: …. RESPECTvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit…
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Wie wil in panel burgerschapsonderwijs?

De Respect Education Foundation (REF) zoekt leraren die in een panel 
willen dat de behoefte aan burgerschapsonderwijs in kaart brengt.

De REF wijst erop dat er heel veel 
aanbieders, methodes, program-
ma’s, trainingen en dergelijke zijn 
en dat scholen daardoor soms 
door de bomen het bos niet 
meer zien. ‘Wij zijn nu hard aan 
het werk om deze versplintering 
van initiatieven tegen te gaan. 
We houden van verbinden en 

samenwerken, vooral met de 
doelgroep zélf!’, aldus de REF. Het 
panel komt twee keer per jaar 
bij elkaar. Verder is er online en 
telefonisch contact.

Aanmelden kan via  
sjouke@respecteducation.me.

Gratis lesmateriaal mediawijsheid
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen gratis les-
materiaal voor mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media 
Paspoort. 

Het gaat om lessen die zijn ontwikkeld door de Nationale Academie 
voor Media & Maatschappij. Ze gaan onder meer over reclamewijsheid, 
informatievaardigheden, privacy en veiligheid. Basisscholen kunnen 
instappen met de groepen 1 tot en met 5. Het voortgezet onderwijs kan 
kiezen uit lessen voor de onderbouw en de bovenbouw. 

www.nationaalmediapaspoort.nl.

In het onderwijs 
verdien je niet slecht
Mensen met een hbo-opleiding die 
in het onderwijs werken, verdienen 
ongeveer net zo veel als andere 
hbo-opgeleiden. Dat meldt het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
dat in kaart heeft gebracht wat het 
arbeidsmarktrendement is van hbo- 
en universitaire opleidingen. 

Als wordt gekeken naar hbo-opge-
leiden in het onderwijs, valt onder 
meer op dat het merendeel (86 
procent) een opleiding heeft gedaan 
om les te geven. De rest heeft een 
diploma behaald in de studierichting 
Onderwijskunde. Het CBS meldt ook 
dat universitair geschoolde leraren 
het goed doen op de arbeidsmarkt. 
Ze hebben vaker werk en ook vaker 
een vaste baan en minder vaak een 
uitkering dan andere mensen met een 
universitaire opleiding.

Teambeurs weer  
beschikbaar

Schoolbesturen in het primair onderwijs 
kunnen tot 15 oktober weer de Team-
beurs aanvragen. Deze subsidie is be-
doeld voor leraren die in teamverband 
een masteropleiding willen volgen.

De Teambeurs biedt de studerende 
leerkrachten ruimte voor studieverlof en 
tijd om opgedane kennis in te bedden 
in de school. De subsidie moet worden 
aangevraagd door het schoolbestuur, 
samen met de betrokken leraren en 
schoolleiders. 
Alle informatie staat op www.dus-i.nl/subsi-
dies/teambeurs-primair-onderwijs.

Masteropleiding schoolleiders
Ook schoolleiders in het primair onderwijs 
kunnen met subsidie een masteropleiding 
volgen, eventueel voorafgegaan door een 
pre-master. Zij kunnen een tegemoetko-
ming in de vervangingskosten aanvragen. 

Meer informatie hierover op  
www.dus-i.nl/subsidies/schoolleiders- 
tegemoetkoming.

Scholen gezocht: onderzoek naar roken, 
alcohol en drugs
De Universiteit Maastricht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) zijn op zoek naar scholen voor voortgezet onderwijs 
die willen meedoen aan het RADAR-onderzoek. RADAR staat voor 
Roken, Alcohol, Drugs en Ander Risicogedrag.

Het onderzoek bestaat uit 
drie keer een korte online 
vragenlijst die wordt afge-
nomen bij één of meer klas-
sen. Aan het einde van het 
onderzoek krijgt uw school 
een overzicht waarmee u 
kunt zien hoe de resultaten 
zich verhouden tot die van 
andere scholen en tot de 
gegevens van een aantal 
jaren geleden. 

Aanmelden voor de RADAR-studie kan tot 1 oktober bij onderzoeker 
drs. Gerjanne Vennegoor via radar@maastrichtuniversity.nl. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.  
Op de pagina’s 20 en 21 staat een artikel over rookvrije schoolpleinen.
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HANS TEEGELBECKERS

directeur VOS/ABB

Alles op een A3-vel!
Het kan en het lukt - en het bevalt prima, vertelt directeur Desirée Jorissen in dit 
nummer van magazine Naar School! (pagina 22/23). ‘Je moet je als school bezighou-
den met wat goed is voor de leerling en niet hele romans schrijven’. 

Telefoonboeken
We moeten dus niet hele romans willen schrijven. Ik vind dat dit ook geldt voor de 
mensen die de onderwijs-cao’s maken. Dat zijn al jarenlang enorme boekwerken. 
Nu de papieren telefoonboeken niet meer bestaan, behoren de onderwijs-cao’s tot 
de dikste papierverslinders. De CAO PO 2016-2017 bijvoorbeeld telt inclusief bijlagen 
maar liefst 417 pagina’s (ja, u leest het goed: 417 pagina’s!). In het voortgezet onderwijs 
maken ze het wat minder gortig, maar met 248 pagina’s is de CAO VO 2016-2017 nog 
altijd een boekwerk waar de gemiddelde auteur de vingers bij aflikt. Alleen de lezer 
niet, want de inhoud is namelijk niet zo spannend. Wat te denken van de tientallen 
artikelen over het dienstverband? Voor (on)bepaalde tijd, voor de startende leraar, 
de onbevoegde leraar, de leraar in opleiding en ga zo maar door. Of de uitgebreide 
toelichting op het verlof?  Vakantieverlof, kortdurend verlof, ziekteverlof, lang bui-
tengewoon verlof voor politieke functies, verlof voor overleg- en advieswerkzaam-
heden enz. enz. De cao’s richten zich onder andere op werkdrukvermindering, 
maar we weten allemaal wat daarvan in de praktijk terechtkomt…

Overlegcircus
Zou het korter kunnen? Jazeker, het kan véél korter, en dat zou heel veel tijd (en dus 
ook veel geld) schelen. Nu is het nog zo dat de werkgeversorganisaties PO-Raad 
en VO-raad samen met de vakbonden een ritueel overlegcircus in stand houden 
om steeds maar weer nieuwe cao’s voor het onderwijs af te sluiten. Daar doen ze 
maanden en maanden over, soms meer dan een jaar. De ene cao is nog niet afgeslo-
ten of er wordt alweer gekissebist over de volgende. Van tijd tot tijd ligt het overleg 
stil, omdat de ene partij het niet eens is met de andere en boos wegloopt. Dan moet 
er gemasseerd worden en gaat het gesprek verder. Het hoort er allemaal bij in dit 
immer draaiende circus, maar het publiek zit er volgens mij echt niet meer op te 
wachten. 
Ik durf de weddenschap aan dat de onderwijs-cao’s veel korter kunnen. Laten we 
het eens proberen. Het hoeft van mijn part niet op één A3-vel, een paar vellen mag 
ook. De essentie moet zijn dat we met de grootst mogelijke flexibiliteit alles regelen 
tussen werkgever en werknemer met als hoger doel goed onderwijs voor alle kin-
deren en een fijne, uitdagende en professionele werkomgeving.

Openbare basisschool 
Binnenstad in 

Maastricht laat zien 
dat het mogelijk 

is om met een 
positieve aanpak en 

zonder geklaag de 
werkdruk te verlagen 

én de kwaliteit van 
het onderwijs te 

verhogen. Op die 
school past alle 

informatie over een 
leerling op één A3-vel. 

COLUMN

‘Ook de onderwijs-cao’s kunnen véél korter , 
dat zou veel tijd schelen’
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Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor 
onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. In het 
regeerakkoord staat dat er tientallen miljoenen 
euro’s voor zijn gereserveerd, omdat ook deze 
kinderen specifieke aandacht verdienen. Waaruit 
bestaat het aanbod dat scholen bieden? En hoe 
organiseren ze het? Rector Benedict Hamans van 
het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam 
en docent Marije Zuidervaart van de eveneens 
openbare basisschool Anne Frank in Leiden laten 
het zien.

Meer aandacht voor 
(hoog)begaafde 
leerlingen

TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Van links naar rechts: Thorben Plugge, Hannah Teeuw en Erik van Weelderen van het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam.
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STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM

Begaafdheidsprofielschool 
biedt extra uitdaging

‘Onderwijs aan begaafde leerlingen zit als het 
ware in ons DNA’. Dat zegt rector Benedict 
Hamans van het openbare Stedelijk Gymnasium 
Schiedam, een begaafdheidsprofielschool.

Begaafdheidsprofielscholen hebben sinds 2007 hun eigen 
vereniging: Vereniging BPS. Eerst waren er alleen scholen 
voor voortgezet onderwijs bij aangesloten, maar sinds 2014 
kunnen ook basisscholen lid worden. De scholen krijgen 
een certificaat als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. 
Ze moeten onder andere binnen een flexibel programma 
een ruim inhoudelijk aanbod voor begaafde leerlingen heb-
ben. Een andere voorwaarde is dat expertise wordt gedeeld 
met ouders en andere scholen in de regio. Om de vier jaar 
vindt onderlinge visitatie plaats om de certificering te her-
bevestigen. Er zijn nu 34 scholen voor voortgezet onderwijs 
en 13 basisscholen die het certificaat hebben en in totaal 23 
aspirant-leden die dat nog moeten krijgen.

‘Je ziet niet altijd aan 
de cijfers dat een leerling 
hoogbegaafd is’

Niet allemaal negens en tienen
Het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam is een van de 
gecertificeerde leden. ‘Onderwijs aan begaafde leerlingen 
zit als het ware in ons DNA’, zegt rector Benedict Hamans. 
‘Veel leraren bij ons hebben hier affiniteit mee. Twee hebben 
er een speciale opleiding voor gevolgd. Wij kijken heel goed 
naar onze leerlingen. De grootste valkuil is dat je op basis 
van toetsen en cijfers niet ziet dat een leerling extra begaafd 

is. Ze halen echt niet allemaal negens en tienen, er zijn er 
ook die zesjes halen. Leraren die traditioneel naar deze 
leerlingen kijken, zeggen vaak dat ze eerst maar eens beter 
moeten gaan presteren. Maar dan kun je vaak wachten tot 
sint-juttemis. Daarom laten wij al onze leerlingen testen door 
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Zo krijgen wij 
een goed beeld van ze.’

Rector Hamans met leerlingen van het Schiedamse gymnasium die voor het project Shell Eco Marathon een energiezuinige auto bouwen.



13NAAR SCHOOL! NR 14

Project Plus en masterclasses
Onderdeel van het begaafdheidsprofiel van 
de Schiedamse school is Project Plus. Leer-
lingen die extra uitdaging nodig hebben, 
mogen lessen skippen als ze die kunnen 
missen. In de tijd die daardoor vrijkomt, 
werken ze aan een programma dat ze zelf 
samenstellen. Elke leerling presenteert zijn 
of haar project op een speciale middag aan 
toekomstige leerlingen, ouders en mede-
leerlingen. ‘In Project Plus zitten vooral leer-
lingen uit de jaren 1, 2, 3 en 4. In de vijfde en 
zesde kiezen ze eerder voor extra vakken of 
voor versnelling’, aldus Hamans.
Een ander onderdeel voor begaafde leerlin-
gen is het junior-masterclassprogramma. ‘Er 
komen wetenschappers langs, bijvoorbeeld 
van de TU Delft of de Universiteit Leiden. 
Zij geven gastcolleges. Het is prachtig om 
te zien met welke vragen de leerlingen dan 
allemaal komen. Laatst was hoogleraar Eve-
line Crone te gast. Zij houdt zich in Leiden 
bezig met hersenonderzoek.’

