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VO2020 en/of #2032
De eerste twee maanden van dit jaar stonden in het teken 
van de VO-2020 tour. Op het VO-congres later in maart 
hebben we de rijke oogst gedeeld van al die gesprekken met 
schoolleiders en bestuurders, die vervolgens input was voor 
het Sectorakkoord dat we in april met het kabinet sloten. 
Onze leden stemden daar massaal mee in.
Na de zomer heb ik gezien dat veel scholen met de ambities 
uit dat akkoord aan de slag zijn gegaan. Dat is maar goed 
ook, want wij sluiten als VO-raad een akkoord en zijn 
vervolgens afhankelijk van de scholen of we die hand-
tekening kunnen waarmaken. Al die scholen werken op 
hun eigen manier, met verschil in tempo en richting, aan 
nog beter onderwijs. We kunnen daarbij veel van elkaar 
leren. Juist om die ervaringen te delen, dilemma’s te 
bespreken, goede voorbeelden te laten zien, kortom, om 
te bespreken wat we op de scholen doen en daarvan te 
leren, organiseren we in het begin van het nieuwe jaar een 
nieuwe VO-2020 tour.
We zullen dan ook wat meer duidelijkheid hebben over 
het curriculumdebat waarvoor de staatssecretaris de aftrap 
gaf. Op zich kan het zinvol zijn ons eens grondig te beraden 
op de vraag of leerlingen de juiste dingen leren. Maar het 
lijkt me een illusie om te denken dat we nu al weten wat 
van de huidige vierjarigen in 2032 wordt gevraagd. En hoe 
belangrijk ik de relatie met het bedrijfsleven ook vind, laten 
we niet denken dat we nu al weten wat de benodigde skills 
voor de arbeidsmarkt van 2032 zijn. Kortom, wellicht een 
zinvol gesprek, actief aan meedoen met allerlei partijen in 
en buiten de school, maar laten we het vooral overzichtelijk 
houden, gericht op 2020 en de jaren daarna. Het curriculum-
debat mag niet ten koste gaan van het realiseren van de 
ambities van de sector die zo duidelijk uit die eerste tour 
kwamen en terug te zien zijn in het Sectorakkoord. Dat 
alleen al zal voor leerlingen een verdere verbetering van het 
onderwijs betekenen.
Snel in het nieuwe jaar hoop ik u in groten getale te zien op 
een van de bijeenkomsten van de nieuwe tour. Van elkaar 
lerend het nieuwe jaar in, mooier kan niet. Voor nu alvast 
fijne feestdagen!
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(HER)BENOEMINGEN 
BESTUUR EN 
LEDENADVIESRAAD
De leden van de VO-raad hebben op de 
ALV de (her)benoeming van een aantal 
bestuursleden en leden van de leden-
adviesraad (LAR) bekrachtigd.
In het bestuur zijn benoemd:
•  Marij van Deutekom, bestuurder 

Notre Dame des Anges (Ubbergen), 
categorie tot 3500 leerlingen;

•  Ruth Kervezee, bestuurder Esprit 
Scholengroep (Amsterdam), categorie 
3500-9000 leerlingen.

In de ledenadviesraad zijn benoemd:
•  Dries Koster, bestuurder SG Wolfsbos 

(Hoogeveen), categorie tot 3500 
leerlingen;

•  Ineke de Roo, bestuurder Aletta 
Jacobs (Hoogezand/Sappemeer), 
categorie tot 3500 leerlingen.

Daarnaast zijn de volgende leden 
herbenoemd in de ledenadviesraad:
•  Ton Broeren, bestuurder VOBO-

scholen (Best), categorie tot 3500 
leerlingen;

•  Henk van den Heuvel, bestuur 
OGVO (Venlo), categorie 3500-9000 
leerlingen;

•  Martin Jan de Jong, bestuurder van 
Gereformeerd Onderwijs Oost-
Nederland (Zwolle), categorie tot 
3500 leerlingen;

•  Annemarie Juli, bestuurder van OSG 
Schoon oord (Zeist), categorie tot 
3500 leerlingen;

•  John Monsewije, bestuurder SVOPL 
(Heerlen), categorie 3500-9000 
leerlingen.

VO2020-TOUR WEER 
VAN START
De VO-raad trekt komend voorjaar 
opnieuw langs scholen in het land. In 
de komende tour draait het vooral om 
de vraag hoe scholen werken aan de 
ambities richting 2020.
Tijdens de tour die we begin dit jaar 
organiseerden, bogen ruim 500 school-
leiders en bestuurders zich over de vraag 
hoe we het onderwijs toekomst bestendig 
kun nen maken en wat daarvoor nodig is. 
Daar kwamen hele duidelijke ideeën uit 
voort over waar het heen moet. In de 
komende tour draait het vooral om de 
vraag hoe scholen werken aan goed en 
eigentijds onderwijs.
De VO-raad wil met de VO2020-tour 
school leiders en bestuurders een podium 
bieden om los van de waan van de dag 
ideeën uit te wisselen. Dit doen we door 
iedere individuele school uit te nodigen 
hun vragen, ideeën, dilemma’s en oplos-
singen bij het werken aan goed en eigen-
tijds onder wijs te komen delen. Ook wil 
de VO-raad horen hoe dit innovatie-
proces optimaal ondersteund kan worden 
in de belangenbehartiging en de onder-
steuning. Dit alles heeft als doel om de 
beweging die op initiatief van de sector 
is ingezet, te helpen versterken.
Ook nu organiseren we de bijeenkomsten 
in samen werking met de regiobesturen. 
U ontvangt namens het regiobestuur een 
uitnodiging. In de planning houden we 
rekening met de ‘bestuurlijke drukte’.

 Inschrijving vindt plaats via  
www.vo-raad.nl/agenda

k KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.VO‑RAAD.NL

STAATSSECRETARIS DEKKER 
TE GAST OP ALV
Staatssecretaris Sander Dekker was 
27 november gastspreker op de Algeme ne 
Ledenvergadering van de VO-raad. Er 
werd met de staatssecretaris openhartig 
gesproken over actuele thema’s als de 
rekentoets, de pestwet maar ook over 
de onderlinge verhouding en tussen 
onderwijs veld en politiek en mogelijk-
heden om meer maatwerk te bieden aan 
leerlingen.
De ledenvergadering nam verder een 
aantal belangrijke besluiten. Zo gaat de 
Code Goed Onderwijsbestuur Voort-
gezet Onderwijs regels bevatten die 
gelden als lidmaatschapseis van de 
VO-raad. Ook zal het gesprek over goed 
bestuur worden versterkt, onder andere 
door het faciliteren van collegiale visita-
tie en (leer)netwerken voor bestuurders, 
maar ook door het stimuleren van de 
horizontale dialoog. In de komende 
maanden zal worden gewerkt aan de 
totstandkoming van een nieuwe code. 
Hiertoe zijn een aantal concrete proces-
afspraken gemaakt.
Verder heeft de ALV na positieve 
adviezen van onder andere het school-
leidersplatform de Beroepsstandaard 
Schoolleider VO vastgesteld. De 
beroeps standaard vormt de basis voor 
de ontwikkeling van het schoolleiders-
register, dat onder begeleiding van 
de VO-academie in 2015 tot stand 
gebracht zal worden.
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OPBRENGSTEN 5 JAAR 
PROJECT STIMULERING LOB
Het project Stimulering LOB, dat 
eind 2014 wordt afgerond, heeft 
vijf infographics gepubliceerd waarin 
de opbrengsten van het project worden 
samengevat én vooruit wordt gekeken. 
Welke kennis is opgedaan, welke 
producten en diensten zijn ontwikkeld 
en waar staat het veld nu op het gebied 
van loopbaan oriën tatie- en begeleiding? 
En wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de toekomst?
LOB blijft ook na 1 januari 2015 
een belangrijk thema waaraan scholen 
blijven werken. Ze kunnen hierbij 
gebruik maken van de ontwikkelde 
producten en opgedane kennis en 
ervaringen. De website van het project 
Stimulering LOB blijft nog minimaal 
een jaar in de lucht. De VO-raad zal 
u informeren over de wijze waarop 
scholen in de toekomst zullen worden 
onder steund bij het verankeren en 
verstevigen van LOB.

 www.lob-vo.nl

09/12 Bijeenkomst overgang po-vo
Wie Bestuurders, schoolleiders, IB’ers, POVO- 

en zorgcoördinatoren, medewerkers samen-
werkingsverbanden uit het po en vo en 
gemeenteambtenaren.

Waar Roermond

10/12 Ledenbijeenkomst CAO VO en Wet Werk en 
Zekerheid

Wie Schoolleiders en bestuurders
Waar Utrecht

20/01 Bijeenkomst regio 5 (oost): ontgroening en 
vergrijzing

Wie Leden VO-raad
Waar Nog niet bekend

20/01 Jaarcongres VMBO: ‘Gepersonaliseerd leren 
voor leerlingen en docenten’

Wie Docenten, schooldirecties vmbo, teamleiders 
en middenmanagers

Waar Ede

27-31/01
 NOT – Nationale Onderwijstentoonstelling 2015
Wie Alle onderwijsprofessionals
Waar Utrecht

5/02 Havo-congres: trots op de havo
Wie Schoolleiders en docenten
Waar Ede

26/03 VO-congres 2015
Wie Leden van de VO-raad
Waar Nieuwegein

Kijk voor meer informatie op  
www.vo-raad.nl/bijeenkomsten
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PRIVACY LEERLINGEN MOET 
GEBORGD BLIJVEN
Diverse media berichtten dat educatieve 
uitgeverijen en basisscholen onzorgvuldig 
omgaan met digitale privégegevens van 
leerlingen. De VO-raad hecht grote 
waarde aan de privacy van leerlingen en 
vindt dat die gegevens geborgd moeten 
zijn. We zullen daarom uitgeverijen en 
andere partijen die in het vo met digitale 
leerlinggegevens te maken hebben, hierover 
aanspreken. De VO-raad wil van partijen 
die met leerlinggegevens van doen hebben, 
de garantie dat die gegevens bij hen veilig 
zijn, nu én in de toekomst. De VO-raad 
pleit er verder voor dat schoolbesturen 
explicietere afspraken maken met uitgevers 
als het gaat om privacy en ondersteunt 
schoolbesturen daarbij door onder meer 
modelcontracten te ontwikkelen.
De VO-raad vindt dat er publiek toezicht 
nodig is op het beheer van de informatie. 
Uitgangspunt is steeds dat scholen de regie 
houden over de gegevens en de verstrek-
king daarvan aan andere partijen. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de verwerking van 
de leerlinggegevens en de dienstverlening 
van uitgeverijen die ze daarbij inschakelen.

25 jaar tweetalig onderwijs in Nederland

Bij het verjaardagsfeestje van 25 jaar tweetalig onderwijs in Nederland 

hoort een cadeau. De stuurgroep van het Landelijk netwerk tweetalig 

onderwijs koos ervoor om aan twee historici de opdracht te verlenen 

de geschiedenis voor het nageslacht vast te leggen. Annette Koster 

en Leo van Putten, beide lang betrokken bij het tweetalig onderwijs, 

waren bereid die uitdaging aan te nemen. 

Zij kozen ervoor, om naast het bestuderen van archiefmateriaal en 

literatuur, een aantal belangrijke hoofdrolspelers uit die afgelopen  

25 jaar tto te interviewen. 

Het heeft geleid tot een caleidoscoop aan verhalen. Beginnend in het 

turbulente jaar 1989, het jaar van het protest op het Tiananmenplein in 

de Chinese hoofdstad Beijing dat op bloedige wijze werd onderdrukt. 

De hele wereld zag hoe een eenzame demonstrant de colonne 

tanks, die het plein wilden ontruimen, tegenhield. Honderden 

mensen kwamen om het leven. Het was ook het jaar van de hoop, 

het jaar waarin de Berlijnse Muur viel, een gebeurtenis die velen nog 

op het netvlies gebrand zal staan. In dat jaar ontstond in Hilversum 

de gedachte dat het voor leerlingen een toegevoegde waarde zou 

hebben als zij, meer dan tot dan toe gebruikelijk was, met het Engels 

als voertaal in aanraking zouden komen. Andere scholen met een 

internationale afdeling sloten zich hierbij aan en de start van het 

tweetalig onderwijs was een feit.  

Passie voor
tweetalig  
onderwijs:
een  
geschiedenis 
van 25 jaar 
succesvol  
onderwijs 
vernieuwen

Passie voor tw
eetalig onderw

ijs: een geschiedenis van 25 jaar succesvol onderw
ijs vernieuw

en

Op 26 november vierde het tweetalig onderwijs zijn 25e 
verjaardag. Zo’n jubileum is weinig onderwijsvernieuwingen 
gegeven. Wat maakt tto een uitzondering? In gesprek met 
Stephan Meershoek, bij het Europees Platform verantwoorde lijk 
voor tweetalig onderwijs.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen 25 jaar?
“We zijn vooral trots op de kwaliteit en ontwikkeling van het onder-
wijsconcept. Het is bedacht en vormgegeven vanuit het eigenaarschap 
van scholen. Tto heeft een enorme groei door gemaakt. Inmiddels 
volgen 30.000 leerlingen het profiel en is het naar alle niveaus 
uitgerold: vwo, havo en vmbo, waar het almaar beter vorm krijgt. 
Afgelopen zomer hebben de eerste tto-vmbo’ers hun diploma gehaald. 
Nuttig, want internationalisering gaat alle leerlingen aan.”

Tto, dat is vakken in het Engels volgen. Of zit er meer achter?
“Veel meer. Tto heeft twee basisprincipes. Content and Language 
Integrated Learning staat voor de didactische methode, waarmee 
leerlingen gelijktijdig inhoud leren en taalvaardigheden opdoen. 
Tto-leerlingen werken veel met authentiek Engels materiaal: filmpjes, 
krantenartikelen. In BBC-English, maar ook in Indiaas of Zuid-
Afrikaans Engels. Het tweede principe is Europese en Internationale 
Oriëntatie. In antwoord op de globalisering moeten leerlingen ook 
interculturele vaardigheden opdoen. Dat zien we gelukkig terugkomen 
in de huidige discussie over wat leerlingen moeten kunnen als ze in 
2032 van school komen.”

Hoe verwerken tto-scholen interculturele vaardigheden in 
het curriculum?
“Door internationale aspecten in lesinhouden extra aan te zetten, 
activiteiten met een internationaal karakter te organiseren en natuurlijk 
via fysieke en online uitwisseling. Doel is vooral de onderdompeling in 
een andere cultuur. Denk aan projecten waarin leerlingen samenwerken 
met leerlingen uit andere landen. Op schoolniveau kan internationali-
sering best klein en ad hoc worden ingestoken. Een duurzamere aanpak 
vergt structureel beleid. Dan moet je kunnen verwoorden wat 
internatio nalisering bijdraagt aan het leerproces. Voor begeleiding 
daarbij kunnen scholen onder meer terecht bij het Nivo-netwerk*.” 
* www.europeesplatform.nl/nivo

  De jubileumpublicatie over 25 jaar tto is te bestellen via 
europeesplatform.nl/publicaties
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DEBAT CURRICULUM: FOCUS OP 
VOORWAARDEN EIGENTIJDS ONDERWIJS
Staatssecretaris Dekker wil een nationale dialoog voeren over 
de opdracht voor het funderend onderwijs en zo komen tot een 
integrale visie op het curriculum. Dat zegt hij in een brief aan 
de Tweede Kamer. De VO-raad is voorstander van een breed 
maatschappelijk debat over de vraag wat jongeren in het funderend 
onderwijs moeten leren om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. 
We zien dat er een grote behoefte bestaat onder schoolleiders, 
bestuurders en leraren om eigentijdser onderwijs te kunnen bieden 
met meer aandacht voor brede vorming en meer maatwerk. Wel 
moet voorkomen worden dat het herformuleren van de kerndoelen 
tot doel wordt verheven, omdat dat tot een verkeerde focus in het 
debat zou leiden.
Het voorstel van de staatssecretaris voor een (periodieke) herijking 
van het curriculum is een antwoord op de kritiek van de WRR in 
haar rapport ‘Naar een lerende economie’ dat de inhoud van het 
onderwijs onvoldoende aansluit op de ontwikkelingen in de samen-
leving en op de arbeidsmarkt. Door de wijze waarop de regering tot 
een herijking wil komen, namelijk ‘van onderop’, wordt tevens recht 
gedaan aan het debat over de effecten van de commissie-Dijssel-
bloem, naar aanleiding van de bevindingen van de Onderwijsraad.
De VO-raad constateert dat de richting voor het debat deels al in 
de VO2020-tour gegeven is, waar de VO-raad met schoolleiders 
en bestuurders sprak over de toekomst van het vo. Het is belangrijk 
dat deze in de sector reeds gevoerde discussies, die zijn weerslag 
deels hebben gevonden in het sectorakkoord, in het debat worden 
meegenomen.
Het gesprek over het curriculum zal ook onderdeel zijn van een 
vervolg op de VO2020-tour, die de VO-raad in de eerste maanden 
van 2015 organiseert.

