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Hier gaan we voor
Diverse actuele thema’s vragen én krijgen onze aandacht. 
Maar de PO-Raad verliest de langere termijn niet uit het 
oog. Onderwerpen die de komende jaren grote prioriteit 
behouden zijn de aanpak van het lerarentekort, de 
basisvoorziening voor 0-4 jaar, hrm als strategisch middel 
en het anders organiseren van het onderwijs.
Pagina 4

Groter is niet altijd beter
Wat is een optimale schaalgrootte voor schoolbesturen, 
wanneer het gaat om de onderwijskwaliteit? Tijdens een 
aflevering van Onderwijspoort ging de PO-Raad met 
schoolbestuurders en Tweede Kamerleden in debat.
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Beter toegerust naar het vo 
Na groep acht volgt normaal gesproken de brugklas. Maar 
wat als die overgang nog te groot is? Het Brugjaar Jan 
Ligthart biedt leerlingen een tussenjaar om hen klaar te 
stomen voor het voortgezet onderwijs. 
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Wat werkt tegen 
onderwijsachterstand? 
Scholen die onderwijsachterstanden willen 
aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies. 
In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek 
Onderwijsachterstandenbeleid bekijken scholen en 
onderzoekers welke aanpakken wanneer effectief zijn.
Pagina 14

Leren van elkaars data
Met benchmarking kunnen besturen van scholengroepen 
hun gegevens over zaken als schoolsucces en 
financieel beleid vergelijken met besturen van andere 
scholengroepen. Zo kunnen zij hun beleid én de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren. Vanuit die gedachte wordt 
gewerkt aan een PO/VO-benchmark.
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Hoe kan ICT bijdragen aan beter 
onderwijs? 
Hoe integreer je digitale geletterdheid in taalonderwijs? Hoe 
zet je ICT in voor beter onderwijs aan thuiszitters? Op deze 
en andere innovatievragen rond ICT gaan schoolbesturen 
dit jaar een antwoord formuleren. De kennis en expertise 
die zo wordt opgedaan, is van waarde voor de hele sector. 
Pagina 18

Vrijwillige bestuurder brengt frisse blik 
Een baan, kinderen opvoeden én daarnaast als bestuurder 
nog een school runnen? Voor de vrijwillige bestuurders Ad 
Hopstaken en Take de Beer is dat de werkelijkheid. Hoe 
combineren zij al die verantwoordelijkheden? En welke 
nieuwe inzichten brengen zij de sector?
Pagina 22

Gratis toegang tot wetenschappelijke 
publicaties 
Sinds eind oktober hebben alle leraren in het po, vo en 
mbo een jaar lang toegang tot een database met meer
dan 1 miljoen gratis wetenschappelijke publicaties.
Pagina 24 

Extra handen op school
Een medewerker die drukbezette collega’s bijkomende 
taken uit handen neemt: in veel scholen zou dat goed van 
pas komen. Baanbrekers, een project van de PO-Raad en 
VO-raad, helpt schoolbesturen om zo’n werkplek te creëren.
Pagina 26

Curriculum.nu: nieuw materiaal, 
nieuwe inspiratie
Welke kennis en vaardigheden zijn in de toekomst 
onontbeerlijk? Na twee intensieve jaren presenteerden 
leraren en scholen in oktober hun voorstellen aan minister 
Slob van Onderwijs. Inmiddels is de Tweede Kamer aan zet. 
Vier betrokkenen kijken terug op het proces. 
Pagina 29

Goed onderwijs in de provincie
Nagenoeg alle Zeeuwse po-schoolbesturen hebben zich 
verenigd. Doel: goede onderwijskwaliteit, voldoende 
vakmensen, goed bestuur en innovatie in het onderwijs.
Pagina 34
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VOORWOORD

Vereniging 

Er zijn tijden waarin het zijn van een vereniging weer eens 
zijn belang bewijst. De afgelopen maanden waren zulke tij-
den. Er is in onze sector veel gezegd en gesproken over het 
personeelstekort. De vraag die hierbij steeds weer opdook: 
Wat is hierin juist om te doen? Wat kunnen we als vereni-
ging nog meer doen om de problemen te helpen oplossen?

In welke samenstelling we dit najaar ook met onze leden 
bijeen waren, we merken dat het vooral goed is dát we 
hierover discussiëren. Want dat houdt ons scherp en zorgt 
er uiteindelijk voor dat ons onderwijs er beter van wordt. 
Ik vind het dan ook mooi om te zien dat in die discussies 
schoolbesturen zelf initiatieven namen en van zich lieten 
horen. Veel schoolbesturen ondertekenden een statement 
waarin zij zich sterk maken voor structurele oplossingen, 
toereikendheid van financiële middelen, het dichten van de 
salariskloof met het voortgezet onderwijs, duurzame poli-
tieke verbintenis en maximale samenwerking. De besturen 
van Lecso uit het speciaal onderwijs plaatsten  gezamenlijk 
een advertentie in de krant met een soortgelijke bood-
schap, net als diverse besturen uit Noord-Brabant. 
Hun collega’s uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht en Almere brachten een lijst noodmaat regelen 
onder de aandacht bij het ministerie van Onderwijs. 
Ze stonden op en vonden elkaar. 

Juist nu is het goed dat de verhalen uit de praktijk een weg 
naar buiten vinden. Want dat is nodig om daadwerkelijk 
iets te veranderen en dat lerarentekort echt te kunnen 
aanpakken. Al blijft het wel belangrijk dat we elkaar in de 
sector daarbij niet verrassen. Eén van onze leden zei het 
mooi: ‘Ons onderwijshart klopt overal hetzelfde. Laten we, 
juist als het spannend wordt, verbinding blijven zoeken en 
ons niet tegen elkaar afzetten of elkaar de maat nemen.’ 
Eén sector, met één duidelijke boodschap, met één verhaal, 
daarmee laten we zien dat niemand om ons heen kan. 

Dit schooljaar hebben we daar met elkaar flinke stappen in 
gezet en als sector laten zien wat we waard zijn. In deze 
podium staan we stil bij enkele van deze ontwikkelingen. 
Er is één ontwikkeling die ik hier specifiek wil benoemen: 
onze transformatie naar een transparante sector, die zich 
goed verantwoordt en met lef zijn eigen verhaal vertelt. 
Eind november hebben we primaironderwijsincijfers.nl 
gelanceerd. Deze website is ons antwoord op de versnip-
perde informatie die rondzingt en waar we last van hebben. 
Over hetzelfde onderwerp komen vaak verschillende cij-
fers voorbij. Cijfers die regelmatig leiden tot verkeerde 
beeldvorming en ieder inhoudelijk gesprek over bijvoor-
beeld onderwijskwaliteit of zelfs het lerarentekort in de 
weg staan. Het is ons antwoord op de vraag wat we als 
sector eigenlijk doen. Bovendien: Besturen hebben een 
grote mate van autonomie, die willen we behouden, maar 
daar hoort wel een stevige en heldere verantwoording bij. 
Met de website vertellen wij ons verhaal daarom zelf, in 
plaats van dat anderen dat voor ons proberen. 

In navolging van scholenopdekaart.nl geeft de nieuwe 
samenwerkingsverbandenopdekaart.nl informatie over 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast 
werken we aan een benchmark die onszelf en de samen-
leving meer inzicht geeft in onze financiën, in huisvesting 
of bijvoorbeeld inzet van personeel. Schoolbesturen kun-
nen ook de ontwikkelingen in hun eigen bestuur zichtbaar 
maken en vergelijken, wat maakt dat we allemaal veel 
beter van elkaar kunnen leren. 

Dat we in deze turbulente tijd zulke belangrijke stappen 
kunnen zetten, is heel waardevol. Ik ben trots op onze 
 sector, op ons als vereniging. Samen komen we verder! n

Rinda den Besten, voorzitter
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Het lerarentekort: meer slagkracht nodig
Grote delen van Nederland hebben last van een groeiend 
tekort aan leraren. Schoolbesturen ondernemen allerlei 
initiatieven om dit probleem aan te pakken, maar missen 
de slagkracht van de overheid. Dit blijkt bijvoorbeeld bij 
Klassewerk, een project van de Haagse schoolbesturen 
om de circa 180 basisscholen in Den Haag de komende 
jaren van voldoende goede leerkrachten te voorzien. 
Het project beslaat meerder sporen, zoals samenwerking 
met de pabo’s en een Haagse opleidingsschool. Daarnaast 
zet Klassewerk in op het behoud van leraren, door aan-
dacht te besteden aan het imago, een Haagse Lerarenpas 
en ondersteunende maatregelen door de gemeente en 
andere partners. Denk aan parkeren en huisvesting voor 
leerkrachten.

AANPAK LERARENTEKORT n  BASISVOORZIENING 0-4 JAAR
n  HRM ALS STRATEGISCH MIDDEL  n ANDERS ORGANISEREN

Hier gaan we voor
Diverse actuele thema’s vragen én krijgen 

onze aandacht, zoals de salariëring en de 

curriculumvernieuwing. Maar daarnaast 

behouden ook andere onderwerpen de komende 

jaren grote prioriteit voor de PORaad. 

Daaronder bijvoorbeeld de aanpak van het 

lerarentekort, de basisvoorziening voor 04 

jaar, hrm als strategisch middel en het anders 

organiseren van het onderwijs.

TEKST LISETTE BLANKESTIJN
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John Swildens. Foto: Thomas Duiker, DyveMedia

‘De gemeente doet wat ze kan’, vindt John Swildens, 
programmamanager Klassewerk. ‘Het lerarentekort is 
speerpunt van de gemeentelijke educatieve agenda en ze 
betalen dit project. Den Haag heeft net als de andere grote 
steden veel leerlingen met een gecompliceerde achter-
grond, maar beschikt over minder middelen dan andere 
grote steden.’ De bal ligt volgens Swildens bij het rijk. 
‘Het is een gemiste kans dat er niet gekeken wordt naar 
extra beloning voor leraren in grote steden. We raken in 
Den Haag veel leraren kwijt aan randgemeenten, omdat ze 
daar goedkoper kunnen wonen.’

Daarnaast heeft het onderwijs last van beperkende regelin-
gen en voorschriften. ‘Zoals de hoeveelheid onderwijstijd: 
het is misschien niet nodig om zoveel onderwijsuren te 
maken, blijkt in het buitenland. Of het bevoegdhedenstelsel 
– dat zit ons in de weg bij het werven van zij-instromers. 
We proberen hen nu met deelbevoegdheden over de streep 
te krijgen. OCW snapt het en denkt met ons mee, maar 
besturen willen rugdekking tegenover de Inspectie en heb-
ben behoefte aan een duidelijker gedoogbeleid.’
Het grootste probleem is echter dat de overheid te laat in 
actie is gekomen, vindt Swildens. ‘We zitten al zo diep in de 
problemen dat we nauwelijks over de rand kunnen kijken. 
Scholen hebben geen tijd om oplossingen te zoeken voor 
het lerarentekort, want iedereen moet voor de klas. Juist 
scholen waarover ik me het meest zorgen maak, ontbreekt 
het daardoor aan energie en denkkracht om oplossingen 
te zoeken.’

Basisvoorziening 04 jaar: 
schaalvergroting nodig
De PO-Raad pleit al jaren voor een basisvoorziening waar 
alle jonge kinderen, voordat ze naar school gaan, mini-
maal 16 uur per week gratis naar toe kunnen. Ze vraagt de 
overheid daarom om de vorming van kindcentra (die zo’n 
voorziening bieden) te stimuleren.

Het merendeel van de schoolbesturen heeft een of meer 
kindcentra of wil daarmee starten. Zo ook in Utrecht, waar 
men streeft naar minimaal één kindcentrum per wijk, 
 vertelt bestuursvoorzitter van SPO Utrecht Thea Meijer.
‘We willen alle kinderen goede kansen geven; hoe eerder 
zij gebruik kunnen maken van een rijk ontwikkelaanbod, 
hoe beter. Op dit moment is het aanbod versnipperd; kin-
deren gaan naar voorscholen, speelzalen, kinderopvang… 
En als het kind vier wordt, vindt er een overdracht plaats. 
Sommige kinderen hebben zorg nodig. Dat alles vereist 
heel veel communicatie.’ Haar stip op de horizon? ‘Grotere 
eenheden inrichten, waarbij het niet meer gaat over onder-
wijs- of kinderopvangorganisaties, maar over ikc’s als 
overkoepelende vorm. Die schaalvergroting is nodig voor 
de kwaliteit. Onderwijs en voorschoolse voorzieningen 
 werken al op veel plekken goed met elkaar samen; dat 
moeten we ook in één gebouw voor elkaar krijgen.’
Op dit moment lopen er vier pilots met integrale  kindcentra 
in Utrecht waarbij er onder meer naar de financiën 
wordt gekeken, vertelt Meijer. ‘Wat kost het extra, waar 
bespaar je? De centrale vraag is: wie betaalt de stenen? 
De gemeente zorgt immers voor schoolgebouwen en zou 
dezelfde verplichting moeten hebben voor huisvesting voor 
kinderopvang, en voor hetzelfde tarief.’