School is ook leefgemeenschap
Als begaafdheidsprofielschool ontplooit het 
gymnasium activiteiten voor andere scho-
len in de regio. Zo wordt er samengewerkt 
met basisscholen die plusklassen hebben. 
‘Dat doen we bijvoorbeeld met openbare 

basisschool De Singel, hier in Schiedam. Die school heeft een plusklas en 
de leerlingen komen bij ons op bezoek. Dat zijn niet allemaal hoogbegaafde 
kinderen, maar die zitten er natuurlijk wel tussen. Wij kunnen basisscholen 
ook adviseren als ze niet goed weten hoe ze begaafde leerlingen extra 
uitdaging kunnen bieden.’ 
Kinderen die zo snel door de basisschool gaan dat ze op jonge leeftijd al 
naar het gymnasium kunnen, zijn welkom, maar er zijn wat dat betreft wel 
grenzen, vertelt Hamans. ‘Tien jaar is voor ons wel de ondergrens. Vorig jaar 
kregen we een verzoek voor een leerling van acht, maar qua emotionele 
ontwikkeling matcht dat niet meer. Er is meer dan het cognitieve, als school 
zijn we ook een leefgemeenschap. Het gaat er niet altijd om zo snel mogelijk 
hordes te nemen. We willen ook altijd dat een leerling het hele programma 
van de basisschool heeft gezien, ook al is dat dus niet in acht jaar, en het 
liefst de eindtoets heeft gemaakt.’

Tussenjaar in intermezzoklas
De intermezzoklas is een nieuw project waarvoor het Schiedamse gym-
nasium zich heeft laten inspireren door het eveneens openbare Stedelijk 
Gymnasium Nijmegen. ‘Voor leerlingen die cognitief klaar zijn met het 
basisonderwijs, maar nog niet toe zijn aan het vwo, komt er een tussenjaar. 
Ze krijgen daarin een programma met vakken die ze niet in het jaar daarna 
zien, want anders voegt het niets toe. Bijvoorbeeld Esperanto, verhaalana-
lyse, wellicht Japans of ‘ontwerpen en maken’. We hebben subsidie aange-
vraagd om dit komend schooljaar te ontwikkelen en om er het jaar daarna 
mee te starten.’ | 

Meer weten over de Vereniging BPS? 
Ga naar www.begaafdheidsprofielscholen.nl. Als u meer wilt weten over 
de aanpak van het Stedelijk Gymnasium Schiedam, kunt u contact 
opnemen met rector Benedict Hamans via b.hamans@stgs.nl.

OPENBARE BASISSCHOOL ANNE FRANK LEIDEN

Aparte klassen voor 
hoogbegaafde kinderen

Openbare basisschool Anne Frank in Leiden heeft ruim 
acht jaar ervaring met onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen. Het zogenoemde Nova-onderwijs staat in 
Leiden en omgeving goed bekend en de school heeft 
daardoor een regiofunctie gekregen. Er zitten niet alleen 
kinderen uit Leiden op, maar ook uit plaatsen als Wassenaar, 
Voorschoten, Leiderdorp en Sassenheim.

In februari 2010 begon deze school met twee groepen voor HB’ers, zoals 
hoogbegaafde leerlingen vaak worden genoemd. Dat was destijds onder 
de vlag van de Leonardo-stichting. Toen die stichting in 2014 na veel interne 
strubbelingen failliet ging, werd de overstap gemaakt naar kenniscentrum 
Novilo voor talentontwikkeling en hoogbegaafdenonderwijs, vertelt Marije 

Zuidervaart. Zij geeft drie dagen per week 
les aan een Nova-combinatiegroep en 
coördineert één dag per week samen met 
de directeur het onderwijs aan hoogbegaaf-
de kinderen. ‘We hebben nu drie groepen 
speciaal voor kinderen met een IQ van 
130 of meer. Ik sta voor groep 3-4 en we 
hebben ook HB-groepen 5-6 en 7-8. Elke 
groep heeft ongeveer 20 leerlingen.’ Nova 
staat voor ‘nieuwe ster’. De kinderen van de 
school hebben die naam zelf bedacht.

Regiofunctie
De aanleiding om met HB-onderwijs te 
beginnen, was dat er bij het schoolbestuur, 
de stichting PROO Leiden, signalen binnen-
kwamen dat er een duidelijke vraag naar 
was. ‘Dat was een kans voor onze school. 
Er waren hier toen leerlingen die ervoor in 
aanmerking kwamen. Nu heeft de school 
een regiofunctie. Er zitten niet alleen kinde-
ren op uit Leiden, maar er komen er ook 
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uit Wassenaar, Voorschoten, Leiderdorp en 
Sassenheim. De vraag is groot, er is elk jaar 
een wachtlijst.’ 
Het aanbod voor hoogbegaafde kinde-
ren staat los van het reguliere onderwijs, 
maar de Nova-klassen maken nadrukkelijk 
wel deel uit van de school. ‘Ze horen er 
helemaal bij, maar zitten dus wel in aparte 
klassen. Wij comprimeren het reguliere 
aanbod tot soms wel 10 procent. De rest 
bieden we aan als verrijking en verdieping.’ 
De Nova-kinderen krijgen voor schaken, 
muziek en Chinees les van vakdocenten. 
Verder werken ze elk jaar aan vier projecten, 
bijvoorbeeld over de planeten, de prehis-
torie en de middeleeuwen, maar ook over 
feesten, herdenken en samenleven. ‘Burger-
schap hoort erbij’, aldus Zuidervaart. 

De kinderen doen ook buiten school onder-
zoek. ‘Ze hebben de wijk in kaart gebracht. 
Welke straatnamen zijn er, welke voorzienin-
gen, hoe is de wijk opgebouwd? Dat heb-
ben ze gepresenteerd met een expositie in 
de bibliotheek. De burgemeester kwam het 
openen.’ De HB’ers doen niet alles apart van 
de andere leerlingen, er wordt ook ‘groeps-
doorbroken’ gewerkt, bijvoorbeeld tijdens 
creamiddagen, en ze spelen met elkaar. 
Zuidervaart: ‘Ze hebben op veel punten de-
zelfde belevingswereld, maar soms denken 
HB’ers anders dan andere kinderen.’

Motivatie
Het is volgens haar niet zo dat elk hoog-
begaafd kind kan worden toegelaten tot 
een van de Nova-klassen. De selectie vindt 
plaats op grond van intelligentie, het crite-
rium is een IQ van 130 of meer. Dat is echter 
niet genoeg, ook motivatie en creativiteit 
tellen mee. ‘We observeren de kinderen en 
kijken hoe ze met uitdagende opdrachten 
omgaan.’ Zuidervaart voegt daaraan toe 
dat ook een hoogbegaafd kind moet leren 
plannen, organiseren en taken afmaken. 
‘Daarom wordt vanaf groep 3 het vak ‘leren 
leren’ gegeven.’

De school vraagt de ouders om een vrij-
willige bijdrage van 1000 euro per jaar. Dat 
geld gaat onder andere naar vakdocenten 
en kleinere klassen. ‘We hopen met de 
aandacht van de minister voor het on-
derwijs aan HB’ers deze kosten te kunnen 
verlagen.’ |

Meer weten over openbare basisschool Anne Frank in Leiden en het 
Nova-onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen? Ga naar 
www.annefrankleiden.nl (tabblad ‘Onze school’ en dan naar ‘Nova’).

Marije Zuidervaart: ‘Ze hebben een IQ van 130 of meer, maar ook motivatie en 
creativiteit tellen mee’. 

‘De vraag is groot, 
er is elk jaar een wachtlijst’
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Vervolgens verkennen we met elkaar hoe deze waarden 
zichtbaar worden in het team van de school, bij de ouders 
en de leerlingen en in de omgeving van de school. Wat 
gaat er goed? Wat kan beter? Welke concrete doelen wilt u 
stellen?

• Tweede trainingsdag (30 oktober, 9.30 – 16.30 uur) – 
Ruimte voor diversiteit

 Als u weet waarvoor uw school staat, dan zijn er ook gren-
zen. Hoe verhouden die zich dat tot het actief pluriforme 
karakter van het openbaar onderwijs? Wat doet u als 
leerlingen, ouders of teamleden dingen doen of zeggen 
die niet passen bij de waarden van uw openbare school?

 U verkent met de andere deelnemers wat als grensover-
schrijdend wordt ervaren. U oefent met de methode 
‘Effectief nuanceren’ om zonder oordeel te luisteren en 
de ander te laten reflecteren op diens stelligheid.  
Deze methode kunt u in uw schoolpraktijk gebruiken.

• Derde trainingsdag (27 november, 12.30 – 16.30 uur) – 
Reflecteren en vooruitkijken

 Op deze dag wisselt u ervaringen met elkaar uit. Hoe 
was het om aan de hand van de methode ‘Effectief 
nuanceren’ gesprekken te voeren? Er is ook ruimte om 
concrete casussen uit te werken. Wat zijn de best prac-
tices en hoe kunt u elkaar inspireren en motiveren om 
verder aan de slag te gaan met de identiteit en diversiteit 
in de pluriforme openbare school? |

Voor wie, wanneer en waar?
Deze training is bedoeld voor schoolleiders uit primair en voort-
gezet openbaar onderwijs. Alleen leden van VOS/ABB kunnen 
eraan deelnemen. Het minimumaantal deelnemers is 7, het 
maximumaantal 16. De training wordt gegeven bij VOS/ABB in 
Woerden.

Kosten en aanmelden
Deelname aan de driedaagse training kost 750 euro per persoon 
(btw-vrij). Koffie, thee en dergelijke en de lunch worden verzorgd.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar  
welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Training identiteit 
en diversiteit in het openbaar onderwijs’. Vermeld ook uw naam, 
uw school en uw telefoonnummer.

Training ‘Identiteit en diversiteit 
openbaar onderwijs’

I
n deze training leert u hoe u met uw school de identi-
teit en diversiteit van het pluriforme openbaar onder-
wijs concreet kunt maken. U krijgt tools aangereikt om 
het gesprek hierover aan te gaan. Daarbij is uiteraard 

aandacht voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Inhoud training
VOS/ABB verzorgt deze driedelige training in samenwerking 
met Nieuw Wij. Deze stichting laat op het gebied van religie, 
levensbeschouwing en cultuur verschillende bevolkings-
groepen en burgers met elkaar in contact komen. De trai-
ners zijn Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB 
en Agnes van der Sluijs en Chantal Suissa van Nieuw Wij.
• Eerste trainingsdag (2 oktober, 9.30 – 16.30 uur) – Identiteit
 De eerste trainingsdag richt zich op het eigen bewust-

wordingsproces. Weet u waar u als schoolleider zelf 
staat? Het antwoord op deze vraag is essentieel voor 
uw leiderschap. U gaat aan de slag met uw persoonlijke 
kernwaarden in relatie tot die van het openbaar onderwijs. 

Als schoolleider wilt u invulling geven aan het 
specifieke karakter van het openbaar onderwijs? 
Volg dan in het najaar onze training ‘Identiteit en 

diversiteit in het openbaar onderwijs’!
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Boeddhisme
in het Westland

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs kennen we in het 
openbaar onderwijs al jaren. Nieuw is boeddhistisch vormingsonderwijs. 