 Voor bijdragen aan het debat is de website onderwijs2032 
ingericht en de hashtag #onderwijs2032 in gebruik genomen.

SCHOOLGEBOUWEN SCOREN 6,5
Docenten, leerlingen en ouders uit het po en vo 
beoordelen de kwaliteit van hun schoolgebouw 
met gemiddeld een 6,5. Dat blijkt uit het 
onderzoek ‘Check je schoolgebouw’ van de 
Algemene Rekenkamer.

VIGNETTEN GEZONDE SCHOOL 
UITGEREIKT
Het Blariacumcollege in Venlo, het Comenius 
College in Hilversum en het Vechtdal College in 
Dedemsvaart hebben als eerste vo-scholen in 
Nederland een vignet Gezonde School 
ontvangen.

BESTE ONDERWIJSJAARVERSLAG
Stichting CITAVERDE College uit Herten-Roermond 
heeft in de categorie vo de verkiezing van het 
beste onderwijsjaarverslag van Nederland 
gewonnen.

MELD U AAN!
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws in het vo? Meld u dan nu aan voor onze 
digitale nieuwsbrief! Ga naar www.vo-raad.nl 
voor het aanmeldformulier.

k KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.VO‑RAAD.NL
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Met flink wat opdrachten op zak trad Tilly van Wijk ruim drie jaar geleden 
aan bij het Ashram College, dat kampte met exploitatietekorten en een 
veel te duur taakbeleid. Binnen een jaar was de school weer financieel 
gezond en begon een inspannend vervolgtraject op het gebied van 
taakbeleid en verticalisering. “Ik wilde het goede behouden en de school 
niet dood organiseren.”

Tekst: Hanneke van der Linden / Fotografie: Josje Deekens

Het Ashram College is een scholengemeenschap voor 
vmbo, havo en vwo, met vestigingen in Alphen aan de 
Rijn (1950 leerlingen) en Nieuwkoop (410 leerlingen). 
Ashram betekent letterlijk ‘leefgemeenschap’. De school 
is in de jaren zeventig gesticht en heeft de persoonlijke 
vorming van de leerling tot diep in de genen zitten.

Drie jaar geleden trad u aan als voorzitter van 
het college van bestuur. Welk veranderproces 
heeft het Ashram College sindsdien doorlopen?
“Verandering gaat altijd door; we zitten er nog mid-
den in. Toen ik binnenkwam, kreeg ik van de raad 
van toezicht de opdracht de school financieel gezond 
te maken en aan de slag te gaan met verticalisering.
Mijn eerste prioriteit was om de school weer financieel 
gezond te maken, want de situatie was urgent. Er waren 
grote en structurele exploitatietekorten. Met name het 
taakbeleid was problematisch. Onze scholengemeenschap 
heeft een informele structuur. Het is hier warm, kind-
gericht. Er zijn veel initiatieven op het gebied van 
onderwijsvernieuwing, maar zonder veel samenhang. 
We hadden een taakbeleid waarin veel prioriteit werd 
gegeven aan ontwikkel- en andere taken en pas daarna 
aan lestaken. Op die manier kost taakbeleid veel uren 
en geld. Daar moest ik flink op bezuinigen. Het werd: 
eerst de lestaken invullen en wat er in de jaartaak van 
docenten aan ruimte overblijft, besteden aan ontwikkel- 
en andere taken. Dat is een enorme omslag, die aan 
de autonomie van de docenten raakte. Maar het lukte. 
De exploitatietekorten waren binnen een jaar wegge-
werkt. Iedereen heeft daar keihard aan meegewerkt. 
De mensen hier pakken het op en gaan ermee aan de 
slag, dat is ook typisch iets van deze school.”

En toen?
“Toen begon de school weer te groeien en was er 
iets meer geld beschikbaar. Daardoor ontstond de 
mogelijkheid om na te denken over de vormgeving 
van taakbeleid en kwam de opdracht tot verticalisering 

opnieuw in het vizier. Het doel was kleinschaliger 
organiseren en het onderwijs in de leerwegen verder 
verbeteren. Mijn zorg was hoe ik opnieuw een grote 
verandering door kon voeren zonder de passie van de 
mensen te verliezen, want die wilde ik behouden en 
niet dood organiseren.
Via mijn netwerk kwam ik in contact met organisatie-
adviesbureau BMC, waar Bob Brinkhof bezig was met 
het vormgeven van nieuw taakbeleid. Met hem en de 
afdelingsdirecteur van ons vwo, die projectleider van 
de stuurgroep taakbeleid is, zaten we al snel ideeën te 
ontwikkelen voor taakbeleid. Hoe kom je in gesprek 
met medewerkers zonder in ‘wij versus zij’ te vervallen? 
Hoe heb je een open gesprek over het belang van de 
medewerker en het belang van de organisatie en het 
team? En hoe kom je tot een goede afstemming 
daartussen?

‘De mensen hier pakken het op en 
gaan ermee aan de slag, dat is 
typisch iets van deze school’

Voor dit proces bleek het ‘ik-, wij-, het-model’ van 
Daniël Ofman goed toepasbaar. Dat model geeft ons 
een taal om alle verschillende belangen te bespreken en 
de gezamenlijkheid daarin te zoeken. Mijn filosofie is 
dat je een organisatie makkelijk verandert, althans op 
papier, want dan kun je het door voeren zoals het er 
staat. Jarenlang heb ik gedacht dat het zo maakbaar is, 
maar dat is niet zo. Ik wil mensen binnenboord houden, 
met motivatie en enthousiasme. Als je mensen echt met 
elkaar wilt laten samenwerken, moet er meer gebeuren. 
Verandering maakt per definitie kwetsbaar: het maakt 
mensen kwetsbaar om te bespreken wat ze meebrengen 
naar de organisatie. En het gaat tegelijkertijd over het 
team, het ‘wij’, en de organisatie, het ‘het’. Als je op 
zoek gaat naar het gemeenschap pelijke van deze drie 
en dat weet te vergroten, dan gebeurt het pas. Dan 
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komt er ruimte voor collectieve autonomie, voor 
samen leren.”

Welke vraag lag op tafel?
“Help ons goed taakbeleid ontwikkelen dat past binnen 
de financiële kaders van de school. En help ons de 
verticalisering op een goede manier vormgeven, door alle 
geledingen van de school heen, zonder dat we de passie 
en de gerichtheid op onze schooldoelen verliezen. Het 
gesprek met docenten moest veel meer gaan over wat we 
elkaar te bieden hebben. Wat kan een docent bijdragen 
aan de school en wat kan de school bijdragen aan de 
ontwikkeling van de docent? Wat is daarvoor nodig? 
BMC heeft managementtrainingen gegeven over de 
vraag hoe we met elkaar het gesprek voeren over de 
vormgeving van de veranderingen. Toen het taakbeleid 
afgelopen voorjaar bij de MR in stemming werd 
gebracht, werd de benodigde meerderheid net niet 
gehaald. Toen zijn we weer gaan onderzoeken wat dat 
betekent voor het idee dat we dachten samen te dragen. 
Afdelingsdirecteuren en teamleiders hebben daar met de 
medewerkers over gesproken en daar kwam uit dat het 
onderlinge vertrouwen nog niet groot genoeg is om het 
zó met elkaar te doen. Onder leiding van BMC zijn we 
doorgegaan afdelingsdirecteuren en teamleiders te 
trainen in het voeren van gesprekken met hun mede-
werkers. We willen dat zij onderliggende lagen herkennen 
en de dynamiek doorgronden, zodat er geen door onder-
ling wantrouwen gevoed wij/zij-gevoel ontstaat. Dat 
gesprek is opnieuw gevoerd tussen teamleiders en alle 
docenten, vanuit een werkelijke ontmoeting tussen beide 
partijen. We zien elkaar en er is vertrouwen opgebouwd. 
Volgend voorjaar is er een nieuwe stemming over een 
bijgesteld plan, vanwege de vernieuwingen in de cao.”

Hoe houdt u de regie over het veranderproces?
“Ik vind het als opdrachtgever heel belangrijk om 
eigenaar van het proces en het resultaat te blijven. 
Dat betekent onder meer dat belangrijke mededelingen 
aan de raad van toezicht en de medewerkers door de 
projectleider van de school of door mijzelf worden 
gedaan; niet door BMC. 
We hebben twee lijnen uitgezet. Samen met onze 
projectleider stuurgroep taakbeleid organiseert Bob 
Brinkhof bijeenkomsten; zij rapporteren aan mij terug 
over de inhoud. Daarnaast loopt er een management-
developmenttraject onder leiding van Peter van Biemen. 
Dit traject was aanvankelijk alleen voor de zes mensen 

van het managementteam bedoeld, maar toen we met 
de ontwikkeling van de verticalisering aan de slag gingen, 
is het verbreed naar de zes teamleiders van de school. 
Met Peter en Bob heb ik regelmatig gesprekken over hoe 
we ervoor staan, wat de voortgang is en wat er nog nodig 
is. Zij zijn gesprekspartners van mij, het MT of de team-
leiders, over wat we bijvoorbeeld nog aan vaardig heden 
te ontwikkelen hebben. Het is voor mij als opdrachtgever 
belangrijk om regelmatig met BMC rond de tafel te zitten 
en te praten over hoe het gaat, hoe het verdergaat, welke 
doelen we willen bereiken, enzovoort. Daarnaast is er natuur-
lijk overleg met de projectleider en de staf functio naris 
van P&O over de voortgang en hun visie daar op. Dat 
heeft regelmatig tot bijstelling geleid, soms in het tempo 
van het proces, soms inhoudelijk. De raad van toezicht 
informeer ik zeker twee keer per jaar over de voortgang.”

‘Ik wil mensen binnenboord houden’ 

Wat zijn de successen tot nu toe? 
“Hoewel er nog veel te doen is, halen we tussentijds 
mooie resultaten. De school is financieel gezond, het 
taakbeleid is ingrijpend aan het veranderen en het 
overgrote deel van de verticalisering staat op papier. 
Nu voeren we het gesprek om de samenwerking en 
het resultaat te behalen dat we voor ogen hebben. 
Daar zit de kern: in het voeren van het gesprek. Daar 
zijn we volop mee bezig. Daarnaast hebben we een 
mooie beleidscyclus ontwikkeld en een jaarplan. Het 
lijkt minimaal, maar het zijn grote veranderingstrajecten 
binnen onze school. Het thema van dit schooljaar is: 
‘samenwerking met elkaar’. Dat was er niet gekomen 
als we dit hele traject niet samen hadden doorgevoerd. 
Het is niet overdreven intensief, maar daar zit nu wel de 
scherpte in de organisatie. Binnen het Ashram College 
worden heel veel initiatieven genomen. Nu staan we 
voor de taak daar samenhang in te ontwikkelen door 
docenten in de kernteams en de secties te laten samen-
werken. We moeten het echt samen doen: er is geen 
enkel vak dat in zijn eentje een diploma uitreikt.”

Hoe pakken de docenten het op?
“De kernteambijeenkomsten zijn de ontmoetings-
plaatsen voor docenten. Alleen al het samenkomen met 
een verbeteragenda nodigt uit om te reflecteren op het 
onderwijs. Dat is heel waardevol. Er is bijvoorbeeld een 
groep docenten die de verbetering van het taalonderwijs 

‘We moeten het echt samen doen: er is geen 
enkel vak dat in zijn eentje een diploma uitreikt’
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heeft opgepakt. Zij hebben al een aantal studiedagen 
georganiseerd waarin volgens de laatste inzichten 
lesmateriaal wordt verbeterd en vernieuwd. 

‘De kern zit in het voeren van 
het gesprek’

Ook lopen er verschillende pilots waarin docenten uit 
verschillende afdelingen samenwerken aan onderwijs 
en kennisontwikkeling. In de havo werken docenten 
samen aan de pilot eduScrum, waarin leerlingen op 
basis van hun kwaliteiten in groepjes samenwerken. 
In het vwo zijn mentoren en vakdocenten gestart met 
het project ‘Remind learning’. Leerlingen en docenten 
nemen kennis van leerstrategieën, maar ook van wat 
er in de hersenen gebeurt bij het leren en waarom. 
Dit nemen ze mee in de opbouw van lessen en het 
leren. In het eerste jaar vmbo geven docenten in 
zowel Alphen aan den Rijn als Nieuwkoop vorm 
aan het project ‘Hé buur’. Er gebeurt veel en de 
gemeen schappelijkheid is groter geworden. Bij mij 
als bestuurder, het managementteam, teamleiders, 
docenten en het ondersteunend personeel.”

Wat zijn uw wensen voor het Ashram College?
“Ik zou heel graag willen dat onze school zich nog 
duidelijker onderscheidt in de regio, en dat de 
samenwerking tussen onderwijzend en onderwijs-
ondersteunend personeel verbetert, bijvoorbeeld 
op het gebied van ICT. Ik zou het mooi vinden als 
de mogelijkheden en kansen daarin worden benut. 
Daarnaast blijven we bezig met het implementeren 
van de organisatiestructuur. Het is nu tijd om onze 
teamleiders en kernteamvoorzitters te positioneren 
ten opzichte van de kernteams, en de plaats van de 
vaksecties en de vakgebieden uit te kristalliseren. Zo 
komt iedere keer een stukje van het traject aan bod.” 

Welke adviezen kunt u naar aanleiding van dit 
veranderproces aan collega-bestuurders geven?
“Zorg voor ondersteuning en voeding voor jezelf. 
Blijf eigenaar van het proces en blijf jezelf ontwik-
kelen. Ik ben in samenwerking met Peter van Biemen 
ook met mezelf aan de slag gegaan. Verder zit ik in 
twee informele netwerken van bestuurders uit het 
onderwijs. We ontmoeten elkaar, discussiëren en 
bezoeken elkaars scholen. Dat is ondersteunend en 
inspirerend.” 

CV TILLY VAN WIJK

Geboren 25 juni 1953, Montfoort

Opleiding  Mulo, havo, pedagogische 
academie, sociale pedaogiek.