Thea Meijer

In de Utrechtse wijk Rijnvliet verrijst Kindcentrum 
Rijnvliet. Hier krijgen kinderen van 0-13 jaar opvang 
en onderwijs. Het gezamenlijke team wil bijdragen 
aan de gezondheid, het welzijn en welbevinden van 
kinderen, ouders en personeel.
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Bijkomend voordeel van ikc-vorming: grotere eenheden 
kunnen een fijner werkklimaat bieden. ‘Het vak wordt 
interessanter als je in een kindcentrum werkt. Het geeft 
elan om zoiets samen op te zetten, er is functiedifferenti-
atie mogelijk, je stelt jezelf andere vragen.’ Meijer noemt 
nog een reden waarom een basisvoorziening belangrijk is. 
‘In het onderwijs werken veel mensen parttime omdat er 
geen basisvoorziening voor jonge kinderen is. We hebben 
er dus ook als werkgever belang bij.’

Hrm als strategisch middel
Besturen en directies kunnen hrm op allerlei manieren
inzetten bij hun aanpak van knelpunten in het onderwijs. 
Ze kunnen bijvoorbeeld zij-instromers en starters werven 
en (verder) opleiden, uitwisseling tussen po en vo stimu-
leren en ervaren krachten behouden met een beleid voor 
duurzame inzetbaarheid.

Ze komen op diverse scholen, leren overal wat en  kijken 
met een frisse blik hoe het eraan toe gaat. Door hun 
observaties te delen, dragen ze bij aan kwaliteitsverbete-
ring.’ Ander voorbeeld: de SaKS-Leiderschapsexpeditie, 
waar medewerkers hun persoonlijk leiderschap ontwik-
kelen. ‘Dit is een transformatieve leergang, die mensen 
eigenaar maakt van hun vak. Het is onze kweekvijver 
van talent, waarin we specifieke talenten detecteren.’ 
Resultaat van dit op kwaliteit gerichte hrm: SaKS heeft 
geen lerarentekort. ‘Het heeft een aanzuigende werking. 
Maar een leerkracht die zijn vak niet serieus neemt, krijgt 
het moeilijk bij ons.’

Anders organiseren: 
weg met de drempels
Door onderwijs anders te organiseren, werken scholen 
aan kwaliteit en lossen ze tegelijk vaak allerlei knel-
punten op. Het KindCentrum Borgele in Deventer doet 
dit in een splinternieuw gebouw waar kinderen van de 
 kinderopvang, een reguliere basisschool, een speciale 
school en een orthopedagogisch kinderdagcentrum zich 
samen ontwikkelen en samen leren. 
Waar nodig worden de grenzen tussen de verschillende 
soorten onderwijs, opvang en zorg geslecht, vertelt 
directeur-boven-de-partijen Huub de Haan. ‘Veel kinderen 

Helma van der Hoorn

Voor Helma van der Hoorn, collegevoorzitter van SaKS 
(veertien katholieke basisscholen in Alkmaar en Bergen) 
ligt de basis van de hrm-visie in de strategische visie. 
‘De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwali-
teit van de leerkracht, dus daar moet onze focus liggen. 
Ik ga ervan uit dat elke zichzelf serieus nemende profes-
sional intrinsiek gemotiveerd is om elke dag een beetje 
beter te worden. Het is aan ons als bestuur om die intrin-
sieke motivatie te bevorderen.’ Dat is het startpunt voor 
het hr-beleid in de volle breedte, vertelt Van der Hoorn. 
‘Hoe ga je om met invallers, hoe richten we de SaKS-
academie in, hoe gaan we met elkaar om?’
Het herkennen en ontwikkelen van talent is belangrijk bij 
SaKS. ‘We verdelen de taken op basis van specialismen en 
talenten. Daardoor zijn leerkrachten gemotiveerder. Dat is 
goed voor de kwaliteit en het minimaliseert de werkdruk.’ 
Om dit mogelijk te maken heeft SaKS een eigen ‘functie-
huis’, op basis van rollen. Ook bijzonder is de SaKS-poule, 
een flexpool van talenten. ‘Leerkrachten die invallen krij-
gen een contract met dezelfde arbeidsvoorwaarden als 
reguliere krachten. Wij gebruiken hen niet om de gaten te 
dichten; het zijn juist toppers die zich willen ontwikkelen. 
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hebben vragen die de kennis en kunde van de school 
waarop zij zitten, overstijgen. Als het voor de ontwikke-
ling van een kind goed is, combineren we ons aanbod. 
Grensconflicten lossen we op; als we schuren wordt het 
glad. Alle 125 medewerkers gaan hiervoor.’

De Haan: ‘Werkdruk? We hebben druk werk, dat is wat 
anders. Als je hier werkt, moet je over de grenzen van 
je eigen organisatie kunnen heen kijken. Medewerkers 
bewegen zich horizontaal en verticaal door de organisatie. 
Dat levert een heel ander carrièreperspectief op.’
De directeur: ‘Wel zitten de hokjes van BV Nederland 
ons soms in de weg. Die zijn nogal eens gebaseerd op 
wantrouwen en controle. De gemeente zou meer  kennis 
moeten hebben over wat wij hier doen. Wij hebben 
ruimere kaders nodig om kinderen maatwerk te  kunnen 
bieden. Van het samenwerkingsverband krijgen we 
beleidsvrijheid, maar financiële toezeggingen gaan vaak 
niet verder dan een half jaar. Terwijl een kind acht jaar 
bij ons komt!’ Hij zou liever vaste budgetten voor een 
langere periode hebben.
‘Daarnaast hebben we te maken met verschillende werk-
gevers. Het kinderdagverblijf is een commerciële partij. 
Als we met hen willen vergaderen is dat lastig, want zij 
werken met kindgebonden tijd. Maar hoe kun je samen-
werken zonder overleg? En dan worstelen we nog met 
de verschillende arbeidsvoorwaarden voor de zorg, het 
onderwijs en het speciaal onderwijs, om nog maar te 
 zwijgen over wet- en regelgeving. Het zou handig zijn als 
er één kindcentrum-cao zou gelden.’ n

Huub de Haan

Het KindCentrum Borgele

‘Werkdruk? We hebben
druk werk, dat is wat
anders. Als je hier
werkt, moet je je eigen
cultuur kunnen en willen
loslaten. Medewerkers
bewegen zich horizontaal
en verticaal door
de organisatie.
Dat levert een heel ander
carrièreperspectief op’
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ONDERWIJSPOORT 2019:

Wat is een optimale schaalgrootte voor 

schoolbesturen, wanneer het gaat om de 

onderwijskwaliteit? Tijdens een aflevering 

van Onderwijspoort op 28 oktober schopte de 

sector een beetje tegen het heilige huisje van 

schoolgrootte en bestuursgrootte aan. Onder 

leiding van journalist Frenk van der Linden ging 

de PORaad samen met schoolbestuurders en 

Tweede Kamerleden in debat.

TEKST CLAUDIA VERHOEVEN

‘Als bestuurder van een groot schoolbestuur in een grote 
stad ben ik misschien een beetje verdacht’, trapt Wiely 
Hendricks zijn betoog af. ‘Maar ik zal jullie geruststellen: 
groter is zeker niet altijd beter in mijn ogen. Wij kijken als 
onderwijssector al snel naar de politiek als we denken dat 
we niet uitkomen met de bekostiging, maar we moeten 
wellicht ook kijken naar de opties die we hebben om meer 
uit iedere euro te halen.’

Groter
De discussie over schaalgrootte in het onderwijs brengt 
altijd emoties met zich mee, constateert Rinda den Besten, 
voorzitter van de PO-Raad. Uit cijfers van de onderwijs-
inspectie blijkt dat besturen met twee tot zeven scholen 
meer moeite hebben met kwaliteitszorg. Wat doen we 
met die kennis? Is er een optimale grootte, moeten we 
toe naar een minimale en maximale omvang? Den Besten 
daagt de zaal uit het gesprek hierover aan te gaan. 
‘Onderwijskwaliteit staat voor de PO-Raad op nummer 
één in deze discussie. Wat betekenen schoolgrootte en 
bestuursgrootte voor de kwaliteit van onderwijs? Zijn we 
in staat elkaar te bevragen op de keuzes die we hebben 
gemaakt ten aanzien van schaal? En nóg belangrijker: 
 hebben we hiermee altijd het beste voor de leerlingen 
voor ogen? Daar gaan we graag het gesprek over aan 
 binnen de vereniging.’

Laveren
Hendricks, bestuurder bij De Haagse Scholen voor open-
baar primair onderwijs, gaat de discussie over schaal niet 
uit de weg. ‘Als je het schoolbestuur helemaal opnieuw zou 
mogen inrichten, op welke schaal kom je dan uit? Wat kun 
je realiseren als je schoolbestuur maar de helft zo groot 
is als nu, of juist dubbel zo groot?’ Hendricks concludeert 

is niet altijd beter
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dat als het om de schaal van scholen en besturen gaat, 
het altijd laveren is tussen het organiseren van thuisnabij 
onderwijs en een efficiënte besteding van de middelen.

Onderwijskwaliteit voorop
Johan Heddema, schoolbestuurder van stichting Quadraten, 
een samenwerkingsbestuur voor christelijke-, openbare- en 
samenwerkingsscholen: ‘Kleine scholen en besturen gaan 
soms samen, maar soms ook niet. Klein maakt wel heel 
kwetsbaar. Met het afnemende leerlingenaantal moet je 
als bestuur onderwijskwaliteit boven denominatie stellen. 
Laat niet de grootte, macht of geld bepalend zijn, maar 
neem samen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van onderwijs in je regio.’

Dunbevolktheidstoeslag
Waarom is het nodig om in een dichtbevolkt gebied veel 
van hetzelfde type kleine scholen te hebben? Tweede 
Kamerleden Paul van Meenen (D66), Rudmer Heerema 
(VVD) en Michel Rog (CDA) gaan in debat over de stelling 
of de kleine scholen toeslag plaats moet maken voor een 

dunbevolktheidstoeslag. Heerema: ‘Ik viel van mijn stoel 
toen ik hoorde dat 27% van de scholen in de G4 onder de 
opheffingsnorm zit en de kleine scholentoeslag ontvangt. 
Die toeslag is wat mij betreft bedoeld voor de buiten-
gebieden, maar in de grote steden is dat onzin.’

Bestuursomvang
Van Meenen: ‘De kwaliteit wordt op schoolniveau gemaakt. 
Besturen kunnen dat ondersteunen, maar we moeten 
de schoolbesturen niet overschatten als het gaat om 
onderwijskwaliteit. We moeten de positie van scholen ver-
sterken’. Rog vindt dit een ‘gevaarlijk idee’: ‘We hebben in 
Nederland niet voor niets het systeem van schoolbesturen 
en het werkt volgens mij prima.’

Persoonlijke worsteling
Den Besten: ‘Ik waardeer het ontzettend dat sommige 
bestuurders hun persoonlijke worsteling met betrekking 
tot schaal hebben gedeeld tijdens dit debat. Je zal maar 
voor deze uitdaging staan in je dorp, eiland, regio of stad.’ 
Ondanks alle verschillende opvattingen zijn we het over 
één ding eens, vat Den Besten samen: ‘Onze maatschap-
pelijke opdracht is niet: hoe blijf ik met mijn school te 
allen tijde overeind, maar: hoe zorg ik voor kwaliteit?’ Zij 
ziet deze Onderwijspoort als een geslaagde eerste aftrap 
voor de discussie over schaalgrootte die verder zal worden 
gevoerd binnen de PO-Raad. n

Foto’s: Willem Martinot
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DANKZIJ BRUGJAAR KOMEN LEERLINGEN BETER TOEGERUST NAAR HET VO

Als de eerste nog 
een brug(klas) te ver is
Na groep acht volgt de brugklas. Dat is de 

geijkte route naar de middelbare school. 

Maar wat als die overstap nog wat te groot is? 

Het Brugjaar Jan Ligthart biedt leerlingen een 

tussenjaar om hen klaar te stomen voor de 

volgende stap.

