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VOORWOORD

Samen werken 
aan goed 
onderwijs

Terwijl het afgelopen half jaar voor u waarschijnlijk in 
het teken stond van het organiseren van goed onderwijs 
en het zorgen voor voldoende leraren, ging het in Den 
Haag vooral over drie andere zaken: bekostiging, verant-
woording, transparantie. Drie thema’s die alles te maken 
hebben met goed onderwijs, maar in de alledaagse praktijk 
van een school misschien minder op de voorgrond staan. 
Tot op zekere hoogte lijkt ons dat ook precies hoe het 
hoort te zijn. Want voldoende bekostiging, bijvoorbeeld, is 
weliswaar een randvoorwaarde voor goed onderwijs, maar 
absoluut niet de verantwoordelijkheid van een individuele 
school, leraar, schoolleider of bestuur. Andersom reiken de 
verhalen van de werkvloer niet altijd tot buiten de school-
muren, laat staan tot in Den Haag.

We laten niet altijd de mooie dingen in ons onderwijs zien: 
de leraren, schoolleiders en ondersteuners die zich dag in 
dag uit keihard inzetten voor hun leerlingen en met recht 
trots mogen zijn op wat ze bereiken. De mooie initiatieven 
die op de werkvloer ontstaan. Toch denk ik dat het goed 
is als we in en om onze sector allemaal een beetje meer 
van elkaar weten wat er speelt. Niet in de laatste plaats 
omdat dat helpt in de moeilijke tijd waarin velen van ons 
verkeren.

Een blik naar buiten helpt tegelijkertijd om te begrijpen 
én ter discussie te stellen waarom we in onze sector de 
dingen doen die we doen. Dat is nodig om het gesprek over 
goed onderwijs goed te kunnen voeren. Wat moet beter, 
of anders? We zijn soms teveel op onszelf en onze eigen 
school, stichting of gemeente gericht. Het opengooien 
van de luiken maakt het mogelijk om van elkaar en van 
anderen te leren. Dat komt ons onderwijs en dus onze 
 leerlingen alleen maar ten goede.

In deze podium vindt u daarom een breed scala aan 
artikelen. We hebben het over werkdruk en hoe scholen 
en hun teams ieder op hun eigen manier de werkdruk 
proberen te verminderen, mede dankzij de werkdruk-
middelen. We bekijken het lerarentekort en oplossingen 
die de PO-Raad ziet, door de ogen van hoogleraar 
Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers. We lezen daarnaast 
hoe het de politie een jaar geleden is gelukt om beter – zeg 
maar rijker – te verantwoorden. Een vraagstuk waar we in 
onze sector nu ook voor staan. Terecht vraagt de maat-
schappij om meer transparantie en inzicht in de uitgaven 
in het primair onderwijs. Hoe regelen we dat, met elkaar? 
Dit was dit najaar niet voor niets een belangrijk thema op 
onze Algemene Ledenvergadering.

En waarom werken leraren, schoolleiders en experts 
ook alweer aan nieuwe kerndoelen? Landen als Wales, 
Schotland en Japan gingen ons voor en bieden inzichten 
waar wij in Nederland weer van kunnen profiteren.

Door het tekort aan personeel, aan onder meer leraren, 
schoolleiders en ondersteunend personeel, staat de kwali-
teit van onderwijs op veel plekken onder druk. Dat vraagt 
de komende jaren om een extra inspanning van iedereen. 
Maar waar je ook aan werkt, laten we niet vergeten dat 
we elkaar vinden in goed onderwijs voor de  leerlingen. 
Het helpt als we die leerlingen voor ogen houden en 
openstaan voor de beleving en visie van anderen; als we 
luisteren naar elkaar en onze ogen zo nu en dan ook even 
opslaan van onze eigen dagelijkse bezigheden. Als we 
elkaar aanspreken wanneer het niet goed gaat, maar tege-
lijkertijd de mooie dingen blijven zien, hier een podium aan 
geven en trots op durven zijn.

Dan wordt 2019 een jaar van vooral één thema: samen 
werken aan goed onderwijs. n

Rinda den Besten, voorzitter
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NODIG: MEER REGIE EN LANGETERMIJNSTRATEGIE

Het lerarentekort:
alle hens aan dek

Open toegang tot het beroep, aantrekkelijkheid 

van het beroep en innovatie in de sector: die 

speerpunten koos de PO-Raad samen met zijn 

leden voor de aanpak van het lerarentekort. 

Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank 

Cörvers ondersteunt de roep van de PO-Raad 

aan OCW om te zorgen voor een betere 

aansluiting tussen landelijk beleid en regionale 

initiatieven. TEKST MARIJKE NIJBOER

Open toegang tot het beroep
Om het lerarentekort duurzaam aan te pakken, moeten 
we niet alleen werken aan het oplossen van de huidige 
tekorten, maar breder kijken: naar het onderwijs zelf en 
naar de onderwijsarbeidsmarkt. De PO-Raad hecht aan 
de kwaliteitseisen die opleidingen en werkveld stellen aan 
pabo-afgestudeerden, maar de sector stevent ook af op 
een groot lerarentekort. We zullen meer mensen moeten 
opleiden tot leraar basisonderwijs, óók vanuit een andere 
achtergrond.
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DE STRATEGIE VAN SKOFV

SKO (Flevoland en Veluwe, 28 basisscholen) bestrijdt 
het lerarentekort met behulp van drie speerpunten:

n De vijver vergroten. In nauwe samenwerking met 
de pabo’s worden mensen opgeleid in instroomtrajecten, 
talentenprogramma’s, deeltijdopleiding en een associate 
degree-programma. Bestuurder Koen Oosterbaan: 
‘Zodra studenten de lio-fase bereiken, krijgen zij een 
aanstelling. Bij zij-instroomtrajecten kan dit al na een 
jaar, zodat ze makkelijker afscheid kunnen nemen van 
hun oude baan.’ Zo is er het project van Rabo naar 
Pabo. HR-adviseur Kim Verkerk: ‘De associate degree 
leidt op tot pedagogisch professional, een voor ons 
nieuwe rol in de school.’ Op alle SKO-scholen is een 
gefaciliteerde starterscoach.

n Een aantrekkelijke werkgever zijn. Ervaren, 
excellente leraren kunnen interim leerkrachtspecialist 
(ILS) worden. Deze L12-professional staat vier dagen 
voor de klas. De vijfde dag doet hij/zij gedurende 
maximaal twee jaar een project op een van de 
scholen ter vergroting van de onderwijskwaliteit. 
Oosterbaan: ‘Zo kun je je als werkgever net iets meer 
onderscheiden.’ Verkerk: ‘En we verspreiden kennis 
en expertise op een snelle manier in de organisatie.’ 
SKO dringt verzuim terug door het samenspel tussen 
medewerker, directeur en bedrijfszorg te verbeteren. 
‘We sturen op vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid.’ 
Het bestuur biedt bedrijfsfitness aan.

n Innovatie. Een speciale werkgroep denkt na over 
het anders organiseren van het onderwijs en volgt 
experimenten op de scholen, zoals de inzet van een 
pedagogisch professional of event manager. Eén school 
werkt met units. Design thinking, een traject met 
directeuren, moet de innovatiekracht van scholen 
versterken. Oosterbaan: ‘We kijken per school welke 
oplossingen passend zijn.’

waar alle onderwijsopleidingen, van  onderwijsassistent 
tot eerstegraads leraar en zij-instroom, bij elkaar zijn 
gebracht. ‘Dan kan er ook veel meer samenwerking 
tussen de opleidingen ontstaan. Dat zou een enorme ken-
nisconcentratie betekenen van alles wat met pedagogiek, 
didactiek en lesgeven te maken heeft.’ Afgestudeerden 
kunnen naar het basisonderwijs, en/of bijvoorbeeld les-
geven in een bepaald vak op een lager niveau in het vo 
en mbo. ‘Mensen met een tweedegraads lerarenopleiding 
zouden na een minor- of derdegraadsprogramma ook in 
het basisonderwijs les kunnen geven.’

Uit onderzoek1 van Platform Bètatechniek blijkt dat maar 
liefst 20% van de beroepsbevolking een baan als leraar in 
het po overweegt. Dat is goed nieuws, zeker ook omdat in 
deze groep relatief veel mannen en academici zitten: doel-
groepen waar het onderwijs behoefte aan heeft. Het lukt 
echter nog onvoldoende om dit potentieel naar de sector 
te trekken. Dat komt onder andere omdat het behalen van 
een lesbevoegdheid duur en soms complex is. Bovendien is 
lesgeven lastig te combineren met ander werk.
Om de toegang tot het beroep te versoepelen, stimuleert 
de PO-Raad goede alternatieve opleidingsroutes voor 
leraren en werkt de sectororganisatie samen met leraren-
opleidingen aan een goede aansluiting op de praktijk.
Zo is het belangrijk dat er voldoende goede zij-instroom-
trajecten komen. Via deze route kunnen mensen met een 
hbo- of universitair diploma versneld hun lesbevoegdheid 
halen. Minister Slob heeft, na lobby van de PO-Raad, 7 mil-
joen extra vrijgemaakt voor zij-instroomtrajecten. Het is 
echter lastig voor opleidingen om aan de snel groeiende 
vraag2 naar zij-instroomplekken te voldoen. En het lukt 
scholen vanwege het lerarentekort niet altijd om zij-
instromers goed te begeleiden. In een speciale publicatie3 
laat de PO-Raad betrokkenen aan het woord over werving, 
begeleiding en beoordeling.
Academische lerarenopleidingen kunnen ook bijdragen aan 
meer diversiteit in schoolteams. Het aantal universitaire 
lerarenopleidingen groeit momenteel en de PO-Raad juicht 
deze ontwikkeling toe.

Hybride opleidingen
Dankzij een tegemoetkoming in de kosten van het 
Arbeidsmarktplatform PO worden nu in enkele regio’s ook 
hybride opleidingen ontwikkeld. Hier volgen hbo-studenten 
een combinatie van de pabo en bijvoorbeeld social work 
(zie kader). ‘Ook zo spreek je meer geïnteresseerden aan’, 
zegt Maarten Lamé, adviseur van de PO-Raad. ‘Dankzij 
dergelijke nieuwe routes naar het leraarschap komt er 
steeds meer diversiteit in de teams.’
Hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers ziet als 
extra pluspunt van hybride opleidingen dat je afgestu-
deerden meer mogelijkheden geeft op de arbeidsmarkt. 
‘Sommigen schrikt het af dat ze de rest van hun leven 
in het onderwijs moeten blijven.’ De onderwijsarbeids-
markt is te gesloten, vindt hij. ‘Het ministerie voert al 
jaren beleid om de markt open te breken, maar vooral 
op momenten dat er tekorten ontstaan. Ook wanneer er 
voldoende leraren zijn, moet je zorgen dat de leraren-
populatie divers is. Om de varkenscyclus4 te vermijden, 
maar ook omdat diversiteit goed is voor de cultuur in het 
onderwijs. Je haalt meer invalshoeken, achtergronden en 
ervaringen binnen.’
Hij ziet een circulatie voor zich van mensen die een poos 
lesgeven, het onderwijs verlaten en daarna misschien 
weer terugkomen. ‘Scholen moeten dus niet alleen maar 
jonge afgestudeerden van de lerarenopleiding aannemen.’
Bij zo’n wat meer fluïde sector past een bredere leraren-
opleiding. Cörvers ziet een onderwijsacademie voor zich 
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Aantrekkelijkheid van het beroep
Ook de mate van aantrekkelijkheid van het beroep speelt 
een rol in het huidige lerarentekort. De status van het 
beroep, het imago van leraren, de loopbaanmogelijk-
heden, werkdruk en beloning hebben allemaal invloed op 
de toestroom naar de lerarenopleidingen. Op twee van die 
punten, werkdruk van en salarisverhoging voor leraren, 
heeft de PO-Raad met samenwerkingspartners binnen PO 
Front successen kunnen boeken.
Cörvers zou graag nog een stap verder gaan: ‘We moeten 
echt toe naar één cao voor po en vo. Uit een recent func-
tiewaarderingsonderzoek blijkt dat beide lerarenfuncties 
even zwaar zijn. In Vlaanderen worden deze functies al 
gelijk gewaardeerd. Dat komt de mobiliteit tussen beide 
sectoren echt ten goede.’

De PO-Raad vindt het ook belangrijk dat starters beter 
worden begeleid, zodat de uitval vermindert, en dat leraren 
worden gestimuleerd om zich verder te  professionaliseren. 
Werkgevers zouden moeten zorgen voor stimulerende 
arbeidsomstandigheden en een beheersbare werkdruk.
De vereniging wil, naast belangenbehartiging voor de sec-
tor, ook een rol spelen bij sectorontwikkeling. Zo stimuleert 
de PO-Raad met andere organisaties het delen van goede 
voorbeelden en de ontwikkeling van nieuwe inzichten. 
Voor dit doel zijn bijvoorbeeld het Platform Werkdruk PO5 
en de website Innoveren met ICT in het primair onderwijs 
opgezet.

Innovatie in de sector
Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Het werkveld ziet 
het anders organiseren van het onderwijs als een mogelijk-
heid om hier wat aan te doen. Scholen experimenteren met 
leerpleinen en zetten meer vakleerkrachten en onderwijs-
assistenten in. Ze werken samen met de kinderopvang en 
het voortgezet onderwijs. ‘De ambitie om het anders te 
organiseren is groot, maar er zijn veel belemmeringen’, 
zegt Lamé. ‘De grootste belemmering is veranderkundig: 

hoe stuur je als schoolleider of bestuurder hierbij je team 
aan en welke stappen zet je, hoe krijg je ouders mee? 
Wij ondersteunen die trajecten en de uitwisseling hierover.’ 
De PO-Raad denkt dat innovatie twee belangrijke effecten 
kan hebben: versterking van de onderwijskwaliteit, maar 
ook het creëren van ruimte op de onderwijsarbeidsmarkt. 
Dat zijn ambitieuze doelen, maar er zijn al tal van goede 
voorbeelden. De PO-Raad wil deze beter toegankelijk 
maken en de geleerde lessen verspreiden, waar mogelijk 
in samenwerking met andere partijen zoals de VO-raad.

Meer regie
Een betere verbinding tussen het actieplan van OCW en 
lokale en regionale initiatieven zal meer lijn en vaart bren-
gen in de benodigde ontwikkelingen, meent de PO-Raad. 
Lamé: ‘Er is een enorme versnippering aan initiatieven. 
Neem de zij-instroom: we zijn in twee jaar tijd van der-
tig naar 400 zij-instromers gegaan in het po. De werving, 
selectie en het assessment worden op allerlei verschillende 
manieren gedaan. Iedereen moet zijn eigen wiel uitvinden; 
dat is niet doelmatig.’ Hij wijst ook op de regionale samen-
werking die overal in het land groeit. ‘Als OCW daar meer 
sturing aan geeft, wordt inzichtelijk wat er overal gebeurt, 
kunnen we goede initiatieven met elkaar delen en de 
kennis ontwikkeling stimuleren.’ Een positieve ontwikkeling 
is dat minister Slob € 13 miljoen uittrekt voor de aanpak 
van het lerarentekort in de regio. n

Noten
1  Zie: www.pbt-netwerk.nl/circulairecarrieres
2  In twee jaar tijd is het aantal zij-instromers gegroeid van 

ongeveer 30 naar 400.
3  ‘Zij-instroom, een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen 

en opleidingen’, zie www.poraad.nl/system/files/publicatie_zij-
instroom.pdf

4  Tijdens een lerarentekort gaan meer mensen de opleiding volgen, 
waarna er een overschot ontstaat en meer mensen de opleiding 
links laten liggen. Zo groeit het tekort weer.