Werkervaring
1979 - 1987  Docent en coördinator Stichting 

Volwasseneducatie, tweede kans, 
Utrecht

1987 - 1992  Coördinator VTV: Hulpverlening 
Seksueel Misbruik, Utrecht

1992 - 1995  Coördinator en diensthoofd 
Twents Psychiatrisch Ziekenhuis 
Helmerzijde

1995 - 1998  Manager bij Stichting Haaren-
dael/Groote Cingels, samen-
werken de instellingen voor de 
zorgverlening aan mensen met 
een verstandelijke handicap

1998 - 2002  Directeur/bestuurder SPD 
Groningen (MEE), organisatie 
voor ambulante dienst en hulp-
verlening voor mensen met een 
handicap

2002 - 2010  Centraal directeur openbare 
scholengemeenschap Winkler 
Prins te Veendam

2010 - 2011  Zelfstandig bestuursadviseur 
Groningen

2011 - heden  Voorzitter college van bestuur 
Stichting Ashram College 
Alphen aan den Rijn

Tilly van Wijk is getrouwd met Henk Wassink.
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Eind september 2014: Bart van Dam pakt de telefoon. 
Hij is rector van het Marecollege, een vrije school in 
Leiden. “De inspectie had meegedeeld dat onze vwo-
afdeling een te groot verschil had tussen CE en SE. 
Het CE-cijfer zelf lag onder het landelijk gemiddelde. 
Er kwam een negatief inspectieoordeel aan. We zijn 
meteen hulp gaan zoeken en kwamen snel uit bij de 
VO-raad en het project Leren verbeteren.”
Maartje Smeets leidt dat project: “Wij ondersteunen 
scholen met afdelingen met een attendering of waar-
schuwing of het predicaat (zeer) zwak om snel hun 
onderwijskwaliteit op orde te krijgen. Onder andere 
via kosteloze begeleiding door adviseurs. Zij helpen 
bijvoorbeeld met een startanalyse en het opstellen van 
een verbeterplan.”
Vanaf 2015 breidt Leren verbeteren de ondersteunings-
mogelijkheden uit. Zo kunnen straks ook scholen met 
een attendering/waarschuwing kosteloze begeleiding 
door een adviseur aanvragen. Smeets: “Daarmee kun 
je vanaf het moment dat opbrengsten achteruit gaan, 
gericht actie ondernemen. En sta je er niet alleen voor.”

Zichtbare kracht
Dat laatste was voor het Marecollege belangrijk, zegt 
Van Dam: “Er wachtten ons moeilijke beslissingen 
waarin we iedereen wilden meekrijgen. Hulp van iemand 
die objectief meekijkt en meedenkt, is dan erg prettig. 
Vanwege hun handelingssnelheid en adequate actie is 
onze keuze op Leren verbeteren gevallen. Ik ben erg 
tevreden over de begeleiding en het verbetertraject waar 
we nu alweer middenin zitten.”

Een goede match tussen school en adviseur is voor Leren 
verbeteren een uitgangspunt. Smeets: “Alle adviseurs in 
onze pool hebben praktijkervaring en expertise. Maar 
voor de beste match bespreken we alle relevante varia-
belen: wat is de ondersteuningsvraag, om wat voor 
school gaat het, wat is de context van de problematiek?”

‘Ons heeft die blik van buitenaf 
enorm geholpen’

De adviseur in kwestie, Mark Manders, ervoer direct 
een klik met de schoolleiding: “Ik ben vertrouwd met 
een manier van denken waarin niet alleen naar resultaten 
wordt gekeken. Daar ligt de kracht van het Marecollege. 
Als ik er binnenloop, ervaar ik de bezieling van een school 
waar leerlingen, docenten en directie een gemeen schap 
vormen. Daarover was geen discussie nodig. Wel over 
hoe de school haar kracht zichtbaarder kan maken in 
resultaten. In een paar weken tijd hebben we een inten-
sief traject gevolgd en heeft de school grote stappen 
gezet.”

Dalende lijn
De inspanningen van de vo-sector om het aantal (zeer) 
zwakke afdelingen te minimaliseren, hebben vruchten 
afgeworpen. Afgelopen schooljaar voldeed 89,9 procent 
van de vo-scholen en 91,0 procent van de (v)so-scholen 
aan de minimumeisen. Leerlingen hebben echter recht 
op 100 procent. Daarom zegt Smeets: “Scholen, neem 
contact met ons op, gebruik onze kennis, menskracht 
en middelen!”

Extra hulp aan zwakke afdelingen (en nu ook aan risicoscholen)

DE URGENTIE VAN 
PROJECT LEREN VERBETEREN
Het voortgezet onderwijs werkt hard aan het minimaliseren van 
het aantal (zeer) zwakke afdelingen. Het Sectorakkoord geeft 
die ambitie vorm met scherpe deadlines voor verbeteringen. 
Om terugkeer naar een basis arrangement te vergemakkelijken, 
breidt het project Leren verbeteren het ondersteuningsaanbod uit.

Tekst: Martijn Laman / Fotografie: Ewouter.com
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Schoolleider Van Dam vond het logisch om ondersteuning 
te zoeken. “Met Mark Manders hebben we het traject 
van begin af aan gemeenschappelijk kunnen maken. 
Alle docenten voelen zich betrokken en geïnformeerd. 
Dan komt vanzelf de vraag: ‘Wat kan ik bijdragen?’”
Voor Manders is die schoolbrede aanpak een voor-
waarde: “In het kennismakinggesprek blijkt vaak dat de 
school van alles heeft geprobeerd om de problemen op te 
lossen. Blijft het effect uit, dan kan een zekere verbeter-
moeheid optreden. Op het Mare speelt het niet, maar bij 
de meeste scholen maakt gebrek aan onderling vertrouwen 
het lastig. De schoolleiding duwt, docenten duwen terug, 
een vertrouwensbreuk is het resultaat. Onze vorm van 
ondersteuning maakt het makkelijker het hele plaatje te 
overzien en de lange termijn centraal te stellen. Als je 
tegelijkertijd op ieders persoonlijk niveau inzicht en 
urgentiebesef creëert, kun je structurele slagen maken.”

Reflectie
In totaal duurde het adviestraject op het Marecollege 
vier dagen, maar op basis van cofinanciering krijgt de 
school nog vervolgondersteuning. Inmiddels ligt er een 
breed gedragen verbeterplan, ingestoken vanuit de 

visie en eigenheid van de school. Van Dam heeft alle 
vertrouwen in een positieve afloop: “Het is én als vrije 
school de brede ontwikkeling van het kind centraal 
stellen én de zaken op orde hebben. De inspectie ziet 
dat urgentiebesef ook al terug.”

‘We bouwen goed aan versterking 
van het vo’

Dat het project nu ook ‘risicoscholen’ bedient, vindt 
Van Dam uitstekend: “Voorkomen is beter. Ons heeft 
die blik van buitenaf enorm geholpen. Even dat bewust-
zijnsmoment pakken om de ontwikkelingen in de school 
breed te bekijken – daarvoor vinden we dit de beste 
manier.”
Adviseur Manders is zelf rector van het Amstelveen 
College, dat een aantal jaar geleden nog in zwaar weer 
verkeerde, maar nu geldt als regionaal voorbeeld voor de 
aanpak van verbeteringen. Hij deelt op zijn beurt graag 
een pluim uit aan de VO-raad: “Het mag wel eens gezegd 
worden dat we als sector, via onze werkgevers organisatie, 
zo goed bouwen aan versterking van het vo. Onder andere 
door, inderdaad, het project Leren verbeteren.” 

LEREN VERBETEREN: ONDERSTEUNING IN 2015

p Scholen met een afdeling met attendering/waar-
schuwing kunnen twee dagdelen gratis onder-
steuning door een adviseur aanvragen, met optie 
voor uitbreiding vanuit co-financiering.

p Voor scholen met zwakke afdeling(en) zijn zeven 
dagdelen kosteloze ondersteuning door een 
adviseur beschikbaar, met optie voor uitbreiding 
vanuit co-financiering.

p Scholen met zeer zwakke afdelingen kunnen vanuit 
co-financiering één jaar wekelijks ondersteuning van 
een procesbegeleider krijgen. 

p Via de website kan iedere school kosteloos een 
uitgebreid pakket aan brochures, instrumenten en 
praktijkvoorbeelden aanvragen/downloaden, 
waaronder de Toolkit Opbrengstgericht Werken.

p Regelmatig organiseert het project gratis 
kennisbijeenkomsten voor scholen met een (zeer) 
zwakke afdeling.

p (Zeer) zwakke afdelingen kunnen als nulmeting, 
tussenmeting of eindmeting ook een audit 
aanvragen. 

Meer informatie op projectlerenverbeteren.nl
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DE LEERLING CENTRAAL
Hoe richt je je curriculum zo in dat de individuele talenten van leerlingen tot hun 
recht komen? We spreken met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Innova en 
een leerling van het Pallas Athene College.

Tekst: Marijke Nijboer / Fotografie: Dirk Kreijkamp

Op het Pallas Athene College in Ede koos Dyoerdt 
Alkema voor ‘Vwo Sprint’. Bij dit traject mogen leer-
lingen de eerste drie leerjaren in twee jaar afronden. 
Leerlingen mogen het zo gewonnen jaar gebruiken 
om eerder aan hun vervolgstudie te beginnen, of om 
onder de noemer van een ‘minor’ twee maal een half 
jaar verbreden en verdiepen. Dyoerdt (15, 4 vwo) 
maakte gebruik van een bezoek van staatssecretaris 
Sander Dekker aan zijn school om een stage bij 
OCW te regelen. Daarnaast volgt hij bij de 
Radboud Universiteit het vak Inleiding tot de 
rechtswetenschap. “Ik weet nog niet of ik rechten 
wil gaan doen; dit is een mooie manier om me te 
oriënteren.” Klasgenoten van hem volgen op de 

universiteit vakken als Oculus & lineaire algebra, 
bedrijfs kunde en psychologie.
Dyoerdt is blij met die bewegingsvrijheid. “Een school 
kan zoiets op allerlei manieren organiseren. Extra master-
classes kunnen ook heel goed en leuk zijn. Maar het 
levert mij heel veel op dat ik juist iets doe wat niet met 
leren te maken heeft. Geen extra natuurkunde project, 
maar een stage buiten school: daar was ik echt aan toe. 
Ik vind het belangrijk dat het doel duidelijk is, maar dat 
leerlingen zelf mogen weten hoe ze daar naar toewerken. 
Dan leer je omgaan met verantwoordelijk heid en de 
consequenties van je keuzes.”
Bij OCW doet Dyoerdt onderzoek naar de begeleiding 
van toptalenten in het vo. Die kan nog wel wat beter: 

Individualisering, digitalisering, ontgroening, vergrijzing, maar ook een ontwikkeling als globalisering vragen 
om nieuwe antwoorden en oplossingen van scholen. De VO2020-tour maakte duidelijk dat veel schoolleiders 
en bestuurders ook vinden dat het anders kan en anders moet in het onderwijs. Veel scholen zijn al bezig 
vorm te geven aan goed en eigentijds onderwijs. De afspraken in het in april 2014 afgesloten Sectorakkoord 
VO helpen om de ambities van scholen versneld te realiseren. De sector zelf heeft echter de regie in de 
beweging die zij wil inzetten. In deze rubriek laten we zien hoe scholen de uitdagingen oppakken. Deze 
aflevering draait om ‘de leerling centraal’. Een leerling, een teamleider en een deelschoolleider vertellen hoe 
leerlingen extra worden uitgedaagd met differentiatie in tempo en niveau.
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“Neem mijn school: wij begonnen met zestien Vwo 
Sprint-leerlingen in de eerste klas. Daar zijn nu nog 
zes mensen van over. Sommigen kozen echt veel extra 
vakken. Bij een meer persoonlijke begeleiding was dat 
hen waarschijnlijk afgeraden. Inmiddels gaat het beter; 
je merkt dat de school heeft geleerd van onze pilot.” 
Onlangs organiseerde Dyoerdt een bijeenkomst voor 
vo-scholen over de taken en verantwoordelijkheden van 
de talentencoördinator. “Daar kwamen acht scholen op 
af. Ik moet de resultaten nog op een rijtje zetten, maar er 
zaten interessante dingen bij.”

Tweefasen-vwo
Een andere vorm van flexibel onderwijs is het ‘Tweefasen-
vwo’ (2FV). Hier zit het havo-curriculum ingebouwd 
in het vwo. Leerlingen kunnen aan het eind van het 
vijfde jaar havo-eindexamen doen, en vervolgens door 
naar 6 vwo. De Open Schoolgemeenschap Bijlmer in 
Amsterdam biedt deze route sinds dit schooljaar aan 
voor de profielen cultuur & maatschappij en economie 
& maatschappij. “We zijn twee jaar geleden begonnen 
met de voorbereiding, en op het moment dat we echt 
de stap wilden nemen waren we met wiskunde b en 
natuurkunde nog niet zover,” vertelt deelschoolleider 
Klaske Blom. Vanaf volgend jaar doen alle profielen 
mee.
Blom: “Helaas mag je volgens de wet vwo-leerlingen niet 
officieel een havodiploma laten halen. Als we dat toch 
doen snijden we in ons eigen vlees, want dan vormen 
zij ‘afstroom’. En als ze vervolgens doorgaan naar 6 vwo, 

vormen ze geen ‘opstroom’. Dat is een rigiditeit in de 
wetgeving waar we tegenaan lopen. Wij laten ze nu 
havo-examen doen, maar tellen dat als een school-
examen. Ze krijgen ook geen diploma.”
Desondanks zit 2FV de school als gegoten: “Wij hebben 
een heterogene onderbouw waar kinderen van vmbo-
basis tot en met vwo bij elkaar zitten. We hechten er 
erg aan dat kinderen met verschillende achtergronden, 
zowel cognitief als cultureel als qua talenten, samen 
opgroeien. In onze 4 vwo-klas zitten nu ook havo-
leerlingen met vwo-potentie. Ze trekken samen op 
en versterken elkaars ambitie. Zo wordt het misschien 
gemakkelijker om daarna nog één jaar te werken voor 
het vwo-diploma. Vwo-leerlingen die in hun ontwik-
keling al verder zijn, hoeven niet per se havo-examen 
te doen, maar kunnen wel alvast ervaring opdoen in 
het examen doen. Dat is geen overbodige luxe, want het 
is lastig voor leerlingen om een paar weken lang op de 
toppen van hun kunnen te presteren. We zien kinderen 
tijdens examens vaak minder presteren dan wij als school 
van hen gewend zijn.”

‘Helaas mag je volgens de wet 
vwo-leerlingen niet officieel een 
havodiploma laten halen’

Op de havo mogen leerlingen vakken volgen op een 
hoger niveau. Ook hier zou Blom graag meer souplesse 
zien. “Een leerling die alle vakken op vwo-niveau doet 

DE VO‑AGENDA OVER ‘DE LEERLING CENTRAAL’
De individuele talenten van leerlingen staan centraal. 
De structuur volgt de leerling. Leerlingen worden 
uitgedaagd, in alle schoolsoorten en op alle niveaus. 
Scholen leveren maatwerk, bijvoorbeeld door te 
differentiëren in niveau en tempo.
De overheid: zorgt voor meer flexibiliteit in het systeem 
zodat scholen kunnen inspelen op verschillen tussen 
leerlingen. Inventariseert knelpunten in wet- en 
regelgeving, biedt wettelijke experimenteerruimte, past 
regelgeving aan. Biedt een toezicht- en waarderings-
kader dat uitnodigt tot vernieuwing. De nieuwe wet 
onderwijstijd zal scholen veel meer ruimte bieden om 
hun eigen onderwijsprogramma te maken en om 
leerlingen individueel maatwerk te bieden. Samen met 
andere maatregelen zoals het afsluiten van vakken op 
meerdere niveaus, het aanbieden van versnelling voor 
de extra goede leerlingen en het examen afleggen in 

het voorlaatste jaar, zorgt de nieuwe wet op de 
onderwijstijd er voor dat scholen veel beter onderwijs 
op maat kunnen maken en een onderwijsprogramma 
kunnen maken dat inspeelt op de talenten en 
mogelijkheden van de leerlingen (in plaats van 
andersom).
De VO- raad: faciliteert onder meer het bieden van 
maatwerk aan leerlingen door kaderafspraken te 
maken met MBO Raad, VHO, VSNU en OCW.
Scholen: voorkomen dat leerlingen langer dan 
nodig thuiszitten. In 2020 beheersen alle leraren 
de basis- en complexe vaardigheden. Afdelingen 
met het predicaat ‘zeer zwak’ verbeteren zich binnen 
één jaar; ‘zwakke’ afdelingen binnen twee jaar. 
Jaarlijks meten scholen de leerlingtevredenheid. 
Streven: het landelijk percentage zittenblijvers daalt 
van 5,8 naar 3,8 in 2020.