TEKST ANNEMIEKE KOOPER

FOTO’S INGRID JOPPE

Ze begreep het vaak gewoon niet goed: die rekenlessen. 
Maar de extra sommen die ze kreeg, boden te weinig soe-
laas en veel ruimte voor één-op-één uitleg was er niet. 
En dus liep Anne van Meeteren eind groep acht zomaar drie 
jaar achter met rekenen. En er was ook nog die vervelende 
onzekerheid, en faalangst.
De stap naar de middelbare school was dan ook wel erg 
groot, vonden Anne en haar ouders. Bovendien was ze er 
ook zelf van overtuigd dat ze meer kon dan het vmbo, wat 
haar school had geadviseerd. Het was er alleen nog niet uit-
gekomen. Zo kwam het dus dat Anne na de zomer van 2014 
niet naar de middelbare school ging maar naar het Brugjaar 
Jan Ligthart in Arnhem, een tussenjaar om leerlingen net 
even dat beetje extra mee te geven zodat ze in het voort-
gezet onderwijs beter beslagen ten ijs komen.
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Op Jan Ligthart zijn alle leerlingen welkom, of de overstap 
naar de middelbare school nou cognitief te groot is of juist 
sociaal-emotioneel. Sommigen hebben de schoolse vaar-
digheden nog niet onder de knie en weten niet zo goed 
hoe je moet leren. Dat betekent echt niet altijd dat de 
basisschool steken heeft laten vallen, tekent Derksen aan. 
‘Soms heeft een kind bijvoorbeeld maar heel kort gekleu-
terd en is het in groep 8 nog erg “jong”. Zo’n leerling heeft 
gewoon langer nodig om te rijpen.’ Anne: ‘Het leuke is, 
waarom je hier ook bent, op Jan Ligthart is iedereen gelijk.’

Hulplessen op maat
Qua lesstof houdt Brugjaar Jan Ligthart het midden tussen 
groep 7, 8 en de brugklas. Lesstof uit het primair onderwijs 
wordt deels herhaald voor leerlingen die daar meer oefe-
ning in kunnen gebruiken. Wie die stof onder de knie heeft, 
kan verder. Vijf uur per week krijgt ieder kind hulplessen 

Bij het Brugjaar Jan Ligthart is overal aan gedacht om dat 
mogelijk te maken. Het combineert volgens afdelings-
leider Anouk Derksen ‘het beste van twee werelden’. 
Het Brugjaar heeft een apart gebouw dat letterlijk grenst 
aan het Olympus College waarvan het officieel een afde-
ling is. De ongeveer tweehonderd leerlingen die er jaarlijks 
komen, genieten er zo de bescherming van een eigen 
plek, maar met alle gemakken van de middelbare school. 
Zo delen ze bijvoorbeeld de gymzaal, techniek- en muziek-
lokalen. Op die manier kunnen de leerlingen alvast een 
beetje wennen aan de middelbare school.
Ook de verdere inrichting houdt daar rekening mee. 
Wie door de gangen loopt, ziet een mooie mix van beide 
sectoren. Op de gang staan blauwe kluisjes zoals je 
ook ziet op de middelbare school. Voor ieder kind één. 
De leerlingen hebben verder allemaal een eigen rooster en 
moeten voor de verschillende lessen wisselen van lokaal. 

Tegen de docenten zeggen ze meneer of mevrouw, geen 
juf of meester. Tegelijkertijd hangt aan de muur ook een 
verjaardagskalender, zodat niemands verjaardag wordt 
vergeten. Typisch voor het primair onderwijs. Prettig vindt 
leerling Eugène die samensmelting. Op één ding na: ‘Op de 
basisschool hadden we veel meer pauze’, verzucht hij.

Ontwikkeling
De afdeling Jan Ligthart was andere, hedendaagse 
initiatieven met hetzelfde doel ver vooruit: dit brugjaar 
werd zestig jaar geleden al opgericht. ‘Omdat het toch wel 
gek is dat ieder kind op hetzelfde moment aan de brugklas 
zou moeten beginnen’, vertelt afdelingsleider Anouk 
Derksen. Niet ieder kind is immers op hetzelfde moment 
even ver in zijn ontwikkeling.

op maat. Bijvoorbeeld concentratietraining of begrijpend 
lezen. Tegelijkertijd krijgen ze allemaal ook hele andere 
type lessen. Zo leren ze hoe je een wiskunde schrift eigen-
lijk gebruikt, hoe je huiswerk kunt plannen en hoe je zorgt 
dat je de volgende dag in de les alle benodigde boeken en 
schriften bij je hebt. Omdat een van de grootste knelpunten 
bij de overgang naar de middelbare school is dat je voor 
ieder vak een andere leraar hebt, krijgt iedere leerling een 
persoonlijke coach of mentor toegewezen, licht Derksen 
toe. ‘Zo behouden ze nog wat langer de persoonlijke aan-
dacht zoals ze die op de basisschool gewend waren.’
‘Ik wil graag leren hoe ik beter kan organiseren en  plannen. 
En hoe ik minder snel afgeleid raak’, vertelt Raoul tijdens 
een les wereldoriëntatie. Zijn huiswerk vergeet hij namelijk 
nog wel eens te maken. En ja, misschien had hij dat ook 
wel in de brugklas kunnen leren, maar op het Jan Ligthart 
is hier tenminste alle aandacht voor.

‘Het is toch
wel gek dat
ieder kind
op hetzelfde
moment aan
de brugklas zou 
moeten
beginnen’
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Soepele overgangen
Hoewel de afdeling al zestig jaar bestaat en daarmee even 
lang in een behoefte voorziet, past een dergelijk brug-
jaar naadloos bij de huidige maatschappelijke tendens 
om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs 
te verkleinen. In het land zijn diverse initiatieven die dat 
mogelijk maken, zoals het 10-14 onderwijs. Ook de bouw-
stenen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen die leraren 
en schoolleiders in oktober presenteerden, trachten de 
overgang te versoepelen. Zo’n doorgaande lijn komt de 
ontwikkeling van een kind ten goede, is de gedachte 
hierachter.
Maar zoals wel vaker, lopen ondersteuning en wet- en 
regelgeving niet helemaal in de pas met dergelijke initi-
atieven. Zo hebben de leraren van Jan Ligthart heel veel 
lesmateriaal zelf ontwikkeld omdat methodes en reguliere 
lesboeken voor hun onderwijs niet bestaan. De Inspectie 
van het Onderwijs zat in haar maag met het brugjaar, 

vertelt afdelingsleider Derksen. Omdat de leerlingen niet 
meteen doorstroomden naar de brugklas, werden ze alle 
tweehonderd gezien als zittenblijvers op de middelbare 
school. Dat had een negatief effect op het zogenoemde 
onderbouwrendement van het Olympus College en daar-
mee op het eindoordeel over de school en de bekostiging.
Maar de leerlingen merken daar weinig van. Anne doet aan 
het eind van dit schooljaar havo-examen, vertelt ze trots. 
Ze had gelijk, ze kon het heus wel. Ze had alleen dat extra 
zetje nodig. Haar zus Trijntje volgde om dezelfde redenen 
ook het brugjaar en zit inmiddels in het tweede jaar van 
het vmbo. Dankzij de leraren van Jan Ligthart haalde ze 
een groot deel van haar rekenachterstand in. En haar faal-
angst is stukken minder sinds ze in het brugjaar op grote 
podia leerde dansen, glundert ze.
De kinderen leren hier om hun vragen niet langer weg te 
drukken maar te stellen, vertelt dramadocent Anja van 
den Ham die al 14 jaar met veel plezier op het Jan Ligthart 
werkt. ‘Je ziet ze opbloeien en meer vertrouwen krijgen. 
Heel waardevol.’
Sommige ouders twijfelen of Jan Ligthart iets is voor hun 
kind is en vragen of het niet erg is om een jaar te verlie-
zen, vertelt Derksen. ‘Nee’, zegt zij dan vol overtuiging, 
‘voor een kind is het winst’. n

‘Je ziet ze opbloeien en
meer vertrouwen krijgen.
Heel waardevol’
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 De mens heeft een morele 
plicht tot optimisme,’ 
schreef Karl Popper. Dat is 

een prachtige gedachte, die nergens 
zo’n vaste grond onder de voeten 
heeft gekregen als in het onderwijs. 
Onder leerkrachten, schoolleiders en 
bestuurders is er geen ruimte voor 
doemdenkers en cynici. En terecht. 
Wat hebben kinderen aan volwassenen 
die niet in een mooie toekomst, en 
daarmee in hen, geloven?

De combinatie van de doeners-
mentaliteit in het onderwijs en de 
gevoelde opdracht om altijd positief 
te praten, zorgt er wel voor dat pro-
blemen in schoolorganisaties lang 
verborgen blijven. Voor leerlingen, 
voor ouders. En daarmee soms ook 
voor beleidsmakers.

Een goed voorbeeld hiervan zien 
we bij het oplopende lerarentekort. 
Om het voor hun leerlingen te rege-
len, breiden leerkrachten hun aantal 
gewerkte uren steeds verder uit. 
Puzzelen schoolleiders steeds inge-
wikkelder werkschema’s in elkaar. 
We schrijven nog steeds optimisti-
sche  schoolplannen en koersplannen. 
Op onze websites staat nog steeds 
iedereen (de leerling en de leerkracht) 
centraal.
Is het dan gek dat ouders niet in 
actie komen tegen het lerarente-
kort? Een van de ouders in de GMR 
van onze stichting zei het laatst zo: 
‘Ik lees wel veel over het leraren-
tekort, maar ik heb er nog niets van 
gemerkt. Het wordt altijd geregeld.’
En is het dan gek dat Den Haag 
 nauwelijks in beweging komt?
In zekere zin zorgt het onderwijsveld 
er op deze manier zelf voor dat het 
lerarentekort zo erg heeft kunnen 
 worden, en nog erger wordt.

Zelf merk ik het ook. Open vertellen 
hoe pessimistisch mijn Amsterdamse 
collega-bestuurders en ik zijn over 
onze mogelijkheden de komende jaren 

onze scholen nog goed draaiende te 
houden. Open zijn over hoe zeker 
kwaliteits verlies naar mijn inschatting 
is. Het valt me nog steeds zwaar.
Omdat het botst met die morele 
opdracht tot optimisme. Dat is ook te 
merken omdat er, nu het  onver mijdelijk 
is geworden de problemen te beschrij-
ven, nog steeds collega’s zijn die je dat 
verwijten. ‘Niet zo negatief!’ ‘Als we 
blijven klagen, dan is dat slecht voor 
het beroepsbeeld en kiezen er niet 
genoeg mensen voor de pabo!’ Oorzaak 
en gevolg worden hier natuurlijk 
omgedraaid.

Wat is hier een oplossing voor?
Ten eerste kunnen we als sector veel 
duidelijker zijn over wat we allemaal 
aan het oplossen zijn. Een van onze 
schoolleiders stuurt bijna elke dag 
een mailtje naar haar ouders over 
hoe ze in de school is omgegaan met 
 vervangingen en verschuivingen.

 

Dat zorgt voor meer begrip bij ouders.
Ten tweede zouden bestuurders veel 
eerder over hun drempels moeten 
heenstappen en eerlijk inzicht in hun 
observaties en  toekomstbeelden 
moeten geven. Ook wetende hoe 
extra lastig dat is voor ouders en 
schoo leiders, gegeven hun directere 
verbinding met ouders en leerlingen.

Maar vooral hoop ik dat beleids-
makers deze schaduwkant van het 
regelvermogen en optimisme in 
de onderwijssector onderkennen. 
En snappen dat zodra het onderwijs-
veld begint aan te geven dat het niet 
meer gaat, dit buitengewoon serieus 
genomen moet worden. Omdat ze dat 
eerder veel te laat, dan te vroeg zullen 
doen. 

Arnold Jonk is schoolbestuurder 
bij Samen Tussen Amstel en IJ in 
Amsterdam.

Wees open over
waar het knelt

COLUMN ARNOLD JONK
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WERKPLAATSEN ONDERWIJSONDERZOEK

Scholen die onderwijsachterstanden willen aan

pakken, ontwikkelen verschillende inter venties 

om de kansen van kinderen te vergroten. 

In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek 

Onderwijs achterstandenbeleid gaan scholen en 

onderzoekers gericht na welke aanpakken onder 

welke omstandigheden effectief zijn.