Het maakt deel uit van een pilot van de Stichting Openbaar Onderwijs 
Westland (SOOW), die door VOS/ABB wordt begeleid.

D
e pilot sluit volgens directeur Ton van Iersel van 
de openbare daltonscholen in Honselersdijk en 
Poeldijk en zijn collega Sandra Wielenga van 
openbare basisschool Het Galjoen in Den Hoorn 

(bij Delft) naadloos aan op de diversiteit van het openbaar 
onderwijs. ‘Binnen onze stichting hebben we ons gebogen 
over de vraag wat nou eigenlijk de identiteit van ons open-
baar onderwijs is. Wie zijn wij, wat is onze grondslag en hoe 
staan we daarin?’ 

Onderdeel van de discussies daarover was het godsdienstig 
en humanistisch vormingsonderwijs. Wettelijk gezien moet 
dat in de openbare scholen worden gegeven als ouders 
aangeven daar voor hun kind behoefte aan te hebben. Het 
wordt dan verzorgd door verschillende levensbeschouwe-
lijke organisaties die zijn verenigd in het Dienstencentrum 
GVO/HVO, onder schooltijd maar buiten de pedagogische 
verantwoordelijkheid van de school. In Honselersdijk, Poel-
dijk en Den Hoorn is gekozen voor een andere aanpak. Het 
vormingsonderwijs wordt daar op basis van verbondenheid, 
tolerantie en respect aangeboden aan alle leerlingen en de 
school wordt er actief bij betrokken.

Gelijkwaardigheid
Er is op de pilotscholen christelijk, islamitisch, hindoeïstisch 
en – dat is nieuw – boeddhistisch vormingsonderwijs. ‘De 
lessen worden gegeven door verschillende vakdocenten. Ze 
werken samen met de groepsleerkrachten, die bij de lessen 
aanwezig zijn. De vakleerkracht heeft de regie, de groeps-
leerkracht is er actief bij betrokken. We zien dat het nu veel 
meer leeft bij onze collega’s dan in het verleden.’ 

Van Iersel en Wielenga vertellen dat de pilot van tevoren 
uitgebreid is besproken met de medezeggenschapsraden 
en ook in een denktank van ouders. Vrijwel alle ouders zijn er 
enthousiast over en laten hun kinderen aan de vormingslessen 
meedoen. ‘Maar als er ouders zijn die dit niet willen, dan kun-
nen zij dat natuurlijk bij ons aangeven. Het is niet verplicht.’

De vier verschillende vormen die aan bod 
komen, worden in samenhang met elkaar 
aangeboden op basis van thema’s, bijvoor-
beeld ‘feesten’. Er wordt dan in de lessen 

TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Structurele subsidie

Voor godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs (g/hvo) in de 
openbare basisscholen is 11,6 miljoen 
euro per jaar beschikbaar. 
De structurele rijksbekostiging is 
vastgelegd in de Wet op het primair 
onderwijs en is in de plaats gekomen 
van jaarlijkse subsidies. De wettelijke 
verankering van de financiering biedt 
meer zekerheid en continuïteit. Circa 
75.000 leerlingen in het openbaar ba-
sisonderwijs krijgen g/hvo van in totaal 
ongeveer 600 docenten. De vakleer-
krachten vallen onder het Diensten-
centrum GVO/HVO.

Het wetsvoorstel voor structurele 
bekostiging was een initiatief van toen-
malig PvdA-Tweede Kamerlid Loes 
Ypma, die sinds vorig jaar voorzitter is 
van de christelijke profielorganisatie 
Verus. Het werd in 2016 door de Twee-
de en Eerste Kamer aangenomen. 
VOS/ABB heeft als belangenbehartiger 
van het openbaar en algemeen toegan-
kelijk onderwijs in het politieke traject 
altijd nadrukkelijk steun uitgesproken 
voor de structurele financiering van 
g/hvo.
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het boeddhisme in aanraking. ‘Ik had er 
toen een traditioneel beeld van zoals we 
dat kennen uit Azië, met kleurige gewaden 
en een rijke beeldcultuur. Maar er zijn veel 
vormen van boeddhisme, ik zit zelf bij een 
meer westers georiënteerd boeddhisme. 
Boeddhisme past zich aan aan het land 
waar het zich vestigt, maar de kern ervan 
blijft hetzelfde. Het is een pad dat je leert 
om te gaan met onaangename dingen in 
het leven, waarbij je onder andere oefent 
in tevredenheid met wat er is. Daarnaast 
ontwikkel je liefdevolle aandacht voor de 
wereld waarin we leven. Ethisch bewustzijn 
speelt in dit alles een belangrijke rol.’ 

Pronk gebruikt de vormingslessen om dit 
met de kinderen op hun niveau te onder-
zoeken en ze daarnaast kennis te laten ma-
ken met het leven en de leer van Boeddha. 
Dat doet ze onder andere met aandachts-
oefeningen, spelvormen waarbij zelfreflectie 
centraal staat en creatieve opdrachten. 

Breed scala
Het openbaar onderwijs kan de diversiteit 
nog meer naar voren brengen dan nu in de 
pilot het geval is, vinden de directeuren Van 
Iersel en Wielenga. ‘We laten vier verschil-
lende stromingen aan bod komen. Dat is 
mooi, maar wat ons betreft mogen het er 
twee keer zoveel worden. Vormingslessen 
over het jodendom bijvoorbeeld passen er 
wat ons betreft ook prima in, of over andere 
godsdienstige en levensbeschouwelijke 
stromingen. Dat kan júist in het openbaar 
onderwijs, omdat wij kinderen een breed 
scala willen meegeven, zodat ze eigen 
keuzes kunnen maken.’ |

‘Liefdevolle aandacht voor de 
wereld waarin we leven’

Karin Pronk: ‘Boeddhisme past zich aan het land aan’.

Informatie

Meer informatie 
over boeddhistisch 
vormingsonder-
wijs? Ga naar 
boeddhisme.nl of 
mail met 
bvo@boeddhisme.nl. 

De pilot van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Westland wordt begeleid 
door beleidsmedewerker Marleen 
Lammers van VOS/ABB: 06-10946652, 
mlammers@vosabb.nl. 

gekeken wat de verschillende feesten zijn en hoe daarmee wordt omge-
gaan. ‘De lessen zijn bedoeld om kinderen op basis van gelijkwaardigheid te 
laten zien wat er allemaal bestaat. Het gaat erom dat ieder kind een plekje 
krijgt, waar hij of zij zich veilig voelt en gerespecteerd. Het is nadrukkelijk niet 
de bedoeling om te evangeliseren. Dat zou niet passen bij het karakter van 
het openbaar onderwijs.’ 

Boeddhistisch vormingsonderwijs
Christelijk, islamitisch en humanistisch vormingsonderwijs zijn op openbare 
scholen algemeen bekend en hindoeïstisch vormingsonderwijs bestaat ook 
al langer, maar het is nieuw en vooralsnog uniek dat ook het boeddhisme aan 
bod komt. Dat was in eerste instantie niet een bewuste keuze, vertellen Van 
Iersel en Wielenga. Het waren de omstandigheden die hiertoe leidden. ‘Het 
lukte organisatorisch niet om humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden 
en toen kwam het boeddhistische in beeld. Zo hebben we van de nood een 
kans gemaakt. Wij zien dit als een cadeautje en laten het niet meer los!’

Karin Pronk is de vakdocent die de boeddhistische vormingslessen naar 
grote tevredenheid van de scholen verzorgt. Elf jaar geleden kwam ze met 
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Een boze ouder…
 

Je zult het maar meemaken. Ben je een jonge leerkracht, enthousiast 
aan het werk voor je leerlingen, staat er ineens een boze, scheldende 

ouder voor je neus. Daar zijn leerkrachten vaak niet op voorbereid, 
terwijl ouders steeds mondiger worden. Goed om te weten: een 

training kan helpen. En de directeur speelt een cruciale rol.

H
et kan gaan over het schooladvies, over de 
groepsindeling of een verwijzing naar speciaal 
onderwijs: allemaal zaken waar ouders vaak een 
uitgesproken mening over hebben. De leer-

kracht wordt soms geconfronteerd met heftige reacties, en 
in het ergste geval mondt het uit in een klachtenprocedure. 
Siep van der Galiën ziet het regelmatig gebeuren, want hij is 
jurist bij Leeuwendaal en staat schoolbesturen bij die in een 
juridische procedure met ouders verzeild zijn geraakt. 

‘Het zijn altijd onverkwikkelijke zaken die het werkplezier op 
school behoorlijk kunnen vergallen’, zegt Van der Galiën. 
‘Het is voor alle partijen beter als een school er met de 
ouders uitkomt zonder dat het een rechtszaak wordt.’ Hij is 
daarom begonnen met trainingen aan schoolleiders met als 
doel de kans op zo’n klachtenprocedure te verkleinen. Dit 
voorjaar gaf hij deze training ‘Problemen met ouders’ twee 
keer in het kantoor van VOS/ABB. De belangstelling was 
groot. Dat geeft aan dat scholen zich willen voorbereiden 
op affaires met ouders en juridisering willen voorkomen. 
De redactie van dit blad vroeg Van der Galiën om tips.

Aandacht voor communicatie
De eerste tip: ‘Besteed tijd en aandacht aan de commu-
nicatie van gevoelige onderwerpen.’ Voorbeeld van zo’n 
gevoelig onderwerp is de groepsindeling voor een nieuw 
schooljaar, vooral als er een combinatiegroep noodzakelijk 
is. ‘Als ouders vlak voor de zomervakantie een kort briefje 
krijgen met de mededeling dat hun kind na de zomer in 
een combinatieklas wordt geplaatst, kan dat veel commotie 
opleveren. Ouders hebben een bepaald beeld bij een com-
binatieklas en vinden het arrogant dat de school ‘zomaar’ 
beslist dat hun kind in zo’n klas komt. En dat terwijl de 
school waarschijnlijk juist heel lang bezig is geweest om het 
zo goed mogelijk te regelen. Zulke commotie is te voorko-

men door een meer doordachte communicatie. Betrek de 
ouders al veel eerder, beleg een bijeenkomst, leg de situatie 
uit en vraag de ouders om mee te denken. Dan ontstaat 
begrip en draagvlak voor de uiteindelijke beslissing en blijft 
de relatie goed’, zegt Van der Galiën. 
Een tweede tip betreft de rol van de schooldirecteur bij een 
klacht. ‘Het gebeurt wel dat ouders ’s avonds een boze mail 
sturen aan de directeur. Dan hebben ze van hun kind een 
verhaal gehoord en klimmen ze meteen in de pen, zonder 
het voorval eerst met de leerkracht te bespreken. Formeel 
kan de directeur verwijzen naar de leerkracht. Maar ik 
adviseer in zo’n geval: ga als schoolleider direct een open 
gesprek aan met die ouders. Laat ze hun verhaal doen en 
luister ernaar. En zeg daarna: ik neem het op met de leer-
kracht en we maken een afspraak voor een vervolggesprek. 
Meestal zakt de woede al, omdat de boze ouder voelt dat 
zijn klacht serieus genomen wordt. Dan voorkom je dat het 
verder escaleert.’