5  https://www.platformwerkdrukpo.nl

HYBRIDE OPLEIDING: PABO EN SOCIAAL WERK

De Pabo van Hogeschool Leiden trekt met allerlei opleidingsvarianten een gevarieerde groep studenten aan. 
‘Het onderwijs van morgen vraagt meer diversiteit’, zegt onderwijsmanager Jan-Jaap Hubeek. Naast de voltijd pabo 
zijn er een flexibele deeltijdopleiding, vrijeschoolpabo, academische pabo, het traject opleiden in de school, een 
kunstklas, een wereldklas en een sportklas, die veel mannen aantrekt.
De meest bijzondere variant is een hybride opleiding waarbij studenten in vijf jaar tijd twee bachelordiploma’s halen: 
pabo en sociaal werk. Ze starten bij sociaal werk in de specialisatie jeugd en onderwijs. In het derde jaar gaan ze 
naar de flexibele deeltijdpabo. Elke student krijgt een individueel paboprogramma. De afgelopen twee jaar startten 
telkens 28 studenten. Zij gaan werken in het speciaal onderwijs of op een reguliere school die veel doet aan passend 
onderwijs.
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Nieuw:
de specialist 
Sportieve en 
Gezonde School

DEZE LEERKRACHT ZORGT DAT DE GEZONDE SCHOOL ECHT GAAT WERKEN

Volgend jaar studeren de eerste specialisten 

Sportieve en Gezonde School af. Deze leraren 

zijn op de pabo opgeleid om de Gezonde School 

van binnenuit uit te dragen en te zorgen dat het 

in de praktijk gaat werken.

TEKST IRENE HEMELS

Monique van Ark, docent op de Hogeschool Leiden en pro-
jectleider landelijk traject Specialist Sportieve en Gezonde 
School: ‘Het concept Gezonde School stáát weliswaar en 
veel scholen doen wel iets aan gezond leven, maar in de 
praktijk gaat het vaak om tijdelijke aandacht in de vorm 
van projecten. Het concept is best lastig om te implemen-
teren omdat het nog te veel afhankelijk is van een 
enthousiaste directeur of leraar. Scholen beschikken ook 
niet altijd over de nodige kennis.’
Veel scholen bieden dan ook te weinig sport en bewegen 
aan, vinden de Onderwijsraad, Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving en Nederlandse Sportraad. Hun advies, 
verwoord in het rapport Plezier in Bewegen: laat leerlingen 
twee keer per dag matig intensief bewegen, ook buiten de 
gymles. De specialist Sportieve en Gezonde School komt 
dus als geroepen.
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Buitenspelen Van Ark ontwikkelde het curriculum 
specialist Sportieve en Gezonde School dat sinds het 
schooljaar 2015/2016 als pilot op zes pabo’s wordt aange-
boden: Hogeschool Leiden, de Marnix Academie, InHolland, 
Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NHL 
Stenden. Dit profiel is opgebouwd uit drie modules die 
samen vijftien studiepunten opleveren. Studenten maken 
in de eerste module kennis met de Gezonde School en 
gaan op de onderdelen buitenspelen, sportstimulering en 
sportieve evenementen analyseren en onderzoeken wat 
een school wil en wat er verbeterd kan worden. Tijdens 
de tweede module staan de thema’s voeding en ‘bewegen 
als middel’ centraal. Voor beide thema’s wordt geïnven-
tariseerd wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. 
Vervolgens worden twee interventies uitgevoerd in de 
school.
In de derde module start de student met het in kaart 
brengen van de vier pijlers van de Gezonde School: 
gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signale-
ren en schoolbeleid. Vervolgens stelt hij* een schoolprofiel 
op. Van Ark: ‘De student onderzoekt aan de hand van een 
schoolscan hoe de school invulling geeft aan het school-
gezondheidsbeleid op alle thema’s en stelt de behoefte vast 
voor verbetering of verandering. Op basis van deze analyse 
werkt hij interventies uit op twee thema’s. In overleg met 
kinderen, ouders, leraren en directie wordt één thema 
uitgewerkt in een implementatieplan dat ook op de school 
wordt uitgevoerd. De student is hierin aanjager, neemt een 
coördinerende rol op zich en betrekt de verschillende lagen 

binnen de school en ondersteunende organisaties daarbui-
ten. Hiermee werkt de student aan het stimuleren van een 
structurele gedragsverandering en het creëren van een 
stevig draagvlak.’

Bewegen als middel De specialist Sportieve en 
Gezonde School is een groepsleraar. Zijn doelen zijn ver-
schillend van die van de vakleraar bewegingsonderwijs, 
legt Van Ark uit. ‘Een vakleraar geeft bewegingsonderwijs 
waarbij beter leren bewegen het doel is. De specialist 
Sportieve en Gezonde School is een leraar die bewegen 
inzet als middel. De specialist weet wat er leeft op school, 
kent de school door en door en weet wat er gebeurt in 
de klassen. Kortom, hij staat midden in de school en kan 
er heel goed voor zorgen dat de wensen uit het rapport 
Plezier in bewegen gehaald kunnen worden.’

‘Even lekker bewegen schept een
andere band met leerlingen’
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Want hoewel de Gezonde School meer behelst dan bewe-
gen, is bewegen dé manier om een dynamische schooldag 
te creëren. Van Ark: ‘Als je een onrustige klas na een 
lange ochtend nog een taal-of rekenles moet geven, 
kunnen korte energizers helpen. Je laat kinderen bijvoor-
beeld naast hun tafeltje springen of boksbewegingen 
maken. Het staand verwerken van een reken- of taal-
les kan bijdragen aan concentratie en taakgerichtheid.’ 
Bewegingsvormen kunnen ook worden ingezet om een 
groepsproces te verbeteren. Ook wanneer de sfeer in een 
groep niet zo goed is, kan een leerkracht de specialist 
raadplegen. Deze kan hem de weg wijzen naar geschikte 
interventies.’

Ander soort band De eerste studenten die alle 
modules hebben gevolgd en zich specialist mogen noemen, 
zitten momenteel in hun vierde jaar. Stella Sont is één van 
hen. ‘Ik werk veel met energizers na instructie en voor 
zelfstandig werken. Even lekker bewegen schept een ander 
soort band met de groep. Kinderen vinden het superleuk 
dat je met hen meedoet. Het is een gezellig, ontspannen 
momentje. Het werkt stimulerend, maar ook de concentra-
tie van de kinderen blijft gedurende de dag langer goed.’
Sont gaat voor haar huidige stageschool De Vogels in 
Oegstgeest een schoolscan en implementatieplan maken. 
‘Uit een eerste inventarisatie komt al naar voren dat het 
team graag meer wil weten over voeding en beweging. 
Het traktatiebeleid is vaak een onderwerp op scholen, 
maar ik verwacht ook op onderwerpen als alcohol en roken 
een aanspreekpunt te kunnen worden. Wist je bijvoorbeeld 
dat je juist géén educatie over roken moet geven?

Dat werkt stimulerend! Maar ik ben ook benieuwd naar het 
beleid op het gebied van mediagebruik en mediawijsheid 
en sociale en fysieke veiligheid. Dit specialisme is zo veel-
omvattend. Dat maakt het ook zo ontzettend leuk!’

Populair profiel Vanaf volgend schooljaar kan dit 
curriculum op alle pabo’s worden aangeboden. Van Ark: 
‘Op de pabo in Leiden kiest ongeveer een derde van de 
studenten voor dit profiel. Als dat ook voor andere pabo’s 
geldt, heeft over dertig jaar elke basisschool een leraar 
met dit profiel. Om deze ontwikkeling te versnellen, heb-
ben we ook de post-hbo voor de groepsleerkrachten in het 
werkveld ontwikkeld. Gezondheid op een basisschool is net 
zo belangrijk als het reken- en taalonderwijs. Ik hoop dus 
dat deze post-hbo net zo populair wordt als die van de taal- 
en rekencoördinator.’
De meerwaarde van deze specialist voor een basisschool 
zit volgens Van Ark in structurele aandacht voor beweging 
en gezondheid, zonder extra kosten en extra tijdsinves-
tering. ‘Je hebt een leraar in huis die deskundig is op het 
gebied van gedragsverandering. Op pabo’s is veel aandacht 
voor nieuwe onderwijsvisies, maar bijna geen aandacht 
voor veranderingsprocessen. Je leert niet hoe je kinderen, 
ouders, leerkrachten en de directie meekrijgt. Deze speci-
alisten leren hoe je structurele veranderingsprocessen tot 
stand brengt.’ n

* Waar ‘hij’ staat, wordt hij of zij bedoeld.
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Sbo De Wissel koos voor een vierdaagse 

lesweek. Zo is het schoolgaan doenlijker voor 

leerlingen. Op de vijfde dag praten de leraren 

met elkaar over onderwijs. De directeur: ‘Dit is 

goud waard.’

TEKST ANNEMIEKE KOOPER

Een doorsnee dag op Sbo De Wissel in Hoorn is er een van 
de nodige drukte. Van krioelende leerlingen die allemaal 
op een eigen manier onderwijs, ondersteuning en zorg 
krijgen. Van kinderen die de door de directeur geplakte 
tape op de trap nodig hebben om te begrijpen hoe ze net-
jes naar boven en beneden kunnen lopen. Een dag waarop 
leerlingen soms liever achterstevoren in hun stoel zitten 
om een passerende stoomtrein te bewonderen.
Maar op deze woensdag is De Wissel een oase van rust. 
De stoeltjes staan nog op de tafels en de enige leerlingen 
die zich er vertonen, zijn de drie kinderen die er buiten-
schoolse opvang krijgen.

De Wissel, een school voor speciaal basisonderwijs, is 
de eerste school in Nederland die officieel overstapte op 
een vierdaagse schoolweek. Die keuze werd niet gemaakt 
omdat het lerarentekort de school parten speelt, maar 
omdat het directeur Mark Leek en zijn schoolteam zoveel 
beter leek voor hun leerlingen. ‘Voor veel van onze kin-
deren is vijf dagen les gewoon te veel. Middenin de week 
een dag vrij hebben, betekent dat ze de week veel beter 
doorkomen’, vertelt hij.

Goed verhaal Vier dagen les geven mag officieel 
niet, want een school in het primair onderwijs is wette-
lijk verplicht iedere leerling jaarlijks 940 uur les te geven. 
Op de Wissel geven ze er honderdveertig minder. De school 
kreeg hiervoor met ingang van dit schooljaar een uitzon-
dering (van drie jaar) omdat ze een zogenoemde regelluwe 
school is: een school waar het meer dan snor zit met de 
onderwijskwaliteit en die daarom mag meedoen aan een 
landelijke proef met minder regels. Nadat de school de 
selectieprocedure was doorgekomen, moest Leek ook de 
medezeggenschapsraad en de ouders overtuigen. Dat lukte. 
En zelfs een kritische, nieuwe bestuurder was na tien minu-
ten overtuigd. ‘We hebben gewoon een goed verhaal.’

NIET VANWEGE LERARENTEKORT, MAAR OM LEERLINGEN TEGEMOET TE KOMEN

Vier dagen les per week

10 podium _ december 2018



Op de woensdag dat de leerlingen thuis blijven, komen 
de ongeveer veertig leraren en intern begeleiders wél. 
Zij starten de dag om kwart voor negen met een plenaire 
sessie in de aula. Daar praten ze bij over gebeurtenissen in 
de school. Leek informeert hen over een leerling die voor-
lopig niet meer op school komt. Hij was zo onvoorspelbaar 
en boos, dat in overleg met de moeder is besloten dat het 
niet meer ging. Een leraar vertelt over een gesprek dat ze 
had met ouders, via een tolk. ‘Een eyeopener’, vertelt ze. 
‘Ze hebben al die tijd nooit begrepen hoe het ging met hun 
kind. Ze dachten dat hij juist naar onze school was over-
geplaatst omdat het op zijn oude reguliere school zo goed 
ging. We moeten echt alert zijn als ouders de taal niet 
spreken.’

Dilemma’s bespreken Even later wordt de groep 
gesplitst in drie domeinen. In ieder domein vertellen de 
collega’s elkaar hoe het met hen gaat (goed, al heeft 
meester Peter Vermeulen een groep met twee leerlingen 
die heel bepalend zijn voor de sfeer in zijn klas). Ze blikken 
terug (het schoolkamp was echt goed voor de groeps-
vorming en heeft rust gebracht in de klassen) en vooruit 
(wat doen we met de kinderboekenweek?). Ook stellen ze 
nieuwe doelen op en bespreken ze dilemma’s.

Valeska Kempers en Manon Spaans, die als duo om de 
beurt lesgeven aan een klas met autistische leerlingen van 
groep 6, 7 en 8, gebruiken de rest van de woensdag voor 
het bijwerken van alle ontwikkelingsperspectieven (opp). 
Een klus die ze eerder verdeelden en na school- en werktijd 
uitvoerden. Nu nemen ze samen alle opp’s door. Eventuele 
discussies worden meteen getackeld en de opp’s worden 
beter, zien ze. Ook kunnen ze hun lessen beter afstemmen. 
‘Voor deze leerlingen is dat heel belangrijk’, vertelt het duo. 
‘Ze hebben heel veel structuur nodig. Onze lessen moeten 
precies hetzelfde zijn.’
We sparren meer en kunnen dieper gaan met ons onderwijs, 
beamen leraren Jordi Leurs en Sophie de Boer. Ze geven 
les aan leerlingen uit groep 8 met een lagere intelligentie. 
Eindelijk lukt het om de lesmethode meer los te laten en ook 
zelf lessen te ontwikkelen. ‘Dat is goed voor onze leerlingen, 
want een methode is nooit écht geschikt voor kinderen die 
ieder een eigen leerlijn nodig hebben.’ Leraar zijn is zo ook 
leuker, voegen ze toe. Bijkomend voordeel: het scheelt hen 
zelf in de werkdruk.