TEKST SUSAN DE BOER

Scholen, universiteiten, hogescholen en kennisinstel-
lingen gaan de komende drie jaar ten behoeve van de 
hele po-sector gezamenlijk onderzoek doen naar ‘wat 
werkt’ bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. 
In vier werkplaatsen onderwijsonderzoek – in Arnhem/
Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Utrecht – onder-
zoeken leerkrachten en onderzoekers samen welke 

aanpak werkt, onder welke omstandigheden en waarom 
dat zo is. Daarbij is de vraag uit de praktijk het uitgangs-
punt. In de verschillende werkplaatsen staan, naast 
de vertrouwde onderwijsachterstandenthema’s taal en 
ouderbetrokken heid, ook schooleigen thema’s centraal. 
Teams van leraren, een onderzoeker, meestal studenten 
en soms ook de schoolleider ontwikkelen aan de hand van 
concrete vraagstukken kennis over wat werkt. Dit school-
jaar worden de vragen vanuit de scholen omgezet in 
ontwerpgericht onderzoek op basis van eigen praktijk-
kennis en onderzoeksresultaten uit eerder (inter)nationaal 
onderzoek. Leraren worden ook toegerust om onderzoek 
mede uit te voeren. Het onderzoek levert niet alleen de 
scholen die deelnemen aan de werkplaatsen  concrete 
 kennis op die ‘evidence-informed’ is, de resultaten van het 
onderzoek worden gedeeld met de hele sector. Dit onder-
steunt scholen en besturen bij het onderbouwen van 
hun onderwijskundige beslissingen op het terrein van 
onderwijsachterstanden.

Wat werkt in de strijd tegen

Brede School Academie in Utrecht
Woordenschat, begrijpend lezen, academische 
vaardigheden, meer kennis van de wereld

In Utrecht gaat 
de Werkplaats 
Onderwijsonderzoek 
Utrecht – Gelijke 
Onderwijskansen 
(WOU-GO) van 
start. WOU-GO is 
een uitbreiding van 
de eerdere pilot 
WOU (Werkplaats 
Onderwijsonderzoek 
Utrecht). 

In WOU-GO gaan leerkrachten samen met een onderzoe-
ker aan de slag met elementen uit de naschoolse Brede 
School Academie (BSA), een succesvolle Utrechtse aanpak 
om onderwijsachter standen te verminderen. Zo zullen 
woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, 
academische vaardigheden en het vergroten van kennis 
van de wereld belangrijke thema’s zijn.

Uitgangspunt is een onderwijsvraagstuk dat speelt op de 
eigen school. ‘Er ontstaat een vorm van verdieping van 
het vakmanschap van de leerkracht. Het is een uitdaging 
om niet alleen met lesgeven bezig te zijn, maar ook met 
onderwijsontwikkeling’, zegt Jarrick Schaap, directeur kwa-
liteitszorg po-vo bij bestuur PCOU Willibrord. ‘Er wordt een 
onderzoekende cultuur binnen de school gecreëerd en het 
evidence-informed handelen van leraren wordt vergroot.’ 
Bovenschools worden intervisies tussen de scholen geor-
ganiseerd en de deelnemers delen hun opbrengsten met 
elkaar. Er zijn nog meer parallelle projecten in Utrecht en 
Schaap verwacht dat de verschillende initiatieven zich met 
elkaar zullen verbinden.

In Utrecht werken samen: PCOU Willibrord met SPOU 
en KSU, de Marnix Academie, Hogeschool Utrecht, de 
Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en 
Sardes. Zie ook: www.onderwijsonderzoekutrecht.nl

Jarrick Schaap

14 podium _ december 2019

http://onderwijsonderzoekutrecht.nl/


onderwijsachterstand?
Annelies Wiggers

Arnhem/Nijmegen
hoge verwachtingen van leraren, effectieve 
instructie, ouderbetrokkenheid

In Arnhem en Nijmegen hebben de besturen de vraagstuk-
ken die op hun scholen spelen, geclusterd in drie thema’s: 
hoge en reële verwachtingen van leraren, inzetten van 
effectieve instructie en het vergroten van ouderbetrokken-
heid. ‘De besturen weten goed wat er speelt, want er zijn 
korte lijntjes’, zegt Annelies Wiggers, projectleider en 
directeur van Stichting Pas (kansengelijkheid) en Stichting 
CLC Arnhem PO (onderwijsinnovatie). ‘Aan al deze thema’s 
wordt ook taalontwikkeling verbonden.’
De besturen dragen scholen voor. Het kernteam bestaat 
uit vertegenwoordigers van de participerende organisa-
ties. Tijdens de intake wordt bekeken welk thema het 
beste aansluit bij de ontwikkeling van de deelnemende 
scholen. Op de scholen worden ‘teacher design’-teams 
 ingericht die de onderzoeksvraag formuleren. Via de 
‘design thinking’-methode gaan scholen aanpakken in 
de praktijk uitproberen.

Wiggers: ‘Leerkrachtverwachtingen zijn vaak gebaseerd op 
ervaring met een kind bij een bepaald  onderwijsaanbod. 
Het is belangrijk dat je die verwachtingen bij ieder nieuw 
aanbod bijstelt. Leraren moeten een onderzoekende 
houding ontwikkelen.’ Zij verwacht dat ook toekomstige 
leerkrachten profiteren van het onderzoek. ‘Wanneer we 
onze kennis kunnen terugbrengen naar de pabo, worden 
leraren steeds beter toegerust.’

Bij de werkplaats onderwijskansen in Arnhem-Nijmegen 
zijn betrokken: Delta Scholengroep, DeBasisFluvius, 
Conexus, Stichting PAS, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, de Radboud Universiteit en het 
Expertisecentrum Nederlands.
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Success for All in Groningen
Roel Bosker, hoogleraar Onderwijswetenschappen en 
mede-initiatiefnemer van de werkplaats in Groningen, 
houdt zich al veertig jaar bezig met de bestrijding van 
onderwijsachterstanden. ‘Kinderen komen uit gezinnen 
waar zich al generaties lang werkloosheid, armoede en 
andere problemen opstapelen. Dat los je niet zomaar op.’
Bosker is enthousiast over het in Amerika ontwikkelde pro-
gramma Success for All. Dit programma grijpt aan op alle 
elementen van het onderwijs, zoals samenwerkend leren, 
ouderbetrokkenheid en niveaudifferentiatie.

‘Dat programma is in Amerika op zo’n duizend scholen 
ingevoerd en de kinderen gaan er aantoonbaar op vooruit. 
In Groningen draait het programma nu op drie scholen.’ 
Op deze scholen is enige vooruitgang te zien. ‘Technisch 
lezen gaat beter, begrijpend lezen nog niet’, zegt Bosker. 
‘Maar leraren zien wel sprongen voorwaarts op minder 
goed meetbare gebieden, zoals schrijven en gedachten 
onder woorden kunnen brengen.’ De drie scholen heb-
ben een voorhoedefunctie. Dertien nieuwe scholen nemen 
daarnaast deel aan de werkplaats, deze kunnen leren 
van de voorhoedescholen. In een nulmeting bekijken de 
onderwijsinspecteur, de directeur kwaliteit van het bestuur 
en de schoolleiders welke aspecten vooral toe zijn aan 
verbetering en in de werkplaats doen de scholen met zelf 
geselecteerde onderdelen van de aanpak ervaring op. 
De resultaten worden vergeleken met scholen zonder dit 
programma. Het belangrijkste van een succesvolle aanpak 
is de implementatie, weet Bosker. ‘Een leerkracht heeft na 
een jaar ervaring met de aanpak, en na een paar jaar zie je 
echt effect.’

Dit consortium bestaat uit Openbaar Onderwijs Groningen, 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), 
Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) 
en Scholengroep OPRON (Stichting voor openbaar primair 
onderwijs), de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit.
Groningen.

Amsterdam: taalonderwijs,
leerkrachtverwachting, hulpbronnen
‘De thema’s die we nu gaan aanpakken, 
taalonderwijs, leerkrachtverwachtingen 
en het versterken van hulpbronnen, zijn 
naar voren gekomen in een inventarisatie 
onder de schoolbesturen’, vertelt Lisa 
Gaikhorst, projectleider van de werk-
plaats Amsterdam, universitair docent 
Onderwijs wetenschappen UvA en oplei-
dingsdocent bij de Universitaire pabo 
van Amsterdam. ‘Per thema proberen 
we maximaal twee concrete aanpak-
ken uit. Bij taal zien we bijvoorbeeld dat 
scholen werken met ‘leerlabs’ waarin 
leerlingen extra oefenen, en dat ze 
meertaligheid een plek geven op school. 
Bij het versterken van hulpbronnen werken scholen met 
projecten die zijn gebaseerd op de theorie van Funds of 
Knowledge. Daarbij maken leerkrachten in de klas gebruik 
van de kennis die kinderen buiten de school opdoen. 

Bij leerkrachtverwachtingen gaat het 
erom zicht te krijgen op de verwachtingen 
die leerkrachten hebben van hun leerlin-
gen en hoe deze bij te stellen.’
In februari start per thema een groep 
scholen met een door henzelf gekozen 
aanpak. Na een tussentijdse evaluatie 
start in september 2020 een nieuwe 
groep met diezelfde aanpak. Gaikhorst: 
‘Dan kijken we wat de werkzame elemen-
ten zijn en met welke omgevingsfactoren 
we te maken hebben.’

In Amsterdam bestaat het samen-
werkingsverband uit Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs “Samen tussen Amstel en IJ” (STAIJ) 
met ASKO, Sirius, ASG en Zaan Primair, de Hogeschool 
van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, het 
Kohnstamm Instituut en de gemeente Amsterdam. n

Lisa Gaikhorst
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Met een benchmark – een ijkpunt 
of referentiekader – kunnen organi-
saties nagaan hoe zij presteren ten 
opzichte van vergelijkbare organisa-
ties. Onderwijsorganisaties kunnen zo 
bijvoorbeeld zien hoe doelmatig zij hun 
middelen besteden. De PO-Raad en 
VO-raad onderzoeken momenteel hoe 
zij een sectorale benchmark goed kun-
nen ontwikkelen. Benchmarking dient 
verschillende doelen. Schoolbesturen 
kunnen onderbouwd leren van de stra-
tegische, tactische en operationele 
keuzes van vergelijkbare andere bestu-
ren. Zij kunnen ook beter het gesprek 
aangaan, intern met bijvoorbeeld de 
(G)MR en toezichthouders; en extern 
met bijvoorbeeld OCW, inspectie en 
lokale overheden. Een benchmark geeft 
politiek en maatschappij ook een geba-
lanceerd beeld van de sector als geheel 
en helpt om een gesprek te voeren op 
basis van feiten.

 

Benchlearning 
In het mbo startte de benchmark met 
het systematisch verzamelen van 
data over studie succes, zoals uitval, 
behaalde diploma’s en jaarresultaten. 
Daarna is de financiële benchmark 
ingevoerd en een paar jaar geleden 

ook een medewerkerstevredenheids-
onderzoek. ‘In de begintijd namen 
40 van de 62 ROC’s en AOC’s deel’, 
vertelt Oege de Jong, bestuurder van 
mbo Rijnland. ‘De anderen keken de 
kat uit de boom. Het was ook wel 
eng, dat je concullega’s kunnen zien 
hoe jij presteert. Maar inmiddels 
ziet iedereen de meerwaarde van 
benchmarking.’ Het doel is nadruk-
kelijk om te leren van elkaars goede 
resultaten. ‘Het is niet benchmarking, 
maar benchlearning’, zegt De Jong. 
‘We organiseren duidingssessies 
waarin we met vijf, zes vergelijkbare 
instellingen praten over de resulta-
ten. Wij zien bijvoorbeeld dat ROC 
Mondriaan, een van onze collegascho-
len, minder uitval heeft in het eerste 
schooljaar. Wij willen graag weten hoe 
ze dat doen.’ Ook om de buitenwereld 
te laten zien hoe de sector er werke-
lijk voorstaat, is de benchmark een 
uitstekend instrument, zegt De Jong. 
‘Er bestaat  bijvoorbeeld een beeld van 
“te rijke scholen”. We kunnen aan de 
hand van de benchmark laten zien dat 
de sector gezond is en er meer geld 
gaat naar handen in de klas.’

Adrie Groot

Oege de Jong

Benchmarken:
leren van elkaars data

Met benchmarking kunnen schoolbesturen hun gegevens over bijvoorbeeld onderwijs, financiën 

en huisvesting vergelijken met besturen van andere scholengroepen. Zo kunnen zij hun beleid 

verbeteren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan een 

PO/VObenchmark. TEKST SUSAN DE BOER

Gesprek met de gemeente
‘Benchmarking betekent overzicht’, 
zegt Adrie Groot, bestuurder van 
Blosse, een organisatie voor opvang 
en onderwijs met 33 vestigingen in 
Noord-Holland. ‘Als je je wilt ontwik-
kelen, moet je weten waar je staat, 
ook in vergelijking met vergelijkbare 
organisaties. Nu ben ik bijvoorbeeld 
bezig met overhead. Als ik een goed 
beeld heb van mijn eigen organisatie, 
wil ik vervolgens kunnen spiegelen. 
Ik kan zien hoe de kosten zich ontwik-
kelen vergeleken met vijf jaar geleden, 
maar ik wil ook met andere besturen in 
gesprek over zaken als bovenschools 
beleid en locatiebudgetten.’ Daarnaast 
verwacht Groot dat besturen met 
elkaar afspraken kunnen maken 
over, bijvoorbeeld, de kosten voor 
onderhoud. ‘Nu is het zo dat wij onze 
vergoeding voor materiële instandhou-
ding maximaal inzetten. In gesprek 
met de gemeente kunnen we dan 
op basis van harde cijfers beter het 
gesprek voeren over renovatie.’ n

17 podium _ december 2019



INNOVATIEVRAGEN VAN START

Hoe kan ICT bijdragen
aan beter onderwijs?