Het is niet persoonlijk
Vaak hoort Van der Galiën dat leerkrachten zich tamelijk 
machteloos voelen in een gesprek met een boze ouder. 
‘Ze zeggen: wij moeten professioneel gedrag tonen, terwijl 
die ouders een hetze beginnen op Facebook, of in een 
groepsapp de leerkracht afbrandt. Dat groepsgedrag is 
natuurlijk inderdaad lastig. Daarom is het belangrijk om de 
aantijgingen niet persoonlijk op te vatten: realiseer je dat je 
wordt aangesproken op je professionaliteit. Verder helpt het 
om gesprekstechnieken te trainen. Het werkt bijvoorbeeld 
vaak om open en eerlijk te zeggen: deze aantijging raakt me 
echt, waarom zegt u dat? Dan krijg je een ander gesprek 
dan wanneer je direct in de verdediging schiet. Anderzijds: 
zodra een ouder begint te schelden, moet je het gesprek 
beëindigen. De schoolleider en collega’s kunnen jonge 
leerkrachten hierbij helpen.’

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: PAUL VAN DER KLEI

wat nu?!
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Voortgezet onderwijs
Bovenstaande voorvallen komen vooral 
voor in het primair onderwijs, omdat ouders 
daar veel komen, onderling meer contact 
hebben en dicht bij hun kind staan. Maar 
ook in het voortgezet onderwijs zijn er 
soms problemen met ouders. 
‘Op middelbare scholen zie ik meer com-
motie vanwege gedragsproblemen van 
leerlingen. Leerlingen die zich misdragen en 
ouders die niet geloven dat hun kind dat ge-
daan heeft: een brandje gesticht op school? 
Met drugs bezig, hun kind? Als de school 
zo’n leerling wil schorsen of verwijderen, 
kunnen ouders woedend worden. Er zijn ge-
vallen geweest waarin ouders scheldend de 
school binnenkwamen, soms zelfs met een 
groepje, en al snel dreigden met een kort 
geding. Wat je dan kunt doen? Allereerst 
zorgen voor bewijs. Als ouders bijvoorbeeld 
op de beelden van de bewakingscamera 
hun kind herkennen, dan kunnen ze er niet 
omheen. Ga daarna samen met de ouders 
zoeken naar een oplossing. Komt een ouder 
al meteen met een jurist aanzetten? Schrik 
niet, want juist met zo’n tussenpersoon kom 
je er vaak in een goed gesprek wel uit’.

Verwachtingen
Ten slotte tipt Van der Galiën scholen ook 
om al bij de start van de schoolcarrière met 
de ouders afspraken te maken over wat zij 
van de school mogen verwachten, maar 
ook andersom: wat school van de ouders 
mag verwachten. ‘Geef aan dat je graag 
wordt ingelicht als er veranderingen zijn 
in de gezinssituatie, bijvoorbeeld door een 
echtscheiding. Dan wordt de school niet 
compleet onverwacht geconfronteerd met 
ruziënde ouders.’

Van der Galiën besluit: ‘Het belangrijkste is 
dat de school voorkomt dat zaken escale-
ren. Is er zo’n ouder die altijd wat heeft aan 
te merken? Spreek eens apart met hem of 
haar af en vraag wat je kunt verbeteren. Dat 
kan de contacten enorm verbeteren en dat 
maakt het werk weer leuker. Belangrijk voor 
de werkdruk, want wie plezier heeft in zijn 
werk, kan veel aan’. |

‘Wees voorbereid, dat kan 
juridisering voorkomen’

Gesprekstechnieken 
zijn te trainen

Siep van der Galiën geeft training: ‘Het belangrijkste is te voorkomen dat zaken escaleren’.
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De juiste balans tussen 
controleren en negeren

Vanaf 2020 moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. 
Dat lijkt eenvoudig: hang een bordje op. Maar hoe 

zorg je dat het schoolplein ook rookvrij blijft en wat 
doe je als leerlingen  vijftig meter verderop alsnog een 

sigaret opsteken? Drie succesvolle rookvrije scholen 
vertellen over hun aanpak.  

D
e openbare Regionale Scholengemeenschap 
Tromp Meesters in Steenwijk is erin geslaagd 
de school én het hele terrein volledig rookvrij te 
krijgen. ‘Op het schoolterrein én in het zicht van 

de school mag niemand meer roken’, vertelt locatiedirecteur 
Evert Jan ten Kate. ‘Wie dat toch wil, moet een ommetje 
maken. Maar dat geldt alleen voor leerlingen van de boven-
bouw, want de onderbouw mag helemaal niet roken, ook 
niet buiten het zicht van de school.’ Het ommetje voor de 
bovenbouwers is overigens niet ver: vijftig meter verderop, 
in de wijk, kunnen ze roken. Om toch ook daar enigszins 
controle op uit te voeren, maakt de conciërge eens per 
week een rondje door de wijk. Ten Kate: ‘Als grote groepen 
leerlingen samendrommen voor een huis, rommel maken 

en overlast veroorzaken, delen we straf uit. 
Meestal is dat nablijven of we betrekken de 
ouders erbij. Dat werkt wel. Zien we in de 
wijk onderbouwers die staan mee te roken, 
dan sturen we die direct terug naar school. 
Zij mogen het plein onder schooltijd niet 
verlaten.’ 

Zien roken doet roken
De aanpak van RSG Tromp Meesters werkt. 
Want sinds het rookverbod van kracht is 
op het plein van deze school, is het aantal 
rokende leerlingen flink gedaald. ‘Van 200 
naar 50’, zegt Ten Kate trots. ‘Zien roken 
doet roken en nu kunnen ze elkaar dus niet 
meer ‘aansteken’. Geen enkele onderbou-
wer rookt meer.’ 
Dit succes is volgens de afdelingsdirec-
teur echt te danken aan hard werken en 
stug volhouden. ‘Je moet het niet laten 
versloffen, maar continu alert blijven. En 
tegelijkertijd ook weer niet te belerend zijn, 
want dan gaan ze het juist doen. In gesprek 

TEKST EN BEELD: SANNE VAN DER MOST

Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland: al jaren rookvrij.
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Wat milder
 ‘Op het schoolplein wordt niet gerookt, 
daar zijn we helder in. Als we dat toch zien, 
volgt er een sanctie. Een uurtje vegen of 
een ander klusje. Voor de fietsenstalling 
geldt hetzelfde. Maar ouders bellen doen 
we niet. Gelukkig zijn onze leerlingen goed 
aanspreekbaar en nemen ze de waarschu-
wing serieus.’ 
Buiten de hekken van de school wordt het 
roken door bovenbouwleerlingen gedoogd. 
‘Onderbouwers horen daar niet te staan’, 
vervolgt Buizer. ‘In mijn kamer zie ik de ca-
merabeelden van die plek, en als ik ze daar 
toch zie staan roken, stuur ik ze meteen 
terug de school in. Maar leerlingen uit de 
bovenbouw laten we gaan, zo lang ze geen 
overlast veroorzaken. Het zou ook heel 
vervelend worden als we dat wel continu 
deden. Zowel voor de leerlingen als voor 
ons. Natuurlijk verschuif je het probleem 
dan, maar wat moeten we anders? Ik heb 
liever dat ze hier vlak achter het hek roken 
waar wij ze via de camera kunnen zien, dan 
uit het zicht even verderop in de wijk en 
daar rotzooi maken.’���� |

Alles draait om handhaving’

Strenge handhaving is cruciaal 
voor het welslagen van een rookvrij 
schoolterrein, concludeert de Tilburg-
se onderzoekster Andrea Rozema in 
haar proefschrift Schools as Smoke-free 
Zones. ‘Sterker nog: zonder een strikte 
handhaving kan het beleid misluk-
ken’, zegt ze. ‘Bij invoering van nieuw 
beleid zullen leerlingen altijd kijken 
hoe ver ze kunnen gaan en hoe serieus 
de school is. Door de inzet van extra 
surveillance direct na het invoeren van 
een rookverbod op het schoolplein, 
kunnen scholen leerlingen helpen om 
te wennen aan het nieuwe beleid. Niet 
alleen op het schoolterrein maar liefst 
ook net daarbuiten. Want áls schoolter-
reinen eenmaal rookvrij zijn, wordt dat 
al gauw als heel normaal gezien. Net als 
rookvrije restaurants en treinen.’

Meer tips en een stappenplan op 
www.rookvrijschoolterrein.nl

gaan met leerlingen en ze vertellen dat roken op school 
echt niet meer kan, is goed. Maar een inhoudelijke discussie 
aangaan over de risico’s, foto’s van zwarte longen laten zien 
en vertellen dat ze zoveel jaar korter leven door roken, dat 
heeft totaal geen zin. Daar zijn ze op die leeftijd helemaal 
niet mee bezig. Ze leven in het hier en nu en de gevolgen 
zien ze later wel weer. Het gaat er dus om de juiste balans 
te vinden tussen controleren en negeren. Maar zo lang je 
op iedere straathoek bij wijze van spreken sigaretten kunt 
kopen, blijft het lastig.’

Rokerspasjes
Het openbare Edison College in Apeldoorn begon aanvan-
kelijk met een geleidelijke invoering van het rookverbod. 
Met rokerspasjes konden leerlingen uit de bovenbouw die 
van hun ouders toestemming hadden om te roken, op een 
apart pleintje toch een sigaret opsteken. Opvallend was dat 
van de 150 bovenbouwers zo’n 35 leerlingen die toestem-
ming ook kregen. ‘Eigenlijk merkwaardig, want zo moedig je 
als ouder je kind eigenlijk aan om te roken.’ vindt afdelings-
leider Agnes Verberne. ‘Hier op school mocht roken vanaf 
de derde klas. Achteraf gezien was het misschien beter 
geweest het roken gewoon in één keer te verbieden.’ 

En dat is nu ook gebeurd. De rookpasjes zijn afgeschaft 
en de hele school, inclusief het plein, is met ingang van 
schooljaar 2017/2018 rookvrij. Het aparte rookpleintje is nu 
ingericht als interactief speel- en sportplein, waar leerlingen 
kunnen voetballen en andere balspelen kunnen doen. ‘Een 
leuke functie, waardoor het verlies van het rookplein redelijk 
snel werd geaccepteerd’, zegt Verberne. ‘Al kregen we in 
het begin van het schooljaar nog wel wat protest. Grote 
groepen leerlingen gingen samen voor het plein, net buiten 
het hek, demonstratief staan roken. Behoorlijk uitdagend en 
best vervelend. Daarom zijn we enorm gaan surveilleren. 
Iedere keer als we leerlingen rond de school zien roken, 
sturen we ze weg. Dat werkt. Het lastige is alleen, dat we er 
daarbuiten – als ze de wijk ingaan - niks van kunnen zeggen.’

Nog geen wettelijke stok achter de deur
Rokerspasjes, surveilleren buiten het hek en ouders bellen, 
daar doen ze bij het eveneens openbare Hoeksch Lyceum 
in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) allemaal niet aan. En 
toch is de school al sinds 2013 helemaal rookvrij. ‘Wij waren 
het gewoon zat’, vertelt hoofdconciërge Jan Buizer. ‘Peuken 
op het schoolplein, dat gehang voor de deuren waardoor 
andere leerlingen vaak lastig naar buiten konden en zich 
soms een beetje bedreigd voelden. Maar bovenal ging het 
ons om de gezondheid van onze leerlingen. Wij zijn een 
gezonde school. Alcoholvrij, drugsvrij en daar hoort rookvrij 
natuurlijk ook bij.’ Toch is ook volgens Buizer handhaving 
heel belangrijk. ‘Als je niet blijft controleren en waarschuwen, 
gaat het zo weer mis.’ 