Bewijs? De eerste indrukken zijn positief, stelt De Wissel 
na viereneenhalve week voorzichtig. Veel leerlingen zitten op 
de donderdagen en vrijdagen niet moe maar fris in de klas, 
de meeste ouders zijn tevreden, zelfs een aantal dat eerder 
kritisch was. Een eerste blik op de verzuimcijfers van leerlin-
gen leert dat die vergeleken met vorig jaar zijn gehalveerd. 
‘Ik zie leraren elkaar opzoeken en kennis uitwisselen. Daar 
was eerder geen tijd voor’, zegt directeur Leek. ‘Het is nog te 
vroeg voor echte conclusies, maar het gevoel is goed.’
De inspectie en het ministerie van Onderwijs volgen de 
ontwikkelingen op de voet. Onderzoekers nemen de school 
enkele keren per jaar onder de loep. Zij willen harder bewijs 
en antwoord op enkele belangrijke vragen: Wat doet 140 uur 
minder les met de onderwijskwaliteit? Leren de kinderen nog 
wel voldoende als ze een halve dag minder naar school gaan?
Leek heeft er vertrouwen in, al heeft hij ook nog een paar 
zorgpunten. Studiedagen komen nu bovenop de woensdagen. 
Voor sommige kinderen duurt het thuiszitten al met al te 
lang. Vraagstuk is ook hoe de klassenassistenten het gevoel 
houden bij de groep te horen. Zij werken namelijk niet op 
woensdagen. ‘De toetsuitslagen in januari worden spannend’, 
zegt hij. ‘Er zal altijd een ouder zijn die zegt dat zijn kind 
door die vier dagen geen hoge score heeft. Dat is misschien 
wat lastig te weerleggen.’
Leek hoopt dat op den duur veel meer scholen in de voet-
sporen van de Wissel kunnen treden. Hij betwijfelt of een 
vierdaagse voor álle scholen is weggelegd. ‘Er zullen ook 
genoeg kinderen zijn die juist meer uitdaging nodig hebben, 
meer lessen, meer opdrachten. Maar voor ons werkt het’, 
zegt hij trots. ‘Voor ons is dit goud waard.’ n

Op www.poraad.nl/regieopkwaliteit vindt u meer 
inspirerende verhalen over regie op onderwijskwaliteit

Op woensdag blijven de 
leerlingen thuis. De leraren 
en intern begeleiders 
praten dan eerst plenair bij 
over gebeurtenissen in de 
school. Daarna bespreken 
ze in drie domeinen hoe 
het met hen gaat, blikken 
ze terug en vooruit. Ook 
stellen ze nieuwe doelen 
op en bespreken ze 
dilemma’s. 
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WAT HET ONDERWIJS KAN LEREN VAN DE POLITIE

Rijker verantwoorden

De politie verdiept zich in ‘rijker 

verantwoorden’, een werkwijze die ook voor 

het onderwijs interessant kan zijn. Hierbij 

wordt horizontale verantwoording, waarbij 

het gesprek wordt aangegaan met onder 

andere buurtbewoners, gecombineerd met de 

cijfermatige verticale verantwoording. Samen 

geven die twee een betere indruk van de 

complexe praktijk.

TEKST CLAUDIA VERHOEVEN

Jan Nap, lector Waardevolle praktijkontwikkeling bij de 
Politieacademie, legt uit: ‘Het draait erom hoe je geloof-
waardig antwoord geeft op de vraag of je goed werkt. 
Hoe vind jij dat je het doet én hoe ervaren anderen dat? 
Je kunt hier een cijfermatig antwoord op geven, bijvoor-
beeld door aan te geven dat het aantal diefstallen daalt. 
Dat is een schrale benadering van verantwoording en 
daarmee doe je geen recht aan de complexiteit van de 
dagelijkse praktijk.’

De Politieacademie heeft verkennend onderzoek laten doen 
naar rijker verantwoorden. Nap: ‘Daarbij stond de vraag 
centraal hoe wij omgaan met de maatschappelijke en poli-
tieke complexiteit waar we in het politiewerk mee te maken 
hebben. Hoe kunnen we goed inzicht bieden in de complexi-
teit van ons werk? Toen de commissie Kuijken in 2017 kwam 
met de evaluatie van de Politiewet, was één van de thema’s 
doelmatigheid. Hoeveel veiligheid biedt de politie voor elke 
euro die eraan uitgegeven wordt? Volgens mij is dat een 
kortzichtige benadering die geen recht doet aan het goede 
en ingewikkelde werk van politiemensen.’

Ontwikkelproces
Rijker verantwoorden is dan ook een ontwikkelproces, 
zegt Nap. ‘Te platte, cijfermatige doelen staan rijke verant-
woording soms in de weg. Horizontale verantwoording, 
waarbij het gesprek wordt aangegaan met onder andere 
buurtbewoners, moet naast de verticale verantwoording 
komen te staan.’ De percentages en cijfers van managers 
worden door politiemensen vaak ervaren als een zwakke 
weergave van de dagelijkse praktijk. Verantwoording moet 
juist gekoppeld worden aan de praktijk van politieagenten 
en de vraag of hun werk leidt tot het versterken van ver-
trouwen in veiligheid.
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DIALOOG MET 
BELANGHEBBENDEN
Bij het afleggen van verant-
woording is het van belang 
voor het schoolbestuur of de 
school om de dialoog aan te 
gaan over onderwijskwaliteit 
met de omgeving van 
de onder wijs organisatie. 
Dat versterkt de onderwijs-
kwaliteit. De belanghebbende 
gesprekspartners zijn in te delen 
in vier categorieën (zie tabel).

Intern Extern

Horizontaal • Schoolteams
• (G)MR
• Leerlingen

• Ouders
• Collega-besturen
• Voortgezet onderwijs
• Gemeenten
• Kinderopvang
• Bedrijfsleven
• Zorg- en welzijnsorganisaties
• Samenwerkingsverbanden

Verticaal • Intern toezicht • Inspectie van het Onderwijs
• Overheid
• Politiek

Nieuwe verantwoordingsinstrumenten
Daar zijn volgens Nap nieuwe verantwoordingsinstrumen-
ten voor nodig. ‘Wij zijn daarom aan de slag gegaan met 
een actieonderzoek waarbij toetsen en leren centraal staat. 
Rotterdam is daarbij onze proeftuin waar we volop kunnen 
oefenen. We willen het rijker verantwoorden koppelen aan 
de praktijk. Het zegt helemaal niets als je meldt dat het 
oplossingspercentage van criminaliteit van 15% naar 18% 
is gegaan. Verhalen uit de praktijk delen wél. In Rotterdam 
Zuid draait nu het project ‘Zuid vertelt’ waarbij we verhalen 
van burgers en politieagenten delen. Welke ontwikkelingen 
zijn er in de wijk geweest en wat heeft de politie gedaan 
om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren? Voor politie-
mensen is die stap naar horizontale verantwoording vaak 
niet zo groot.’ Als Nap daarna de mentaliteit van agenten 
schetst, dringt zich een parallel met het onderwijs op: ‘Een 
politieagent doet het vaak voor de burgers en de wijk en 
niet zo zeer voor de cijfers.’
Kost rijker verantwoorden meer inspanning en tijd? ‘Eerst 
werd verantwoording gezien als ingewikkeld en tijdrovend. 
Nu wordt het beschouwd als onderdeel van de professie. 
Zo is er in Rotterdam een vloggende wijkagent. Voor deze 
wijkagent komt dat niet bovenop zijn werk, het ís immers 
zijn werk om te vertellen over de wijk, problemen aan te 
kaarten en in gesprek te gaan met de bewoners van die 
buurt.’
Een ander nieuw verantwoordingsinstrument is de Buiten-
spiegel. Hierbij wordt een gesprek met politie, burgers, 
Openbaar Ministerie en andere partners georganiseerd 
over een ingewikkelde casus, bijvoorbeeld overlast of een 
inbrakengolf. Samen wordt gekeken naar welke acties van 
de politie vertrouwenwekkend werkten en wat juist min-
der goed ging. ‘Je geeft horizontale openheid van zaken. 
Burgers vinden het mooi om daarover mee te kunnen pra-
ten. De dialoog is van groot belang omdat het goed inzicht 
geeft in wat er verbeterd kan worden. Leren van elkaar en 
verantwoording gaan op dat moment hand in hand.’

Toon de rijkdom van de praktijk
Wat kan het onderwijs leren van de politie als het gaat 
om verantwoording? Moeten alle leraren gaan vloggen?

‘Je moet de ingewikkelde ervaringen van de praktijk durven 
tonen aan de buitenwereld; de moed hebben om de com-
plexiteit van je vak te laten zien. Laat je door de politiek 
niet wegsturen met alleen maar cijfermatige  doelstellingen. 
Ga het gesprek aan met ouders, kinderen en partners 
rondom de school over je opvattingen van goed onderwijs. 
Zie ouders niet alleen als toeschouwers, maar als co-pro-
ducenten waarmee je samen werkt aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Met een zelfbewuste, professionele houding kun 
je uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet.’
Nap: ‘De zuigkracht van de klassieke benadering is groot. 
De politiek of top van de organisatie wil altijd cijfers en 
percentages zien. Daarom moeten we volhardend zijn: 
cijfers bieden een schrale representatie van de complexe 
praktijk. Laten we de rijkdom van de praktijk tonen in onze 
verantwoording.’ n

‘Rijker verantwoorden’ geeft een
beter inzicht in de rijkdom van de
praktijk. Zo kun je beter uitleggen
waarom je de dingen doet zoals je
ze doet

Jan Nap
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SAMEN WERKEN AAN GOED ONDERWIJS… HOE STAAT HET DAARMEE?

De eerste opbrengsten van 
de Strategische Agenda

Onderwijs is samen opgroeien
De PO-Raad zet zich in voor het recht van alle kinde-
ren op een passende, gezonde en veilige speel-, leef- en 
leeromgeving. We zetten daarbij het kind en niet het stel-
sel centraal. Zo proberen we de gelijke kansen voor alle 
kinderen te bevorderen.
Dat doen we door aan te sturen op het wegnemen van 
complexe wet- en regelgeving die samenwerking tussen 
verschillende partijen belemmert. Ook zoeken we partners 
waarmee we onderwijs en jeugd meer met elkaar kunnen 
verbinden. We pleiten voor flexibilisering van het stelsel 
en meer experimenteerruimte. Zo moet het makkelijker 
worden om zorg op school te realiseren voor kinderen en 
ouders met complexe problematiek. Ook ontstaat er meer 
ruimte voor verbeteringen op het gebied van huisvesting 
en duurzaamheid. In 2018 hebben we gezorgd dat:

•   Betrokken partijen zich verenigen om samen optimale 
kansen te creëren.

•  Dit netwerk de lobby-agenda rond passend onderwijs 
vult.

•  Renovatie van schoolgebouwen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is geworden van gemeenten en 
besturen.

•  Er meer ruimte komt om te investeren en 
energiebesparende maatregelen te nemen.

•  Er goede afspraken zijn gemaakt met de VNG over 
renovatie, het investeringsverbod en de wettelijke 
status van het integraal huisvestingsplan.

De beschikbaarheid van het steunpunt Passend Onderwijs 
is uitgebreid naar het primair onderwijs. Scholen en 
samenwerkingsverbanden kunnen hier terecht voor vragen 
en kunnen deelnemen aan bijeenkomsten over thema’s 
rond inclusief en passend onderwijs. In 2018 was de 
Landelijke Studie Tweedaagse, georganiseerd in samen-
werking met LOWAN, met ruim duizend bezoekers een 
groot succes.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is 
verbeterd en tijdens het congres Gezonde School en de 
landelijke IKC-dag hebben we uitwisseling gefaciliteerd. 
De PO-Raad blijft zich in 2019 inzetten voor het (weer) 
opbouwen van het onderwijsachterstandenbeleid aan 
nieuwkomers.

Onderwijskwaliteit vraagt om het nemen 
van verantwoordelijkheid
Hoe krijgt het onderwijs zelf meer regie op haar kwaliteit? 
Met de leden is het afgelopen jaar een model ontwikkeld 
dat besturen en schoolteams helpt hun eigen norm voor 
onderwijskwaliteit te bepalen:

•  Besturen hebben het model omarmd en zijn hiermee 
aan de slag gegaan.

•   De definitie van onderwijskwaliteit overstijgt de 
wettelijke eisen. Naast scholen kunnen sinds 
schooljaar 2018-2019 ook besturen waar kwaliteit 
op deelgebieden onvoldoende is, een beroep doen 
op het ondersteuningsprogramma Goed Worden, 
Goed Blijven. Dit sluit aan op het nieuwe toezicht 
van de Inspectie van het Onderwijs, dat stelt dat de 
verantwoordelijkheid begint bij schoolbesturen.

De PO-Raad is en blijft betrokken bij het traject 
Curriculum.nu. Het traject moet leiden tot nieuwe, 
moderne kerndoelen in het onderwijs, minder over-
ladenheid voor scholen en meer samenhang tussen de 
verschillende vakgebieden.

•  We zijn betrokken bij het proces, niet bij de 
ontwikkeling zelf.

•  We laten alle ruimte voor de ontwikkeling door teams 
van leraren, schoolleiders en andere experts.

Tegen kerst reflecteren we traditioneel op het afgelopen jaar. De PO-Raad doet dit in 2018 met 

een terugblik op het eerste jaar van de Strategische Agenda 2017 – 2021. We maken de balans 

op langs de nieuwe hoofdlijnen. Welke successen zijn behaald en waar liggen de uitdagingen 

voor het nieuwe jaar? TEKST TESS VAN GENDEREN
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Innoveren is samen leren
De PO-Raad en de VO-raad hebben afgesproken met 
andere partijen om te werken aan een landelijke 
R&D-agenda voor de sector. Zo ontwikkelen we een 
samenhangende R&D-infrastructuur voor het onderwijs.

•  Begin 2019 wordt het plan van aanpak voor de 
kennis infrastructuur overhandigd aan ministers Van 
Engelshoven en Slob. Bij de Werkplaatsen Onderwijs-
onderzoek komt de focus te liggen op  borging en 
verduurzaming, zodat iedere school straks kan profite-
ren van de resultaten.

•  Op het gebied van inkoop stimuleren we samen-
werking met de inkoopcoöperatie Sivon, die in 2018 
is opgericht door schoolbesturen in het po en vo. 
De PO-Raad juicht dit initiatief van harte toe. Samen 
zorgen we voor goede en veilige ICT-toepassingen. 
Met Sivon bundelen we vraag, vergroten we vraag-
macht en worden besturen ontzorgd in complexe 
aanbestedingstrajecten.

Ook op regionaal gebied stimuleert de PO-Raad samen-
werking. Binnen het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren hebben we gerealiseerd:

•  Schoolbesturen en lerarenopleidingen werken nauw 
samen aan opleiden in de praktijk. Zo ontstaat er meer 
verwevenheid tussen theorie en praktijk en innovatie 
van het opleidingscurriculum. De ambitie is om alle 
toekomstige leraren op deze manier op te leiden en 
alle scholen hierbij te betrekken.

•  In bestuurlijke werkconferenties met alle sectoren 
werken we samen aan duurzame afspraken over 
uitbreiding, bekostiging en kwaliteitszorg voor het 
samen opleiden van leraren. In 2019 moeten deze 
afspraken resulteren in een gezamenlijke, concrete 
aanpak.

Leraar is een waardevol beroep
Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor 
de klas? De PO-Raad dringt in 2018 en de navolgende 
jaren aan op extra investeringen om het vak van leraar 
aantrekkelijker te maken voor huidige én potentiële lera-
ren. We werken aan nieuwe en verbeterde routes naar 
het lerarenberoep zoals de universitaire bachelor en een 
verbeterde zij-instroomroute. Deze alternatieve routes 
versterken tevens de diversiteit in de teams.
Er is een nieuwe cao afgesloten met stimulerende 
arbeidsomstandigheden:

•   Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere 
salarisschaal.

•  Het kabinet heeft daarvoor onder druk van acties 270 
miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dat is een 
mooie eerste stap, maar nog niet voldoende om de 
achterstand van de lerarensalarissen te overbruggen.

•  Alle medewerkers in het po krijgen een 
salarisverhoging.

•  Tijd en verdeling van werk zijn in de nieuwe cao een-
voudiger en transparanter.

•  Verantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk in de 
organisatie belegd.