‘Ik vind het belangrijk dat het doel duidelijk is, 
maar dat leerlingen zelf mogen weten hoe ze 
daar naar toewerken’
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IK EN VO2020
Klaske Blom / deelschoolleider Open Schoolgemeenschap Bijlmer

“We moeten toe naar onderwijs dat bij een kind past, en naar bijbehorende feedback en beoordelingen. 
Je moet natuurlijk duidelijke en eenduidige normen hebben waarmee je gemaakt werk beoordeelt. Vervolgens 
geef je die beoordeling op zo’n manier vorm dat een kind gaat nadenken over zijn eigen prestatie. Er komt net 
een jongen bij me langs, die vraagt: ik stond een 5,7 voor dit vak, en de docent heeft me een ‘matig’ gegeven. 
Klopt dat wel? Dan leg ik uit: voor jouw doen is dat cijfer matig. Wij willen kinderen op maat feedback geven 
waar ze mee verder kunnen: jij hebt dit laten zien, en langs dit pad kun jij je verbeteren.”

behalve wiskunde, krijgt toch een havodiploma. Laten 
we liever een diploma geven waar bij elk vak wordt 
vermeld op welk niveau het is gedaan. Dan is het aan de 
vervolgopleidingen om hun eisen goed scherp te stellen.”

Passende vorm
De invoering van 2FV ontmoette op Bloms school wel 
wat weerstand. “Sommige collega’s vreesden dat het 
niveau van het vwo zou zakken. Die angst is verdwenen, 
want we geven gewoon op vwo-niveau les. Daarbinnen 
kunnen we differentiëren. Hoe breder je groep, hoe 
gedifferentieerder je moet werken. Dat vraagt wel meer 
van je docenten.”
Bloms advies: kies een vorm van flexibilisering die bij je 
school past. “Wij hebben altijd vanuit heterogene groepen 
gedacht, en kinderen de mogelijkheid geboden om meer 
te doen. Als je vanuit je identiteit denkt, weet je welke 
vervolgstappen je moet zetten. SLO heeft inmiddels veel 
materiaal ontwikkeld dat je kan ondersteunen bij het 
bieden van gepersonaliseerd onderwijs.”

De pilot levert veel inzichten op, ook over Dyoerdts 
onderwerp: een goede advisering aan leerlingen. De 
school liet derdeklassers voor 2FV een meesterproef 
afleggen. “Dat wekte ambitie op: iedereen wilde graag 
meedoen, ook leerlingen die eigenlijk liever voor het 
gemak kiezen. Maar we hebben ook havojongens die 
graag verkondigen dat ze niks doen voor school. Dan 
denk je: hier gaat zoveel talent verloren. We moeten 
iedereen dus goed adviseren. 2FV vraagt een flinke 
investering, maar ik ben heel enthousiast. Dit is wat 
wij willen met kinderen.”

Leerling2020
Onder de vlag van Leerling2020 worden verschillende 
vormen van differentiëren verder ontwikkeld. Scholen 
zoeken hun eigen weg en delen kennis en ervaringen. 
Bij de koplopers zitten de zes scholen die zijn aangeslo-
ten bij Zo.Leer.ik! Zij onderzoeken de toepassing van 
het Zweedse Kunskapsskolan-model, dat uitgaat van het 
talent van leerlingen en streeft naar hoge leeropbrengsten 
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IK EN VO2020
Wilma ter Riet / teamleider Innova in Enschede

“Wij willen een leerling laten ontdekken wat hij wil en laten zien wie hij is, en hem helpen om diegene te worden. 
Het is belangrijk voor hem en voor de maatschappij dat hij niet een kopie wordt van wat we al kennen, maar 
zichzelf. We willen onze leerlingen leren om zichzelf te ontwikkelen. We denken ten onrechte dat alles maakbaar 
is; het is geen kwestie van controle. De school maakt niet de toekomst, maar legt de basis voor de toekomst. Niet 
door kinderen af te stemmen op ons beeld van de toekomst, maar door hen daarvoor rijp te maken. We willen hen 
zo ontwikkelen dat zij zelfbewuste mensen worden die samen de toekomst kunnen maken.”

en het goed benutten van de onderwijstijd. Een van deze 
scholen is Innova, een vestiging van Het Stedelijk 
Lyceum in Enschede.

Kinderen met een vmbo k-advies die 
veel Engels hebben gehad op de 
basisschool, kunnen Engels volgen 
op havo/vwo-niveau

Al moet Zo.Leer.Ik! officieel nog starten, Innova heeft 
deze werkwijze al doorgevoerd, in alle klassen en op 
alle schoolniveaus. “We zijn een nieuwe school met 
pas tachtig leerlingen,” vertelt teamleider Wilma ter 
Riet. “Dan kun je je leraren en leerlingen kiezen bij je 
nieuwe onderwijsconcept.” Dat de school in een oud 
gebouw zit, is geen hinderpaal. “De visie zit in de 
mensen, in de omgang met elkaar. Wij doen het met 
de middelen die we hebben.” Dat geldt ook voor het 
lesmateriaal. “We rapen alle lesstof zelf bij elkaar. 

We hopen dat er vanaf volgend jaar geschikte methodes 
voorhanden zijn. Het is een zoektocht, die doenlijk is 
omdat wij heel duidelijke leerlijnen hebben.”
Leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus 
volgen. “Kinderen die bijvoorbeeld een vmbo k-advies 
hebben, maar veel Engels hebben gehad op de basis-
school, kunnen eventueel Engels volgen op havo/vwo-
niveau.” De jaarklassen zitten bij alle vakken bij elkaar, 
maar kleinere groepen krijgen instructie op hun eigen 
niveau. De kernvakken krijgen alle aandacht. Daarnaast 
mogen kinderen zich ontplooien op gebieden naar keuze. 
Er wordt gestreefd naar authentieke op drachten. “Welk 
kind wil er nou een brief schrijven aan een niet-bestaande 
tante in Australië?” Dus organi seren leerlingen een feest 
en schrijven ze een brief aan de ouders en de buurt. 
Of ze leggen een schooltuin aan. Daarvoor moeten ze 
tevoren een plan indienen. Ter Riet: “Het is fantastisch 
om een twaalfjarige te horen uitleggen: vorige week 
kwam ik niet uit met mijn planning, maar nu wel, 
want ik heb het anders aangepakt.” 
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WAAR IS HET 
LERAREN‑
TEKORT?
‘Je kunt altijd nog zij-instromer worden.’ Een typerende opmerking 
over de onderwijsarbeidsmarkt. De werkelijke situatie blijkt 
ongrijpbaarder. Krimp hier, groei daar. Aardrijkskundeleraren 
genoeg, maar de wiskundesectie zoekt naarstig collega’s. 
Verwachte tekorten blijven uit. Hoe zit het werkelijk?

Tekst: Martijn Laman

Ja, lerarentekorten komen er zeker. Ze zijn er al. 
Kwantitatief en kwalitatief. Alleen niet overal in 
Nederland, niet overal in dezelfde mate, en evenmin in 
elk vakgebied. En de toekomst kan nog verschillende 
kanten op, ondanks bepaalde ‘zekerheden’. Duidelijk 
is: grip op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs 
vergt meer dan één hand. “Een van de weinige uitspra-
ken die lande lijk gelden, is dat er voor een aantal vakken 
kwalitatieve tekorten zijn, met name aan bevoegde of 
eerstegraads docenten”, vertelt Henriëtte Kassies, 
program maleider Arbeidsmarkt & Mobiliteit van Voion.
Hoe kan het dan dat het spook van (ook) kwantitatieve 
tekorten al jarenlang rondwaart, maar zich desondanks 
nog niet echt lijkt te manifesteren? “Voor veel vakken is 
er voldoende aanbod en tekorten zijn op schoolniveau 
vaak nog te behappen”, zegt Kassies. “Aan de leerlingen-
kant daalt regionaal soms de instroom en verder zit de 
sector bepaald niet stil bij alle prognoses. Er worden 
vele activiteiten georganiseerd om toekomstige tekorten 
te minimaliseren. Oudere leraren werken langer door, 
maar ook jonge leraren blijven langer, want bij een 
krappe economie zoeken mensen toch sneller zekerheid. 
Daarnaast bedenken scholen tijdelijke oplossingen, 
zoals het vergroten van de leraar-leerling-ratio. De 
knelpunten structureel oplossen, dat blijkt lastig.”

Knelpuntregio’s 
Knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt kunnen het 
best regionaal worden aangepakt. Van 2008 tot 2012 
subsidieerde OCW in twaalf knelpuntregio’s (toen 
nog ‘risicoregio’s’) de ontwikkeling van projecten om 
kwantitatieve en kwalitatieve tekorten te minimaliseren. 
Sindsdien is de subsidieregeling overgegaan in de meer 
informele regeling risicoregio’s. Kassies: “De regionale 
projecten worden heel divers ingekleurd. In het Zuid-
Hollandse project ‘Vissen in eigen Vijver’ bijvoorbeeld 
werden leerlingen die ergens in uitblonken, gestimuleerd 
om als ‘mentor’ brugklassers te begeleiden die juist extra 
aandacht konden gebruiken. Zo konden ze alvast ervaren 
hoe het is om iets uit te leggen. In elke regio is de 
samen  werking tussen scholen en lerarenopleidingen 
versterkt, zeker rond de begeleiding van beginnende 
studenten. Daarmee slaan de regio’s twee vliegen in 
een klap: vo-leerlingen denken mogelijk zelf sneller 
aan een baan in het onderwijs omdat ze vaker in 
aanraking komen met docenten in opleiding, en 
opleidingen en studenten ontwikkelen een adequater 
en actueler beroepsbeeld, wat uitstroom in de inductie-
periode vermindert.”
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ASTRID BREUKERS 
Projectleider ‘knelpuntregio’s onderwijsarbeids markt Stedendriehoek en IJssel/Veluwe’

‘Vind maar een blik wiskundedocenten’
“Onze regio heeft groeigemeenten én krimpgebieden. 
Nu, in november, kunnen we zo’n 25 vacatures nog 
steeds niet vervullen, vooral voor de bekende tekort-
vakken en eerstegraads functies. Ik steun die 100 
procent bevoegdheid in 2017 “(uit het Nationaal 
Onderwijsakkoord, red.). “Alleen: vind maar een 
blik wiskunde docenten, zeker als de economie weer 
opveert. In 2016 gaat ook nog een grote groep 
ervaren babyboomers met pensioen. Gelukkig helpt 
elke inspanning en ontwikkelen we van alles. 

Samen met de opleidings scholen versterken we het 
inductie traject en we werken aan een schoolcultuur 
waarin ontwikkeling centraal staat. Bijna 170 
docenten hebben momenteel een Regiobeurs voor 
studieverlof, via vo-ijsselveluwe.nl bereiken we veel 
bezoekers, we organiseren onderwijs banen markten 
met speed dates en alleen al het laatste jaar hebben 
ruim honderd kandidaten een selectietool ingevuld en 
een vierdaagse oriëntatiecursus gevolgd. Hierdoor zijn 
hun verwachtingen reëler geworden; daar ben ik 
tevreden over.”

11.766
Krasse knarren
p  In 2003 werd in het voortgezet onderwijs 

5.687 fte vervuld door medewerkers in de 
leeftijd van 58 tot 65+. In 2013 was dat 
11.766 fte, 19,6% van het totaal.

p  20% van de startende leraren verlaat na 
één jaar het voortgezet onderwijs. Na 5 
jaar is dat opgelopen tot 29%.

(Bron: Trends in Beeld 2014, ministerie van OCW)

‘DE 
KNELPUNTEN 
STRUCTUREEL 
OPLOSSEN, 
BLIJKT LASTIG’
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(Bron: Trends in Beeld 2014, 
ministerie van OCW)
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ADVERTENTIE

Grip op kwaliteit door inzicht in harde en zachte data
De eerste twee doelen die de inspectie nastreeft met
haar toezicht zijn klip en klaar: 
• Bewaken dat scholen voor voortgezet onderwijs

voldoen aan de basiseisen voor kwaliteit en streven 
naar betere kwaliteit. 

• Bevorderen dat scholen zelf in staat zijn om de 
basiskwaliteit van hun onderwijs te waarborgen.  

NIEUW: MMP Kwaliteitscholen plug-in
Sinds 1 oktober 2014 kunnen scholen onderzoeksresultaten en de voortgang van gespreksevaluaties uit het 
Bekwaamheidsdossier vanuit Kwaliteitscholen exporteren naar de QlikView Apps op het MMP. Deze 
resultaten worden met de Kwaliteitscholen plug-in beschikbaar gesteld in de Rendementen App en worden 
getoond in het Management Dashboard.

Combineer ‘harde’ en ‘zachte’ informatie
Met de Kwaliteitscholen plug-in bij de Rendementen 
App op het MMP kunnen bestuur en schoolleiding 
‘zachte’ kwaliteitsaspecten monitoren en bovendien 
gerichte vragen stellen om strategische beslissingen 
te ondersteunen. Dat kan in het groot bijvoorbeeld: 
“Is er een relatie tussen de ervaren werkdruk van 
docenten en de hoogte van het ziekteverzuim?” maar 
ook heel specifiek, bijvoorbeeld: “Is er een relatie 
tussen de waardering van differentiatie door 
leerlingen en de cijfers die docenten geven?”. 

Kwaliteitscholen
Ongeveer 650 vo-scholen hebben een licentie bij 
Kwaliteitscholen voor de borging van kwaliteit en de 
inrichting van het Bekwaamheidsdossier.
Tel: 011-5111906 en info@kwaliteitscholen.nl.

The Implementation Group
Data uit verschillende bronnen combineren en 
dashboards, analyse en rapportage: TIG is specialist in 
QlikView oplossingen voor het onderwijs.
Tel: 030-2740626 en info@tignl.eu. 

Wat onder kwaliteit wordt verstaan staat exact 
beschreven in het Toezichtkader Voortgezet 
Onderwijs 2013, dus daarover is duidelijkheid: Een 
school moet financieel gezond zijn, goed onderwijs 
geven, voldoende resultaten halen, een veilige om-
geving creëren en een professioneel personeelsbeleid 
voeren. In het toezichtkader zijn indicatoren daarvan 
nauwgezet beschreven.

Het draait om informatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het onderwijs, zo is dat wettelijk vastgelegd. Maar de 
inspectie stelt ook nadrukkelijk dat de schoolleiding 
een belangrijke plaats heeft in het toezichtproces. De 
schoolleiding moet zich niet alleen verantwoorden 
naar de inspectie en het bestuur, maar ook naar het 
personeel, de leerling en ouders. Om je te kunnen 
verantwoorden heb je informatie nodig. Om doelen 
te kunnen stellen ook. Net als voor het waarmaken 
van beloftes op het gebied van differentiatie, hoog-
begaafdheid, mentoraat, veiligheid. Zonder informatie 
kun je hoogstens een vinger in de lucht steken en 
hopen dat de wind uit de goede hoek waait. 

Kortom: alles draait om informatie. Om je te 
verantwoorden, beleid te controleren en te maken. 
Zonder de juiste informatie kunnen strategische 
beslissingen niet worden gemaakt, gecontroleerd en 
verantwoord. 