Hoe integreer je digitale geletterdheid in taalonderwijs? Wat zijn mogelijkheden voor het 

inzetten van ICT voor beter onderwijs aan thuiszitters? En hoe kun je digitale informatie slimmer 

organiseren? Op deze en andere vragen over de bijdrage van ICT aan beter onderwijs gaan 

schoolbesturen dit jaar een antwoord formuleren, zodat ze een volgende stap kunnen zetten. 

De kennis en expertise die wordt opgedaan is niet alleen waardevol voor hun eigen organisatie, 

maar voor de hele sector. TEKST ANDREA HODZELMANS
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Digitale leermiddelen inzetten vanuit visie
‘Sinds een jaar werkt onze organisatie met Snappet’, 
steekt Mieke Engelbertink, manager ICT bij Dynamiek, 
van wal. ‘Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast en de 
basisfuncties zijn bekend. Het programma moet echter 
geen doel op zich zijn, maar ingezet worden als middel 
om doelen te bereiken. En daar valt winst in te behalen. 
Het vraagt van leerkrachten dat zij niet alleen weten hoe 
ze met ICT-middelen kunnen werken, maar vooral hoe zij 
deze effectief en onderbouwd kunnen inzetten. Bovendien 
willen we dat de schoolleiding met het team een heldere 
visie op het gebruik van adaptieve leermiddelen kan formu-
leren. Zo willen we meer eigenaarschap laten ontstaan bij 
leerkrachten, maar uiteindelijk ook bij kinderen. Want daar 
gaat het uiteindelijk om.’

Van (innovatie)vraag naar antwoord
Voor dit soort vraagstukken is het project Innovatievragen 
in het leven geroepen: vragen over de ontwikkeling en 
implementatie van ICT binnen het onderwijs, waar de 
markt nog geen antwoord op heeft. Bijvoorbeeld omdat 
er nog geen product voor bestaat, de route naar de 
beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onder-
zoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. 
De innovatievragen dragen samen bij aan drie pijlers die 
nodig zijn om de volgende stap in de digitalisering van het 
onderwijs te kunnen zetten (bevorderen van de publiek-
private dialoog, vergroten van toegepast onderzoek en 
handreikingen, leren innoveren). Ze sluiten aan op de 
Digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs.  

Waardevol voor de hele sector
In juni werd de oproep gedeeld en in oktober zijn de 
eerste zeven innovatievragen van start gegaan. ‘De inge-
diende vragen laten de reikwijdte van ICT in het onderwijs 
goed zien: van digitale geletterdheid als leergebied tot de 
nieuwe mogelijkheden rondom kunstmatige intelligentie en 
adaptieve leermaterialen’, vertelt Janny Kappert, project-
leider van Samen Slimmer Leren. ‘Bij alle vragen gaat het 

DIT ZIJN DE INNOVATIEVRAGEN

1.  Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we medewerkers daarin mee? 
2.  Hoe slaan we de brug tussen beleid, visie en inzet van digitale adaptieve leermiddelen? En wat vraagt dit van leraren? 
3.  Hoe verbeter je de digitale geletterdheid van alle medewerkers, van leraar tot schoolleider? 
4.  Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol worden ingezet bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs? 
5.  Hoe kunnen we ‘Niet stapelen, maar vervangen’ nog beter aan laten sluiten bij de wensen van gebruikers én de effecten 

meetbaar maken? 
6.  Hoe kunnen we onze data slimmer organiseren en gebruik maken van moderne technologieën zoals 

artificial intelligence? 
7. Hoe kun je digitale geletterdheid integreren in het taalonderwijs? 

Op de hoogte blijven over de voortgang en leren van de innovatievragen?
Volg ze online via slimmerlerenmetict.nl/innovatievragen

uiteindelijk om het verbeteren van het onderwijs. ICT is 
daarbij niet het doel, maar één van de middelen. We vinden 
het belangrijk om de impact voor de hele sector te laten 
zien. Alle vragen werken toe naar resultaten die breed 
gedeeld worden, zodat ook andere scholen ervan kunnen 
profiteren. Daarbij willen we ook aandacht besteden aan 
hoe de innovaties tot stand zijn gekomen.’

Lucas Onderwijs: digitale geletterdheid
Bij Lucas Onderwijs staat digitale geletterdheid hoog 
op de agenda. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in 
de basisvoorwaarden zoals infrastructuur en hard-
ware. Dit schooljaar wil de Groen van Prinsterer school 
het onderwerp digitale geletterdheid verder uitdiepen. 
‘Het speerpunt is het ontwikkelen van een leerlijn digi-
tale geletterdheid’, vertelt projectleider Rick Venmans, 
leerkracht en lid van de ICT-werkgroep. ‘We willen ervoor 
waken dat het ervaren wordt als ‘weer iets wat erbij 
komt’. Daarom gaan we bekijken hoe we digitale gelet-
terdheid kunnen integreren in taal- en  zaakvakken. 
Een grote uitdaging daarbij is het verschil in digitale 

Mieke Engelbertink
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vaardigheden tussen zowel leerlingen als leerkrachten en 
het gebrek aan gedeeld urgentiegevoel. Door bijvoorbeeld 
teamoverleggen, studiedagen, workshops en deskundig-
heidsbevordering willen we leerkrachten enthousiasmeren 
en zorgen voor kennisdeling, ook met andere scholen.

SAMEN SLIMMER LEREN

De Innovatievragen zijn onderdeel van Samen Slimmer Leren, het vervolg op het landelijke programma Slimmer leren 
met ICT (onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT). Samen Slimmer Leren loopt tot eind 2020 en wordt 
gefinancierd door het ministerie van OCW. Het programma zet in op drie pijlers: versterking van onderwijsinnovatie, 
vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.
 
Innoveren met Anders organiseren?
Naast de innovatievragen ICT, start in januari 2020 ook het project ‘Anders Organiseren’. Binnen dit project ondersteunt 
de PO-Raad scholen die hun onderwijs anders willen organiseren binnen de bestaande wetgeving. De bedoeling is dat zij 
zo meer tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen; de werkomstandigheden van leerkrachten en 
schoolleiders kunnen optimaliseren; en meer kansengelijkheid creëren voor alle kinderen. Interesse? Neem contact op met 
projectleider Anne Marie Klomp, a.klomp@poraad.nl.

Rick Venmans

Marco Geenen

Het uiteindelijke doel? Echt iets betekenen voor leerlingen 
en leerkrachten, zonder lesroosters volledig om te gaan 
gooien.’

BOOR: digitale geletterdheid van 
medewerkers 
Een innovatievraag die hierbij aansluit, is die van BOOR. 
Om de digitale geletterdheid van kinderen te verbeteren 
en hen zo maximale kansen te bieden, wil de  organisatie 
de digitale geletterdheid van medewerkers vergroten. 
Projectleider en bestuursadviseur Cor Katerberg: ‘Er zijn 
nu veel verschillen in niveaus. Om de transitie van het hui-
dige naar het gewenste niveau van digitale geletterdheid te 
realiseren, gaan we gestructureerd aan de slag op een aan-
tal pilotscholen. De aanpak en fasering kan op elke school 
anders zijn, afhankelijk van de stand van zaken en wensen. 
We kijken daarbij steeds naar de vier randvoorwaarden 
van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud 
en toepassingen en infrastructuur. Uiteindelijk willen we 
komen tot een gestructureerde en deelbare procesaanpak 
voor het verbeteren van digitale geletterdheid. De prak-
tische praktijkvoorbeelden en do’s & don’ts willen we niet 
alleen delen met de overige 70 basisscholen binnen BOOR, 
maar ook met de sector.’

Inspiratie en verbinding
Elk schoolbestuur dat een innovatievraag indiende, heeft 
daarvoor een interne projectleider aangesteld. Zij zijn 
gekoppeld aan door de PO-Raad aangestelde proces-
begeleiders. Tijdens de kick-off bijeenkomst begin oktober, 
waar elke projectleider zijn innovatievraag pitchte, werd 
meteen duidelijk hoeveel raakvlakken er zijn tussen de 
vragen. Marco Geenen van SKO West-Friesland: ‘Dat 
brengt inspiratie en verbinding. Het is mooi om te zien hoe-
veel herkenning er is met de andere innovatievragen, maar 
ook hoe ieder zijn eigen aanvliegroute kiest. Als deelnemer 
ben ik blij dat we niet roepen in de woestijn, maar echt 
gaan leren van en met elkaar. Ik heb er zin in!’ n
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Nieuwe leerkrachten zijn bijna niet te vinden en ook het tekort aan 

schoolleiders loopt op. Toch zijn er schoolbesturen met voldoende 

personeel. Zoals de Stichting Klasse in de regio Gouda. Investeren 

in goed werkgeverschap is volgens voorzitter CvB Frank Tigges dé 

manier om het tekort aan personeel aan te pakken.

Maakt u gebruik van 
uitzendkrachten?
‘Onze zeventien scholen voor 
 (speciaal) basisonderwijs in de regio 
Gouda, Woerden, Bodegraven en 
Waddinxveen doen principieel niet aan 
uitzendkrachten. Als je hieraan begint, 
is het hek van de dam. Wij zitten niet 
in één van de grote steden en ik wil 
niets afdoen aan de problemen die 
mijn collega’s daar ondervinden in het 
vinden van personeel. Maar het belang 
van goed werkgeverschap is nog nooit 
zo duidelijk geweest.’

Dat vindt natuurlijk elk 
schoolbestuur. Wat maakt 
Klasse anders?
‘Wij investeren structureel in opleiding 
en ontwikkeling van ons personeel, 
aanzienlijk meer dan in de cao staat 
omschreven. We streven ambitie, groei 
en ontwikkeling van onze mensen na 
en zorgen dat er voldoende geld en tijd 
voor wordt vrijgemaakt. Ik zie om mij 
heen dat dit in onze sector, ondanks de 
krappe arbeidsmarkt, lang niet altijd 
de gangbare praktijk is. Wij praten 
bewust met onze mensen over hun 
ambitie en proberen mee te denken 
over hun carrièrepad.’

Hoe ziet goed 
werkgeverschap er in 
de praktijk uit?
‘Wij werken op verschillende terreinen, 
zoals rekenen, taal, Snappet, Engels en 
plusonderwijs, met experts op scholen 
en in leernet werken. We roosteren 
de experts die deze netwerken 
coördineren in samenspraak met de 
schoolleiders hiervoor voldoende 
vrij, en faciliteren mensen maximaal. 
Verder hebben we de afgelopen 
jaren schoolleiders uit eigen kweek 
benoemd en investeren we in de 
begeleiding van stagiaires die zich 
vanuit de hogeschool melden. Wat ik 
mee wil geven? Oprechte aandacht 
voor medewerkers en continue 
investering in hun loopbaan zorgt voor 
goed onderwijs en voor enthousiaste 
ambassadeurs voor onze scholen, én 
voor de sector als geheel.’ n

‘Genoeg personeel dankzij aandacht 
voor hun ambitie en groei’

Foto: Jan van der Meijde
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Een baan, je kinderen opvoeden én daarnaast als 

bestuurder nog een school runnen? Voor de vrijwillige 

bestuurders Ad Hopstaken en Take de Beer is dat 

de werkelijkheid. Hoe balanceren zij tussen al die 

verantwoordelijkheden? En welke nieuwe inzichten 

brengen zij de sector?