•  Het beroepsbeeld van de leraar is veranderd. Het was 
hoog tijd om nieuwe functiebeschrijvingen te maken 
die aansluiten op de praktijk. Een focusgroep met 
vakbonden, leraren, schoolleiders en bestuurders 
heeft deze in 2018 geformuleerd. Zij concluderen dat 
lerarenfuncties in het primair onderwijs gelijkwaardig 
zijn aan die in het voort gezet onderwijs.

In februari is tevens een werkdrukakkoord gesloten met 
de vakbonden en het kabinet. Scholen krijgen extra geld 
waarmee ze keuzes voor een eigen aanpak kunnen maken. 
Op het digitale platform Werkdruk vinden ze kennis, prak-
tijkverhalen en praktische tools.

Besturen is een vak
Verantwoording hoort bij de vrijheid van de lumpsum-
financiering, vindt de PO-Raad. De lumpsumfinanciering 
biedt autonomie. Dat is een groot goed, maar het leidt ook 
tot meer behoefte aan transparantie en verantwoording – 
horizontaal en verticaal. Schoolbesturen en scholen gaan 
het gesprek aan met intern toezicht, ouders, schoolteams 
en andere partners. Zo werken we aan onderwijskwaliteit 
op een cyclische manier.
Naast de professionalisering van medewerkers is er ook 
aandacht voor de ontwikkeling van besturen. Zelfevaluaties 
en bestuurlijke visitaties zijn daarbij belangrijke 
instrumenten.

•  50 schoolbesturen hebben zich in 2018 aangemeld 
voor een bestuurlijk visitatietraject.

•  Ook Vensters en Scholen op de Kaart dragen bij aan 
de verantwoording van de sector als geheel. Sinds 
2018 kunnen scholen eenvoudig een schoolgids 
samenstellen en toegankelijk maken via Scholen op 
de Kaart. Inmiddels hebben 450 scholen dit gedaan.

•  Het aantal scholen dat minimaal 80% van de 
indicatoren op Vensters heeft ingevuld, is gestegen 
van 2.435 naar 3.010 scholen.

•  Het gemiddeld aantal maandelijkse bezoekers is 
gestegen van 15.178 in 2015, tot 51.978 in 2018. n

podium _ december 2018 15 



Bouwen
aan een
effectief
curriculum

Wat moeten kinderen op school leren? Welke kennis en welke 

vaardigheden zijn in de toekomst onontbeerlijk? Onder de noemer 

Curriculum.nu zoeken leraren, schoolleiders, experts en beleidsmakers 

naar het antwoord. Diverse andere landen gingen Nederland voor.

TEKST MIRJAM JANSSEN

Dat het antwoord niet simpel is, weten ze in Schotland 
als geen ander. Het huidige ‘curriculum for excellence’ 
waarmee alle scholen werken, is het resultaat van een 
decennium discussiëren met wetenschappers, inspecteurs, 
leraren en duizenden ‘gewone’ Schotten. En hoewel de 
leerlingen inmiddels zo’n zes jaar werken met de nieuwe 
kerndoelen, is zo’n klus natuurlijk nooit klaar. Een nieuw 
curriculum ontwikkelen én implementeren is een proces 
van lange adem, stellen de Schotten. Een lange adem van 
twintig jaar, verwachten ze. Maar ze komen er wel, stapje 
voor stapje.
Waar in Schotland de eindstreep in zicht is, zit Nederland 
nog volop middenin een soortgelijke ontwikkeling. 
Een belangrijk traject, onder meer omdat het een einde 
moet maken aan de overladenheid van het onderwijspro-
gramma, vindt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de 
PO-Raad en betrokken bij Curriculum.nu. Maatschappelijke 
vraagstukken leidden steevast tot een nieuw appèl op 
scholen en een toename van de taken. ‘Daarbij stam-
men de huidige kerndoelen uit 2006; ze stroken ze niet 
meer met ontwikkelingen in de maatschappij’, zegt hij. 
‘Ook is meer balans nodig tussen de drie hoofddoelen van 
onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en 
voorbereiding op deelname aan de maatschappij.’
In 2014 kwamen PO-Raad, VO-raad en toenmalig staats-
secretaris van Onderwijs Sander Dekker daarom met 

het initiatief de kerndoelen te herijken. Inmiddels buigen 
125 gedreven leraren, 18 schoolleiders en 84 ontwik-
kelscholen zich onder de noemer Curriculum.nu met veel 
enthousiasme over de vraag wat leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. (Zie ook 
kader).

Leren van andere landen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), waarbinnen 36 landen samenwer-
ken op sociaal en economisch gebied, probeert landen als 
Nederland te ondersteunen. Want waarom zou iedereen 
voor zich het wiel moeten uitvinden als meerdere landen 
met dezelfde vraagstukken zitten?
De OESO werkt daarom aan een overkoepelend frame 
voor het onderwijs, Education2030, dat landen kan helpen 
zich te oriënteren. De aanbevelingen worden besproken 
binnen de lidstaten. Ze dienen ter inspiratie en als ver-
gelijking, maar zijn niet bindend. Education2030 bestaat 
uit twee fasen. In de eerste fase worden een gezamenlijk 
framework en een gezamenlijke analyse ontwikkeld. In de 
tweede fase, die in 2019 ingaat, komt er een kennisbank 
met informatie waarvan de deelnemende landen kunnen 
leren. Ze kunnen bij hun eigen onderwijsvernieuwingen 
 kijken naar ervaringen die in andere landen bewezen 
 effectief zijn.
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VAN LANDELIJKE BRAINSTORM NAAR 
NIEUWE KERNDOELEN

De huidige kerndoelen zijn verouderd, het 
onderwijsprogramma is overladen en een doorlopende 
lijn van primair naar voortgezet onderwijs ontbreekt. 
In 2014 organiseerden toenmalig staatssecretaris 
van Onderwijs Sander Dekker, schoolbesturen 
(PO-Raad en VO-raad), schoolleiders (AVS), leraren 
(Onderwijscoöperatie), ouders (Ouders & Onderwijs) 
en scholieren (LAKS) daarom Onderwijs2032: een 
nationale brainstormsessie om de kerndoelen te 
herijken. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en maatschappelijke en culturele instellingen 
deden mee aan het gesprek. Samen kwamen zij tot 
aanbevelingen. Ze adviseerden onder meer met een 
duidelijk afgebakend kerncurriculum te komen en een 
betere balans te brengen in de hoofddoelen van het 
onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling 
en voorbereiding op deelname aan de maatschappij.
In het vervolgtraject Curriculum.nu, waar we nu 
middenin zitten, zijn leraren, schoolleiders en 
scholen in the lead. Zij werken de aanbevelingen voor 
negen leergebieden uit in bouwstenen. Ze geven 
aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen in 
een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Om de haalbaarheid van de plannen te 
toetsen, geven de ontwikkelscholen feedback op de 
tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Iedereen 
kan hier vervolgens een reactie op geven, waarna de 
leraren en schoolleiders hun tussenproducten verder 
aanscherpen. De vierde en laatste feedbackronde is van 
8 tot 25 januari 2019.
Hoewel vooral via sociale media ook kritisch op 
het traject wordt gereageerd, zijn de leraren en 
schoolleiders in de ontwikkelteams razend enthousiast. 
Doel is om dit enthousiasme de komende jaren verder 
te verspreiden. In het voorjaar van 2019 worden de 
eindopbrengsten gedeeld met de Tweede Kamer. 
Ze dienen als basis voor de uiteindelijke kerndoelen, 
waarover de Tweede Kamer beslist.

‘Education2030 is ontstaan vanuit de behoefte van 
 landen om na te denken over de eisen die ontwikkelin-
gen in de samenleving en op de arbeidsmarkt stellen aan 
het onderwijs. Want dat sluit niet altijd meer aan op de 
arbeidsmarkt’, zegt Rien Rouw. Hij is namens het ministe-
rie van OCW bij de OESO gedetacheerd als beleidsanalist.
De gebrekkige aansluiting is volgens Rouw mede het 
gevolg van de digitalisering, waardoor het karakter van 
veel banen gaat veranderen. ‘Veel taken kunnen worden 
overgenomen door de computer en er zijn andere vaar-
digheden nodig. Binnen de OESO voelt men een grote 
urgentie om met die veranderingen op de arbeidsmarkt om 
te gaan. Individuen moeten kunnen inspelen op de nieuwe 
arbeidsmarkt en zich voorbereiden op een leven lang leren. 
In het onderwijs wordt daarvoor de basis gelegd.’
Ook de globalisering speelt hierbij mee. Rouw: ‘De wereld 
wordt kleiner, economieën raken meer met elkaar ver-
weven. Dat betekent dat werknemers ook interculturele 
competenties moeten hebben. Ze moeten leren omgaan 
met andere culturen in binnen- en buitenland. Een steeds 
groter deel van de bevolking van veel landen bestaat 
immers uit mensen die geboren zijn in een ander land of 
een migratieachtergrond hebben. Verder is het belangrijk 
dat onze samenlevingen inclusief zijn, dat alle mensen hier-
aan kunnen deelnemen en vreedzaam samenleven.’

Wereldwijde lessen
Hoewel curriculumherziening geen kwestie is van copy-
paste – ieder land heeft immers zijn onderwijs op een 
andere manier georganiseerd – kan Nederland volgens 
Rouw wel veel leren van de ervaringen in andere landen. 
‘Portugal is bijvoorbeeld interessant vanwege de manier 
waarop het met pilotscholen aan een nieuw curriculum 
werkt. Het land heeft onderwijsvernieuwing omgetoverd 
tot een nationale happening, waarbij iedereen wordt 
betrokken. Scholen krijgen vrije ruimte om hun eigen cur-
riculum vorm te geven en leerlingen mogen inspreken over 
de manier waarop dat volgens hen moet gebeuren.’ Dit 
heeft raakvlakken met de Nederlandse aanpak, waarbij de 
vernieuwing van de kerndoelen startte met een nationale 
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brainstorm. Ook nu kan iedereen tussendoor feedback 
geven op de tussenproducten die de leraren, schoolleiders 
en ontwikkelscholen ontwikkelen. Beetje bij beetje ont-
staan zo duidelijkere contouren van het curriculum.

Wales heeft binnen het Verenigd Koninkrijk de ruimte voor 
een eigen onderwijsbeleid. Dat onderwijscurriculum van 
Wales is nu tien jaar oud en aan herziening toe. Dat er 
zaken moesten veranderen was voor het land klip en klaar: 
zowel in 2009 als 2015 scoorden de 15-jarigen er slecht in 
het internationaal vergelijkende PISA-onderzoek. De rege-
ring in Wales probeert nu het niveau van de leraren te 
verbeteren, te werken vanuit een evidence based aanpak 
en helder te communiceren over de toekomstplannen. 
En net als in Nederland, kiest Wales bij de ontwikkeling 
van het curriculum voor een aanpak van onderop. ‘Scholen 
werken daarbij samen met experts aan een nieuw ontwerp. 
Ook toetsing en toezicht worden opnieuw ontwikkeld’, 
vertelt Rouw.

Japan
Ook in Japan kan Nederland inzichten opdoen. Het land 
is eveneens bezig met nieuwe onderwijsplannen. Hoewel 
Japan er in internationale vergelijkingen altijd positief 
uitspringt, wil het land niet op zijn lauweren rusten; 
iedere tien jaar gaat het onderwijs waar nodig op de 
schop. Ook nu is het weer zover. Japan richt zich dit keer 
op de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden 
als probleemoplossend vermogen, creativiteit en goede 
studievaardigheden omdat die in haar maatschappij steeds 
belangrijker worden.
De nieuwe eisen vragen een andere opstelling van de 
docenten. Rouw: ‘Daarom is het Japanse beleid gericht op 
een verdere professionalisering van de leraren. Tegelijk 
wordt geprobeerd de werkbelasting van de leraren te ver-
minderen, want die maken in Japan erg lange werkweken. 
Ook wordt nagedacht over andere entree-examens voor 
de universiteiten. Die zijn nu nog sterk gericht op kennis 
en uit het hoofd leren. De scholen stellen hun onderwijs 
daarop af, maar de curriculumwijzigingen gaan een andere 
kant uit. Japan onderzoekt hoe die twee op elkaar kunnen 
blijven aansluiten.’

Een nieuw curriculum, en dan?
Nederland hoopt dat alle leerlingen in 2021 met een nieuw 
curriculum aan de slag kunnen. Of dit tegen die tijd dan 
niet alweer verouderd is? Volgens Anko van Hoepen blijft 
het een continue uitdaging om te voorspellen wat een kind 
nú moet leren om nu én later goed te kunnen meedoen 
in de maatschappij. Het jaar 2021 is dan ook geen eind-
station, benadrukt hij. ’Het blijft zaak om de kerndoelen 
op gezette tijden weer tegen het licht te houden. Dat moet 
een doorlopend proces zijn.’
Kerndoelen zijn kapstokken om je onderwijs aan te 
 hangen, zegt Van Hoepen. ‘In een land als Nederland, waar 
we de vrijheid van onderwijs koesteren, vraagt dat van 
scholen dat zij de inhoud van hun onderwijs voortdurend 
zelf toetsen aan de kerndoelen en de waarden die we aan 
onderwijs toekennen.’
Want de maatschappij blijft zich ontwikkelen en het onder-
wijs kan en mag niet achterblijven, besluit hij. ‘Daarmee 
zouden we onze leerlingen en de toekomst van het land 
tekortdoen.’ n

MEER INFORMATIE OVER DE CURRICULUMVORMING IN:

Portugal: http://www.oecd.org/education/2030/
Wales: http://www.oecd.org/education/The-Welsh-Education-Reform-Journey-FINAL.pdf
Japan: http://www.oecd.org/education/education-policy-in-japan-9789264302402-en.htm

Rien Rouw: ‘Individuen moeten
kunnen inspelen op de nieuwe
arbeidsmarkt en zich voorbereiden
op een leven lang leren. In het
onderwijs wordt daarvoor de basis
gelegd’
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 Ieder jaar presenteert de 
Onderwijsraad op Prinsjes-
dag zijn werkprogramma 

voor het daarop volgende kalender-
jaar. Deze meerjarenagenda voor de 
periode 2015-2020 bevat een aantal 
hoofdlijnen voor de advisering. 
In 2019 komt het bestuur in onder-
wijsorganisaties aan de beurt. Dat is 
nodig, aldus de raad, omdat onder-
wijsbesturen meer 
verantwoordelijkheden krijgen en 
daar in toenemende mate op worden 
aangesproken.
Blijkbaar was dat dus nog niet zo. 
Vreemde zaak, dacht ik toen ik dat 
las. En ook: dat werd tijd. Bestuurders 
zijn immers verantwoordelijk voor het 
organiseren van het onderwijs zoals 
dat volgens de letter van de wet en de 
normen in de maatschappij behoort te 
gebeuren. Dan is het toch raar als zij 
daar niet op worden aangesproken? 
Bovendien krijgen zij een vergoeding 

voor het dragen van die verantwoor-
delijkheid. Als zij die niet zouden 
ontvangen, zouden zij de opdracht-
gever daar toch ook op aanspreken?
Maar goed: bestuurders van publieke 
onderwijsinstellingen krijgen ken-
nelijk meer autonomie en meer 
professionele ruimte. Hoe kan de 
Onderwijsraad bestuurders beter 
toerusten om deze grotere autono-
mie op adequate wijze te benutten? 
Uit internationaal onderzoek naar 
bestuurlijk leiderschap in dienst-
verlenende organisaties komen zes 
belangrijke aandachtspunten naar 
voren. Als eerste wordt het vaststel-
len van doelen en ambities genoemd. 
Schoolbestuurders zouden moeten 
nadenken over de zogenoemde stip 
op de horizon, deze ijken met het 
werkveld, hierover communiceren, 
en blijven herijken.
Ook organiseren en structureren zijn 
belangrijk. Het organiseren van het 

onderwijs is een belangrijke taak voor 
bestuurders. De organisatie zou zoda-
nig georganiseerd en gestructureerd 
moeten zijn dat alle medewerkers 
optimaal kunnen bijdragen aan de 
vastgestelde doelen van de school.
Het derde aandachtspunt bij 
bestuurlijk leiderschap gaat 
over medewerkers vinden en 
 binden. Bestuurders moeten de 
aantrekkingskracht van de organi-
satie als werkgever bestendigen of 
vergroten. Daarna volgt het mede-
werkers leiden en laten leren en 
presteren. Schoolbestuurders beho-
ren medewerkers te motiveren en te 
inspireren. Hoe hoger het energie-
niveau, hoe beter het leiderschap. 
Vijfde aandachtspunt is het toetsen 
en evalueren van medewerkers. 
Bestuurders moeten goed bijhouden 
of ze nog op koers liggen.
Tot slot is ook het etaleren van 
prestaties van medewerkers een 
belangrijk onderdeel van bestuurlijk 
handelen. Een goede bestuurder staat 
op de achtergrond te applaudisseren 
voor de onderwijsprofessionals die 
naar zijn idee het podium verdienen.
Het zou mooi zijn als de Onderwijsraad 
in zijn advisering inzet op deze thema’s 
en mensen in stelling brengt om 
bestuurders te selecteren en te  trainen 
op deze facetten van bestuurlijk 
professioneel handelen in onderwijs-
organisaties. Ook in het po! 