Met een managementplatform dat harde en zachte 
cijfers combineert kunt u elke vraag stellen. Niet dat 
elke vraag een eenduidig antwoord zal geven, de 
werkelijkheid is immers gecompliceerd, maar soms 
zal een antwoord op een vraag een eye-opener zijn 
en een beleidsvoornemen compleet veranderen. 
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Toekomstperspectief
In opdracht van Voion analyseerde onderzoeksinstituut 
ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) de onderwijs-
arbeids markt. Het resulterende rapport (zie  ) bevat 
ook toekomst ramingen. Senior onderzoeker en co-auteur 
Jos Lubberman: “Die ramingen zijn afhankelijk van 
zoveel factoren, dat ze per definitie wat onzeker zijn. 
De economische situatie, instroom op leraren-
opleiding en, gevolgen van de invoering van het leen-
stelsel, bevoegdheidseisen; dat maakt allemaal uit. 
Tegelijkertijd zullen leerlingenaantallen op macroniveau 
echt dalen, gaan er straks verhoudingsgewijs veel acade-
misch opgeleide docenten met pensioen en is de instroom 
op hbo- en universitair niveau in richtingen als natuur-
kunde, wiskunde en klassieke talen nog onvoldoende. 
Zeker omdat tekorten in die richtingen al aanwezig zijn: 
vacatures staan vaker en langer open.”

Versterking van de concurrentiepositie van de onderwijs-
arbeidsmarkt is daarom een must. Lubberman: “Het zal 
heel wat vergen om overeind te blijven. Anderen vissen 
in dezelfde vijver. Mbo, hbo, en bedrijfsleven hebben 
óók behoefte aan wiskundigen. Daarom kan het helpen 
om sectoroverstijgende samenwerking te zoeken.” 
Goed werkgeverschap en HRM-beleid kunnen eveneens 
helpen: “De Loopbaanmonitor Onderwijs laat zien dat 
starters minder snel geneigd zijn te vertrekken als ze 
deelnemen aan intervisie en een vaste aanstelling hebben. 
Veel docenten worden gemotiveerd door tevredenheid 
over de gesprekkencyclus en mogelijkheden tot scholing. 
Gelukkig kunnen scholen op dat vlak nog winst 
behalen.” 

 voion.nl/publicaties/arbeidsmarktanalyse-vo

PETER LORIST 
Secretaris van het platform Onderwijs arbeidsmarkt vo/mbo Regio Utrecht en senior beleidsmedewerker 
aan de Hogeschool Utrecht

‘Versterk de kwaliteit’
“Als knelpuntregio misten we informatie over 
kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktgegevens: 
hoeveel vacatures, in welke vakgebieden en voor 
welke graad, hebben we over vijf, tien, vijftien jaar? 
Wat wordt het aanbod? In 2010 heeft ons platform 
OCW en CentERdata benaderd om daar zicht op te 
krijgen. Zo is een nieuwe versie van het instrument 
planmirror* gerealiseerd. Nu kunnen alle regio’s en 
scholen hun activiteiten onderbouwen met vak-
specifieke toekomstprognoses. Het geeft ons tijd en 

focus. Ons platform richt zich nadrukkelijk op 
versterking van de kwaliteit. Dat gaat over de 
basis – opleiding en inductie – en over een 
doorlopende professionele ontwikkeling. Je bent 
als leraar nooit uitgeleerd. Dat bewustzijn is 
essentieel, en we zien het groeien. Er zijn vele 
voorbeelden van profes sio nalisering, bijvoorbeeld 
rond ICT in het onderwijs**.”

* planmirror.nl
** utrechtsekansen.nl

Verwachte onvervulde vraag in 2016 naar vak, 
in FTE, bij positief conjunctuurverloop

(Bron: De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijs personeel 
po, vo en mbo 2013-2025, oktober 2014, CentERdata)

Tekorten 
zijn op 
schoolniveau 
vaak nog te 
behappen
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VO IN BEELD

Waar Scheldemond College, Vlissingen
Wanneer Donderdag 27 november 2014, 15.20 uur
Waarom Leerlingen van mavo 2 bespreken de toneelvoorstelling 
Open Your Mind van Mind Mix na, die zij net hebben gezien. 
De voorstelling gaat over pesten, discriminatie en vooroordelen.

Fotografie: Josje Deekens
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Elkaar beter kennen, over de ‘muurtjes’ kijken en korte 
lijnen als er problemen moeten worden opgelost. Dat 
vinden Irma Pieper en Edward Harmsen het grootste 
winstpunt nu zij als vertegenwoordigers van respec-
tievelijk po- en vo-scholen in en rond Zutphen nauw 
samenwerken om de overgang van basisschool naar het 
voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Pieper is 
directeur van het Montessori kindcentrum de Plotter en 
spreekt in het overleg namens 22 basisscholen: “De zorg 
van het primair onderwijs stopt niet bij groep 8 en de 
zorg van het vo begint niet pas in de brugklas. Nu wij 
elkaar snel weten te vinden, kunnen we dat gemakke-
lijker waarmaken. We denken niet vanuit concurrentie 
maar willen, met behoud van ieders eigenheid, leerlingen 
optimaal plaatsen. Dat is ons gemeenschappelijke doel.”

‘Je moet geloven in ieder kind’

Veel scholen rond Zutphen hadden al afspraken over de 
overdracht van leerlingen, maar nu de partijen het over-
leg geïntensiveerd hebben, is het meer gaan leven, voegt 
Harmsen toe. De afdelingsleider vertegenwoordigt het 
Baudartius College in de werkgroep PO-VO Zutphen-
breed. Deze werkgroep bestaat uit zes vertegenwoor-
digers van vo-scholen en vier afgevaardigden die ruim 
honderd basisscholen vertegenwoordigen, met een 
onafhankelijke voorzitter. Alle scholen hebben onlangs 

een convenant ondertekend waarin de afspraken over 
de overgang zijn vastgelegd. Zo werken de scholen nu 
allemaal volgens een vast stappenplan aan de plaatsing 
van leerlingen. Ook de terugkoppeling over hun 
schoolloopbaan is geregeld. Er zijn afspraken over het 
onderwijskundig rapport, dat niet alleen de minimale 
informatie over een leerling en het schooladvies bevat, 
maar ook specifieke ontwikkelingskenmerken (met 
toestemming van de ouders). De basisscholen, zo is 
afgesproken, geven een enkelvoudig advies. Deze en 
andere afspraken kwamen tot stand door de leerling 
centraal te stellen en te vertrouwen op elkaars profes-
sionaliteit, aldus Harmsen en Pieper.

Struikelmoment
Rond Zutphen maken jaarlijks zo’n 2500 basisschool-
leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. In 
heel Nederland gaat het om circa 175.000 leerlingen. 
Een overstapmoment binnen het onderwijs kan een 
struikelmoment zijn voor leerlingen, of ze nu van de 
basisschool naar de brugklas gaan, of van het voortgezet 
naar vervolgonderwijs. Als ze niet in de onderwijs-
richting terechtkomen die bij ze past, kan dat verstrek-
kende gevolgen hebben: leerlingen raken gedemotiveerd, 
verlaten de school en krijgen minder kansen op de 
arbeidsmarkt.

SOEPEL VAN DE 
BASISSCHOOL 
NAAR DE BRUGKLAS

Nieuwe regelgeving overgang po-vo

De overstap van basisschool naar de brugklas kan en moet veel soepeler verlopen. 
Scholen in het basis en voortgezet onderwijs zoeken samen naar de beste 
uitwerking van de nieuwe regelgeving en kiezen daarbij vaak een eigen aanpak. 
Een overzicht van hun tips en het laatste nieuws over de regelgeving.

Tekst: Carolien Nout / Illustratie: Ad Kolkman
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Nadruk en controle op rendement in het voortgezet 
onderwijs leiden ertoe dat scholen nieuwe leerlingen 
strenger selecteren, constateerde de Onderwijsraad begin 
dit jaar in een advies. Leerlingen uit sociaal zwakkere 
milieus en laatbloeiers krijgen daardoor minder ruimte 
om te groeien in hun onderwijsloopbaan. Geef deze 
leerlingen meer ruimte, bepleit het adviesorgaan.
Een soepele overgang met aansluitende lesprogramma’s 
moet ervoor zorgen dat ieder kind op de juiste plaats 
in het voortgezet onderwijs terecht komt. Dat is de 
afgelopen jaren uitgewerkt in een aantal wetten en 
regels. De nieuwe Wet eindtoetsing po en de zorgplicht 
passend onderwijs hebben consequenties voor de 
eindtoets po, de positie van het schooladvies en de 

toelating tot het vo. Om scholen hierover te informeren 
en hen te helpen de overgang van leerlingen samen zo 
goed mogelijk te organiseren, hebben de VO-raad en 
PO-Raad een website gelanceerd: 
nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Schooladvies weegt zwaar
Het schooladvies, dat voor 1 maart moet worden uitge-
bracht, krijgt voortaan meer gewicht; het is leidend voor 
de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de 
verplichte eindtoets is aanvullend en fungeert als een 
onafhankelijke, tweede ‘check’. Vo-scholen mogen geen 
extra eisen stellen aan nieuwe leerlingen. Ze mogen wel 
andere gegevens opvragen over de leerling, maar deze 

VOORBEELDEN UIT DE REGIO

Friese plaatsingswijzer: op basis van het leerling-
volgsysteem vanaf groep 6 en aanvullende gegevens 
bepaalt een plaatsingscommissie het profiel van een 
leerling en daarmee het schooladvies.

POVO Utrecht: Utrechtse schoolbesturen en de 
gemeente hebben afspraken gemaakt over het proces 
van aanmelding en inschrijving. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in de zogenaamde POVO- procedure, 

waaraan alle Utrechtse vo-scholen zich committeren. 
Zie sterkvo.nl.

De Waterlandse overstap: een stappenplan in kleuren 
waarin de stappen, taken en verantwoordelijkheden 
voor alle betrokkenen zijn vastgelegd met een tijdlijn. 
Kijk op samenwerkingsverbandvowaterland.nl

De Lokale Educatieve Agenda (Nijkerk): leanijkerk.nl
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zijn niet bepalend voor de toelating tot een schoolsoort 
(vmbo, havo of vwo). Regionaal kunnen scholen onder-
ling afspraken maken over de gegevens die bij het 
school advies worden betrokken. 
Wat niet verandert, is dat vo-scholen een eigen toelatings -
beleid kunnen voeren op basis van de grond slag van de 
school en aanvullende toelatingseisen kunnen stellen 
voor profielklassen, zoals tweetalig onderwijs, kunst, 
dans of sport. Ook kan de school eigen beleid voeren 
voor de plaatsing van leerlingen, zoals een lotings-
procedure of voorrang voor broertjes of zusjes. 
Voorwaarde is dat het toelatingsbeleid van de school 
consistent en transparant is.
Omdat het schooladvies leidend is voor de toelating tot 
het voortgezet onderwijs, is het van groot belang dat het 
van hoge kwaliteit is. Uit onderzoek van de Onderwijs-
inspectie blijkt dat basisscholen over het algemeen zorg-
vuldig omgaan met schooladviezen. Toch is meer kennis 
over de manier waarop een goed gefundeerd schooladvies 
tot stand komt nuttig. Daarom heeft het onderzoeks-
instituut ITS op basis van literatuur- en praktijkonder-
zoek een handreiking gemaakt voor het opstellen van een 
goed schooladvies. De handreiking is binnenkort via de 
website te downloaden. Het advies goed onderbouwen, 
alert zijn op onderadvisering en goede communicatie 
met ouders: dat is voor basisscholen een belangrijke 
opdracht. 

Vertrouwen
Het voert te ver om op deze plaats alle details van de 
nieuwe regelgeving te bespreken; die zijn - met een lijst 
veelgestelde vragen - te vinden op de website nieuwe-
regel gevingovergangpo-vo.nl. Hoofdzaak is dat vo- 
en po-scholen met elkaar in gesprek moeten gaan 
om afspraken te maken over de stap naar de brugklas. 
“Zorg ervoor dat je niet in een wij/zij-stelling komt”, 
zegt Jessica Tissink, die als beleidsmedewerker bij de 
VO-raad nauw betrokken is bij dit onderwerp. “Po- en 
vo-scholen moeten dit samen oplossen en vertrouwen 
op elkaars professionaliteit. Er zijn veel mogelijkheden 

om maatwerk te bieden. Maar de betrokken partijen 
moeten er wel tijd in investeren.”
Op een aantal bijeenkomsten die de VO-raad, de 
PO Raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO 
over dit onderwerp organiseerden, bleek dat veel scholen 
de regels best ingewikkeld vinden. Er zijn bijvoorbeeld 
vragen over heroverweging: de aanpassing van het 
school advies als de eindtoets een ander, hoger beeld 
geeft, dan eerst werd geadviseerd. Die heroverweging is 
wettelijk verplicht. Leerlingen over wie twijfel bestaat, 
moeten in het voortgezet onderwijs op een zo hoog 
mogelijk niveau instromen. Mocht blijken dat dit toch 
te hoog gegrepen is en de leerling ‘afstroomt’, dan heeft 
dit geen negatief effect op het onderbouwrendement 
van de vo-school. De inspectie baseert zich dan op het 
oorspronkelijke advies van de basisschool (en dus niet 
op het naar boven bijgestelde advies).
“Voor ons is heroverweging niet de belangrijkste 
kwestie”, legt Harmsen van PO-VO Zutphen-breed uit. 
“Er zit natuurlijk wel enige spanning op, omdat je als 
vo-school je formatie op tijd moet regelen, dus als een 
leerling laat geplaatst wordt, kan dat lastig zijn. Maar in 
de praktijk komt dat niet zo vaak voor en vinden we 
altijd een oplossing.”

Kijkbezoek
De deelnemende scholen aan het Zutphense overleg 
steken ook tijd en energie in bijeenkomsten om elkaars 
onderwijs beter te leren kennen. Leerkrachten van de 
bovenbouw po, veertig in totaal, hebben zes vo-scholen 
bezocht, meegedraaid in de lessen en zijn uitgebreid 
geïnformeerd over de schoolsystemen en -afdelingen. 
“Een groot succes”, zegt Pieper tevreden. Volgend jaar 
zal het kijkbezoek de andere kant opgaan: dan komen 
vo-docenten naar de basisscholen toe.
Dat de samenwerking nu op poten is gezet, is geen reden 
om achterover te leunen, vindt Harmsen. “We blijven 
alert. We kijken in november hoe het gaat met de 
nieuwe leerlingen in het vo. Daarnaast analyseren we 
elk jaar de op- en afstroom van de brugklas tot en met 
het eindexamen om te kijken op welk niveau de leerling 

Steunpunt Passend Onderwijs VO
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO informeert, adviseert en 
ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden 
in het voortgezet onderwijs bij de invoering van passend onder-
wijs. Op de website van het steunpunt zijn handreikingen en 
praktijkvoorbeelden te vinden. Er is een helpdesk voor scholen 
met vragen over passend onderwijs en het steunpunt biedt 
kosteloos ondersteuning aan, in de vorm van een workshop- en 
trainingsaanbod en deskundige begeleiding op maat. Ga voor 
meer informatie naar steunpuntpassendonderwijs-vo.nl.
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zich bevindt ten opzichte van het basisschooladvies. 
Wat kunnen we leren van die informatie?” Ook met 
de resultaten van een enquête onder brugklassers over 
de overstap zal de werkgroep aan de slag gaan. Pieper: 
“Dat houdt ons wakker. Want leerlingen kunnen ons 
op zaken wijzen waar wij als volwassenen niet aan 
denken.”
De scholen in Zutphen wisselen hun informatie digitaal 
uit via de Overstapservice onderwijs (zie kader). Toch 
is er nog een grijs gebied over wat nu wel en niet is 
toegestaan volgens de privacywet. “Het zou fijn zijn 
als de besturenorganisaties daar meer duidelijkheid 
over kunnen geven”, zegt Pieper. 