TEKST TESS VAN GENDEREN

‘ M A A K  O NDE RW I J S  R E G E L L UWE R ,  S T IM U L E E R  O NDE R NE ME R S C H A P  E N   G A  U I T  VA N  P RO F E S SIO N A L I T E I T  VA N  DE  S E C TO R ’

Ad Hopstaken verdeelt zijn tijd tussen zijn werk als 
zelfstandig organisatieadviseur en een  bestuursfunctie 
bij schoolbestuur De Hoge Waai, een eenpitter in het 
Noord-Brabantse Raamsdonk. Het vrijwillige schoolbestuur 
benaderde hem voor de positie van penningmeester toen 
zijn zoon in 2003 aan de kleuterklas begon.
Hopstaken was niet onbekend met de bestuurdersrol. 
Eerder zat hij in het bestuur van diverse commerciële 
organisaties. Maar besturen in het onderwijs vraagt iets 
anders van je, zegt hij. ‘Dat komt vooral door de onder-
wijswetgeving. Het ‘hoe’-gedeelte van het besturen is 
veelal vastgelegd in wet- en regelgeving. Veel zaken zijn 
voor gekookt en gereguleerd; dan is het een kwestie van 
goed en secuur uitvoeren. Daar staat tegenover dat het 
beleid veel ruimte laat. De uitdaging zit hem in die ruimte; 
die kun je samen met de directie benutten voor sterk 
 strategisch beleid.’
Het combineren van deze verantwoordelijke rol met zijn 
betaalde baan gaat Hopstaken goed af. Het helpt dat hij 
als zelfstandige werkt en er wel eens wat overlap zit in zijn 
werkzaamheden voor het schoolbestuur en als organisatie-
adviseur in de onderwijssector. ‘Gemiddeld kost het zeker 
een dag per week, maar soms, bijvoorbeeld bij het inlezen 
op zaken, snijdt het mes aan twee kanten en kan ik mijn 
tijd dubbel efficiënt besteden.’

Belangen kunnen botsen
Maar de combinatie van verschillende rollen is ook wel eens 
lastig, zeker wanneer belangen in elkaar overlopen. ‘Het is 
tot nu toe altijd goed gekomen, maar het persoonlijk- en 
het bestuurlijk belang botsen nog wel eens. Bijvoorbeeld 
bij een staking. Als bestuurder kan je daar samen met de 
directie volledig achter staan, maar wanneer opvang voor 
je eigen kinderen op school een probleem wordt, voel je 
dat wel eens in overlegsituaties. Dat voorbeeld is klein, 
maar wel illustratief.’

Hopstaken: ‘Mensen vergeten wel eens dat vrijwillige 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn. Bij gewichtige 
beslissingen kan een bestuurder persoonlijk juridisch ver-
antwoordelijk worden gehouden.’ Daar kun je je grotendeels 
tegen verzekeren, maar hij adviseert mensen die overwegen 
om een bestuursfunctie aan te gaan, eerst uit te zoeken 
welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. ‘Zeker 
bij financiële beslissingen kunnen fouten grote persoonlijke 
gevolgen hebben. Het geven van een vaste aanstelling in 
een krimpsituatie kan bijvoorbeeld tot problemen leiden. 
Wanneer je in dienst bent van een professioneel bestuur, is 
die verantwoordelijkheid anders geregeld.’
In 2020 zit zijn termijn erop en legt Hopstaken zijn 
bestuurs functie neer. ‘Ik kijk dan met plezier terug op 
mijn bestuursperiode. Ik heb het altijd een mooie manier 
gevonden om een bijdrage te leveren aan de school van mijn 
kinderen en het dorp.’

AD HOPSTAKEN

zelfstandig organisatieadviseur en 
bestuurder bij De Hoge Waai

Vrijwillige bestuurder brengt frisse blik
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‘ M A A K  O NDE RW I J S  R E G E L L UWE R ,  S T IM U L E E R  O NDE R NE ME R S C H A P  E N   G A  U I T  VA N  P RO F E S SIO N A L I T E I T  VA N  DE  S E C TO R ’

Sinds 2015 is Take de Beer voorzitter van het  vrijwillige 
bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen 
(SKOR). Schoolbestuurder zijn leek hem wel wat, want tijd 
voor commissies of helpen tijdens schooltijd had Take niet 
gezien zijn drukke baan als directeur van een software-
bedrijf. ‘Zo kan ik toch met mijn expertise bijdrage aan 
de school, het dorp en de hele gemeenschap.’
Het bestuur vergadert zes tot acht keer per jaar. 
Inclusief voorbereidingstijd kost dat De Beer zo’n ander half 
uur per week. ‘Maar ik kan zelf bepalen wanneer ik dat doe. 
Een jaar geleden was dat wel anders; dan was het soms 
wel vier uur per week.’ Het bestuur heeft namelijk samen 
met de schoolleider gewerkt aan professionalisering van 
het management, de structuur en het beleid.

Dat was nodig, want twee jaar geleden bouwde het bestuur 
een integraal kindcentrum en kreeg het te maken met 
nieuwbouw, andere wet- en regelgeving en nieuwe samen-
werkingspartijen. ‘Die kluif was zo groot dat we overwogen 
te fuseren met een professioneel bestuur. De opdrachten 
die er lagen, leken te groot voor ons als vrijwilligers en we 
waren het eens dat we geen vrijwillig bestuur waren om 
een vrijwillig bestuur te zijn.’ Een consultant raadde SKOR 
aan eerst eens goed te kijken naar de structuren. Door 
kritisch te overdenken waar de organisatie voor staat en 
die structuur te herdefiniëren, kon een fusie uitblijven.

Logge processen
Het contrast met de softwaresector waar De Beer 
werkt, kan haast niet groter. ‘Als directeur stuur ik 
 constant op resultaat. Dat sluit niet altijd helemaal aan 
op de onderwijs sector, die een veel zachter  karakter 
heeft.’ Toch ziet hij de toevoegde waarde van het 
onderwijs bestuurder zijn. ‘Ik haal er rust en relativerings-
vermogen uit. Andersom heb ik ook wel het idee dat mijn 
 commerciële functie bijdraagt aan het besturen. In de 
commercie is het gewoner om snel door te pakken en in 
de actiestand te gaan. Ik verbaas me wel eens over de 
 loggere  processen en besluitvorming in het onderwijs.’ 
Net als Hopstaken noemt De Beer dat in één adem met 
het gereguleerde karakter van de onderwijssector. ‘Door 
kleine regeltjes kun je soms net niet bereiken wat je wilt 
en wordt het onnodig inefficiënt.’
Juist vanwege de toenemende uitdagingen in het onderwijs 
– complexere ICT, duurzame huisvesting, grote samen-
werkingsverbanden – denkt De Beer dat kennis uit andere 
sectoren goed van pas komt. ‘We moeten als onderwijs-
sector vaker buiten de gebaande paden gaan denken. 
Vrijwillige bestuurders hebben andere inzichten die het 
hele onderwijs een stap verder kunnen helpen. Maak het 
onderwijs regelluwer, stimuleer ondernemerschap en ga 
uit van de professionaliteit van de sector – want dat is de 
sector echt. Ik ben ervan overtuigd dat dit de kinderen en 
het onderwijs echt ten goede komt.’ n

directeur softwarebedrijf en voorzitter 
St. Katholiek Onderwijs Rijsbergen

TAKE DE BEER

‘Maak het onderwijs regelluwer, stimuleer ondernemerschap
en ga uit van de professionaliteit van de sector’

Vrijwillige bestuurder brengt frisse blik
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ZO KUNNEN LER AREN DE KWAL ITEIT  VAN HUN ONDERWIJS
ONDERBOUWD VERBETEREN

Pilot: gratis toegang tot 
wetenschappelijke publicaties

Sinds eind oktober 2019 hebben alle leraren in 

het po, vo en mbo een jaar lang gratis toegang 

tot een database met meer dan 1 miljoen 

wetenschappelijke publicaties. De PORaad is 

een van de initiatiefnemers. Wat is de aanleiding 

voor deze pilot en wat levert dit hopelijk op voor 

het primair onderwijs? Een aantal betrokkenen 

aan het woord. TEKST DANNY WOLTERS

Wat is het belang van dit initiatief?
Anouk Huijs: ‘Er is veel kennis beschikbaar over onderwijs-
onderzoek. Leraren kunnen deze kennis gebruiken om de 
kwaliteit van hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verbete-
ren. Helaas moeten wij vaak betalen om een artikel uit een 
wetenschappelijk tijdschrift te kunnen lezen. Een enorme 
drempel, want dat kan oplopen tot tientallen euro’s. 
Ik ben van mening dat alle leraren en andere onderwijs-
professionals gratis toegang zouden moeten krijgen tot 
wetenschappelijke publicaties. Zeker nu, want wij bevin-
den ons midden in een aantal 
onderwijskundige veranderingen. 
Om hier doordachte en welover-
wogen keuzes in te kunnen maken 
is toegang tot kennis over wat wel 
en niet werkt essentieel.’

Hoe is dit initiatief tot 
stand gekomen?
Anko van Hoepen: ‘De PO-Raad 
is al een aantal jaren bezig om 
de verbinding tussen onderwijs 
en onderzoek te versterken. 
Voorbeelden zijn onder andere de 
werkplaatsen onderwijsonderzoek, 
onze verbinding aan het actieplan 
Academici basisonderwijs en de 
ontwikkelagenda ‘Lerend onder-
wijs voor een lerend Nederland’. 
Deze ontwikkelagenda is een 
initiatief van de vijf sectorraden 
om te komen tot een versterkte 

kennisinfrastructuur voor de hele onderwijsketen, van pri-
mair tot hoger onderwijs. Ruim 600 onderwijsprofessionals 
hebben meegedacht over de inhoud hiervan. Een van hun 
meest gehoorde en concrete wensen was gratis toegang 
tot wetenschappelijke kennis.’
De PO-Raad deelde deze wens. Toegang tot wetenschap-
pelijke kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de verbetering van de onderwijskwaliteit. Wij zijn op zoek 
gegaan naar samenwerkingspartners. Hierbij was het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een 
voor de hand liggende partner, maar wij zijn ook in contact 
gekomen met de Koninklijke Bibliotheek (KB), die ook bezig 
was om wetenschappelijke kennis toegankelijker te maken. 
Gezamenlijk zijn wij een projectgroep gestart waarbij later 
ook de VO-raad en MBO Raad aansloten.’

Wat is de rol van de Koninklijke 
Bibliotheek?
Astrid van Wesenbeeck: ‘Eind 2018 ben ik op een van de 
bouwsessies geweest, een regionale bijeenkomst bedoeld 
om input uit het veld op te halen voor de ontwikkelagenda 
‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Na afloop 
vroeg de PO-Raad mij om gezamenlijk te verkennen of 

Anouk Huijs
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we de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis 
 gezamenlijk zouden kunnen oppakken. Als Open Access 
officer bij de KB was ik hier al langere tijd mee bezig, ook 
samen met het NRO. De KB vindt dat iedereen gratis toe-
gang zou moeten krijgen tot wetenschappelijk onderzoek. 
Van mensen die meer willen weten over hun chronische 
ziekte, tot leraren die hun onderwijs willen verbeteren 
op basis van onderzoek. Bovendien wordt onderzoek 
vaak met publiek geld bekostigd. Open access kent veel 
voorstanders, maar deze transitie vergt een lange adem. 
Tot die tijd kan het afnemen van licenties bijdragen aan 
het verbeteren van de toegankelijkheid. En dat is wat we 
in deze pilot hebben gedaan. De PO-Raad, VO-raad, MBO 
Raad, het NRO en de KB hebben gezamenlijk een licentie 
ingekocht bij EBSCO Information Services. Alle leraren en 
ander  personeel werkzaam op scholen in het po, vo en mbo 
 kunnen hiervan een jaar lang gebruik maken.’

Wat kan de pilot opleveren voor het 
primair onderwijs?
Anko van Hoepen: ‘Laat ik vooropstellen dat ik hoop dat 
veel leraren hun lessen kunnen verrijken met kennis uit de 
database. Niet alleen ten gunste van de leerlingen maar 
ook voor de ontwikkeling van hun eigen professionaliteit. 
Het beroep leraar is prachtig en waardevol, en toegang tot 
wetenschappelijke kennis kan bijdragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Verder hoop ik dat deze pilot inzicht 
geeft in de behoefte aan en het gebruik van wetenschap-
pelijke publicaties. Ik wil graag iedereen oproepen om hun 
feedback te delen via de gebruikersonderzoeken. Alleen zo 
krijgen we een goed beeld van wat er nodig is om toegang 
tot wetenschappelijke publicaties mogelijk te maken na 
afloop van de pilot.’

Wat kun je in de database vinden?
Astrid van Wesenbeeck: ‘EBSCO Education Source bevat 
onder andere samenvattingen van publicaties, full text arti-
kelen uit wetenschappelijke tijdschriften en tijdschriften, 
boeken en conferentiepapers. In totaal gaat het om bijna 
7 miljoen doorzoekbare records. Education Source is hier-
mee de grootste onderzoeksdatabase voor het onderwijs. 
Een groot deel van de wetenschappelijke artikelen, meer 
dan 1 miljoen, is gratis te downloaden voor de deelnemers 
aan de pilot. Een deel is niet toegankelijk, tenzij je ervoor 
betaalt via de website van de uitgever. Hier kunnen wij als 
initiatiefnemers geen invloed op uitoefenen; wij hebben de 
licentie afgenomen voor toegang tot de database. EBSCO 
heeft eigen afspraken met de uitgevers van de weten-
schappelijke artikelen. Op www.kb.nl/oatips staan tips voor 
het vinden van een vrij toegankelijke of goedkopere versie, 
mochten deelnemers aan de pilot een betaalmuur treffen.
Overigens is de toegang tot EBSCO Education Source een 
aantal jaar geleden ook in Schotland via een pilot gelan-
ceerd. Deze pilot is positief geëvalueerd en de toegang 
tot onderwijsonderzoek is daar nu structureel geworden 
voor leraren.’