Lidewey van der Sluis is hoogleraar 
Strategisch Talentmanagement aan 
de Nyenrode Business Universiteit, 
buitengewoon hoogleraar aan de 
North-West University in Zuid-Afrika 
en visiting professor aan de Berlin 
School for Creative Leadership. 
Zij houdt zich bezig met de raakvlak-
ken van wetenschap, bedrijfsleven en 
overheidsinstellingen.

COLUMN LIDEWEY E.C. VAN DER SLUIS

Hoe kan de Onderwijsraad 
bestuurders beter toerusten?
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ONDERWIJSASSISTENTEN, ICT, VAKLEERKRACHTEN, COACHING…

In de strijd tegen de werkdruk sloten PO-Raad, werknemersorganisaties en kabinet in februari 2018 

het werkdrukakkoord. Scholen krijgen vanaf dit schooljaar extra geld om de werkdruk te verlagen. 

Hoe ze dat geld besteden, bepalen de scholen zelf.

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

Zo worden
de werkdrukgelden
besteed
Uit een kleine peiling van de PO-Raad blijkt dat scholen het 
geld op uiteenlopende manieren inzetten. Vaak wordt geko-
zen voor (extra) onderwijsassistenten en ICT. Het akkoord 
kent een procesmatige aanpak in vier stappen: analyseren, 
bespreken, aanpakken en evalueren. De meeste scholen 
zijn inmiddels bij die derde stap. Bjorn Danen, leraar op 
Daltonschool De Evenaar in Oss, vertelt hoe zijn team na 
een aantal gesprekken met de medezeggenschapsraad 
besloot om de werkdrukgelden te besteden aan educatieve 
software, vakleerkrachten muziek en extra uren voor een 
onderwijsassistent. ‘De onderwijsassistent kan nu meer 
kinderen extra begeleiden of lessen overnemen. Dankzij 
de nieuwe software (Staal voor spelling en Reken Zeker) 
hoeven we minder lesmateriaal te zoeken of te ontwikke-
len; leerlingen krijgen automatisch opgaven op hun niveau. 
Of dat uit het werkdrukgeldpotje moet of dat het leermid-
delen zijn, is een discussiepunt voor volgend jaar. Feit is 
dat die software mij een halfuur werk per week bespaart. 
Daarnaast hebben we nu twee vakleerkrachten muziek. 
Dat is niet alleen goed voor het niveau van de muziekles; 
het is ook fijn dat de leraren tijdens die lessen de klas uit 
kunnen om wat anders te doen.’

Lerarentekort In de praktijk hangt het succes 
van de genomen maatregelen natuurlijk af van de con-
text. Dat merkte ook Ellen van Dorssen, directeur van 
Christelijke Brede Basisschool Avonturijn in Hilversum. 
Dit voorjaar overlegde zij met haar team. Wanneer erva-
ren we werkdruk? Wat is de oorzaak, wat zou helpen? 
Conclusie: er waren ‘extra handen’ nodig om de leraren 

Ellen van 
Dorssen, 

directeur van 
Christelijke Brede 

Basisschool 
Avonturijn in 

Hilversum

Dave Ensberg-
Kleijkers, 
Bestuursvoorzitter
Stichting 
Biezonderwijs

te ondersteunen en de administratieve last te  verminderen. 
Van Dorssen: ‘Onze school kreeg zo’n € 25.000 uit het 
werkdrukakkoord. Toen ik aan de slag ging met de formatie 
voor dit schooljaar, ben ik gaan puzzelen. Ik stelde onder-
wijsassistenten aan, een zij-instromer die haar stage bij 
ons doet en als onderwijsassistent werkt, en extra lio’s. 
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Zittende leraren kregen extra uren om collega’s te coachen 
en om remedial teaching te geven aan leerlingen met een 
handelingsplan.’ Eind goed al goed? Nog niet, vertelt Van 
Dorssen: ‘Op papier hebben we het nu voor elkaar. Maar 
toen ik alles net rond had, raakte ik drie leraren kwijt aan 
andere scholen. Ook dat is een gevolg van het lerarente-
kort: leraren worden actief benaderd door andere scholen. 
Mensen zetten sneller zo’n stap wanneer ze zo gewild zijn. 
Dus we begonnen het schooljaar wéér met herschikken. 
In plaats van meteen te profiteren van de extra handen, 
wordt dat nu veel later. Pas in januari zijn we compleet.’

Eigenaarschap Ook de schoolteams van de Stichting 
Biezonderwijs gingen in gesprek over de besteding van 
de werkdrukgelden. Bestuursvoorzitter Dave Ensberg-
Kleijkers: ‘Het eigenaarschap ligt bij de leraren, ik wil 
hen als bestuurder niet voor de voeten lopen. Uiteindelijk 
hebben de teams gekozen voor extra  onderwijsassistenten, 
een vakleerkracht gymnastiek en extra ondersteuning en 
professionalisering op het gebied van ICT. Dit is inmid-
dels deels gerealiseerd; er staan nog wat  vacatures 
open en één school wacht nog op groen licht van de 
medezeggenschapsraad.’
Ensberg maakt een kanttekening bij het akkoord: 
‘Biezonderwijs heeft scholen voor speciaal basisonderwijs 
en (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij de werkdruk-
gelden is met die speciale component geen rekening 
gehouden; er is alleen gekeken naar leerlingenaantallen. 

Deze school komt niet in het artikel voor.

‘We hebben nu twee vakleerkrachten
muziek. Goed voor het niveau van
de muziekles, en het streven is dat
de groepsleerkrachten tijdens die
lessen de klas uit kunnen om wat
anders te doen’

Onze relatief kleine scholen ontvangen dus een bescheiden 
bedrag. Bovendien is er geen extra geld voor de ambulant 
begeleiders van ons Expertisecentrum.’

Evaluatie De vierstappenaanpak van het werkdrukak-
koord is cyclisch. Op basis van de evaluatie kunnen teams 
hun aanpak bijstellen en de stappen opnieuw doorlopen. 
Zo blijft de dialoog gaande, wat tot een blijvende aanpak 
van werkdruk moet leiden. Ensberg-Kleijkers: ‘Ik ben heel 
benieuwd wat het oplevert. Wij voeren drie keer per jaar 
een school-ontwikkelingsgesprek met de directies; de 
uitvoering van het werkdrukakkoord staat dan uiteraard op 
de agenda. Daarnaast verwacht ik in het jaarverslag per 
school een alinea over wat er inmiddels is geregeld en hoe 
dit heeft uitgepakt. Levert het niet op wat de school wilde? 
Dan moeten we nuchter blijven en kijken wat er nog meer 
nodig is.’
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Persoonlijke 
component
Werkdruk heeft daarnaast 
een sterke individuele 
component, benadrukt 
Ensberg. ‘Die moet je 
altijd één-op-één bespre-
ken.’ Ook leraar Danen 
ziet persoonlijke verschil-
len. ‘Zelf heb ik niet veel 
last van werkdruk. Ik werk 
fulltime en daardoor heb 
ik wat meer speelruimte. 
De manier waarop je je 
eigen werk plant is ook 
belangrijk.’

Besturen Hoe kunnen 
de schoolbesturen hun 
scholen helpen? Ensberg: 
‘Goed werkgeverschap 
met een goed HR-beleid, 
investeren in werkgeluk 
– dat is ook belangrijk. 
Soms heeft een collega 
bijvoorbeeld meer aan een 
cursus mindfulness dan 
aan extra ondersteuning.’ 
De controller van Proceon 

ondersteunt directeur Van Dorssen van Avonturijn bij de 
verantwoordingsprocedures, vertelt ze. ‘Daarnaast hoop ik 
dat de besturen helpen om politieke aandacht te genereren 
voor de schooldirecteuren. Ik vind het heel terecht 
dat de leraren een salarisverhoging en ondersteuning 
krijgen, maar sommige leraren verdienen nu meer dan ik 
terwijl mijn verantwoordelijkheden toch echt anders zijn. 

Bovendien werken wij schoolleiders ons een slag in de 
rondte, want het vinden van die extra handen is een crime 
en de verantwoording is ook weer een extra klus. Het zou 
mooi zijn als de besturen hierop actie ondernemen.’ n

Platform Werkdruk:
tools en praktijkverhalen

Er is veel informatie beschikbaar over de mogelijk-
heden om werkdruk aan te pakken, maar wat werkt 
en wat niet is contextafhankelijk. De informatie hier-
over was tot voor kort versnipperd. Daarom heeft het 
Arbeidsmarktplatform PO het online Platform Werkdruk 
ontwikkeld. Leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers 
en schoolbestuurders vinden hier informatie, prak-
tijkverhalen en tools om de werkdruk in het primair 
onderwijs aan te pakken. Voor alle processtappen (ana-
lyseren, bespreken, aanpakken en evalueren) is er een 
eigen pagina. www.platformwerkdrukpo.nl

Werkdruk verlagen met ICT

Kan ICT helpen om werkdruk in het basisonderwijs te 
verlagen? Dat ligt voor iedere school en elk bestuur 
anders. Op www.slimmerlerenmetict.nl (een website van 
de PO-Raad en Kennisnet) staan tools en aansprekende 
voorbeelden van wat ICT kan doen bij werkdruk.

‘Uiteindelijk hebben de teams
gekozen voor extra onderwijs -
assistenten, een vakleerkracht
gymnastiek en extra ondersteuning
en professionalisering op het gebied
van ICT’

Deze school komt niet in het artikel voor.
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‘Als je eenmaal een 

onderwijshart hebt, verlies 

je dat niet meer’, zegt Ardin 

Mourik. De nieuwe directeur 

van de PO-Raad heeft via 

eerdere banen verschillende 

aspecten van het onderwijs 

leren kennen. ‘Nu mag ik een 

organisatie ondersteunen 

die met het geheel van een 

onderwijssector bezig is.’

TEKST MARIJKE NIJBOER

Ondanks zijn drukke programma 
vertelt Mourik (36) ontspannen langs 
welke wegen hij terechtkwam bij de 
PO-Raad. Hij volgde de lerarenoplei-
ding voor het vak aardrijkskunde en 
gaf dat vak vier jaar op het Kalsbeek 
College in Woerden. Ondertussen 
rondde hij ook een deeltijdstudie theo-
logie af. Mourik gaf op dezelfde school 
ook godsdienstles.
Hij stapte over naar CNV Onderwijs, 
waar hij beleidsmedewerker onder-
wijs werd. In de functie die daar op 
volgde, schurkte hij nog dichter tegen 
de politiek aan: beleidsmedewerker 
onderwijs bij de Tweede Kamerfractie 
van het CDA. Gedurende het kabi-
net Rutte I was Ardin Mourik politiek 
assistent van minister van OCW Marja 
van Bijsterveldt. ‘Toen dat kabinet 
viel, betekende dat meteen het einde 
van mijn baan.’ Mourik ging daarop 
verschillende projecten begeleiden in 
opdracht van zijn nieuwe werkgever, 
OCW. Zo was hij bijvoorbeeld proces-
manager voor het samengaan van de 
Rotterdamse mbo-scholen Albeda en 
Zadkine. ‘Een gecompliceerd verhaal; 
ze hadden elk veel gebouwen en er 
waren cultuurverschillen. Het is helaas 
uiteindelijk niet gelukt.’

Studentenhuisvesting
In zijn laatste baan, als directeur van 
Kences, de brancheorganisatie voor 
studentenhuisvesting, leerde Mourik 
weer een ander aspect van het onder-
wijs kennen. ‘Hier ging het meer om 
de “harde” kant van het onderwijs, 
dat was ook interessant.’
Zijn directeurschap van de PO-Raad 
ziet hij als een mooie volgende stap. 
‘De landelijke schaal vind ik leuk. 
En het speelveld van politiek, bestuur 
en strategie is prachtig. Daar kan 
je zorgen dat je als vereniging de 
juiste dingen doet voor het onderwijs.’
Zijn taak vat hij samen als:  zorgen 
dat het bureau goed draait. 

NIEUWE DIRECTEUR PO-RAAD IS ECHTE ONDERWIJSMAN

Ardin Mourik: ‘Ik geloof erg in 
sterk leiderschap op scholen’

Zijn portefeuille: ‘Facilitaire zaken, 
HRM, bewaken dat medewerkers vol-
doende tijd en aandacht hebben voor 
het ondersteunen van bestuurders en 
het faciliteren van de vereniging en het 
onderwijsveld.’ Mourik stuurt de team-
leiders aan en verzorgt de dagelijkse 
leiding van het bureau. Hij ondersteunt 
ook het bestuur met advies over de 
organisatie.