De zorg van het primair onderwijs stopt 
niet bij groep 8 en de zorg van het vo 
begint niet pas in de brugklas

Op nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl zijn meer 
voorbeelden te vinden van samenwerking. Zo zijn er in 
de regio Helmond afspraken gemaakt over een gedetail-
leerd tijdplan, een elektronisch overdrachtssysteem en een 
vaste aanmeldingsperiode (zie ook pagina 30 en verder). 
Een vervroegde aanmelding van zorgleerlingen en een 
herplaatsingsprocedure voor leerlingen die buiten de 
boot dreigen te vallen, bijvoorbeeld omdat de school de 
benodigde zorg niet in huis heeft, zijn twee belang rijke 
ingrediënten van de procedure van BOVO Haag landen. 
De scholen die deelnemen aan BOVO Haag landen, 
zorgen voor een warme overdracht van alle leer lingen. 
Zij organiseren in juni een uitwisselingsmarkt waar po- 
en vo-scholen de leerlingen bespreken. In november is 
er een terugkoppeling, als leerlingen een paar maanden 
voortgezet onderwijs achter de rug hebben.

Zorgleerlingen
Scholen hebben een zorgplicht voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften. Mocht een school niet 
de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan moet een 
passende plek worden gezocht, zodat de leerling in elk 

geval op een schoolsoort terecht komt die past bij het 
schooladvies. Het betreffende samenwerkingsverband 
moet, net als bij de overgang van po naar vo, een toelaat-
baarheidsverklaring afgeven. Voor de toelating tot het 
praktijkonderwijs geldt dezelfde werkwijze als voorheen. 
Het uiteindelijke besluit over de toelating tot het praktijk-
onderwijs ligt bij de regionale verwijzingscom missie 
(rvc) en na 1 januari 2016 bij het samenwerkingsverband.
Jan Hofman, locatieleider van Accent Nijkerk, school 
voor praktijkonderwijs, is al vanaf 2008 bezig om de stap 
naar de brugklas in en rond Nijkerk zo vloeiend moge-
lijk te laten verlopen. Hij is gedreven: “Je moet geloven 
in ieder kind.” Daardoor weet hij ook anderen te 
enthousiasmeren. Het begon met een project in het 
voortgezet onderwijs rondom een gezamenlijk thema 
over gezondheid. Basisscholen werden hierbij betrokken 
en dat leidde uiteindelijk tot diepgaande samenwerking: 
het uitwerken van doorgaande leerlijnen voor taal, 
rekenen en techniek. Er zijn ook doorgaande onderwijs-
zorglijnen ontwikkeld: vanaf de peuterspeelzaal naar de 
basisschool en naar het voortgezet onderwijs. Hofman: 
“Leer elkaar kennen en weet wat anderen in huis hebben. 
Dat is de eerste stap. Nu houden wij gezamen lijke 
studiedagen en kijken we bij elkaar in de klas.” 
Onder de noemer van de Lokale Educatieve Agenda 
werken alle betrokkenen met elkaar aan betere over-
gangen: gemeenten, scholen, voorschoolse instellingen. 
Er is bijvoorbeeld een afstemmings document dyslexie 
opgesteld, om leesproblemen en dyslexie eenduidig te 
diagnosticeren en aan te pakken. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een sociale kaart van Nijkerk die een over-
zicht geeft van de zorgprofielen van alle scholen: waar zij 
goed in zijn en welke expertise zij zorgleerlingen kunnen 
bieden. “Zo voorkomen we dat leerlingen ver moeten 
reizen. Dat is natuurlijk voor leerlingen veel prettiger en 
het is ook nog voordeliger”, legt hij uit.

Verlengde leertijd
Ook vanuit een ander perspectief wordt gewerkt aan een 
betere overgang tussen de basisschool en het voortgezet 
onderwijs: met verschillende vormen van verlengde 

Overstapservice Onderwijs (OSO)
Overstapservice Onderwijs (OSO) is het geheel van 
afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen 
dat de veilige digitale overdracht van studie- en 
begeleidings gegevens van een leerling vanuit de 
leerlingadministratie van de ene naar de andere 
school mogelijk maakt. Het overstapdossier kan 
naast gegevens over de leerling, de school en het 
overstap advies ook toetsresultaten, een handelings-
plan of andere informatie bevatten. Deelnemende 

scholen kunnen zo op een veilige en snelle manier 
informatie aan elkaar overdragen. OSO organiseert 
regelmatig workshops en presentaties, waarin de 
kwalificatie voor een school direct geregeld kan 
worden. Tot 31 december 2014 is ondersteuning van 
de OSO-servicedesk bij het kwalificatietraject nog 
kosteloos. Lees meer op overstapserviceonderwijs.nl.

27VO-magazine 3 / december 2014

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
http://www.overstapserviceonderwijs.nl


ADVERTENTIE

27-31 januari  2015
Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl

Dé vakbeurs voor professionals 
in het PO, VO en MBO

Vijf dagen 
inspiratie, 
de nieuwste 
trends en 
ontwikkelingen.

Nu ook aandacht voor 
‘Het jonge kind’. 
Vraag nu jouw gratis 
toegangsbadge aan.

VOMagazine_kwartPagStaand_dec2014_Koppeling Test en Oefen.pdf   1   17-11-2014   9:13:59



TRANSITIE

Even een vraag onder elkaar: hebt u uw transitieplan al gereed? 
Een buitenstaander zal wellicht denken: ‘transitie’? Zou het 
soms gaan over de transitie naar passend onderwijs? Of 
integratief onderwijs? Gepersonaliseerd onderwijs? Gaat het 
misschien over de afstemming vanuit het onderwijs met de 
transitie jeugdzorg, AWBZ of WMO? Of draait het wellicht om 
de transitie die, na het afschaffen van de FPU, de Bapo en het 
ophogen van de pensioenleeftijd, nodig is in ‘levensfasebewust 
personeelsbeleid’?

Geenszins! Als echte fijnproever van het voortgezet onderwijs 
weet u dat dit niet gaat om trivia, maar om wat er echt toe doet: 
het taakbeleid, de spreiding van de lesweken over de 37,8 
onderwijsweken, de klassengrootte, de lessentabel, de werkdruk. 
Oh ja, daarbij willen we natuurlijk wel zo veel mogelijk 
werkgelegenheid behouden. En inderdaad, goed dat u het 
vraagt, dat geldt ook in krimpgebieden en doet natuur lijk niets 
af aan die glasheldere, ‘tripartiete overeenkomst’.

U hebt ook gehoord van scholen waar aan het taakbeleid wordt 
gerefereerd als ‘het t-woord’, of een Potteriaans ‘dat wat niet 
genoemd mag worden’. U kent die collega’s waar discussies over 
gedifferentieerde opslagfactoren, vermengd met de beleving van 
werkdruk, ooit zo knusse familieculturen voor altijd hebben 
veranderd. Maar u hoort daar als echte liefhebber, relaxt en 
volledig in control, uiteraard niet bij. U valt niet over een 
voetnootje in de nieuwe cao. En bij vragen naar aan leiding van 
vakbondsonderzoekjes over grote klassen verwijst u laconiek 
naar een jarenlang beknibbelende overheid, die reparatie van 
bezuinigingen doodleuk presenteert als ‘nieuwe investeringen’.

Inhoudelijk hebt u ten slotte natuurlijk uw verhaal al lang 
gereed. Waar we altijd uit moesten gaan van de geplande uren 
onderwijs, rekent u nu met de GGO-prognose: gemiddelde 
gerealiseerde onderwijstijd. Een examendocent, iemand met 
lesvrije uren, iemand met een hoog ziekteverzuim, iemand bij 
wie veel lessen uitvallen door nascholing en vergaderingen 
(bijvoorbeeld over het transitieplan): wie komt er bij u eigenlijk 
nog wel aan 750 uren contacttijd? Het transitieplan: er zijn veel 
moeilijke dingen in ons vak, maar soms komt er weer eens iets 
langs waar je echt naar uit kunt zien. Daar doen we het toch 
voor, collega? 
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 HENDRIK-JAN VAN ARENTHALS
leertijd. De VO-raad heeft daar de afgelo-
pen jaren actief aan meegewerkt en er zijn 
diverse pilots geweest. Schakelklassen of 
zomerscholen kunnen ervoor zorgen dat 
leerlingen beter doorstromen. Onlangs 
heeft de minister van Onderwijs daar extra 
geld voor beschikbaar gesteld. Met de G37 
(grote gemeenten) is afgesproken dat het 
aantal schakelklassen en zomerscholen sterk 
wordt uitgebreid, van 525 naar 1.380 schakel-
klassen en van 30 naar 220 zomerscholen in 
2015. In 2014 zijn al 1.011 schakelklassen 
en andere vormen van verlengde leertijd en 
214 zomerscholen gerealiseerd.
Duidelijk is dat scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs niet alleen door de 
nieuwe regelgeving werken aan een soepeler 
overstap voor leerlingen. Voor dit doel 
worden ook praktische werkafspraken en 
gezamenlijke procedures uitgewerkt. Grote 
winst is te behalen in betere onderlinge 
contacten, begrip voor en kennis van 
elkaars onderwijs en ondersteuning. 
Dat geeft leerlingen vleugels bij zo’n 
belangrijke overstap in hun schoolloop-
baan. 

‘Leer elkaar kennen en weet 
wat anderen in huis hebben. 
Dat is de eerste stap’

Meer weten?
p  Op 9 december organiseren 

de VO-raad, de PO-Raad en het 
Steunpunt Passend Onderwijs VO 
een bijeen komst om bestuurders, 
school leiders en andere betrokkenen 
te infor meren over de nieuwe 
regelgeving. Kijk in de agenda 
op vo-raad.nl.

p  Meer informatie op: 
nieuweregel gevingovergangpo-vo.nl 
of het themadossier op vo-raad.nl; 
onder wijs  tijdverlenging.nl met 
informatie, voorbeelden en tools; 
overgangpovo.nl van KPC-groep, 
een website met veel praktische 
informatie voor scholen en samen-
werkings verbanden.
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De regio Helmond-Peelland kent een ‘warme overdracht’ van basis onderwijs 
naar voortgezet onderwijs. Deze wordt ondersteund door een gedetailleerd 
tijdplan, een elektronisch overdrachtssysteem en afspraken over een vaste 
aanmeldingsperiode. Voor de zorgleerlingen is een ‘vooraanmelding’ 
ingevoerd. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband 
vo, vertelt over het beleid en de ervaringen.

Fotografie: Dirk Kreijkamp

Marja van Leeuwen begrijpt dat het schooladvies meer 
en de eindtoets minder gewicht krijgt. “Basisscholen 
werden gegijzeld door de Cito-toets”, vindt zij. “De 
nieuwe regeling doet meer recht aan de professionaliteit 
van leerkrachten in het basisonderwijs; hun advies wordt 
serieuzer genomen. Maar het is ook beter voor de leer-
lingen. Wat gechargeerd gesteld: leerlingen hoeven niet 
alleen hard te werken voor de Cito-toets, ze moeten 
altijd hun best doen.”

Aangepast advies
Omdat basisscholen het advies op basis van het resultaat 
van de eindtoets naar boven kunnen aanpassen, vrezen 
sommigen dat daardoor vlak voor de zomervakantie nog 
allerlei verschuivingen gaan plaatsvinden. Er zouden 
problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als de betref-
fende vo-school het hogere onderwijstype niet in huis 
heeft en de leerling nog een andere school moet vinden.

‘Basisscholen werden gegijzeld 
door de Cito-toets’

Van Leeuwen deelt deze zorgen niet zonder meer. 
“Ik ga ervan uit dat basisscholen adequate adviezen 
geven. Zij zijn daartoe in staat, want ze werken al acht 
jaar met de leerling. Bovendien zullen zij daarvoor hun 
best doen, omdat hun adviezen in feite worden getoetst 
met de eindtoets die alle leerlingen moeten maken.”
Van Leeuwen verwacht dan ook dat weinig adviezen 
zullen worden aangepast. “In ons samenwerkingsverband 

is het een goed gebruik dat scholen ouders helpen bij het 
vinden van een passende school, ook als dat niet uit de 
zorgplicht voortkomt. We gaan eerst maar eens kijken 
om hoeveel leerlingen het nu echt gaat. Mocht dit tot 
problemen leiden, dan kunnen we altijd nog een 
procedure opstellen.”
Wel heeft het platform POSVO (zie kader) voorgesteld 
dat de basisscholen de scores op de eindtoets zo snel 
mogelijk bekendmaken aan de vo-scholen; in ieder geval 
binnen twee weken na de uitslag. De leerlingen zijn dan 
al geplaatst, maar de scores kunnen voor de vo-school 
belangrijk zijn, bijvoorbeeld om te bepalen of de leerling 
al of niet in een combinatieklas moet worden geplaatst.

Informatieoverdracht
Voor de informatieoverdracht van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs zijn persoonlijke contacten van 
groot belang. Daarnaast maken scholen in Helmond-
Peelland gebruik van een elektronisch leerlingendossier. 
Basisscholen voeren de toetsgegevens, het onderwijs-
kundig rapport en het schooladvies in, en de vo-school 
waar de leerling is aangemeld, haalt deze informatie op 
via het systeem. “Wat scholen verder doen in het kader 
van de overdracht, is aan de scholen zelf”, zegt Van 
Leeuwen. “Dat past bij onze regio, waarin veel lokale 
verschillen zijn. Die verschillen respecteren we, dus zo 
lang de overdracht van leerlingen goed gaat, is er geen 
reden om daarover regionale afspraken te maken.”
Het elektronisch leerlingendossier zorgt voor een vol-
ledige en veilige informatieoverdracht, maar fungeert 

IEDERE LEERLING EEN 
GOEDE OPLOSSING

Warme overdracht in Helmond-Peelland
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ook als signaleringssysteem. Van Leeuwen: “Je kunt 
zien als de informatie over een leerling niet tijdig is 
opgehaald door een vo-school. We zoeken dan de 
oorzaak en ondernemen zo nodig actie. We willen dat 
alle leerlingen voor de zomervakantie zijn geplaatst.” 
Om dat te bewerkstelligen, heeft het POSVO een 
tijdpad opgesteld dat aangeeft wanneer welke elektro-
nische gegevens beschikbaar moeten zijn en wie wanneer 
welke stappen moet nemen.

Aanmeldingsperiode
De regio is vorig jaar al begonnen met de invoering 
van passend onderwijs en heeft in het kader van de 
zeswekentermijn (de periode waarbinnen vo-scholen 
voor iedere aangemelde leerling een passende plek 
moeten vinden, red.) een regionale aanmeldingsperiode 
ingevoerd. Dit schooljaar melden alle leerlingen zich 
tussen 4 en 21 maart aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs. De eigen aanmeldingsdagen van de vo-
scholen vallen allemaal in deze periode. “De vo-scholen 
moeten doordrongen zijn van de zeswekentermijn, zodat 
zij hun eigen procedures daarop afstemmen. Wij spreken 
nooit van ‘tien weken’ (de maximale periode waartoe de 
zes weken kunnen worden verlengd, red.), omdat we 
ervan uitgaan dat het in zes weken kan”, benadrukt Van 
Leeuwen. “Maar dan moeten alle partijen zich houden 
aan het tijdpad. Verlenging moet een uitzondering zijn.”
Omdat vorig jaar nogal wat ouders hun kind op meer 
scholen hadden aangemeld, is dit jaar op het aanmeldings-
formulier een zinsnede opgenomen waarmee de ouders 

verklaren dat zij hun kind slechts op één school aan melden. 
Van Leeuwen: “Scholen kunnen er dan van uitgaan dat 
leerlingen die zich aanmelden, ook werkelijk het voor nemen 
hebben om zich bij de betreffende school in te schrijven.”