‘Geen enkele onderbouwer 
rookt meer’

Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland: al jaren rookvrij.
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Minder werkdruk 
en beter onderwijs

Openbare basisschool Binnenstad in Maastricht heeft de administratie 
drastisch teruggedrongen. Alles wat belangrijk is om een kind in zijn 

ontwikkeling te volgen, kan op een A3-vel.

S
terker nog, alles móet op een A3-vel. Meer mag 
niet en dat bevalt prima, vertelt directeur Desirée 
Jorissen. ‘Je moet je als school bezighouden met 
wat goed is voor de leerling en niet hele romans 

schrijven. Wij staan nu heel dicht bij het kind. Daar zien we 
de revenuen van, het onderwijs is beter.’ Intern begeleider 
Judith Bouwens bevestigt dat. ‘We dachten altijd dat we 
Cito-toetsen moesten analyseren en telkens plannen moes-
ten maken voor het komende halfjaar. Maar een kind is 
veel meer dan het Cito-resultaat en je kunt niet een halfjaar 
vooruitkijken.’ 

Jorissen voegt daaraan toe dat de leraren nu elke dag 
nadenken over wat ze in de klas doen. ‘We houden ons nu 
echt bezig met wat kinderen verder brengt. Dan wordt het 
voor onze leraren ook leuker, want daarom zijn ze in het 
onderwijs gaan werken. De tijd die we erin investeren, levert 
veel meer op!’

Professionele familie
Vaak wordt gedacht dat het maken van groepsplannen 
verplicht is, maar dat is helemaal niet zo, benadrukken de 
directeur en de IB’er. ‘Er is meer ruimte om op basis van 
professie keuzes te maken. Die hoeven niet overal en voor 
iedereen hetzelfde te zijn. Het gaat erom wat werkt.’ Het is 
wel nodig dat de school bij de nieuwe werkwijze een ‘profes-
sionele familie’ is, zoals Jorissen en Bouwens dat uitdrukken. 
‘Je kunt nooit allemaal optimaal presteren, dus heb je elkaar 
nodig. Je moet er voor elkaar zijn, elkaar vertrouwen en op 
elkaar kunnen bouwen. Zo wordt het totaal meer dan de 
afzonderlijke delen.’
Een andere misvatting is dat methodes strikt moeten wor-
den gevolgd. Jorissen: ‘Het onderwijs heeft jaren achter de 
rug waarin werd gedacht en verwacht dat we de methodes 
zouden volgen met de niveaus die eraan gekoppeld waren. 
Leraren gingen niet meer uit van hun eigen professie. 
Methodes moet je niet slaafs volgen. Het is de kunst het 
onderwijs af te stemmen op elk kind. Daarvoor moet je ver-
trouwen op je eigen deskundigheid en jezelf daarin blijven 
ontwikkelen. Dat houdt je fris, zo blijf je wakker.’

Meer passie
Obs Binnenstad gaat niet meer ‘over één 
lijntje’, maar werkt tegenwoordig binnen 
een breed kader. Bouwens: ‘Iedere leraar 
heeft ruimte voor zijn of haar eigenheid, 
maar we blijven wel binnen het kader dat 
we samen hebben bepaald. Die ruimte en 

TEKST EN BEELD: MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Wat werkt?

Openbare basisschool Binnenstad 
in Maastricht is een van de goede 
praktijkvoorbeelden die worden 
belicht in een publicatie over werk-
drukvermindering van de PO-Raad, 
de onderwijsvakbonden het Arbeids-
marktplatform PO.

In deze publicatie worden nog zes 
andere basisscholen belicht. Een daar-
van is de openbare Columbusschool 
van de Almeerse Scholengroep. Dit 
schoolbestuur besloot te investeren in 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 
Elke groepsleerkracht houdt daardoor 
per week een uur over. Die tijd kan 
hij of zij gebruiken om lessen voor te 
bereiden, rapporten te schrijven en/
of gesprekken te voeren met de intern 
begeleider.
De publicatie staat bij het bericht ‘Hoe 
kunt u zorgen voor werkdrukvermin-
dering?’ op www.vosabb.nl.

En hoe pakt u het zelf aan? Zie pagina 7.
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samen gekeken naar wat er mogelijk was 
om te kunnen vernieuwen. Daar was wel lef 
voor nodig. In het begin was het avontuur-
lijk, zelfs een beetje eng om te doen, maar 
we zijn er samen in geslaagd om het tot 
een succes te maken.’ 

Obs Binnenstad ziet de resultaten van de 
nieuwe werkwijze. ‘Bij de ene leerkracht 
gaat het beter dan bij de andere, maar dat 
is helemaal niet erg. Het gaat erom dat 
iedereen groeistappen kan maken, en die 
zullen bij nieuwe leerkrachten groter zijn 
dan bij collega’s die al meer ervaren zijn en 
weten hoe het bij ons op school gaat. We 
zien ook dat de leerresultaten toenemen. 
De inspectie is langsgeweest en die vindt 
dat we heel goed bezig zijn. Daar zijn we na-
tuurlijk hartstikke blij mee!’ Voorwaarde om 
het roer om te gooien zoals obs Binnenstad 
heeft gedaan, is dat de basiskwaliteit van 
het onderwijs op orde moet zijn. ‘Anders 
moet je er niet aan beginnen’, zo sluit  
Jorissen af. |

Meer weten? Neem contact op met 
directeur Desirée Jorissen van openbare 
basisschool Binnenstad in Maastricht: 
043-3216172, d.jorissen@kom-leren.nl.

‘Het maken van 
groepsplannen is helemaal 

niet verplicht’

Judith Bouwens (links) en Desiréé Jorissen: ‘Niet hele romans 
schrijven over de leerlingen’.

Geld voor minder werkdruk

Basisscholen krijgen in het schooljaar 2018-2019 
per leerling 155,55 euro extra om de werkdruk te 
verminderen.

Het gaat om geld dat was toegezegd in het regeerak-
koord en dat in verband met hoge werkdruk die in 
het primair onderwijs wordt ervaren naar voren is 
gehaald. Dat laatste betekent dus niet dat er méér geld 
komt, maar dat budget éérder dan gepland beschik-
baar komt.
De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld 
op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voor-
afgaand aan het schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan 
van BRIN. Nevenvestiging en hoofdlocatie worden bij 
elkaar opgeteld. Het geld wordt verstrekt via het bud-
get voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Scholen 
bepalen zelf wat ze met het extra geld doen. 
Het budget neemt per 1 augustus 2021 structureel toe 
van 237 miljoen tot 430 miljoen euro. Hiermee stijgt 
het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021-2022 
naar circa 285 euro.

het vertrouwen dat we in elkaar hebben, hebben er mede 
voor gezorgd dat de nieuwe werkwijze bij ons goed van de 
grond is gekomen. Mensen krijgen meer passie voor hun 
vak. Soms werd er geklaagd over te weinig professionele 
ruimte, maar daar hoor je nu niemand meer over. Iedereen 
wordt uitgedaagd zich volledig in te zetten. We hebben 
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Tussen de spiksplinternieuwe en nog in aanbouw 
zijnde gebouwen op het Zeeburgereiland in 
Amsterdam staat een nieuwe vmbo-school. Het 
Cburg College is groot, licht en vooral heel open. 
‘Gebouwd op de groei’, zegt directeur Rick Volder.

N
u zitten er 220 leerlingen, maar 
uiteindelijk rekent het Cburg 
College op zo’n 400, want de 
wijk groeit nog wel even door. 

Vanuit die groeigedachte is het gebouw 
ontworpen. Het is enorm ruim en licht 
opgezet. Hoge ramen waardoor overal licht 
naar binnen valt, een gigantische centrale 
hal met een brede trap waardoor niemand 
elkaar in de weg loopt en waar leerlingen in 
de pauze kunnen chillen. 

Plein bovenop de fietsenstalling
Het ontwerp van architect RAU is eigenlijk 
simpel. Een benedenverdieping met daar-
bovenop twee vierkanten. Lokalen rond 
een atrium. ‘We wilden geen trappenhuis 
om bij de lokalen te komen’, licht Volder toe. 
‘Om dat voor elkaar te krijgen is gekozen 
voor één zogenaamde luie trap, een lange 
trap over het atrium die naar de eerste én 
de tweede verdieping gaat.’ Dankzij een 
ander slim trucje van de architect kon de 
school nog groter worden. Volder: ‘Door het 
schoolplein als een dakterras bovenop de 
fietsenstalling te situeren, hielden we meer 
lucht op de kavel over en dus meer ruimte 
voor het gebouw.’ Naast het schoolplein 
zijn er nog twee andere plekken waar de 
leerlingen kunnen chillen. Volder: ‘In de cen-
trale hal, het hart van de school, kunnen ze 
lekker druk doen. Wie even rustig wil zitten 
met een broodje, of in een tussenuur wat 
huiswerk wil maken, kan naar de kantine. 
Leerlingen kunnen zelf kiezen waar ze op 
dat moment zin in hebben. Die vrijheid is 
belangrijk.’

De openheid en transparantie zorgen niet 
alleen voor veel licht en ruimte, maar ook 
voor veiligheid. ‘Vanaf iedere plek in de 
school moet je elkaar kunnen zien’, vindt 
Volder. ‘Door de open deuren tussen de 
lokalen kunnen docenten onderling goed 
contact houden zonder over de gang te 

Gebouwd 
op de groei

1: Een trap over het atrium leidt naar de eerste en tweede verdieping | 2: De kantine | 3: In de 
centrale hal komen de door leerlingen en docenten gekozen kleuren goed tot hun recht | 4: Alles 
rondom het splinternieuwe Cburg College is nog in aanbouw | 5: In het ruime atrium zijn plekken 
om te chillen en halverwege ‘hangt’ een verdieping met extra werkplekken | 6: Om ruimte te 
besparen is het schoolplein bovenop de fietsenstalling gebouwd.

TEKST EN BEELD  SANNE VAN DER MOST
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hoeven lopen.’ Vanaf zijn eigen kamer ziet 
Volder alle bezoekers binnenkomen en 
heeft hij zicht op de kluisjes. 

Gekleurd maar toch rustgevend
Maar het Cburg College had nog meer wen-
sen. De inrichting van een beroepsgerichte 
leeromgeving was er daar een van. Volder: 
‘Rondom onze profielen – Media, Vormge-
ving & ICT, Economie & Ondernemen en 
Dienstverlening & Producten - organise-
ren wij activiteiten en kunnen leerlingen 
zelf kiezen wat ze willen ontwikkelen. Het 
nieuwe gebouw geeft daar gelukkig ook alle 
mogelijkheden toe. Op de tweede verdie-
ping is een prachtig ICT-lab met iMacs en 
een printerette. Voor Economie & Onderne-
men hebben we een shop-in-shop-model 
gebouwd.’ 

Ook de kleuren in het nieuwe gebouw val-
len op: knalgroen en oranje naast veel wit 
en beige. Het is het resultaat van een aantal 
sessies met  interieurarchitect ZENBER. ‘We 
wilden dat iedereen zich in het gebouw 
zou thuis voelen’, licht Volder toe. ‘Zowel 
leerlingen als docenten. En dan krijg je deze 
mix. Een vrolijke, maar toch niet te drukke 
leeromgeving. Dat werkt volgens ons het 
best.’ |

‘Door het schoolplein op 
een dakterras te situeren, 
kon het gebouw groter 
worden’

�

�

�
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Het vak Chinese taal en cultuur is sterk in opkomst op 
Nederlandse scholen. Wat maakt dit vak onder leerlingen zo 

populair en hoe vertaalt zich dat in aantallen examenleerlingen? 
We vroegen het een aantal scholen en een leerling. ‘Ik kan nu de 

tekens in het Chinees restaurant lezen’. 