Kijken wat er nog beter kan
De PO-Raad is de afgelopen jaren 
gegroeid. Twee jaar geleden was dat 
een van de aanleidingen voor het 
stroomlijnen van de organisatie. Onder 
de directie werden vijf inhoudelijke 
domeinregisseurs geplaatst. Mourik: 
‘Men is daar in grote lijnen heel tevre-
den over. Ik ga kijken wat er nog beter 
kan.’
Mourik weet veel over onderwijs en 
onderwijsbeleid. Die onderwerpen 
horen echter niet bij zijn takenpakket. 
Is dat niet lastig? Mourik lacht harte-
lijk. ‘Ik zal af en toe op mijn handen 
moeten zitten. En anders moeten ze 
mij daar maar op aanspreken.’ Dan: 
‘Het Nederlandse onderwijs is goed in 
de breedte. We hebben hier veel mooie 
onderwijsvormen. Er is veel keus, ook 
in denominaties. Maar ik denk dat er 
nog ruimte is voor betere kwaliteit, 
vooral in het onderwijskundig leider-
schap. Er wordt – terecht – altijd veel 
nadruk gelegd op de beslissende rol 
van leraren, maar ik vind echt dat we 
de waarde van goed leiderschap niet 
moeten onderschatten. Ik geloof erg 
in sterk leiderschap op scholen. Allerlei 
onderzoeken bevestigen dat ook overi-
gens. Dat hoort inderdaad niet primair 
bij mijn taak, maar ik ondersteun een 
organisatie die daar mee bezig is.’
En dan komt even de theoloog in hem 
naar boven: ‘Uiteindelijk draait het 
allemaal om de menselijke factor: hoe 
ben jij als mens en leidinggevende?’ n

‘Het speelveld van
politiek, bestuur en
strategie is prachtig. 
Daar kan je zorgen dat
je als vereniging de
juiste dingen doet voor
het onderwijs’

Deze school komt niet in het artikel voor.
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TIEN JAAR NA DIJSSELBLOEM: VOLOP DISCUSSIE BIJ ONDERWIJSPOORT

‘Gelijke kansen?
Maak onderwijsstelsel
weer bespreekbaar’

Wat is er gebeurd met de aanbevelingen van de commissie 
(zie kader)? En houden deze nog steeds stand? Daarover 
discussieerde een volle zaal, met in het panel de Tweede 
Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Lisa Westerveld (GL).
‘“Dijsselbloem” is onderdeel geworden van ons collectieve 
onderwijsgeheugen’, zei vice-voorzitter Anko van Hoepen 
van de PO-Raad. ‘De hoofdthema’s, de verhouding tussen 
overheid en onderwijsveld, tussen ruimte en autonomie, zijn 
allemaal nog actueel.’
Er is de afgelopen tien jaar veel verbeterd, vond 
Dijsselbloem zelf. ‘De slagingsnormen zijn aangescherpt, 
er is aandacht voor de verhouding CE-SE, er wordt veel 
meer getoetst. De inspectie zit er meer bovenop. Maar de 
slinger gaat inmiddels weer de andere kant op. Toetsen 
worden, na weerstand van ouders en de Tweede Kamer, 
weer afgeschaft. De cito-uitslag is weer minder belangrijk 
gemaakt. Er is veel weerstand tegen de assertieve inspectie. 
De curriculumherziening Onderwijs2032 is gestrand in een 
loopgravenoorlog. Studenten hoeven weer minder punten 
te halen om door te mogen na hun eerste studiejaar. De lat 
wordt weer verlaagd.’
Paul van Meenen (D66) herkende dat beeld niet. ‘Er wordt 
nog steeds veel getoetst. Alleen niet voor leerlingen, maar 
om scholen te beoordelen. Kijk maar naar de cito eindtoets.’ 
Lisa Westerveld: ‘Er is wel degelijk een gesprek over kwa-
liteit, maar er is tijdgebrek en het lerarentekort slokt veel 
aandacht van scholen op.’ Daarop reageerde schoolbestuur-
der Nico Persoon uit Zaanstad: ‘Het lerarentekort is geen 
excuus om niet over kwaliteit te praten. Wij houden ook nu 
interne visitaties en onze scholen worden elke twee tot drie 
jaar bezocht door onze visitatiecommissie.’

Dijsselbloemspook Dijsselbloem betreurt het 
bestaan van het ‘Dijsselbloemspook’: de opvatting dat aan 
het onderwijsstelsel niet mag worden getornd. ‘We moe-
ten wel degelijk over het stelsel kunnen praten. Zeker nu 
de samenhang en toegankelijkheid hiervan onder druk 
staan.’ Dat was PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten 
met hem eens. ‘Het Dijsselbloemspook houdt ons in een 
kramp. Daardoor hebben we het niet over veranderingen 
die nodig zijn. Een paar voorbeelden: kinderen komen met 
een achterstand naar groep 1, maar het voorstel voor vier 
dagdelen kinderopvang en onderwijs voor alle kinderen is 
weggestemd. Ook de harmonisatie van peuterspeelzalen 
en kinderopvang uit het vorige kabinet doet veel peuters 
tekort.’ Den Besten: ‘ Wij zien po en vo samen als funde-
rend onderwijs. Junior colleges zoeken binnen het stelsel 
ruimte om later te selecteren. Onderwijs en jeugdzorg 
moeten nauw samenwerken. Er zijn veel redenen om eens 
goed over het stelsel te praten.’
Het is echter lastig om in de Tweede Kamer een discus-
sie over het onderwijsstelsel te beginnen, zei Westerveld. 
‘Het regeerakkoord is flink dichtgetimmerd. “Afspraak is 
afspraak”, hoor je dan.’
De samenhang van het stelsel lijdt volgens Dijsselbloem 
onder het feit dat steeds meer onderwijsinstellingen selec-
teren aan de poort. ‘Een mavo-diploma geeft niet langer 
toegang tot de havo. Scholen werpen barrières op.’ Dat 
is volgens hem een gevolg van het feit dat scholen onder 
druk staan om de kwaliteitseisen te verlichten. ‘Vervolgens 
klagen de vervolgopleidingen over de kwaliteit van de 
instroom en stellen eigen eisen.’ De oplossing is volgens 
hem om op elk niveau de kwaliteitseisen scherp te bewa-
ken. ‘Hier moet de overheid echt optreden.’

Er is de afgelopen jaren veel gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar door de 

huidige antitoets-mentaliteit dreigt die vooruitgang weer teniet te worden gedaan. Dat zei Jeroen 

Dijsselbloem op 3 oktober op een Onderwijspoort-bijeenkomst van de PO-Raad, tien jaar nadat zijn 

commissie haar conclusies presenteerde. TEKST MARIJKE NIJBOER
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Evidence-based Het onderwijs zelf moet, met de 
 leraren voorop, het voortouw nemen bij de kwaliteit van het 
lesgeven, methodes, didactiek en pedagogiek. ‘Ook daar 
is continu vernieuwing nodig’, aldus Dijsselbloem. ‘Maar 
dan wel graag op zorgvuldige wijze en evidence based. 
Het onderwijs investeert heel weinig in research en 
develop ment; dat is in deze tijd onbegrijpelijk.’
‘Het is belangrijk dat de leraar meer ruimte claimt’, 
beaamde leraar Hannah Bijlsma. ‘Maar besturen moeten 
ook ruimte claimen zodat zij de leraar ruimte kunnen bie-
den. Het schoolbestuur moet de vaardigheden van leraren 
meer erkennen.’ Ze kreeg steun van een Haagse school-
directeur: ‘Wij moeten als directie veel meer schuren, in 
plaats van uitvoerend producent te zijn voor het bestuur.’

Gelijke kansen Dijsselbloem riep de VO-raad op om 
landelijk brede brugklassen te stimuleren. Dat is goed voor 
de kansengelijkheid, zei hij. ‘Maar scholen zijn huiverig van-
wege het risico voor de slagingspercentages.’ Het advies van 
hoogleraar Eddie Denessen vanuit het publiek: ‘Roep scholen 
ter verantwoording over het geven van gelijke kansen. 
Scholen monitoren dat niet omdat ze hierover geen verant-
woording hoeven af te leggen aan de inspectie.’ Gerard van 
Vliet, directeur van een Haagse basisschool: ‘Je stimuleert 
ook gelijke kansen door externen bij je school te betrekken 
en samen te bedenken wat je in de buurt wilt bereiken.’

DE COMMISSIE DIJSSELBLOEM

Werd in 2007 ingesteld om lessen te trekken uit de onderwijsvernieuwingen in de jaren ’90. 
Presenteerde in 2008 haar rapport ‘Tijd voor onderwijs’.

Voornaamste conclusies:
•  De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de onderwijskwaliteit, ernstig verwaarloosd.
•  De overheid heeft zich vergaand bemoeid met de didactiek en de invulling van de onderwijsdoelen in hoge mate aan 

anderen overgelaten.
•  De overheid heeft onvoldoende toezicht gehouden op onderwijsresultaten.
•  De politiek moet het dagelijkse onderwijs overlaten aan leraren en ouders.
•  De analyse van problemen die voortkwamen uit de onderwijsvernieuwingen schoot tekort. 
•  Er zijn grote risico’s genomen met kwetsbare leerlingen.
•  Het politieke draagvlak woog zwaarder dan het draagvlak in het onderwijs.
•  Men hechtte teveel waarde aan de positie van Nederland op internationale ranglijsten.
•  De wetenschappelijke onderbouwing van het ‘nieuwe leren’ ontbreekt grotendeels.

Voornaamste aanbevelingen:
•  De overheid gaat over ‘het wat’; het onderwijs gaat over ‘het hoe’.
•  Heldere omschrijving onderwijsdoelen via leerstandaarden en canonisering.
•  Verplichte begin- en eindtoets in het basisonderwijs.
•   Schoolexamen en centraal examen beide met goed gevolg afleggen.
•  Meer dwarsverbanden in gedifferentieerd stelsel en mogelijkheid tot stapelen.
•  Toetsingskader en uitvoeringstoets voor komende onderwijsvernieuwingen.
•  Structurele middelen voor geleidelijke vernieuwing van (kern)curricula.
•   Herijking definitie onderwijstijd en adequate bekostiging.
•  Curricula en examens hbo-lerarenopleidingen vaststellen.
•  Rol van inspectie opnieuw bezien.
•  Kritischer omgang scholen met didactische vernieuwingen.

Dijsselbloem: ‘Naarmate scholen actiever hun rol oppak-
ken in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs, 
zal de druk vanuit de maatschappij en de politiek afnemen. 
Wij vonden dat het evenwicht tussen interventie van de 
overheid en initiatief van de sector moet worden hersteld. 
Centrale sturing op kwaliteit moet hand in hand gaan met 
een sterke professionele beroepsgroep. Maar de overheid 
zit weer in het defensief op kwaliteit. En de bottom-up 
beweging is onvoldoende van de grond gekomen.’
‘We moeten niet opnieuw de fout maken en dingen van 
bovenaf opleggen’, vond Van Meenen. ‘Het stelsel moet 
van binnenuit veranderen. Er gebeurt al van alles. Maar er 
staan wel regels en wetten in de weg.’ Een bestuurder uit 
Gorinchem: ‘Wij zijn een bestuur voor po en vo en doen 
allerlei mooie dingen voor 10-14-jarigen. Dat kan binnen dit 
bestel. Wacht niet op een stelselwijziging. Pak je ruimte, 
dat kan vandaag al.’ n
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DUURZAME NIEUWBOUW MET GEMEENTE EN BOUWBEDRIJF ALS PARTNERS

Een bijna energieneutraal gebouw neerzetten 

vraagt om een forse investering. De kosten 

worden beheersbaar met een integrale 

aanpak, waarbij naast de verduurzaming 

ook de exploitatiekosten zijn opgenomen. 

Ook belangrijk bij nieuwbouw zijn een 

goed partnerschap met de gemeente en het 

bouwbedrijf en het vroegtijdig betrekken 

van de gebruikers van het gebouw en de 

buurt. Zo kwam in Leusden het duurzame 

schoolgebouw Atria van schoolbestuur Voila tot 

stand.

TEKST SUSAN DE BOER

Verduurzaming van schoolgebouwen is vaak financi-
eel haalbaar, zo blijkt uit de dit voorjaar gepubliceerde 
rapportage van het programma Green Deal Scholen1. 
Dit samenwerkingsverband heeft in de afgelopen jaren 
kennis en expertise gebundeld om schoolbesturen en 
gemeenten te helpen bij het verbeteren van het binnen-
klimaat van scholen en energiezuiniger maken van de 
gebouwen. Ook bij de bouw van nieuwe scholen is duur-
zaamheid steeds vaker een thema. Daarvan is Atria in 
Leusden een mooi voorbeeld.

Drie versleten gebouwen
‘Er stonden op dit terrein drie schoolgebouwen van ons 
bestuur die aan het eind van hun levensduur waren’, 
vertelt bestuurder Wichert Eikelenboom. ‘Een nieuw 
gebouw moest plaats bieden aan twee scholen en een 

Weet wat je wilt
en wees helder
in je vraag

1  Een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW, 
Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische 
Zaken en de VNG, de PO-Raad, VO-raad, Klimaatverbond 
Nederland en Ruimte-OK
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DUURZAME NIEUWBOUW MET GEMEENTE EN BOUWBEDRIJF ALS PARTNERS

buitenschoolse opvang. We waren in gesprek met de 
gemeente en de woningbouwcorporatie, maar in 2012 
veranderde de wet en mochten de woningbouwcorporaties 
geen utiliteitsgebouwen zonder woonfunctie meer neer-
zetten. De gemeente legde de bal bij mij en zo zijn wij als 
bestuur bouwheer geworden. We hebben een bouwad-
viesbureau ingehuurd en we kregen van de gemeente een 
voorbereidingskrediet.’

Toekomstgericht onderwijsconcept
Eikelenboom vroeg de schoolteams om een toekomstge-
richt onderwijsconcept uit te werken. Van de visie die zo 
ontstond, heeft het bouwadviesbureau een Plan van Eisen 
gemaakt. De architect maakte op basis daarvan een voor-
lopig ontwerp. ‘In een Europese aanbesteding hebben we 
verschillende bouwbedrijven gevraagd het voorlopige ont-
werp uit te werken naar een definitief ontwerp. Dat verder 
uitwerken gebeurde in vier dialoogrondes, in samenspraak 
met de gebruikers: teamleden, directie, oudervertegen-
woordiging, vertegenwoordiging van de gemeente en de 
opdrachtgever met adviseurs. De aannemer, een consor-
tium, liet zich vergezellen door de eigen architect, een 
installatieadviseur en een constructeur.’
Tijdens deze dialoogrondes was de duurzaamheid een 
belangrijk aandachtspunt. Eikelenboom: ‘Ik wilde een 
integraal contract, waarbij de partij die de nieuwbouw 
realiseert, ook de komende twintig jaar het gebouw 
onderhoudt en de verantwoordelijkheid heeft voor de 
energievoorziening. Dan creëer je eigenaarschap bij de 

aannemer. Daarnaast hebben we een klankbordgroep 
ingericht met de betrokken wethouder, de ambtenaren en 
andere stakeholders, zoals buurtbewoners. Geluidsoverlast 
van scholen wordt steeds minder getolereerd; je hebt 
draagvlak nodig in de buurt.’