Wat is de eerste indruk van de database?
Anouk Huijs: ‘Persoonlijk ben ik zeer positief. Er is ontzet-
tend veel te vinden. Wel kan ik mij voorstellen dat het 
niet voor iedere leraar even makkelijk zal zijn om zijn of 
haar weg te vinden. Doordat ik vanuit de academische 
pabo al vaker met wetenschappelijke databases gewerkt 
heb, raakte ik snel wegwijs. Maar voor leraren die dit niet 
gewend zijn, is het best even puzzelen, zeker omdat de 
database voornamelijk uit Engelstalige artikelen bestaat. 
Mijn tip is om vooral de begrippenlijst te gebruiken. Hierbij 
zijn Nederlandse zoekwoorden naar het Engels vertaald. 
En gun jezelf de tijd om te wennen aan het werken met 
EBSCO Education Source.’ n

Meer info en aanmelden voor de pilot? 
Ga naar www.voordeleraar.nl

Astrid van Wesenbeeck

Anko van Hoepen Foto: Katja Mali
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Een medewerker die drukbezette collega’s 

bijkomende taken uit handen neemt: in veel 

scholen zou dat goed van pas komen. Dit is 

echter niet altijd eentweedrie te realiseren. 

Baanbrekers, een nieuw project van de PORaad 

en VOraad, neemt knelpunten weg waar 

schoolbesturen tegenaan lopen.

TEKST INGRID JANSSEN EN GEMMA HUFEN

PROJECT BAANBREKERS:

Extra handen
op school

Project Baanbrekers, wat is dat?
Steeds meer schoolbesturen en scholen creëren functies 
die iemand met een arbeidsbeperking prima kan uitvoeren, 
waardoor andere medewerkers meer de handen vrij 
krijgen voor hun hoofdtaken. Met het project Baanbrekers 
willen de PO-Raad en VO-raad praktische knelpunten 
wegnemen die scholen bij het realiseren van deze functies 
tegenkomen. Het project ondersteunt schoolbesturen die 
hun verantwoordelijkheid willen nemen door een werkplek 
te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, maar 
die vastlopen in de organisatie hiervan.

Passende arbeid en een zinvol bestaan
Het project Baanbrekers wil onderwijswerkgevers in 
staat stellen om werkzoekenden met een indicatie 
banenafspraak door middel van passende arbeid, naast 
economische zelfstandigheid, ook een zinvol bestaan 
te bezorgen. De Baanbrekers gaan samen met de 
onderwijsorganisatie op zoek naar mogelijk passende 
functies en helpen ook bij het opruimen van obstakels. 
Het Baanbrekers-team werkt nauw samen met (lokale) 
netwerkpartijen zoals de gemeente en het UWV. Zij geven 
advies over hoe de begeleiding op het werk kan worden 
geregeld en hoe de duurzaamheid van de arbeid kan 
worden gewaarborgd.
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Wat kan dit de school opleveren?
•  Je trekt gemotiveerde en betrokken medewerkers aan.
•  Je kunt door een andere verdeling van werk de 

bedrijfsprocessen efficiënter organiseren en de werkdruk 
van leraren verlagen. De reguliere personeelsleden 
doen het werk waarvoor ze zijn gekwalificeerd 
en de meer elementaire en gestandaardiseerde 
werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met 
een arbeidsbeperking.

•  Je behaalt je doelstellingen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 
banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

•  Indien je medewerker mogelijk minder presteert, betaal 
je een eerlijke en reële loonwaarde voor het werk.

•  Leerlingen (en ouders) zien een divers team met een 
betere weerspiegeling van de samenleving.

Hoe werkt het? 
Zie je kansen om binnen je organisatie duurzame banen 
voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking te creëren, 
dan komen de Baanbrekers graag naar je toe om de 
mogelijkheden te bespreken. Jouw vraag staat centraal; 
van daaruit wordt toegewerkt naar een actieplan.

Elk traject begint met een gesprek waarin de Baanbrekers 
onderzoeken wat binnen het betreffende schoolbestuur 
de ideeën en mogelijkheden zijn. Het actieplan dat hieruit 
voortkomt, is de leidraad waarmee jij en je collega’s 
samen met de Baanbrekers aan de slag gaan. Voor een 
succesvolle plaatsing is het belangrijk dat er ook vanuit de 
organisatie betrokkenheid en motivatie is. De Baanbrekers 
adviseren om met je collega’s te kijken naar processen, 
taken en functies die mogelijk geschikt zijn voor iemand 
uit de doelgroep. Ook is het belangrijk dat je met behulp 
van de Baanbrekers vorm geeft aan de aansturing en 
begeleiding van de nieuwe collega. n

‘TALENTEN DIE TOT HUN RECHT 
KOMEN: WAT IS ER MOOIER DAN DAT?’

‘‘Een passende, betaalde baan is echt van toegevoegde 
waarde voor iemand die net een beetje extra hulp 
nodig heeft.’ Aldus Peter Vos, projectleider 
Baanbrekers. ‘Zo’n baan is geweldig voor de 
betrokkene zelf, maar ook voor de werkgever en het 
team van collega’s. Daarbij is het belangrijk dat het 
écht werk is, duurzaam werk dat er toe doet. Je moet 
geen klusjes gaan verzinnen.’ Het project Baanbrekers 
werkt vanuit de ervaringen met verschillende sociale-
innovatieprojecten. Vos: ‘Wij combineren ervaring 
vanuit het sociale domein met de kennis van het 
onderwijs. Wij kennen de partijen die ons kunnen 
helpen met advies, praktische zaken of ondersteuning. 
Zo kunnen wij schoolbesturen bijstaan en gaan we met 
jullie voor dat resultaat: een baan voor iemand met 
een arbeidsbeperking, iemand met talenten die tot hun 
recht komen. Wat is er mooier dan dat?’

Wekt dit je interesse? De Baanbrekers verkennen 
graag samen met jou de mogelijkheden. Bel 06-12 59 
87 22 (projectleider Peter Vos).

WAT HOUDT DE BANENAFSPRAAK IN?

Sinds 2015 vervangt de Participatiewet de Wet werk 
en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en een deel van de Wet werk en arbeids-
ondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de 
Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een 
ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet 
en werkgevers hebben daarom afgesproken extra 
banen te scheppen. Dit wordt geregeld in de Wet 
banenafspraak.

Peter Vos
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Nieuwe banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking blijkt 
lastig in de praktijk. Er komt veel ‘uitzoekwerk’ en ‘geregel’ bij kijken. 
Daarom gaan wij van start als de BaanBrekers. Wij helpen u als 
individueel schoolbestuur bij het zoeken, vinden, aannemen en laten 
begeleiden van die nieuwe collega. 

Afhankelijk van uw vraag of behoefte gaan we met u aan de slag om extra 
capaciteit op school te realiseren binnen de kaders van de banenafspraak. 
In concrete stappen maken we het mogelijk om bij te dragen aan onze 
gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Laten we er samen werk van maken!
Peter Vos en Joppe van Woudenberg

De BaanBrekers is een initiatief van VO-raad en PO-Raad om schoolbesturen te ondersteunen in het waarmaken van de banenafspraak. 

     Laura stond 
op afstand maar 

 assisteert nu
   op de middelbare 
   school

Lees op
www.po-raad.nl hoe andere scholen werk 

maken van de 
banenafspraak

 Bel de BaanBrekers

06 – 125 987 22 
Samen verkleinen we

de afstand tot werk

DTP advertorial VO-magazine.indd   1 19-07-19   16:31



Curriculum.nu bood volop ruimte voor inspraak: 
125 docenten, 18 schoolleiders en 84 ontwikkelscholen 
bogen zich over de vraag wat leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het was 
de eerste keer dat de kerndoelen in samenhang werden 
herzien en dat leraren zelf aan zet waren. Ze spraken zich 
uit over negen leergebieden: digitale geletterdheid, Engels/
moderne vreemde talen, Nederlands, rekenen/wiskunde, 
burgerschap, sport, kunst en cultuur, mens en natuur, en 
mens en maatschappij.
Per leergebied formuleerden ontwikkelteams zogenoemde 
bouwstenen: ze gaven aan wat leerlingen moeten beheer-
sen in een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Om de haalbaarheid van de plannen te toetsen, 
gaven ontwikkelscholen feedback op de tussenopbrengsten 
van de ontwikkelteams, die deze waar nodig bijstelden. 
In oktober presenteerden de ontwikkelteams hun aan-
bevelingen aan minister Arie Slob van Onderwijs, die ze 
voorlegt aan de Tweede Kamer.

CURRICULUM.NU:

‘Veel nieuw materiaal
en veel inspiratie’
Welke kennis en welke vaardigheden zijn in 

de toekomst onontbeerlijk? Onder de vlag 

van Curriculum.nu zochten veel leraren en 

scholen samen naar het antwoord op die vraag. 

Na twee intensieve jaren presenteerden ze in 

oktober hun voorstellen aan minister Arie Slob 

van Onderwijs. Inmiddels is de Tweede Kamer 

aan zet. Vier betrokkenen kijken terug op 

het proces.

TEKST MIRJAM JANSSEN
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‘Hier wilde ik bij zijn’
Hélène Grijseels, directeur van KBS De Wingerd in Zwolle, 
maakte deel uit van het ontwikkelteam burgerschap. 
‘Ik zag de aankondiging en dacht meteen: daar wil ik bij 
zijn. Wat mij aansprak was dat het veld erbij betrokken 
werd. Ik maak me al een paar jaar zorgen over de heftig-
heid van allerlei discussies, bijvoorbeeld over Zwarte Piet, 
die ook de school raken. Ik wilde daaraan graag een bij-
drage leveren door te praten over burgerschap.’

Haar ontwikkelgroep, die bestond uit vijftien mensen uit 
het basis- en het voortgezet onderwijs, kwam vanaf 2018 
acht keer drie dagen bij elkaar. ‘Tussendoor overlegden 
we ook. We waren het niet altijd meteen eens, maar 
door goed te discussiëren hebben we elkaar toch kunnen 
vinden.’
Het ontwikkelteam formuleerde een visie op burger-
schapsonderwijs en werkte die uit. Het resultaat werd 
vertaald naar bouwstenen met leerdoelen. ‘We kozen twee 
pijlers: democratie en diversiteit. Die hebben we verbon-
den met drie grote thema’s: globalisering, duurzaamheid 
en technologie. Ieder thema is uitgewerkt in bouwstenen. 
Zo vallen onder democratie ook vrijheid en gelijkheid. 
Je moet dan manieren vinden om die per leeftijdsgroep 
bespreekbaar te maken. In de onderbouw heb je het bij 
vrijheid en gelijkheid bijvoorbeeld over de regels in de 
klas, hoe je respectvol met elkaar omgaat en rekening 
met elkaar houdt. In de bovenbouw leren leerlingen over 
grondrechten en basiswaarden, en in de onderbouw van 
het vo ga je een stap verder en heb je het over mogelijke 
spanningen tussen basiswaarden.’

Helene Grijseels

Kor Posthumus

‘Ik dacht meteen: hier wil ik bij
zijn. Ik wilde graag een bijdrage
leveren door mee te denken
over burgerschap’
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‘Meer overzicht’
Grijseels vond het een leerzaam proces. ‘De samenwer-
king met collega’s uit het voortgezet onderwijs had voor 
mij grote meerwaarde. Ik heb nu veel meer overzicht. 
We hebben zelfs contact gehad met het mbo en hbo over 
de manier waarop de lijnen naar hen doorlopen.’
Ze kan de voorstellen ook gebruiken in haar werk. ‘Bij het 
schrijven van het schoolplan voor mijn eigen school kijk 
ik naar curriculum.nu, zo weet je al waar het heen gaat. 
Het geeft ontwikkel- en denkrichtingen aan en daar kun je 
je eigen plannen op afstemmen.’

Ook leerlingen betrokken
Een van de ontwikkelscholen die meekeek met het ontwik-
kelteam burgerschap, was de openbare jenaplanschool 
De Swoaistee uit Groningen. ‘Zowel ons team, ouders als 
leerlingen dachten mee,’ zegt directeur Kor Posthumus. 
In het begin bleek het lastig leerlingen bij het proces te 
betrekken. ‘De visiedocumenten konden we niet zo aan 
de leerlingen voorleggen. Daarmee moesten we eerst een 
vertaalslag maken. We hebben vanuit de situatie op school 
kwesties aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld: waarom vind 
je het belangrijk dat we met groepsvergaderingen werken? 
We lieten uit elk van onze acht bovenbouwgroepen twee 
kinderen meedoen.’ De aanpak paste goed bij deze jena-
planschool, waar leerlingen al veel inspraak hebben, onder 
meer via de leerlingenraad.