E
en van de scholen waar de 
belangstelling voor het vak Chi-
nees toeneemt, is het openbare 
Stedelijk College in Eindhoven. 

Daar wordt het Chinees schoolbreed als 
extra keuzevak aan de 1200 leerlingen 
aangeboden. Inmiddels volgen ongeveer 
70 leerlingen - met name op havo en vwo 
- Chinees. ‘Dat zijn nog geen klassen vol, 
maar toch wel enkele leerlingen in elke klas’, 
zegt Ingrid van Zuijdam, opleidingsdirecteur. 
‘Chinees wordt hier gegeven als extra vak, 
niet binnen de reguliere lestabel. De leer-
lingen kunnen uiteindelijk het HSK-examen 
Chinees doen, een internationaal examen 
dat op verschillende niveaus wordt aange-
boden.’ De school heeft één native speaker 
in dienst, voor 0,3 fte.

De stijgende belangstelling voor Chinees 
komt waarschijnlijk deels door de uitwis-
seling van het Stedelijk College Eindhoven 
met twee scholen in China, in Beijing en in 
Nanjing. ‘Maar leerlingen vinden het ook 
interessant om iets heel anders te doen. 
Bovendien worden China en de Chinese 
taal steeds belangrijker,’ zegt Van Zuijdam.

‘Wow, dat is cool’
Dagmar Krämer zit in 4 vwo op het Stedelijk 
College Eindhoven en volgt de Chinese 
les. ‘In de eerste klas dacht ik meteen: wow, 
dat is wel cool, Chinees leren.’. Tijdens die 
lessen hangt er echt een Chinese sfeer in 

de klas, ook doordat er wordt geluisterd 
naar Chinese muziek. Dagmar vindt de taal 
wel moeilijk: ‘Alle tekens lijken op elkaar en 
elke letter heeft vijf tonen, dat is wel lastig.’ 
Het lukt haar intussen om simpele zinnetjes 
te spreken en in een Chinees restaurant kan 
ze wel dingen herkennen. ‘Zoals het teken 
voor ei.’

Dagmar is niet met de uitwisseling van de 
school naar China geweest, maar heeft het 
land wel voor haar ouders bezocht, die za-
ken doen met China. Ze hebben een bedrijf 
dat usb-sticks en telefoonhoesjes verkoopt.  
‘Dat wordt allemaal in China gemaakt, in 
Shenzhen, een stad met enorm veel hoge 
gebouwen’, vertelt Dagmar. Zij vindt de 
Chinezen aardig en betrouwbaar, ze appt 
inmiddels zelfs met een aantal Chinese 
kennissen. ‘Dan merk ik dat Chinezen in 
het zakenverkeer veel romantische tekens 

TEKST: JURGEN VAN DIJK   BEELD: BAS GIJSELHART

‘Ook bij havo-leerlingen 
blijkt Chinees populair’

Dagmar schrijft karakters in de 
Chinese les op het Stedelijk College 
Eindhoven: ‘Het is wel moeilijk’

Chinees: 
de taal van 

de toekomst
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leggen in China. Het is voor de Chinezen 
prettig om niet alles in het Engels te hoeven 
doen.’ Het valt Koot op hoe gemotiveerd de 
leerlingen van zijn school zijn.  ‘De leerlin-
gen vinden het leren van karakters leuk en 
zij beheersen er ongeveer 1000 als zij exa-
men moeten doen. Dat is een mooi begin. 
Om echt goed mee te kunnen praten moet 
je 3000 karakters kennen - zeer geletterde 
Chinezen beheersen er ongeveer 6000.’ 

Hoge status
Een andere school waar het Chinees een 
factor van betekenis is, is SG Copernicus 
in Hoorn. Jered Albers, afdelingsleider vwo 
bovenbouw en secretaris Eindexamen op 
de school, beaamt dat volmondig: ‘Dat is 
absoluut zo. Het is een keuzevak voor alle 
leerlingen in de onderbouw en het is heel 
snel populair geworden.’ SG Copernicus 
heeft dit jaar vijf examenleerlingen in vwo 
6  met het vak Chinees en is daarmee een 
van de weinige scholen met Chinees als 
examenvak. ‘Deze leerlingen volgen het al 
vanaf de brugklas en hebben alle jaren Chi-
nees gehad. De status van het vak is hoog,’  
zegt Albers. 

Hij ziet meer redenen waarom kinderen 
Chinees kiezen: bijvoorbeeld omdat het niet 
puur taalles is, maar ook over de cultuur van 
China gaat. Albers: ‘Het is anders en uniek. 
En een bijkomend voordeel is dat kinderen 
met dyslexie minder moeite hebben met 
het leren van de tekens. Anders dan letters 
in het westerse schrift zijn de karakters in 
het Chinees voor hen geen probleem.’ |

‘Leerlingen met 
dyslexie hebben 
minder moeite met het 
leren van de tekens’

toevoegen, iets wat bij ons nogal ongebruikelijk is maar in 
China heel gewoon.’

Dagmar vindt het fijn om Chinees te leren, want ze wil ooit 
zelf een bedrijf opzetten. ‘Ik wil zelf usb-sticks gaan ontwer-
pen. Dan is het makkelijk bij de onderhandelingen als je 
een beetje Chinees spreekt.’ Ze heeft er ook wel oren naar 
om na het vwo een jaar aan een Chinese universiteit te 
studeren. 

Tweederde kiest het
Een school die langer Chinees aanbiedt, is Wolfert Tweetalig 
in Rotterdam. Deze openbare school heeft het vak Chinese 
Taal en Cultuur (CTC) al tien jaar geleden ingevoerd. Het vak 
is hier zelfs verplicht in de eerste drie leerjaren van het vwo. 
Daarnaast mag Wolfert Tweetalig sinds kort als enige school 
CTC als examenvak aanbieden op de havo, omdat de 
school meedoet aan het experiment Regelluwe scholen. 
Het is vak is populair bij de havo-leerlingen: tweederde van 
hen kiest het en eenderde van de havisten doet er examen 
in. Dat zijn dan 20 leerlingen. Op het vwo kunnen leerlingen 
in de bovenbouw CTC kiezen als examenvak en 50 van hen 
doen dat ook. Al met al volgen ruim 600 leerlingen CTC en 
dat aantal stijgt.  Ook Wolfert Tweetalig heeft uitwisselingen 
met twee Chinese scholen – in Shanghai – waar inmiddels 
elk jaar veertig leerlingen aan deelnemen.

Directeur Arnold Koot van Wolfert Tweetalig is vanaf het 
begin betrokken geweest bij de invoering van Chinees in 
het voortgezet onderwijs, als bestuurslid van de stuurgroep 
CTC in Nederland. Hij ziet veel voordelen van het vak CTC 
op school. ‘Het telt vooral in de handel. Je hoeft niet perfect 
Chinees te kunnen spreken om toch contact te kunnen 
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Kloof tussen school en 
nieuwkomers overbruggen

Nieuwkomersgezinnen op weg helpen en betrekken 
bij de school van hun kind: dat is het doel van 
een nieuw schoolmaatjes-project, waarmee een 
geslaagde pilot is gedraaid op twee basisscholen in 
Leidschendam-Voorburg. Nu krijgen meer scholen de 
kans zo’n project te starten om de kloof tussen school 
en nieuwkomers te overbruggen. 

D
it landelijke project voor de versterking van de 
ouderbetrokkenheid van vluchtelingengezinnen 
krijgt de naam ONS!, wat staat voor Ouders- 
Nieuwkomers-School. Het houdt in dat er vrijwilli-

gers worden gekoppeld aan vluchtelingengezinnen om hen 
te ondersteunen bij de contacten met school. Dat werkt. Op 
de scholen waar de pilot heeft gedraaid, waaronder open-
bare basisschool De Wegwijzer in Leidschendam, kregen de 

leerkrachten meer contact met de ouders, 
toonden de ouders meer belangstelling 
voor het schoolwerk van hun kinderen en 
voelden de kinderen zich aangemoedigd 
om beter te presteren. 

Gescheiden werelden
Overal in het land zitten inmiddels kinderen 
van statushouders op school. Ze zijn vooral 
afkomstig uit Syrië en Eritrea. Ouders uit die 
landen kennen het Nederlandse onderwijs-
systeem niet en ze zijn vaak gewend dat 
school en thuis gescheiden werelden zijn. 
Er is dus niet alleen een taalbarrière tussen 
school en ouders, maar er zijn ook cultuur-
verschillen. Dat maakt dat er een brede 
kloof is tussen de Nederlandse school en 
het vluchtelingengezin.

‘Het goede nieuws is dat die kloof te over-
bruggen is als vrijwilligers een persoonlijke 

TEKST: LUCY BEKER EN BEELD: NATIONALE BEELDBANK
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veel meer contact tussen vader en school’. Ook mooi om 
te zien is dat de band tussen de gezinnen en de vrijwilligers 
tijdens de pilot zo sterk werd, dat de meeste schoolmaatjes 
na afloop van het project persoonlijk betrokken willen blijven 
bij ‘hun’ gezin. ‘Ja, ik ook’, zegt Marseille. ‘Je krijgt zoveel terug 
van deze mensen, dit contact verrijkt je leven’.

Ja, een gids!
Op de openbare Jan Ligthartschool in Den Haag, waar deze 
maand de tweede pilot van start is gegaan, zijn de verwach-
tingen hooggespannen. Trees Steeghs, de beleidsmedewer-
ker die erbij betrokken is, startte het project door de vluchte-
lingengezinnen te vragen of ze hieraan mee willen doen. ‘De 
reacties waren heel positief. Eén moeder riep zelfs helemaal 
blij: ‘Ja, een gids!’ Dat wilde ze wel’. 
Steeghs verwacht dat de school door de inzet van de 
vrijwilligers veel sneller contact krijgt met de ouders. ‘We 
hebben eens meegemaakt dat een jongen nooit iets aan zijn 
huiswerk deed. Waar het bleef, weet ik niet, maar hij maakte 
het nooit, en als we de ouders ernaar vroegen, begrepen ze 
niet wat we bedoelden. Totdat we eindelijk een gesprek met 
een tolk erbij hadden. Vanaf dat moment gingen de ouders 
de jongen vragen naar zijn huiswerk en zorgden ze dat hij het 
maakte. Ik denk echt dat je dit soort problemen veel sneller 
kunt tackelen als er elke week een vrijwilliger bij het gezin 
langsgaat. Voor de leerkrachten is het ook heel fijn als er een 
contactpersoon is die het vertrouwen heeft van het gezin.’ |

Zo werkt ONS!

Om een ONS!-project te kunnen starten zijn twee scholen 
met samen tien nieuwkomersgezinnen in dezelfde 
gemeente nodig. 

Daar worden lokaal tien vrijwil-
ligers bij geworven, die training 
en begeleiding krijgen van een 
betaalde coördinator. Deze co-
ordinator wordt opgeleid door 
Ouderbetrokkenheid-PLUS en 
Actief Ouderschap. Meestal 
wordt het project gefinancierd 
door de gemeente en soms is 
er steun door fondsen moge-
lijk. In Den Haag wordt de pilot 
bijvoorbeeld voor het grootste deel gefinancierd door Stich-
ting Kinderpostzegels. Van de deelnemende scholen wordt 
inzet en ondersteuning gevraagd. 