‘De scholen hebben ervaren 
dat de mensen van de advies-
commissie toewijzingen heel 
goed naar leerlingen kijken’

Er zijn in deze regio geen vo-scholen die loten. Dat 
komt mogelijk doordat alle scholen een brede basis-
ondersteuning bieden. Er is geen tweedeling van 
‘zorgscholen’ en ‘elitescholen’. Wel krijgen ouders 
van zorgleerlingen soms te horen dat de school ‘vol’ 
zit. “Maar wat is vol?”, vraagt Van Leeuwen zich af. 
“Wellicht moeten we op termijn definiëren wat we 
verstaan onder ‘vol’ en afspreken hoe we daarmee 
omgaan. De zorgplicht vervalt als de school vol is. 
Dat kan voor leerlingen nadelig uitpakken. Ik vind dat 
je als samenwerkingsverband moet uitgaan van fatsoen: 
zeggen dat je vol zit om een leerling te kunnen afwijzen, 
dat doe je gewoon niet. We gaan dit goed monitoren en 
als dat nodig blijkt, maken we regionale afspraken.”

Vooraanvraag
In het tijdpad is onderscheid gemaakt in ‘reguliere 
leerlingen’, ‘pro- en lwoo-leerlingen’ en ‘vso-leerlingen’. 
Omdat de procedure voor leerlingen met een onder-

Marja van Leeuwen: “Ik ga ervan uit dat basisscholen adequate adviezen geven”
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ADVERTENTIE

Website

De PO-Raad en de VO-raad hebben de website  
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl 
gelanceerd. Hier staat alle informatie over 
de (gevolgen van de) nieuwe regelgeving 
overzichtelijk op een rij.

Lees hier alles over de veranderingen in: 
•  De verplichte eindtoets
•  Het schooladvies
•  De toelating tot het vo

En bekijk ook de:
•  Veelgestelde vragen
•  Praktijkvoorbeelden
•  Documenten & instrumenten

Bijeenkomsten 

De PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt Passend 
Onderwijs VO hebben een tweetal bijeenkomsten over de 
wetswijzigingen georganiseerd in Amersfoort en Zwolle. 
Op veler verzoek organiseren zij nu op 9 december een 
derde bijeenkomst in Roermond. 

Programma

13.00 uur:  Inloop met koffie & thee
13.30 – 14.45 uur:  Inleiding door OCW over de 

wetswijzigingen
14.45 – 15.00 uur:  Pauze
15.00 – 15.30 uur:  Inleiding op de handreiking met de 

wijzigingen overzichtelijk op een rij 
15.30 – 16.30 uur:  Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden uit het 
veld delen van ervaringen bij 
uitwisselingstafels

Meer informatie en aanmelden op:  
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/ 
extra-bijeenkomst-overgang-po-vo-roermond/

Nieuwe regelgeving 
overgang po-vo
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 verandert de regelgeving 
rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. 
Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing 
PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs.

www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

 

Steunpunt 
Opleidingsscholen
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steuningsvraag meer tijd in beslag neemt, heeft het 
samenwerkingsverband vo in aanvulling op het elektro-
nisch overdrachtssysteem een eigen informatiesysteem 
ontwikkeld. Dit digitale informatiesysteem (DIS) 
werkt net als het elektronisch overdrachtsdossier; beide 
systemen halen informatie op uit de leerlingvolgsystemen 
in het po en vo. Maar er is een wezenlijk verschil: het 
elektronisch overdrachtsdossier wordt voor alle leer-
lingen in de regio gebruikt en zorgt voor de informatie-
overdracht van po naar vo. DIS wordt aanvullend 
gebruikt voor leerlingen met een extra ondersteunings-
vraag en wisselt informatie uit tussen school en samen-
werkingsverband. Van Leeuwen: “In DIS draait alles om 
de vraag: welke ondersteuning heeft deze leerling nodig? 
Omdat wij als samenwerkings verband tijdig willen 
weten welke leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan 
of intensieve ondersteuning nodig hebben, vragen we 
de basisscholen om die informatie vóór 15 februari in 
te voeren in DIS. We noemen dit een ‘vooraanvraag’. 
Op basis daarvan geeft de adviescommissie toewijzingen 
(die het samenwerkingsverband adviseert over extra 
ondersteuning en toelaatbaarheid tot vso) een preadvies, 
zodat de basisschool de ouders zo snel mogelijk kan laten 
weten of zij hun kind bij het vso kunnen aanmelden. 
Nadat de ouders dat hebben gedaan, doet de vso-school 
de officiële aanvraag.”

‘Wij hebben met een 
gesprekkenronde veel bereikt’

Het werken met DIS betekent voor basisscholen een 
omslag, vertelt Van Leeuwen. “We vragen de scholen 
om de gegevens te vertalen in informatie over de onder-
wijs ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is dus 
niet de bedoeling dat ze een enorme hoeveelheid data 
invoeren, maar dat ze de data omzetten in informatie 
die aangeeft welke ondersteuning de leerling nodig heeft. 
De basisschool geeft niet aan welke problemen de leer-
ling heeft, maar wat hij nodig heeft om te kunnen leren. 
We vertrouwen hiermee op de expertise van de basis-
school. De school kent de leerling al acht jaar, heeft veel 
gegevens verzameld en weet op basis daarvan heel goed 
welke ondersteuning de leerling nodig heeft.”

Meer vertrouwen
Vorig jaar – het eerste jaar van passend onderwijs in 
deze regio – voerden leden van de adviescommissie 
toewijzingen (ACT) tussen half november en half 
februari gesprekken met de intern begeleiders van de 
basisscholen over álle leerlingen die in het voortgezet 
onderwijs extra ondersteuning nodig zouden hebben. 
Van Leeuwen: “Dat was een flinke investering, maar 
wij hebben met die gesprekkenronde veel bereikt. Ik 
kan elke regio aanraden om dit in het eerste jaar van 

passend onderwijs te doen. Het heeft de beeldvorming 
in het basisonderwijs over de mogelijkheden in het 
voortgezet onderwijs veranderd. Maar ook hebben de 
scholen ervaren dat de mensen van de ACT heel goed 
naar leerlingen kijken en voor elke zorgleerling de beste 
oplossing willen vinden. De gesprekken leverden vaak 
goede oplossingen op, waarover alle partijen tevreden 
waren. Er is vertrouwen ontstaan in de handelwijze van 
de ACT.”
Omdat het een enorme tijdsinvestering was (het ging om 
zo’n driehonderd leerlingen), worden de gesprekken dit jaar 
alleen gevoerd als de school of de ouders dit nodig achten. 
De basisschool geeft dit aan in de vooraanvraag in DIS.

Grensverkeer
Leerlingen zijn niet gebonden aan de grenzen van het 
samenwerkingsverband en kunnen zich aanmelden bij een 
school in een aangrenzend samenwerkingsverband. Een 
aandachtspunt, vindt Van Leeuwen. “De aan meldings-
periodes en -procedures kunnen per samen werkings-
verband bijvoorbeeld verschillen. Of een naburig 
samen werkingsverband heeft een bijzondere onder-
steunings voorziening die leerlingen uit andere samen-
werkings verbanden aantrekt. Dan komt onher roepe lijk de 
bekostigingsvraag aan de orde. Het is daarom belangrijk 
dat naburige samenwerkings verbanden goed met elkaar 
communiceren. Niet om alles hetzelfde te gaan doen, 
want dan had het beter landelijk geregeld kunnen worden, 
maar om ervoor te zorgen dat elke leerling – in welk 
samenwerkingsverband ook – op de juiste plek terecht-
komt. Dat is een uitdaging, temeer daar het belang van 
het samenwerkingsverband niet altijd voor honderd 
procent overeenkomt met het belang van de afzonderlijke 
schoolbesturen. Wij hebben met de aangrenzende 
samenwerkingsverbanden afgesproken dat we contact 
hebben als er een leerling in het gedrang dreigt te komen. 
We stellen dan in overleg vast wie zich over deze leerling 
ontfermt. Ik vind dat samenwerkings verbanden niet 
zozeer inhoudelijke, maar vooral proces matige afspraken 
moeten maken. Dus niet: wat moet er met deze leerling 
gebeuren? Maar: wie pakt deze leerling op? Dat moet 
glashelder zijn, want anders kan de leerling de dupe 
worden. En dat mag natuurlijk niet zo zijn.” 

Het POSVO is het regionale platform dat zich 
beleidsmatig bezighoudt met de overgang po-vo 
in de regio Helmond-Peelland. Naast de directeuren 
van de samenwerkings  verbanden (po en vo) zitten 
er in het POSVO vertegen woordi gers van het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Het POSVO legt verantwoording 
af aan de besturen van de samenwerkings verbanden.
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Waarom houdt u zich zo nadrukkelijk bezig 
met pesten?
“Als voorzitter van het COC heb ik met veel leerlingen 
gesproken die geen leuke schooltijd hadden. Die worstel-
den, gepest werden, soms zelfs overwogen om zelfmoord 
te plegen. Dat doet je veel. Toen ik in de Tweede Kamer 
kwam, was dit het eerste onderwerp waar ik mee aan 
de slag wilde. Terugkijkend ben ik heel blij dat ik dit 
geagendeerd heb. Het gaat om veel kinderen: jaarlijks 
worden er naar schatting in het po 225.000 leerlingen 
gepest, in het vo 150.000 en in het speciaal onderwijs 
15.000. Sommige kinderen raken zo beschadigd dat ze 
er later ook echt last van blijven houden.”

Samen met Brigitte van der Burg (VVD) pleit u ervoor 
dat de sector zelf aan zet is. Bent u tevreden over 
het Actieplan sociale veiligheid op school?
“Brigitte en ik hebben een goed gesprek gehad met de 
PO-Raad en VO-raad. Ik ben ook erg te spreken over 
het actieplan waar onze motie om vroeg. Het is heel 
goed dat de sector met een eigen plan is gekomen; dat is 
veel beter dan dat Den Haag iets oplegt. Nu is er in elk 
geval draagvlak. Het plan leeft, scholen gaan erover in 
gesprek en er kunnen aanpassingen komen. Maar het 
gaat er natuurlijk om hoe het plan uiteindelijk uitpakt 
in de praktijk; dat ga ik zeker volgen.”

Hoe gaat u dat doen?
“Begin volgend jaar houden we in de Tweede Kamer een 
debat over sociale veiligheid. Daar worden het actieplan 

en de wettelijke verankering besproken. De wettelijke 
veran kering van sociale veiligheid is mede nodig om de 
onder wijs inspectie te kunnen laten ingrijpen als dat 
nodig is.”

Scholen zijn via bestaande wetgeving toch ook al 
verplicht om voor een veilige omgeving te zorgen?
“Daar ging ik ook altijd van uit. Maar het ministerie 
heeft mij toegelicht dat we dit haakje in de wet nodig 
hebben om het voor de inspectie beter mogelijk te 
maken om toezichtsmaatregelen uit te voeren wanneer 
dat nodig is. Dat is belangrijk wanneer er echt iets aan 
de hand is met de veiligheid op een school.”

Schuilt hier niet het gevaar in dat we alles weer te 
veel gaan vastleggen en controleren?
“Wat ik goed vind van dit actieplan: we sluiten aan bij 
het bestaande instrumentarium en gaan dat verbeteren. 
Neem Vensters: dat wordt aangescherpt. Ouders 
kunnen in Vensters kijken welke methode er wordt 
gebruikt en wat het effect daarvan is. Het is natuurlijk 
ook aan ouders zelf om aan de bel te trekken als ze 
merken dat hun kind gepest wordt of zelf pest. Verder 
wordt de bestaande leerlingenenquête aangescherpt. 
Daarnaast blijft het heel belangrijk dat docenten hun 
oren en ogen goed inzetten; daar kan geen monitor 
tegenop. Pesten vindt vaak plaats in de dode hoek van 
de spiegel. In de gangen, op social media. Ik maak me 
wel zorgen of docenten de kennis hebben om goed te 
handelen. Ik heb docenten gesproken die zeiden: ik zie 

TWEEDE KAMERLID VERA BERGKAMP (D66):

Vera Bergkamp (D66) was een belangrijke motor achter het verschijnen van 
het Actieplan sociale veiligheid op school. Ze blijft de vinger aan de pols 
houden en zal staatssecretaris Sander Dekker gaandeweg om een rapportage 
van de resultaten vragen. Daarnaast pleit zij voor meer aandacht voor dit 
onderwerp op pabo’s en lerarenopleidingen.

Tekst: Marijke Nijboer / Fotografie: Josje Deekens

‘SAMEN ZORGEN DAT ER 
NU ECHT WAT GEBEURT 
TEGEN PESTEN’
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het wel, maar hoe moet ik erop reageren? De pabo’s 
en lerarenopleidingen moeten daar meer aandacht aan 
geven.”

Het staat of valt met de leraar.
“Precies. Daarom ben ik ook blij dat de verplichte keuze 
voor een goedgekeurde pestaanpak is geschrapt. Naast 
het feit dat de wetenschap nog niet met zekerheid kan 
bewijzen dat een methode werkt, vind ik dat de nadruk 
moet liggen op het resultaat en niet op de methode. 
Ik heb veel scholen bezocht en was het meest onder de 
indruk van scholen waar iedereen ervan doordrongen 
was dat het tegengaan van pesten belangrijk is. Dan 
maakt de methode niet eens zo heel veel uit. Het gaat 
erom dat je dingen ziet, benoemt, hoe je ermee omgaat.
Ik vind het overigens wel goed dat er onderzoek naar 
methodes plaatsvindt, zodat scholen in elk geval weten 
welke methode ze niet moeten kiezen. Er zijn, vind ik, 
nog te weinig specifieke antipestmethodes voor het 
voortgezet onderwijs.”

Scholen moeten zelf zorgen voor een veilig 
schoolklimaat. Hoe volgt u als politica de 
ontwikkelingen?
“We hebben nu een aantal mogelijkheden om die te 
volgen: Vensters en de leerlingenenquête, die ook in 
Vensters wordt gepubliceerd. Het actieplan van de 
PO-Raad en VO-raad zit goed in elkaar met doelen, 
ambities en deadlines. Ik ga ervan uit dat scholen zich 
aan die deadlines houden.

Maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat: een 
veilige school. Het is goed dat er op iedere school een 
vast aanspreekpunt komt, een vertrouwenspersoon of 
antipestcoördinator. Iemand met de juiste competenties, 
die docenten kan adviseren en op wie ouders en 
leerlingen gemakkelijk afstappen.

‘De methode maakt niet eens 
zo veel uit; het gaat erom dat 
je dingen ziet, benoemt, hoe je 
ermee omgaat’

Je kunt de sociale veiligheid in een schoolklas niet vanuit 
Den Haag aansturen. Dat is een verantwoordelijkheid 
van de schoolleiding, de ouders en de leerlingen. Als 
Tweede Kamer moeten wij kijken of dit allemaal 
bijdraagt aan een sociaal veilige omgeving. Ik zal straks 
aan staatssecretaris Dekker vragen hoe het ermee gaat en 
of de afspraken zijn nageleefd. Ik wil na verloop van tijd 
graag een rapportage van de resultaten van alle acties 
zien. Het is ook aan de PO-Raad en VO-raad om dit 
goed te monitoren. We moeten met z’n allen zorgen dat 
er echt wat gebeurt en dat de norm wordt dat pesten niet 
oké is.” 

IN DEN HAAG
Deze rubriek besteedt aan dacht 
aan wat er in Den Haag gebeurt 
op het gebied van het voortgezet 
onderwijs. In deze aflevering: 
Vera Bergkamp, sinds september 
2012 Tweede Kamer lid voor D66. 
Bergkamp, voorheen voorzitter van 
het COC, zorgde er met collega’s 
voor dat voorlichting over seksu-
aliteit en seksuele diversi teit werd 
opgenomen in de kerndoelen van 
het po en vo. Bergkamp en Brigitte 
van der Burg (VVD) hebben zich 
ervoor ingespannen dat de sector 
zelf met een effectieve aanpak van 
pesten komt en als gevolg daar van 
worden scholen nu niet verplicht om 
een goed gekeurde antipestmethode 
te gebruiken.
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Onder de titel ‘Uitgaven aan overhead in het onderwijs’ 
stuurden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker 
op 29 oktober een brief aan de Tweede Kamer om de 
onrust te bezweren. ‘Uit onderzoeken blijkt dat, 
vergeleken met andere onderdelen van de publieke 
sector, het voortgezet onderwijs een normale overhead 
heeft’, zeggen ze. En ze concluderen: ‘Meer en strengere 
regels ter normering van de overhead, die veelal zullen 
leiden tot hogere administratieve lasten, achten wij dan 
ook onwenselijk.’