‘Als school hebben we nog niet veel aan onze deelname 
gehad,’ vindt Posthumus. ‘Maar dat komt natuurlijk ook 
omdat we als jenaplanschool al heel ver met burgerschap 
waren. We hebben juist met dit onderdeel meegedaan om 
onze visie uit te dragen. En we wilden meedenken over 
de nieuwe koers. Het is in ons belang dat de inhouden 
zo beschreven worden dat we er in heterogene groepen 
mee kunnen werken en dat niet alles wordt opgeknipt in 
leerjaren.’
Posthumus vond de bezoeken over en weer tussen de ont-
wikkelscholen heel inspirerend. ‘We zijn bij elkaar langs 
geweest en hebben elkaars praktijk ervaren. Voor de 
docenten waren dat de krenten in de pap.’

Wetenschappelijke feedback
De ontwikkelteams kregen feedback van een weten-
schappelijke adviesgroep onder leiding van Perry den 
Brok, hoogleraar Educatie en competentiestudie aan 
de Universiteit Wageningen. Na iedere ontwikkelsessie 
besprak de adviesgroep de opbrengsten en deed 
verbetersuggesties. De adviesgroep ging niet in op de 
inhoud, maar gaf advies over de samenhang tussen de 
domeinen, de doorlopende leerlijn en het beperken van 
de overladenheid van de lesstof.
Volgens Den Brok hebben de ontwikkelteams duidelijk 
vooruitgang geboekt. ‘Er is nu meer samenhang dan aan 
het begin van het traject. Ook de doorlopende leerlijnen 
zijn nu uitgewerkt van het begin van het basisonderwijs 
tot aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 
Wij vragen ons wel af of dit voor elk onderwerp nodig 
is. Ook omdat de overladenheid van het lesprogramma 
moet worden tegengegaan. Over die overladenheid heb-
ben we ons uiteindelijk niet uitgesproken. Daarvoor is 
nader onderzoek nodig; we kunnen nog niet inschatten 
hoe scholen hun vrije ruimte gaan benutten. Ze mogen 
namelijk zelf keuzes maken: 70 procent van het curriculum 
staat vast, de overige 30 procent kunnen ze zelf invullen. 

Perry den Brok

Sanne Tromp

‘We waren het niet altijd meteen
eens, maar door goed te
discussiëren hebben we elkaar
toch kunnen vinden’
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Pas als we weten hoe dat gaat uitpakken, kunnen we een 
uitspaak doen over de overladenheid.’
Volgens Den Brok zal het nieuwe curriculum ook een 
andere manier van toetsen vergen. ‘Niet alle leerdoelen 
zijn te toetsen met kennisvragen. Neem persoonsvor-
ming bij burgerschap: daarvoor kun je geen cognitieve 
test afnemen. Je zou dat kunnen toetsen op basis van 
observatie of door leerlingen verslagen te laten  schrijven. 
Met dit soort veranderingen zullen docenten moeten 
leren omgaan.’

‘De samenwerking met collega’s
uit het voortgezet onderwijs had
voor mij grote meerwaarde.
We hadden zelfs contact met het
mbo en hbo over de manier waarop
de lijnen naar hen doorlopen’

Meer verbindingen
De winst van Curriculum.nu is volgens Den Brok dat er 
meer verbindingen tussen de domeinen tot stand zijn 
gebracht en dat er aandacht is voor de brede doelstellingen 
van het onderwijs. Wel constateert hij dat de docenten 
en de docentenopleidingen er tot nu toe nog weinig bij 
betrokken zijn geweest. ‘Dat is een van onze adviezen: 
als je deze vernieuwing echt wilt uitrollen, moeten er 
meer scholen bij betrokken worden. Nu zijn het vooral de 
voorlopers. Eigenlijk zou er voortdurend een cyclus van 
vernieuwing moeten zijn. Je zou steeds weer mensen bij 
elkaar moeten laten komen en per domein laten kijken wat 
nog van belang is.’

Duizenden reacties
Sanne Tromp, directeur innovatie van SLO nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling, was betrokken 
bij de inhoudelijke begeleiding van de ontwikkelteams. 
SLO informeerde de ontwikkelteams over de nieuwste ont-
wikkelingen op hun gebied, ook internationaal. ‘Vervolgens 
hebben we geholpen met de uitwerking van hun voorstel-
len. En bemiddeld bij gesprekken met belanghebbenden, 
zoals vakverenigingen en maatschappelijke organisaties. 
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PORAAD EN CURRICULUM.NU

De PO-Raad is als lid van de Coördinatiegroep 
betrokken bij curriculum.nu. Samen met CNV 
Onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (Aob), 
FvOv, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs 
organiseert zij het proces waarin de teams van 
leraren en schoolleiders samen bouwstenen 
ontwikkelen. 

Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ‘Bij de 
ontwikkeling van een nieuw curriculum is de 
inbreng van leraren en schoolleiders essentieel. 
Ik vind het mooi om te zien dat zo veel leraren 
en schoolleiders in dit traject samen hebben 
gewerkt aan het ontwikkelen van bouwstenen. 
Samen hebben zij nu een mooi totaalpakket voor 
negen leerlijnen ontwikkeld.’

werkt samen met leraren aan de ontwikkeling van Edualdo. Edualdo is advertentievrij en gratis.

Edualdo.nl   
dé plek waar leraren kennis en 

ervaring uitwisselen

Stel je vragen
Op Edualdo.nl denken  
leraren uit het hele land  
met je mee.

Deel je kennis
Op Edualdo.nl help je andere 
leraren door hun vragen te  
beantwoorden. 

Groei verder
Op Edualdo.nl volg je vakken en 
thema’s en krijg je informatie, tips 
en adviezen die voor jou  
interessant zijn.

De tussenadviezen van de ontwikkelteams werden op 
internet gepubliceerd en waren soms goed voor duizenden 
reacties. Ook in die gevallen hielpen we met de verwerking. 
Net als met de feedback van de ontwikkelscholen.’
Hoe gaat het nu verder? ‘Als de Tweede Kamer instemt 
met de voorstellen en de plannen voor een vervolgaan-
pak, moeten er nieuwe eindtermen en kerndoelen voor het 
basis- en voortgezet onderwijs worden geformuleerd,’ zegt 
Tromp. ‘Bij het basisonderwijs gaat het om kerndoelen.’

Nu al aan de slag
Het zal nog wel even duren voordat de politiek een beslis-
sing heeft genomen. Maar basisscholen kunnen wat Tromp 
betreft nu al aan de slag met de twee nieuwe leergebieden 
burgerschap en digitale geletterdheid. ‘Daar is al goed te 
zien welke kant het uit gaat. Scholen kunnen zich bij het 
maken van plannen aan de voorstellen spiegelen. Ook valt 
er nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen po 
en vo. Scholen kunnen daar al over nadenken.’
Er is nog veel werk te doen, concludeert Tromp, maar hij is 
optimistisch. ‘Het is de eerste keer in Nederland dat we het 
curriculum in zijn totaliteit aanpassen. Er ligt inmiddels veel 
materiaal en er is veel inspiratie. Dat biedt veel mogelijk-
heden. Ik zou scholen aanraden op de site van curriculum.
nu te kijken. Daar komen al vernieuwende scholen aan het 
woord en van hen valt veel te leren.’ n
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In Zeeland zitten bijna 32.000  kinderen op de basisschool. 
Ondanks uitdagingen als wisselende leerlingenaantallen en 
een groot aantal kleine scholen is het Zeeuwse onderwijs-
veld ambitieus. Samen formuleerden de schoolbesturen in 
het pamflet ‘Een stevig fundament’ hun speerpunten, die 
moeten leiden tot het behoud van goed onderwijs voor alle 
kinderen in de provincie.

De Zeeuwse schoolbesturen hebben steeds meer oog 
voor hun gezamenlijke belangen. Het besef groeit dat 
de verantwoordelijkheid van een bestuur verder reikt 
dan alleen de eigen scholen. Dat leidt tot steeds meer 
samenwerking. Onder de vlag van de Coöperatie Primair 
Onderwijs Zeeland (CPOZ) streven de besturen samen 
met partners, zoals de Hogeschool Zeeland en het Regio 
pedagogisch Centrum Zeeland, naar goede onderwijskwa-
liteit, voldoende vakmensen, goed bestuur en innovatie in 
het onderwijs. Doel is ook om kinderen zo dichtbij huis als 
mogelijk naar school te laten gaan.

Gezamenlijke visie 
CPOZ werkt aan een gezamenlijke visie op goed onderwijs 
en de bijbehorende voorwaarden. Daarbij is er aandacht 

voor het in stand houden van een goede infrastructuur 
voor het po en de beschikbaarheid van voldoende, goed 
gekwalificeerde medewerkers in de scholen. Op dat laat-
ste punt wekt CPOZ samen met de pabo van Hogeschool 
Zeeland, Scalda en Driestar. De scholen nemen hun 
verantwoordelijkheid voor de opleiding, instroom en 
begeleiding van nieuwe medewerkers. Ze zorgen voor 
voldoende leerwerkplaatsen voor studenten in diverse 
trajecten en voor een effectief beleid gericht op startende 
medewerkers. 

Anders organiseren
CPOZ verkent ook de mogelijkheden om het onderwijs 
anders te organiseren, met gebruik van moderne metho-
dieken en technieken en projectmatige innovatie op het 
gebied van cultuureducatie, wetenschap en techniek. 
CPOZ fungeert als een 
platform waar good 
practices worden uitge-
wisseld en vernieuwers 
aan elkaar worden 
gekoppeld. De coöpe-
ratie faciliteert audits, 
masterclasses en 
visitaties. Zo houden 
bestuurders zicht op de 
kwaliteit van het onder-
wijs en kunnen zij zich 
blijven ontwikkelen.  

Pim van Kampen, 
voorzitter van CPOZ, 
presenteerde het 
pamflet ‘Een stevig 
fundament’ op 27 september aan Anko van Hoepen, vice-
voorzitter van de PO-Raad. Van Hoepen: ‘Het CPOZ is een 
goed voorbeeld van eigen initiatief op het gebied van ken-
nisdeling en verbinding binnen de regio. Het is mooi om te 
zien dat mensen zich ook weer lokaal verenigen om te blij-
ven leren en professionaliseren.’ n

Het pamflet ‘Een stevig fundament’ kan worden opgevraagd 
bij Pim van Kampen, p.vankampen@alberoscholen.nl

Zeeuwse schoolbesturen gaan 
samen voor goed onderwijs 

Het primair onderwijs in Zeeland kent een wisselend leerlingenaantal, veel kleine scholen en

grote onderlinge verschillen. Om die uitdagingen aan te pakken hebben vrijwel alle schoolbesturen 

zich verenigd in de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. Doel: samen goede onderwijskwaliteit 

blijven leveren.
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Mijn gebouw
Kindcentrum O3 staat in een voormalige Haagse Vogelaarwijk. O3 is een Brede 
Buurtschool Plus in een multifunctioneel gebouw. Daarmee is het kindcentrum 
‘de huiskamer’ van de wijk, aldus schoolleider John Verhoeff. ‘Het is een 
groot, transparant en kleurrijk gebouw met veel geel, oranje en oker. Warme 
kleuren die alle werelddelen voorstellen, vanwege de vele kinderen die daar 
een connectie mee hebben. We zitten hier met een peuterleerplek, basisschool, 
huisartsenpraktijk, buurtrestaurant, fysiotherapie en logopedie, allemaal onder 
één dak. Naast vroeg-, voor- en naschoolse activiteiten zijn er ook buurt- en 
sportactiviteiten voor wijkbewoners. In de centrale hal is het een komen en 
gaan. Wij willen dat iedereen zich veilig en geborgen voelt en zich gezien weet. 
Dat doen we door elkaar ‘s morgens een hand te geven en elkaar gedurende de 
dag in het voorbijgaan te groeten. Door het vele glasgebruik in algemene ruimtes 
zie je ook relatief veel van elkaar. Kinderen, ouderen en andere wijkbewoners 
die het gebouw gebruiken staan op een natuurlijke manier met elkaar in contact. 
We organiseren wel gedeelde activiteiten, bij feesten bijvoorbeeld, maar willen 
vooral de natuurlijke omgang met elkaar benadrukken en kinderen laten ervaren 
dat we één grote wereldfamilie zijn.’ n

Foto’s: Jan van der Meijde
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