Meer weten? Kijk op www.ouderbetrokkenheidplus.nl/nieuwkomers 

of neem contact op met Harriet Marseille via 

harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl.

band opbouwen met zo’n nieuwkomersgezin’, zegt Harriet 
Marseille van Ouderbetrokkenheid-PLUS, de initiatiefnemer 
van het project. Marseille begeleidde de pilot in Leidschen-
dam-Voorburg en is coördinator van de tweede pilot, die 
deze maand op twee openbare basisscholen in Den Haag 
van start gaat. Bovendien is ze het eerste jaar zelf actief 
geweest als schoolmaatje. Zo werden de vrijwilligers nog 
genoemd tijdens de pilots; bij de opvolgende ONS!-projec-
ten heten ze bruggenbouwers.
Uit eigen ervaring kan Marseille dus vertellen hoe snel er 
een band ontstaat tussen het gezin en de vrijwilliger, die in 
principe een jaar lang elke week bij het gezin thuis over de 
vloer komt. ‘Ook al is communicatie in het begin lastig, om-
dat de statushouders nog nauwelijks Nederlands spreken, 
toch krijg je snel hun vertrouwen als ze je elke week zien. 
En je komt een heel eind met gebaren of een filmpje op je 
telefoon.’ 

Ouderavond
Een belangrijke taak van de ONS!-vrijwilliger is opletten of de 
communicatie van de school door de ouders wordt begre-
pen. ‘Meestal begint je als nieuwe bruggenbouwer heel prak-
tisch: het kind helpen met huiswerk of een spelletje doen. Het 
komt ook voor dat je het gezin eens bij een ander probleem 
helpt, bijvoorbeeld een brief van de gemeente lezen of de 
weg wijzen naar de bibliotheek’, zegt Marseille. ‘Verder maak 
je de ouders attent op de berichten die de school stuurt. Is er 
een gesprek met de leerkracht of een ouderavond, dan ga 
je daar met de ouders op de juiste tijd naar toe. Dat is voor 
de school heel prettig, want die merken dat statushouders 
vaak niet reageren op mails of telefoontjes en niet altijd op 
afspraken komen. En als ze wel komen, houden ze zich vaak 
aan de tijd die in de brief stond. Dat is geen onwil, want ook 
deze ouders zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling van hun 
kinderen, maar ze weten niet dat te laat komen hier in Neder-
land betekent dat je beurt voorbij is. Het zijn allemaal dingen 
waarbij je als vrijwilliger heel veel kan betekenen.’
Tijdens de pilot bleek het grote effect van deze aanpak. 
Marseille: ‘Er was bijvoorbeeld een vader die nauwelijks iets 
zei in gesprekken met de leerkracht op school. Hij zag er 
een beetje stuurs uit en er kwam weinig reactie. Totdat het 
schoolmaatje meeging naar een gesprek met de leerkracht 
en vertelde hoe warm en hartelijk de sfeer in dat gezin was. 
Daarmee brak hij het ijs: ineens ontstond er een geanimeerd 
gesprek, de vader ontspande, en vanaf dat moment was er 

‘Vrijwilligers 
bouwen snel een 
vertrouwensband op’

Harriet Marseille
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VOS/ABB-korting op personeelsadvertenties
Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, weet u natuurlijk 
al dat u efficiënt personeel kunt werven via onze eigen 
website www.vosabb.nl en onze wekelijkse e-mail-
nieuwsbrieven. Wist u ook dat u forse korting kunt krij-
gen als u een personeelsadvertentie plaatst in de krant 
of in een weekblad?

Het exclusieve VOS/ABB-
aanbod om tegen zeer 
aantrekkelijke tarieven te 
adverteren, is ontwikkeld in 
samenwerking met bureau 
Godding & co. Dankzij de 
samenwerking met dit 
bureau op het gebied van 
media-inkoop kunt u uw 
personeelsadvertenties 
(vele) honderden euro’s 
goedkoper én gemakke-
lijker plaatsen in landelijke 

en/of regionale bladen. U bent gegarandeerd goedkoper uit 
dan wanneer u de advertentie zelf bij een krant of weekblad 

aanlevert. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een 
kleine incidentele plaatsing of regelmatige plaatsing van 
grote advertenties..

Landelijke en regionale bladen
De VOS/ABB-korting heeft betrekking op onder andere 
de Volkskrant en Trouw, de verschillende edities van het 
Algemeen Dagblad, regionale dagbladen als de Gelderlander 
en het Brabants Dagblad en regionale weekbladen. Dit zijn 
slechts voorbeelden. De kans is groot dat ook het medium 
van uw voorkeur erbij zit.
Indien mogelijk worden vacatures automatisch ook op de 
online media van de uitgever geplaatst. Het behoort tevens 
tot de mogelijkheden om uw vacature te plaatsen op een 
selectie van grote online vacaturebanken, zoals de Nationale 
Vacaturebank en Monsterboard.

Wilt u weten welk voordeel u kunt behalen, neemt u 
dan contact op met Raymond Godding van Godding & co 
voor een voorstel op maat: 013-5186158, 
advertenties@godding-co.nl.
Vermeld dat uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten!

Integraal vastgoedbeheer
Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen vele 
duizenden euro’s besparen met het integrale vastgoedbeheer 
door onze huisvestingspartner HEVO.

Door het onderhoud slim te koppelen 
aan uw huisvestingsbeleid, kunt u desin-
vesteringen voorkomen en synergievoor-
delen behalen. VOS/ABB heeft hiervoor 
samen met HEVO een aantrekkelijk 
ledenaanbod ontwikkeld. Het aanbod 
is van toepassing op het primair en 
voortgezet onderwijs. Onderdeel hiervan 
is de gebouwenscan, die verder kijkt dan 
de bouwkundige en technische staat van 
het gebouw. Er wordt ook gekeken naar 
het energiegebruik, onderwijskundige 
aspecten, de kwaliteit van het binnenmi-
lieu en de veiligheid en de uitstraling van 
de school. 

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

LEDEN

KORTING

Loonschade 
verhalen
VOS/ABB-leden kunnen voor het 
verhalen van loonschade tegen 
gereduceerd tarief terecht bij BSA 
Schaderegeling.

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

Voor meer informatie kijkt u op 
www.bsabv.nl. Of neem contact op 
met Martin Dijkshoorn: 
079 - 750 71 11.

NO CURE 
NO PAY

GRATISSCAN!

Raymond Godding
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Excursietip!
TEKST:  LUCY BEKER    

BEELD: HET SCHEEPVAARTMUSEUM

Meer informatie op 
www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/onderwijs.

Aan boord van het historische schip Amsterdam - 48 meter lang 
en voorzien van 16 kanonnen -  kunnen scholieren zien en ervaren 
hoe zeevaarders in de 17e eeuw leefden. Overigens is de historie 
van juist dit schip van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) niet zo glorieus: het strandde al tijdens de eerste reis, in 1749, 
meteen op een zandbank voor Engeland. Daar ligt het tot op de 
dag van vandaag op de bodem van de zee. Ruim twee eeuwen 
later, tussen 1985 en 1990, is de replica gebouwd, die nu veilig aan 
de steiger ligt bij het Scheepvaartmuseum in hartje Amsterdam. 

Kom aan boord
Voor schoolklassen uit zowel het basis- als het voortgezet onder-
wijs heeft het museum een educatief programma samengesteld: 
‘Kom aan boord in de Gouden Eeuw’. De scholieren bezoeken dan 
niet alleen het schip, maar ook een tentoonstelling over verschillen-
de thema’s, die steeds worden ingeleid door historische figuren in 
een filmpje.  Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de groei van Amster-
dam in de 17e eeuw, de producten die via de VOC uit het Verre 
Oosten kwamen, de ontwikkeling van de cartografie, maar ook het 
slavernijverleden. 

Water verbindt werelden
Het Scheepvaartmuseum biedt meer onderwijsprogramma’s onder 
het motto: ‘Water verbindt werelden.’ Het programma BOOTKAMP 
heeft in 2017 een internationale museumeducatieprijs gewonnen. 
Dit is een heel fysiek programma voor brugklassers, die gaan tou-
wen sjouwen, seinen met vlaggen, knopen leggen en ondertussen 
leren samenwerken en overleggen. Meer informatie op 
www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/onderwijs. |

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum met 
het koopvaardijschip Amsterdam sluit mooi 
aan bij  lessen over de Gouden Eeuw. Immers: 
zonder de ontwikkeling van de scheepvaart 
zou er nooit een gouden eeuw zijn geweest. 

Zonder scheepvaart 
geen Gouden Eeuw



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

Hoe zit het 

?

Ouderschapsverlof

Moet het onbetaalde en 
betaalde ouderschapsverlof 
aaneengesloten worden 
opgenomen?

Vóór 1 januari 2015 gold dat het 
ouderschapsverlof aaneengesloten 
moest worden opgenomen. Vanaf 
die datum is het mogelijk om het 
ouderschapsverlof verspreid op te 
nemen. 

Er geldt wel een overgangsregeling. 
Conform deze regeling geldt dat als 
het ouderschapsverlof is aange-
vraagd en toegekend voor 1 januari 
2015, het gehele ouderschapsverlof 
nog onder de oude regeling wordt 
toegekend en uitgevoerd. Dat 
betekent dat voor deze werknemer 
nog wel de vereiste geldt dat zowel 
het betaalde als het onbetaalde 
ouderschapsverlof over een aaneen-
gesloten periode opgenomen moet 
worden.

Functionaris 
Gegevensbescherming

Zijn schoolbesturen 
verplicht om op grond van 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
een functionaris 
gegevensbescherming (FG) aan 
te stellen?

Ja, omdat scholen op grote schaal 
leerlingen volgen via bijvoorbeeld 
leerlingvolgsystemen. Ook wor-
den op scholen veel bijzondere 
persoonsgegevens van leerlingen 
verwerkt. Daarom zijn scholen ver-
plicht een FG aan te stellen. Dit kan 
een aparte functie zijn, maar ook via 
een taak bij een bestaande functie 
worden toebedeeld. Een FG kan op 
stichtingsniveau worden aangesteld 
en op meerdere scholen van het 
schoolbestuur worden ingezet. 

Reiskostenvergoeding

Wordt de reiskostenvergoeding 
doorbetaald als een werknemer 
afwezig is geweest?

In het voortgezet onderwijs geldt 
dat de reiskostenvergoeding na een 
week naar evenredigheid wordt 
verminderd als de werknemer meer 
dan een week afwezig is geweest. 
In het primair onderwijs wordt de 
reiskostenvergoeding stopgezet 
als de werknemer langer dan twee 
weken afwezig is. Let wel: afwezig-
heid wegens vakantie wordt hier niet 
onder verstaan. 

1
2

3
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?

nu precies?
Schoolplan

Wat staat er in het schoolplan?

Elke school heeft een schoolplan. 
Het schoolplan beschrijft de kwali-
teit van het onderwijs op de school. 
In de onderwijswetten, zowel voor 
basis- als voortgezet onderwijs, staat 
dat het schoolplan voor elke school 
verplicht is en in ieder geval het 
volgende bevat:
• Het onderwijskundig beleid
• Het personeelsbeleid
• Een beschrijving van het stelsel 

van kwaliteitszorg

In het schoolplan staat ook aanvul-
lend beleid, bijvoorbeeld met betrek-
king tot sponsoring of de identiteit 
van de school. 