Hamerstuk in de gemeenteraad
Toen moest het plan langs de gemeenteraad. ‘De raad heeft 
budgetrecht; de gemeente geeft alleen geld als de raad 
het goed vindt. Omdat de planvorming goed was verlopen, 
was het in de gemeenteraad een hamerstuk. Ik zat naast 
de wethouder om hem te helpen bij het beantwoorden van 
vragen. Vervolgens kreeg ik groen licht van de Raad van 
Toezicht en zijn we gestart.’
Eikelenboom was open over zijn financiële ruimte. ‘Ik heb 
4,7 miljoen en daarvoor wil ik een gebouw dat energiezuinig 
is, dat duurzame materialen bevat en duurzaam kan worden 
schoongemaakt. De gemeente draagt bij vanuit de Frisse 
scholen-regeling.’ Leusden bood ook een duurzaamheidsfi-
nanciering aan van drie ton, maar dat was uiteindelijk niet 
nodig. Het bouwbedrijf heeft een groot deel van de beno-
digde zonnepanelen voorgefinancierd. Deze worden in tien 
jaar terugbetaald vanuit de vergoeding voor het materieel 
onderhoud (MI). ‘De eerste jaren betalen we dus meer 
voor het onderhoud, maar dit past geheel binnen de totale 
MI-vergoeding die we van het Rijk ontvangen. Tegelijk is 
het bouwbedrijf mede verantwoordelijk voor het onderhoud. 
De manier waarop we samen hebben ontworpen en bedacht 
maakt dat we vertrouwen hebben in elkaar.’
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TIPS VOOR SCHOLEN

•   Beschikt het bestuur over voldoende expertise om de verduurzaming te begeleiden? Zo niet, besteed deze klus uit 
op basis van prestatieafspraken.

•  Maak voor een eerste indicatie van kosten gebruik van de beslisboom via www.beslisboomverduurzamingscholen.nl.
•  Neem plannen voor verduurzaming integraal op in de onderhoudsplannen.
•  Kijk bij verduurzamingsplannen wat je als schoolbestuur kunt bijdragen vanuit de eigen verantwoordelijkheid. 

Vraag vervolgens de gemeente om een aanvullende bijdrage (bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking) vanuit 
duurzaamheidsdoelstellingen. Op basis daarvan ontstaat inzicht in wat je nog van derden (Rijksoverheid of privaat) 
nodig hebt om de benodigde investering rond te krijgen.

•   Zorg dat er een goed plan ligt om verschillende financieringsmogelijkheden bespreekbaar en inzichtelijk te krijgen. 
Laat je breed informeren over de verschillende financieringsvormen.

Bron: Rapportage analyse Green Deal scholen

De risico’s van MI-financiering
Tijdens de aanbesteding is rekening gehouden met de 
hoogte van de exploitatiekosten. Aan de consortia is 
meegegeven wat het maximale onderhoudsbudget voor 
de eerste twintig jaar mag zijn. Eikelenboom: ‘De aanbie-
ding moest dus binnen die kaders blijven. Daarnaast is 
afgesproken in welke conditie het gebouw in jaar 21 aan 
het bestuur moet worden overgedragen. Hierdoor zijn de 
risico’s van de exploitatie voor de komende twintig jaar 
gedekt. Maar omdat de MI-vergoeding is gekoppeld aan het 
aantal leerlingen, en dus kan fluctueren, hebben we ook 
gekeken naar andere gebruikers van het pand. Nu zitten 
hier twee scholen van ons, een buitenschoolse opvang van 
Humanitas, en buiten de schooltijden verhuren we lokalen 
aan verenigingen en buurtbewoners.’

Bijna 
energieneutraal
Atria is een bijna ener-
gieneutraal gebouw. 
De zonnepanelen leveren 
bijna voldoende op. Tijdens 
pieken wordt nog een 
klein beetje gas verbruikt. 
‘We hebben afgesproken 
met het bouwbedrijf dat 
als de energierekening een 
beetje onder de vergoe-
ding van het Rijk uitkomt, 
we tevreden zijn. Als we 
daarboven zitten, moet het 
bouwbedrijf extra meebe-
talen. Zit het verbruik er 
onder, dan profiteren ze 
ook mee. Vorig jaar kregen 
ze € 3.000 van ons terug. 

Dat stimuleert een goede afstelling van de installaties en 
een snelle reactie bij een storing.’

Randvoorwaarden
Bij zo’n duurzaam bouwproject is het belangrijk dat je als 
opdrachtgever verstand van zaken hebt, zegt Eikelenboom. 
‘In onze vestiging in Achterveld hebben we infrarood ver-
warming aangebracht voor 1,5 ton. Dat haal ik er in vijftien 
jaar uit. Het gebouw is oud, dus ik heb goed gekeken of we 
ons onderwijskundig verhaal nog kunnen waarmaken in deze 
school. Wat vooral belangrijk is: weet wat je wilt. Ga niet 
onvoorbereid de markt op. En wees helder in je vraag. 
Dat helpt de partijen om met een goed antwoord te komen. 
De budgetten zijn krap; het is een uitdaging om een duur-
zaam gebouw te realiseren. Maar het kán. Dit gebouw bevalt 
goed, het is goed doordacht. Wij kunnen hier het onderwijs 
bieden dat ons voor ogen staat.’ n
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In actie tegen 
kindermishandeling
Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Gemiddeld zit dus in 

elke klas wel een kind dat hiermee te maken krijgt. Basisschool El Boukhari in Leerdam investeert 

daarom veel in een goede relatie met ouders.

TEKST FLOOR VERKERKE

‘Ons hele schoolteam werkt aan een goede band met 
de ouders’, vertelt directeur Allison de Rooij-Prince van 
El Boukhari, een basisschool op islamitische grondslag. 
Dankzij die goede band, legt ze uit, kan de school signalen 
van mishandeling, verwaarlozing of misbruik eerder opvan-
gen en hulp voor het gezin organiseren. Deze preventieve 
aanpak van El Boukhari lijkt effect te hebben: de school 
van de Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag 
in Midden- en Oost-Nederland (SIMON) scoort de laatste 
jaren een ruime acht voor sociale veiligheid op de WMK-
vragenlijsten1 ‘sociale veiligheid en welbevinden’ voor 
ouders en leerlingen.
Als een kind niet gelukkig is, zegt De Rooij-Prince, kun 
je het leren en ontwikkelen wel vergeten. De directeur: 
‘Wij hebben in onze onderwijsvisie het welbevinden van 
kinderen voorop gesteld.’ Vertrouwenspersoon en gedrags-
specialist Yvonne Snepvangers: ‘We proberen daarom 
vanaf de eerste dag op school de banden met ouders aan 
te halen. Als er dan problemen ontstaan, kunnen we daar-
over beter met het gezin of het kind in gesprek.’
‘Pas als wij door de ouders als laagdrempelig worden 
ervaren, krijgen we toegang tot het gezin en kunnen wij 
meedenken over eventuele hulp’, legt De Rooij-Prince uit. 
‘We proberen ouders met allerlei activiteiten over de drem-
pel van de school te krijgen. Daarna kunnen we contact 
leggen en zo leren we het gezin kennen.’ Dat kan helpen 
om in te schatten wat nodig is om het welbevinden van het 
kind te bevorderen.

Instabiele gezinnen
De Rooij-Prince omschrijft haar medewerkers als gedre-
ven en idealistisch. ‘Ze willen het maximale uit alle 

1  WMK-vragenlijsten staat voor Werken met Kwaliteit. Bij dit 
webbased kwaliteitsinstrument kies je de thema’s die je voor kwali-
teitszorg gaat onderzoeken en ontwikkelen.

kinderen halen.’ De basisschool ligt in een achterstands-
wijk. Een deel van de ouders kampt met werkloosheid en 
soms ook armoede. Er zijn volgens vertrouwenspersoon 
Snepvangers ‘nogal wat gezinnen die zich door school 
onbegrepen voelen en geen hulp van buitenaf willen’. 
Ze legt uit dat sommige ouders bijvoorbeeld vanuit huis 
hebben meegekregen dat een klap geven bij het opvoeden 
van de kinderen normaal is. Daar wil de school op reage-
ren, maar gezien de gevoeligheid van opvoedingskwesties 
en de aanwezigheid van culturele verschillen doet zij dat op 
behoedzame wijze. Het zou jammer zijn als zo’n gesprek 
leidt tot wederzijds onbegrip. De Rooij-Prince: ‘Als een 
ouder thuis alleen negatief praat over school en de leraar 
omdat er geen band is en hij of zij zich onbegrepen voelt, 
gaat het kind ook negatief denken over school.’ Dat komt 
het leren niet ten goede.

De directeur vertelt over een leerling over wie haar 
schoolteam zich ernstig zorgen maakt. Leerkrachten zijn 
al weken tevergeefs bezig om een afspraak te maken met 
moeder, zoon en psycholoog. De moeder heeft tegen haar 
zoon gezegd dat hij niet naar die afspraak hoeft te gaan. 
‘Dan houdt onze invloed op, want we kunnen hem niet 
dwingen’, verzucht ze. ‘We zijn al jaren bezig om deze 
jongen aan boord te houden en contact met moeder op te 
bouwen. We hopen dat zij haar zoon niet van school haalt, 
want dan is hij helemaal uit beeld.’

PREVENTIEF SAMENWERKEN AAN SOCIALE VEILIGHEID

Allison de Rooij-Prince: ‘Als een kind
niet gelukkig is, kun je het leren en
ontwikkelen wel vergeten’
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Voorzichtig interveniëren
Als een leraar merkt dat er iets speelt bij een kind, bijvoor-
beeld doordat gedrag verandert of prestaties achterblijven, 
nodigt de school ouders uit om hierover te komen praten. 
De betrokken leraar en de vertrouwenspersoon proberen 
dan eventuele problemen binnen het gezin bespreekbaar 
te maken en in te schatten of er mogelijk sprake is van 
verwaarlozing, seksueel misbruik of kindermishandeling.
Ook dan is voorzichtigheid geboden. ‘Wanneer wij als 
school ouders aanspreken op een dergelijk vermoeden, 
worden wij gelijk buitengesloten en krijgen we geen toe-
gang meer tot het gezin en de ouders.’ Liever schakelt de 
school dan een andere instantie in, bijvoorbeeld het sociale 
wijkteam. ‘Zij kunnen het gezin om te beginnen helpen met 
kleinere problemen, zoals achterstallig huiswerk of kinde-
ren die structureel te laat in bed liggen’, zegt de directeur. 
‘Dat wordt minder snel als bedreigend ervaren.’
Zijn er serieuze vermoedens van verwaarlozing, misbruik 
of mishandeling, dan worden de stappen van de Meldcode 
Huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd (zie kader).
Snepvangers legt uit dat binnen de islamitische gemeen-
schap in Leerdam angst heerst over meldingen van 
mishandeling bij Veilig Thuis. ‘Ouders denken dat kinde-
ren standaard uit huis worden geplaatst.’ Dat is een extra 
reden voor de school om behoedzaam te opereren.

Samen tegen kindermishandeling
El Boukhari heeft al op verschillende manieren geprobeerd 
om meer zorgverleners de school in te krijgen, om ouders 
laagdrempelig hulp en advies te kunnen bieden rondom 
opvoedingskwesties. Hierbij maken cultuurverschillen 
de communicatie soms lastig. Zo had de school via de 
gemeente een algemeen maatschappelijk werker (amw’er) 
geregeld, die informatieve bijeenkomsten over opvoeden 
organiseerde. Daar kwamen aardig wat moeders op af. 
Toen de amw’er echter zei dat ze niet in het islamitische 
geloof thuis was, kwamen er naar de volgende bijeenkomst 
nog maar twee ouders. ‘En dat waren precies de twee 
ouders die zich verplicht voelden omdat ze deelnemen aan 
de ouderraad’, zegt de Rooij-Prince. De school zou liefst 
een vaste interculturele maatschappelijk medewerker 
aantrekken. ‘Alleen is het moeilijk om hier geld vrij voor 
te krijgen.’
Door te blijven investeren in goede relaties met ouders 
hopen De Rooij-Prince en Snepvangers in ieder geval bij 
te dragen aan het tijdig voorkomen en signaleren van 
kindermishandeling. ‘Door ouders de school binnen te 
halen en de gemeente en het wijkteam te betrekken, 
kunnen we samen werken aan een beter welbevinden van 
onze leerlingen.’ n

BEWEGING TEGEN 
KINDERMISHANDELING

AVS, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, 
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 
Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland 
en VO-raad hebben hun krachten gebundeld in de 
Beweging tegen kindermishandeling. Doel is het 
verbeteren van de signalering en de aanpak van 
kindermishandeling.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING

De meldcode helpt professionals bij vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals 
kunnen aan de hand van vijf stappen beoordelen of ze 
een melding moeten doen bij Veilig Thuis en/of zelf hulp 
kunnen verlenen.
Stap 1:  In kaart brengen van signalen.
Stap 2:  Overleggen met een collega en eventueel 

 raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3:  Gesprek met de betrokkene(n), eventueel met 

hulp van of samen met een andere professional.
Stap 4:  Wegen van het huiselijk geweld of de 

 kindermishandeling (vanaf 1 januari 2019 
 verplicht aan de hand van het afwegingskader). 
Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5:   Beslissen aan de hand van het afwegingskader: 
melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen.
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Mijn gebouw
De Fabritiusschool is slechts één van de acht monumentale schoolgebouwen van 
STIP basisonderwijs Hilversum en onmiskenbaar een Dudokontwerp. Directeur-
bestuurder Geert Looyschelder is trots op zijn onderkomens: ‘Het zijn prachtige, 
sfeervolle panden met veel architectonische extraatjes, ontworpen als kern van 
de wijk met mooie zichtlijnen en veel groen eromheen. Dat past ook goed bij 
het moderne denken van de school als middelpunt van de wijk. Deze klassieke 
schoolgebouwen hebben een grote meerwaarde. Kinderen groeien op in een 
esthetisch mooie omgeving. Die waardering voor hun leefomgeving en kennis 
over Dudok brengen we hen ook bij.’ Maar grote aanpassingen zijn onmogelijk. 
‘Lesgeven op de 21ste-eeuwse manier is een grote uitdaging: de klassen hebben 
standaardafmetingen, we hebben dus geen leerpleinen of peuterspeelzaal en 
plaatsing van noodlokalen is vaak in strijd met welstandeisen.’ Het bestuur 
is aan energie en onderhoud veel meer kwijt dan gemiddeld. Looyschelder: 
‘Bij het overdragen van de verantwoordelijkheid aan schoolbesturen voor 
het buitenonderhoud van schoolgebouwen lijkt de bijzondere positie van 
besturen met monumenten vergeten te zijn. We willen de Fabritiusschool 
aardgasvrij maken in combinatie met een nieuwe duurzame rieten kap. Er zijn 
subsidiemogelijkheden, maar die zijn niet toereikend. Je ontkomt er niet aan om 
je financiële reserves te gebruiken.’ n
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Frank Tigges is bestuursvoorzitter van Stichting Klasse, 

één van de voorlopers op het punt van toekomstgericht 

onderwijs met ICT. In zijn blog, dat straks ook te vinden is op 

www.slimmerlerenmetict.nl, deelt hij zijn persoonlijke visie 

op veranderprocessen.

Samen Slimmer Leren

In 2014 startte het programma Slimmer leren met ICT waarin de PO-Raad samen met Kennisnet projecten uitvoerde 
om scholen en besturen te inspireren en faciliteren. Dat gebeurde met onder andere een leergang, versnellingsvra-
gen, artikelen en tools. Veel scholen en besturen hebben mede hierdoor hun onderwijs met de inzet van ICT kunnen 
verbeteren. Eind 2018 komt een vernieuwde versie van www.slimmerlerenmetict.nl online met de resultaten, praktijk-
voorbeelden en enkele achtergronddossiers uit het programma. En in januari 2019 verschijnt de podium-special Samen 
Slimmer Leren. Het artikel op deze pagina geeft u hiervan alvast een voorproefje.