De Inspectie van het Onderwijs 
controleert het schoolplan en de 
uitvoering daarvan. Elk schoolplan 
of wijziging daarvan wordt dan 
ook aan de Onderwijsinspectie 
toegestuurd. Elke vier jaar stelt de 
school samen met de medezeg-
genschapsraad (MR) een nieuw 
schoolplan vast. Soms is het nodig 
om tussentijds een aanpassing te 
doen. De school moet voor zowel 
de vaststelling als voor elke wijziging 
instemming aan de MR vragen.

4 Klassengrootte

Welke regels gelden er voor het 
maximumaantal leerlingen in 
een klas?

Er zijn geen landelijke regels voor 
het maximumaantal leerlingen per 
klas. Scholen bepalen zelf de maxi-
male grootte van klassen. Zij nemen 
dit op in het schoolplan en hierop 
heeft de medezeggenschapsraad 
een instemmingsbevoegdheid. De 
grootte van de groep mag geen 
invloed hebben op de kwaliteit van 
het onderwijs.

De school als geheel moet een 
minimumaantal vierkante meters 
hebben per leerling. Per schoolsoort 
is dit minimum anders:
• Basisschool: 3,5 vierkante meter 

vloeroppervlak per leerling.
• Middelbare school: tussen de 5,7 

en de 14,8 vierkante meter per 
leerling.

• Leerwegondersteuning: per 
leerling is er 0,7 (jaar 1 en 2) of 
1,2 (jaar 3 en 4) vierkante meter 
extra, bovenop het standaard 
aantal vierkante meter.

• Speciaal basisonderwijs: 
6,6 vierkante meter vloeropper-
vlak per leerling.

• Speciaal onderwijs: tussen de 7,8 
en 15,8 vierkante meter vloerop-
pervlak per leerling.

• Voortgezet speciaal onderwijs: 
tussen de 7,7 en 15,3 vierkante 
meter vloeroppervlak per leerling.

6
Gegevensbeheer

Mag een school 
leerlinggegevens bewaren?

Scholen moeten zich aan strenge 
wettelijke regels houden bij het 
verwerken van persoonsgegevens. 
Het leerlingdossier mag maximaal 
twee jaar worden bewaard nadat de 
leerling van de school is uitgeschre-
ven. Daarna moeten de gegevens 
verwijderd worden. Uitzonderingen 
hierop zijn: 
• Gegevens over verzuim en in- en 

uitschrijving: deze moeten tot 
vijf jaar na uitschrijving worden 
bewaard en daarna verwijderd. 

• Gegevens over een leerling die 
naar een school voor speciaal 
onderwijs is verwezen: deze 
behoort de school nog drie jaar 
na uitschrijving te bewaren en 
daarna te verwijderen.

• Adresgegevens van (oud)-leer-
lingen. Deze mag de school 
bewaren voor het organiseren 
van reünies.

Verder moet een school het werk 
van het centraal examen en de 
rekentoets bewaren tot minimaal zes 
maanden na de uitslag. Dit geldt ook 
voor de bijbehorende cijferlijst. Bij 
het werk horen ook de opgaven die 
de leerling gebruikte bij de centrale 
examens. Voor schoolexamens 
geldt geen minimale bewaartermijn. 
Deze gegevens mogen maximaal 
twee jaar bewaard blijven op school.

5

VRAAG EN ANTWOORD

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

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

boekenkast
Grip op competenties
Auteurs: prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch  |  

ISBN: 978-90-793-3626-5  | Uitgever: OMJS BV ism CEGO VZW, 

2018  | Aantal pagina’s: 140  | Prijs: € 24,95

Deze uitgave van Onder-
wijs Maak Je Samen biedt 
een mix van theoretisch 
onderzoek en praktijkvoor-
beelden met handvatten 
om competentieontwikke-
ling van kinderen zichtbaar 
en meetbaar te maken. De 
auteurs beschrijven tien 
ontwikkelingsdomeinen, 
waarbinnen competent ge-
drag wordt gezien als een 
geïntegreerd geheel van 
kennis, vaardigheden en 
attitude. De praktijkvoor-
beelden gaan over elf 
kinderen tussen 4 en 12 jaar, 
die laten zien hoe een com-
petentiegerichte aanpak de 
impact van het onderwijs 
versterkt. 

Dit boek is bedoeld als 
inspiratie voor iedere 
onderwijsprofessional in de 
basisschool.

Pubers en adolescenten
Auteur: Martine Delfos  | ISBN: 978-90-885-0757-1  |  

Uitgever: SWP, 2e herziene druk, 2018  | Aantal pagina’s: 384  |  

Prijs: € 34,90

Dit is het vierde deel in 
de reeks Quadrilogie 
ontwikkelingspsychologie 
en psychopathologie van 
kinderen en jongeren van 
Martine Delfos. In dit deel 
wordt ingegaan op de 
psychische en biologische 
gebeurtenissen tijdens de 
puberteit. Het gaat om de 
normale ontwikkeling van 
jongeren, maar er is ook 
aandacht voor scheiding, 
verslaving en pathologische 
stoornissen, en de invloed 
van internet en de multicul-
turele samenleving waarin 
jongeren leven. Bij dit boek 
is een studiewebsite ontwik-
keld waarop voor docenten 

en studenten veel aanvul-
lend studie- en lesmateriaal 
beschikbaar is, onder meer 
in de vorm van filmpjes. 

De traumasensitieve school
Auteur: Anton Horeweg  | ISBN/EAN: 978-94-014-4288-6  |  

Uitgever: LannooCampus, 2018  | Aantal pagina’s: 352  |  

Prijs: € 34,99

In vrijwel elke klas zit tegenwoordig wel een kind dat een 
traumatische ervaring heeft meegemaakt. Het gaat niet 
alleen om vluchtelingenkinderen. Ook een ongeluk of een 
vechtscheiding van de ouders zijn ingrijpende gebeurte-
nissen in een kinderleven. Dit boek gaat in op het gedrag 
dat kinderen daarna 
kunnen vertonen en 
hoe je daar als leraar 
het beste mee om 
kunt gaan. De auteur 
doet een oproep om 
vooral niet weg te 
kijken, maar je te reali-
seren dat je die enige 
veilige persoon in het 
leven van een kind 
kunt zijn en vanuit die 
rol kunt bijdragen aan 
verwerking en herstel.

Doeltreffende didactiek
Auteurs: Walter Geerts en Martine Dijk  |  

ISBN: 978-90-469-0619-4  | Uitgever: Coutinho, 2018  |  

Aantal pagina’s: 175  | Prijs: € 19,50

Dit boek helpt de be-
ginnende leraar bij het 
vormgeven van zijn lessen 

en het ontwikkelen van een 
eigen identiteit als leraar. 
Ervaren leraren weten al 
intuïtief welke didactische 
strategie ze moeten kiezen 
in een bepaalde situatie of 
voor een bepaalde leerling. 
Maar hoe doe je dat aan het 
begin van je carrière? Het is 
niet gek om naar de erva-
ren collega’s te kijken, hun 
handelingen te herkennen 
en vervolgens te vertalen 
naar je eigen les. Didactisch 
afkijken dus: het is een van 
de vele effectieve adviezen 
uit dit boek.



JURIDISCH ADVIES

35NAAR SCHOOL! NR 14

Jaarlijks stappen vele tienduizenden 
leerlingen over van het primair onderwijs 

naar het voortgezet onderwijs. Om die 
overstap in goede banen te leiden is het 

van belang dat zowel de basisscholen als 
de vo-scholen goed op de hoogte zijn van 

de te volgen procedure. 

Stappen bij de overgang 
naar voortgezet onderwijs

E
lke basisschool dient een onderwijskundig rapport 
op te stellen wanneer een leerling naar een ande-
re school gaat. Het onderwijskundig rapport bevat 
informatie over de resultaten en vorderingen van 

de leerling waaronder ook het schooladvies en de eindtoets. 
Ouders hoeven het onderwijskundig rapport niet goed te 
keuren of te ondertekenen. De school heeft namelijk een 
wettelijke grondslag om dit rapport op te stellen. Wel is het 
wenselijk dat de school de ouders vooraf informeert en 
overleg pleegt over de inhoud van het onderwijskundig 
rapport. Indien ouders het niet eens zijn met de inhoud, kan 
hun zienswijze worden vastgelegd in een bijlage die bij het 
onderwijskundig rapport wordt gevoegd. Het is in dat geval 
raadzaam de ouders het rapport in ieder geval voor gezien 
te laten tekenen.   

Schooladvies
Voor de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn het 
schooladvies en de eindtoets belangrijke onderdelen van 
het onderwijskundig rapport. Het schooladvies over het ni-
veau van het aansluitend voortgezet onderwijs, wordt vóór 
1 maart door de basisschool opgesteld. Hierna wordt de 
eindtoets afgenomen. Als een leerling op de eindtoets een 
hoger niveau scoort dan het gegeven schooladvies, moet 
de school het schooladvies heroverwegen. Het is uiteindelijk 
echter wel aan de school om te bepalen of het schooladvies 
al dan niet naar boven wordt bijgesteld. Is de score van de 
eindtoets lager dan het schooladvies, dan mag de school 
het schooladvies niet aanpassen. Het bevoegd gezag van 
de vo-school dient de beslissing over de toelating van de 
leerling te baseren op het schooladvies: dit is bindend. Dat 
geldt ook voor een na de eindtoets bijgesteld schooladvies. 
De vo-school mag geen andere toelatingstoetsen of toela-
tingsexamens afnemen. Wel mag de vo-school aanvullende 
gegevens opvragen bij de basisschool, maar deze mogen 
niet leidend zijn voor de toelating. 

Klachten
Indien ouders het niet eens zijn met het schooladvies, 
kunnen zij hierover eerst in gesprek gaan met de leerkracht 
of directeur van de basisschool. Als dit niet leidt tot een 
oplossing, kunnen ouders een klacht indienen bij de Lan-
delijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) als de school 
daarbij is aangesloten. Deze commissie toetst klachten 
over schooladviezen terughoudend, omdat de school bij 
uitstek de deskundigheid in huis heeft om het niveau van 
de leerling te kunnen beoordelen. De commissie geeft 
geen vervangend schooladvies, maar toetst of de school in 
redelijkheid tot een schooladvies heeft kunnen komen en of 
de procedure op de juiste wijze is gevolgd.  De school dient 
aan de hand van alle beschikbare informatie (bijvoorbeeld 
uit leerlingvolgsysteem, observaties van leerkrachten, de 
psychologische onderzoeken), tot een goed onderbouwd 
schooladvies te komen. Overigens is een advies van de 
LKC naar aanleiding van een klacht niet bindend. Indien de 
school afwijkt van het advies van de LKC dient zij dit echter 
wel te motiveren. |

Juridisch advies nodig? De Onderwijsjuristen van 
VOS/ABB zijn dagelijks bereikbaar via 0348-405250 van 
8.30 tot 12.30 uur of via onderwijsjuristen@vosabb.nl

MR. CÉCILE VAN DER GOOT-KOENIG 

VOS/ABB ONDERWIJSJURISTEN



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

   werving en search / interim management

 toezichthouders, bestuurders en managers

 voor tijdelijk of voor vast

 altijd in dienst van uw organisatiedoelen 

 ontwikkelen en training

 organisatiepsychologie en assessments 

 functioneren en beloning

 HR planning en control

 arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

 ambtenaren- en arbeidsrecht