Verandering
als zuurstof
voor ontwikkeling

Verandering als zuurstof voor ontwikkeling
Als ik terugkijk op mijn loopbaan tot nu toe, dan staat verandering 
centraal. Dat is niet altijd makkelijk geweest, al heeft het mij, achteraf 
bezien, veel gebracht. Verandering heeft mij meer inzicht gegeven in 
wie ik ben, wat mijn drijfveren zijn en waar ik goed en minder goed in 
ben. Verandering is wat mij betreft de zuurstof voor ontwikkeling.

Vallen en weer opstaan
Na mijn eerste functies bij Thuiszorg Rotterdam, waar ik veel heb 
geleerd over de inrichting van organisaties en de effecten van 
(gedwongen) reorganisaties op mensen, heb ik een overstap 
gemaakt naar het Erasmus MC. Een geweldige organisatie, waar 
ik een heel goede tijd heb gehad, al kostte het mij een jaar om 
mijn plek te vinden. Dat jaar was zeker niet altijd leuk en er 
was een conflict met een hoogleraar voor nodig om uiteinde-
lijk in de juiste setting terecht te komen. Bij DeBasisFlyvius 
kwam ik in een positieve flow en heb ik met leuke en zeer 
gedreven collega’s (onder wie collega-bestuurder Sylvia 
Veltmaat) een bijdrage kunnen leveren aan de toenmalige 
organisatieverbetering. Ik heb vooral veel geleerd: over 
de spanning centraal/decentraal in een grote organisa-
tie, over de macht van de informele organisatie én over 
mijzelf.
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Heeft de klant altijd gelijk?
De overstap naar het bedrijfsleven was vervolgens erg 
interessant, maar zeker niet altijd gemakkelijk. De harde 
realiteit van targets en je eigen salaris driemaal te moe-
ten terugverdienen, gaf een flinke druk. Maar ook de les 
dat de klant (bijna) altijd gelijk heeft, ook al zie je dat zelf 
heel anders. Nog steeds erger ik mij wanneer een telefoon 
niet snel wordt opgenomen. Het klantgericht denken zit 
erin geramd. Ik heb in die tijd in ieder geval ongelooflijk 
veel interessante mensen gesproken en veel geleerd over 
de harde kanten van ondernemerschap. Waar ik het jonge 
vaderschap bij het Erasmus MC overigens goed kon com-
bineren met mijn werk, was dat in het bedrijfsleven veel 
lastiger te organiseren.

Hart voor het publiek domein
De overstap naar het onderwijs, na vijf jaar in het bedrijfs-
leven, was een schot in de roos. Mijn hart voor het publieke 
domein en ondernemende en resultaatgerichte instelling 
bleken hard nodig om de problemen die 6,5 jaar geleden 
bij Stichting Klasse speelden, te helpen oplossen. Ik ben 
enorm trots op de organische verandering die sinds die tijd 
binnen onze organisatie is ontstaan en de enthousiaste col-
lega’s die hierin hun rol hebben gepakt.
De kern van die verandering is het inrichten van Stichting 
Klasse als een lerende organisatie, met inmiddels vijftien 
lerende netwerken (zoals werken met Snappet, intern 
begeleiders, reken- en taalspecialisten, Engels, hoogbe-
gaafdheid) en vijftien experts die tijd hebben gekregen om 
collega’s op hun expertgebied te coachen en ondersteunen. 
Ook de schooldirecteuren functioneren met het College van 
Bestuur en de staf als een lerend netwerk.

Objectief of subjectief?
We hebben veel energie gestoken in het trainen van de 
analysevaardigheden van de intern begeleiders en lera-
ren. De centrale vraag was: hoe kom je tot een goede 
onderwijskundige interventie vanuit data uit digitale 
leermiddelen enerzijds en je eigen didactische en peda-
gogische blik aan de andere kant? Dat leverde vele 
verbeteringen op. Zoals in de lesvoorbereiding, het werken 
vanuit (onderwijs)doelen, het geven van instructie op maat 
en het op hun eigen niveau laten oefenen van leerlingen, al 
dan niet met behulp van adaptieve software.
Tijdens deze organische verandering stelden sommige 
collega’s vast dat ze hun vak soms, of zelfs vaak, routine-
matig uitvoerden. Zij werden geprikkeld om meer zelf na 
te denken, de lesmethode niet meer blindelings te volgen 
en de regie te pakken om hun werk anders te organiseren. 
Daarbij merkten ze dat ze hun leerlingen veel meer op 
maat konden ondersteunen, zonder dat dit onnodig werk 
met zich meebracht. Wat een positieve energie kwam daar-
mee vrij. Dat was – en is nog steeds – zuurstof voor onze 
organisatie. Voor onze medewerkers, voor onze leerlingen 
en ook voor mijzelf.

Adem vrijuit!
Hoe zorgt u voor voldoende zuurstof in uw organisatie? 
En hoe blijft u bij met de maatschappelijke ontwikkelingen 
en de nieuwste technologische mogelijkheden? Voor mij 
zijn dit twee kanten van dezelfde medaille. Door constant 
vooruit te kijken, mee te bewegen en te veranderen, wordt 
onze organisatie niet alleen effectiever, maar ook ‘blijer’. 
Een organische aanpak van verandering levert zuurstof op. 
En met al die enthousiaste collega’s is het nog leuker ook! n

Frank Tigges
Voorzitter College van Bestuur Stichting Klasse

Het is zover, de tevredenheidsonderzoeken voor dit schooljaar zijn beschikbaar in Vensters. U kunt 
direct aan de slag met uw tevredenheidsonderzoek voor leerlingen, ouders en/of medewerkers. 

Wat zijn de voordelen van Vensters?
• gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en de afname via Vensters is gratis
• u meet onder andere de sociale veiligheid op het welbevinden, veilig voelen en de aantasting 

van veiligheid van leerlingen
• u levert de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) via Vensters eenvoudig door 

aan de inspectie (monitoringsplicht)
• u toont de resultaten aan oriënterende ouders via scholenopdekaart.nl

Start direct! 
De afnameperiode loopt tot 30 april 2019. Meer informatie vindt u op:  
https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-po

Tijd voor tevredenheid!
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‘Een goed schoolgebouw 
verbetert de 
onderwijs -kwaliteit’

Gertjan van Midden, adviseur op het gebied van huis-
vesting, stichting en instandhouding van scholen en 
leerlingdaling, gaat op 1 januari 2019 met pensioen. 
‘We hebben op het terrein van huisvesting een stevig 
probleem op te lossen in het belang van de kinderen. 
Samenwerken is dus de boodschap.’

Is er veel veranderd op huisvestingsgebied?
‘Eigenlijk niet. Vanaf midden jaren ’80 heb ik voor de 
gemeente Boskoop onder andere de bouw en verbouw 
van scholen begeleid. Ik zat ook namens de kleinere 
gemeenten aan tafel bij de VNG om de huidige huisves-
tingsverordening goed op papier te krijgen. Alle belangrijke 
ontwikkelingen waar we nu nog mee te maken hebben, 

lagen toen al op tafel. Al dienen zich natuurlijk ook nieuwe 
aandachtspunten aan.’

Wat zijn de komende tijd de belangrijkste 
huisvestingsthema’s?
‘Zonder twijfel allereerst de energietransitie; verduurzaming 
en de omschakeling van gas naar stroom. Daarnaast zal het 
zwaar verouderde gebouwenbestand nog lang een belang-
rijk onderwerp blijven. Schoolgebouwen zijn gemiddeld ruim 
40 jaar oud. Dat levert problemen op bij de functionaliteit 
en energiehuishouding. Een groot deel is aan renovatie of 
vervanging toe.’

Welke boodschap wil je meegegeven?
‘Hier en daar zie je wat frictie tussen gemeenten en school-
besturen. Laten we ophouden met naar elkaar wijzen als het 
gaat om wie waar verantwoordelijk voor is. Huisvesting is 
een zorgplicht van de gemeente en een verantwoordelijk-
heid van het schoolbestuur. Beide hebben er belang bij dat 
leerlingen en leraren op een goede manier in een schoolge-
bouw kunnen werken. Als je gaat lopen bakkeleien over wie 
wat moet betalen, mis je het echte onderwerp. Je moet het 
hebben over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting. Per slot gaat het om kinderen waar zowel het 
gemeentebestuur als het schoolbestuur zorg voor hebben. 
Zij zijn verantwoordelijk voor dezelfde doelgroep. Gemeenten 
zouden deze zorg best wat meer prioriteit mogen geven op 
hun politieke agenda. En schoolbestuurders moeten zich 
nog meer bewust worden van het feit dat de kwaliteit van de 
huisvesting effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. 
Als jij zorgt voor een goed gebouw met een goed werkkli-
maat, verbetert dat de kwaliteit van je onderwijs.’ n

GERTJAN VAN 
MIDDEN, ADVISEUR 
HUISVESTING EN 
LEERL ING KRIMP 
PO-R AAD:

MARK 
WEEKENBORG, 
BELEIDSADVISEUR 
PO-R AAD:

Drie vertrouwde krachten namen onlangs of nemen binnenkort afscheid 

van de PO-Raad. Zij blikken terug op hun belangrijkste dossiers en willen 

alle drie graag nog iets meegegeven.

DRIE
VRAGEN
AAN

‘Bepaal allereerst 
wat elk kind moet 
meekrijgen’

Mark Weekenborg heeft zich met verschillende 
 onderwijsthema’s beziggehouden, maar wijdt zich 
sinds maart 2015 aan Curriculum.nu. Kort nadat de 
hierbij betrokken leraren en schoolleiders hun bouw-
stenen voor een nieuw curriculum op 18 april 2019 
hebben gepresenteerd aan de Tweede Kamer, gaat hij 
met pensioen.

Hoe kwam je tien jaar geleden bij de PO-Raad terecht?
‘Dat kwam voort uit een gesprek met toenmalig voorzitter 
Kete Kervezee. Ik werd bij de PO-Raad programmamanager 
van Scholen van Morgen, een programma dat iets moest 
doen aan het destijds niet zo beste taal- en rekenniveau. 
Scholen die hieraan meededen, leverden na een paar jaar 
betere prestaties. Dit programma was ook goed voor de 
naamsbekendheid van de toen nog jonge PO-Raad.’
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‘De normalisering is een 
kluif voor de openbare 
besturen’

In 2009 werd de WEC-raad opgeheven en kwam 
Huub Olfers naar de PO-Raad. Na enige tijd ging 
hij aan de slag met een grote klus: het ombouwen 
van de PO-Raad van het RvT-model naar een DB/
AB-model. Daarna deed hij als bedrijfsjurist nog vele 
grote en kleine juridische klussen. Op 11 december 
ging hij met pensioen.

Welke grote thema’s had jij onder handen?
‘Een groot dossier dat momenteel nog speelt is de nor-
malisering. In het openbaar onderwijs hebben alle 
medewerkers nu nog een ambtenarenstatus, maar hun 
arbeidsrechtelijke positie zal worden gelijkgetrokken met 

die van het bijzonder onderwijs. De PO-Raad zal doorgaan 
met voorlichtingsbijeenkomsten, om besturen goed te hel-
pen bij deze transitie.
Een grote zaak die de afgelopen jaren speelde was de 
WWZ. Die gaat na de normalisering ook voor het openbaar 
onderwijs gelden. Dat heeft grote gevolgen. Denk aan de 
ketenregeling: hoe vaak kun je iemand een tijdelijk dienst-
verband geven voordat een vast dienstverband ontstaat?’

Heb jij een specifieke rol bij zulke dossiers?
‘Grote wetswijzigingen moeten worden uitgelegd en geïm-
plementeerd. Indien mogelijk zitten we aan de voorkant 
van het wetgevingstraject. We worden dan door OCW 
geconsulteerd en kunnen invloed uitoefenen op de plan-
nen. Maar ik had natuurlijk ook kleinere dossiers onder 
handen. Rond het lerarentekort bijvoorbeeld: ik onderzocht 
hoe het zit met de stille reserve. Ik bezon me op hoe we 
die weer aan boord kunnen trekken en of daar specifieke 
regel geving voor nodig is. Verder heb ik me gespeciali-
seerd in bovenwettelijke uitkeringen, die naast de WW 
beschikbaar zijn voor mensen die binnen het onderwijs 
werkloos raken.’

Weten leden de helpdesk te vinden?
‘Daar wordt enorm veel gebruik van gemaakt. Drie van 
mijn collega’s met een juridische achtergrond en grote 
parate kennis beantwoorden vragen van onze leden op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden en cao, personeelsbeleid 
en bekostiging. Ik ondersteunde hen daarbij, sparde 
met hen en overlegde over de meer complexe zaken. 
De achterban waardeert volgens mij de helpdesk enorm.’ n

HUUB OLFERS, 
JURIDISCH 
ADVISEUR 
PO-R AAD:

Vanuit welke gedachte ontstond Curriculum.nu?
‘De PO-Raad constateerde dat de politiek met grote regel-
maat met nieuwe opdrachten kwam voor het onderwijs. 
Het idee was: laten we nu eens kijken of het onderwijs kin-
deren goed toerust voor de toekomst. Wat is daarvoor nodig? 
We vonden een klankbord bij toenmalig staatssecretaris 
Sander Dekker en zo ontstond Onderwijs2032. Vanuit de dia-
loog die is gevoerd met de samenleving over de opdracht aan 
het onderwijs, komen we uiteindelijk tot nieuwe kerndoelen.
Teams met mensen uit alle schoolsoorten en alle niveaus 
proberen samen tot goede bouwstenen te komen. Het is 
een prachtig proces, maar de afweging is ook ingewikkeld. 
Je probeert te bedenken welke competenties en vaardig-
heden kinderen nodig hebben in een globaliserende wereld 
waar de technologische ontwikkelingen steeds verder gaan. 

Wat moeten ze kunnen, wat moeten ze weten? Wat moet 
eraf en wat moet erbij?’

In hoeverre leeft dit in tijden van een groeiend 
lerarentekort?
‘Men is inderdaad vaak bezig met de waan van de 
dag: er zijn vacatures, de inspectie stelt zo zijn eisen, 
er wordt teveel van het onderwijs gevraagd. Dat zijn 
allemaal belangrijke punten, maar bij het oplossen van 
die problemen helpt het echt als je eerst definieert wat 
ieder kind in Nederland moet meekrijgen. Als je daar 
een antwoord op hebt, kan je beter bepalen wat voor 
leraren en gebouwen je nodig hebt en welke bekostiging 
daar bij past.’ n
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Lef is…. dingen anders doen, buiten de gebaande 
paden treden, tegen de stroom in zwemmen en moeilijke 

beslissingen durven nemen.

Lef is ook de randjes van ons stelsel en de grenzen 
van ‘wat mag’ opzoeken, om zo het onderwijs te 

kunnen blijven verbeteren. De sector primair onderwijs 
en de PO-Raad zijn volop in beweging. 

En hier zijn wij trots op.

Op ons congres nemen we u mee in de verhalen 
uit onze sector. En deze verhalen vertellen wij niet 

alleen met gepaste trots, maar vooral met lef.

CONGRES 2019

Bezoek ons congres op vrijdag 14 juni 2019
Congrescentrum Papendal • Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over het programma en 
inschrijvingen. Houd www.poraad.nl in de gaten!

PO-advertentie_congres_2019_podium_06_12_18.indd   1 06-12-18   12:03