Voor de overhead maakt het weinig 
uit of het een klein, middelgroot of 
groot schoolbestuur betreft

Zij voegen daar wel aan toe: ‘Om ervoor te zorgen dat 
de uitgaven aan overhead in de juiste verhouding zijn 
met de uitgaven voor het primair proces, is het van 
belang dat het onderwijs een goed systeem van ‘checks 
and balances’ kent.’ Ze noemen vervolgens met name 
het onderling vergelijken van onderwijsinstellingen in 
de vorm van benchmarks. 

Benchmarkonderzoek
Dat is precies wat Walter Weterings, concerncontroller 
bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) 
heeft gedaan. Samen met collega-concerncontroller 
John Kruijer (Dunamare Onderwijsgroep) initieerde 
Weterings het ‘Benchmarkonderzoek Overhead in het 
voortgezet onderwijs’. Er hebben 29 instellingen aan 
deelgenomen: 18 kleine (minder dan 4.000 leerlingen), 
6 middelgrote (van 4.000 tot 10.000 leerlingen) en 5 
grote instellingen (meer dan 10.000 leerlingen). In 

totaal beslaat de benchmark 22% van de totale vo-markt. 
“De interessantste uitkomst is”, zegt Weterings, “dat het 
voor de hoogte van de totale overhead op hoofdlijnen 
weinig uitmaakt of het een klein, middel groot of groot 
schoolbestuur betreft.” Gemeten op basis van het aantal 
fte is de gemiddelde overhead van alle instellingen 
21,1%. Bij kleine instellingen is het 21,3%, middelgrote 
scoren het hoogst met 22,0% en grote het laagst met 
20,9%. Als je puur naar de kosten kijkt, liggen de 
percentages nog iets lager: het gemiddelde van alle 
instellingen komt uit op 20,1%. Ook bij deze reken-
methodiek scoren middelgrote instellingen het hoogst 
met 21,4%, tegenover 19,6% voor de kleine en 19,9% 
voor de grote.
Weterings plaatst daar wel een kanttekening bij: “Er is 
dus geen groot verschil tussen de drie groepen, maar 
bínnen de groepen zit er wel veel variatie. Binnen de 
groep van de kleinere scholen varieert de overhead op 
basis van fte’s bijvoorbeeld van 16 tot 25%.” HIj voegt 
daaraan toe: “Het is niet per se zo dat het onderwijs 
beter of slechter is naarmate de overhead lager of hoger 
is. Er spelen zoveel factoren mee dat een eenduidige 
conclusie niet te trekken is.” 
Waar het Weterings en Kruijer vooral om gaat, is dit: 
“Op deze manier wordt inzichtelijk hoe jouw organisatie 
opgebouwd is en hoe dat bij andere organisaties ligt. 
Het is puur vergelijkend: hoe scoor ik ten opzichte van 
collega’s?. Vervolgens komt bijvoorbeeld de vraag aan 
de orde: hoe hebben jullie je organisatie nou ingericht 
waardoor jullie op het gebied van management 2 procent-
punten lager scoren dan wij?” 
Dat neemt niet weg dat sommige resultaten ook voor 
intern gebruik interessant zijn. Kruijer: “De bestuurs-
bureaus waarover de middelgrote en grote instel lingen 

De overhead in het onderwijs leidt bij de buitenwereld regelmatig tot 
gefronste wenk brauwen of zelfs boze vermoedens. Binnen de sector weet 
men wel beter. Onderzoek na onderzoek toont aan dat er echt niet met 
geld gesmeten wordt. Toch is het nuttig de vinger aan de pols te houden. 
Een recentelijk verschenen onderzoek is daar een voorbeeld van.

Tekst: Jacq Zinken

KIJK EN VERGELIJK: 
OVERHEAD
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beschikken, staan soms voor de vraag ‘wat doen we 
centraal/collectief en wat doen we op schoolniveau?’. 
Bij andere onderzoeken naar de overhead komt dit 
element bijna niet naar voren. Neem de financiële 
administratie. Welke keuzes maakt het school bestuur: 
op één centrale plaats uitvoeren of iedere school een 
eigen financiële administratie laten inrichten? Het 
is vooral intern nuttig om dat te bespreken met 
schoolleiders, de raad van toezicht of de GMR.” 

Berenschot
De meerwaarde van dit onderzoek is volgens Walter 
Weterings ook dat het een initiatief is vanuit het veld. 
Daarbij erkent hij ruimhartig: “Een van de redenen 
was: Berenschot doet een dergelijk onderzoek, maar 
dat kost veel geld. Waarom zouden we het dan niet 
gewoon zelf doen? Daarbij konden we in de infor-
mele bijeenkomsten achteraf het verhaal achter de 
cijfers bespreken. Hieruit zijn waardevolle contacten 
ontstaan.”

‘Een lagere of hogere overhead is 
niet per se beter of slechter’

Angela Liebregts, adviseur bij Berenschot, geeft aan 
wat de scholen daar krijgen voor hun ‘bijdrage’: “In 
een start- en slotbijeenkomst gaan de deelnemers met 
elkaar in gesprek over overhead en hoe daarmee om 
te gaan. Tevens is dan gelegenheid om best practices 
met elkaar te delen. Daarnaast voert Berenschot een-
op-een verificatiegesprekken uit om de resultaten te 
toetsen. Deze uniforme benchmarkmethode wordt 
in het voorgezet onderwijs uitgevoerd sinds 2004 en 
inmiddels bestaat de database uit ruim 180 instel-
lingen voor voortgezet onderwijs. Binnen deze data-
base worden instellingen vergeleken met instellingen 
met een vergelijkbaar onderwijsaanbod.” 
Net als Walter Weterings stelt Berenschot dat de 
benchmark geen finaal oordeel biedt. Liebregts: 
“Een hogere of lagere overhead is niet per se beter 
of slechter. Het gaat juist om het maken van verant-
woorde keuzes en gericht inzetten van middelen. 
Daarvoor doet Berenschot ook aanbevelingen die 
gericht zijn op bijvoorbeeld de kwaliteit, omvang 
of doelmatigheid van de overhead.” 

Meedoen?
Het ‘Benchmarkonderzoek Overhead in het 
voortgezet onderwijs’ is in april verschenen. 
Het is in eerste instantie verspreid onder de 
29 deelnemers, maar is (zonder de instellings-
specifieke bijlagen) ook op de website van 
OMO beschikbaar. Weterings: “Als instellingen 
geïnteresseerd zijn, kunnen ze dit onderzoek 
raadplegen, en noteren we ze als potentiële 
deelnemers bij het vervolg over een aantal 
jaren. Hoe meer organisaties er mee gaan 
doen, des te beter.”

Meer informatie op omo.nl

Definities overhead
In de benchmark zijn twee definities/reken metho-
dieken gehanteerd om het overheadpercentage te 
meten. De ene methodiek heeft als uitgangspunt de 
formatie (aantal fte), de andere methodiek gaat uit 
van de kosten (incl. uitbesteed personeel). Deze 
twee uitgangsprincipes leiden tot de volgende 
methodieken:

Aantal fte directie (DIR) +  
ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

Totale aantal fte

Kosten directie (DIR) +  
ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) + 

uitbesteed overheadpersoneel

Totale kosten eigen en uitbesteed personeel

Het ondersteunend en beheerspersoneel zijn 
bijvoorbeeld medewerkers administratie, 
schoonmakers, conciërges, etc.

Bij andere onderzoeken komt de 
vraag ‘wat doen we centraal en 
wat op schoolniveau?’ bijna niet 
naar voren
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“Een moreel leider is een moreel gastheer”, zo legt 
Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragsweten-
schappen van de Radboud Universiteit uit. Samen met 
Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van leraren aan 
de Fontys Hogeschool was hij verantwoordelijk voor de 
inhoud van de bijeenkomstenreeks Moreel Leiderschap, 
die de VO-academie dit najaar organiseerde. Deze reeks 
bestond uit vier dagdelen waarin Bransen de deelnemers 
door middel van hoorcolleges en praktische oefeningen 
meenam op een verkenning van de verschillen tussen 
formeel en moreel leiderschap. De dagelijkse praktijk 
stond centraal, niet per se grote of dramatische 
gebeurtenissen.

‘We moeten vaker praten over de 
waarde achter de regel’

“Moreel leiderschap krijg je niet door expliciet de 
baas te spelen. Een moreel gastheer zorgt ervoor dat 
gasten accepteren dat hij definieert hoe het feestje in 
elkaar zit, maar hij maakt tegelijkertijd dat de gasten 
zich welkom voelen. Dat doet hij onder meer door 
zichzelf ook ‘voorbeeldig’ te gedragen. Zijn acties 
zijn gericht op het versterken van de morele gemeen-
schap.”
Het draait bij moreel leiderschap om gezag, zo legt 
Bransen uit. “Gezag en macht zijn twee verschillende 
dingen. Gezag krijg je alleen maar als anderen jou 
vertrouwen. Dat betekent niet dat je moet wachten 
tot je het gezag krijgt. Je moet vooruitlopen op wat je 

gezamenlijk meent te kunnen realiseren, anticiperen 
op het vertrouwen van anderen.”

Paradox
Bransen vertelt dat er in onze cultuur sprake is van een 
handelingsverlegenheid in het morele domein: “Het is 
prima dat leiders sturen en het voortouw nemen, maar 
niet als dat gepaard gaat met oordelen over wat wel en 
niet moreel toelaatbaar is. Dat moet iedereen immers 
voor zichzelf bepalen. Moreel leiderschap vereist daar-
door een sympathieke vorm van gastvrijheid: het is de 
kunst anderen uit te nodigen in te stemmen met jouw 
interpretatie van de situatie, zelfs als dat betekent dat 
ze hun eigen gedrag eigenlijk behoren af te keuren.”
Tijdens de bijeenkomsten werd de soms abstracte denk-
wijze van Bransen verbonden met concrete voorbeelden 
van deelnemers: “Een van de deelnemers vertelde dat 
een leerlinge op zijn school was aangevallen, er waren 
plukken uit haar haar getrokken door iemand die niet 
op die school zat. De ochtend daarna kwam haar vader 
boos naar school, en eiste detectiepoortjes en beveiligers. 
De directeur van de school zat in een nare situatie. 
Toch moet de vader de verantwoordelijkheid bij de 
school laten en moet de directeur hem vertellen dat de 
school net zo begaan is met de veiligheid van de leerlinge 
als de vader. De directeur moet de vader uitnodigen 
in zijn wereld en kunnen omgaan met die boosheid. 
We hebben een rollenspel gespeeld waarbij de directeur 
de vader speelde. De oefening liep net zo af als de 
werkelijke situatie: de vader ging langzaam begrijpen 

‘ONDERWIJS IS 
GEEN KENGETAL’
Een leidinggevende heeft naast formele ook morele verant-
woordelijk heden. De VO-academie organiseerde daarom 
de bijeenkomsten reeks Moreel Leiderschap voor schoolleiders 
en bestuurders. “Een moreel gastheer zorgt ervoor dat gasten 
accepteren dat hij definieert hoe het feestje in elkaar zit.”

Tekst: Cindy Curré / Fotografie: Duncan de Fey
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dat ze hetzelfde doel hadden. Ze deelden de oprechte 
zorg over hoe je in een school in een open land als 
Nederland een optimale veiligheid creëert. De vader 
vertrok met het idee dat er naar hem was geluisterd, 
en dat hij op een feestje was geweest waar de gastheer 
andere gasten had, maar hem ook had gehoord.”

Waan van de dag
Peter Ronner, bestuurder van het RSG Lingecollege, 
was een van de deelnemers aan de bijeenkomstenreeks. 
“Moreel leiderschap wordt steeds belangrijker. Onder-
wijs is geen kengetal, al lijkt dat soms zo. Ik denk dat 
een school vaker een morele gemeenschap moet durven 
te zijn. Heb als school vertrouwen in eigen opvattingen 
en kunnen.”
Bransen zette hem aan het denken en haalde Ronner 
even uit de waan van de dag: “Als je op een school 
werkt, kom je voor kwesties te staan waar geen regel 
voor is, of waarbij de regels niet toepasbaar zijn. We 
moeten vaker praten over de waarde achter de regel. 
Dat klinkt zwaar, maar is het niet.
Natuurlijk was dit iets heel anders dan een cursus over 
de nieuwe cao. Je kunt niet meteen een kant-en-klare 
oplossing toepassen. Maar dat is op school ook zo: 
we geven Duits en wiskunde, maar zijn tegelijkertijd 
ook een gemeenschap waarin 1 en 1 niet altijd 2 is. 
De wereld rolt de school binnen en er zijn niet altijd 
pasklare oplossingen.” 

Jan Bransen: “Moreel leiderschap krijg je niet door expliciet de baas te spelen”

GRATIS TRAINER BC‑SCAN

De Beroepsstandaard Competentiescan (voorheen 
Instrument Beroepsprofiel) wordt vernieuwd! Met 
de BC-Scan vertaalt u de basiscompetenties uit de 
beroeps standaard naar uw eigen werk situatie en 
krijgt u zicht op uw ontwikkelmogelijk heden. Van 
januari t/m maart 2015 kunt u gratis kennismaken 
met deze scan. U boekt een trainer BC-Scan tot 
1 maart voor één dagdeel geheel gratis. De BC-Scan 
kan worden aangevraagd t/m 15 februari voor de 
periode januari t/m maart 2015.
www.vo-academie.nl/gratistrainer

UITNODIGING BIJEENKOMST 
HUISACADEMIES

Woensdag 11 februari organiseert de VO-academie 
een bijeenkomst voor huisacademies in het vo. 
Graag gaan wij in gesprek met huisacademies 
over de beroeps  standaard en de wijze waarop zij 
bijdragen aan de professionalisering van school-
leiders. Aan de orde komen stand van zaken m.b.t. 
de beroeps standaard, startkwalificaties en invoering 
van het schoolleiders register. Huisacademies die al 
zijn opgenomen in de Opleidingscatalogus van de 
VO-academie zijn van harte uitgenodigd, maar 
ook geïnteresseerde huis academies die nog niet 
zijn opgenomen, zijn van harte welkom.
www.vo-academie.nl/agenda
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Je bent in 1998 begonnen op het 
Stanislas College Westplantsoen in 
Delft. Had je het naar je zin op die 
school?
“Het was een plezierige tijd, ik had er 
mijn vrienden en mijn hobby’s. Op de 
middelbare school ben ik er ook achter 
gekomen wat ik leuk vond en wat ik wel 
en niet kon. Zo vond ik wiskunde en 
filosofie leuk, maar bijvoorbeeld 
economie niet. Ook merkte ik dat ik 
creatief was, maar alleen in mijn hoofd. 
Want zo gauw ik een penseel pakte, 
kreeg ik niets voor elkaar. Naar school 
gaan zag ik vooral als een verplichting. 
Het advies van de basisschool was havo/
vwo, en ik wilde zelf naar de havo. Ik 
was nogal onzeker over mezelf. Nee, 
zeiden mijn ouders, je gaat naar het 
atheneum, dat kun je gemakkelijk aan.”

Dat is ook wel uitgekomen, want je 
bent later afgestudeerd in cognitieve 
ontwikkelingspsychologie en in 
september ben je gepromoveerd. 
Waar gaat jouw proefschrift over? 
“Dat gaat over hoe jongeren en ouderen 
over privacy denken. Het uitgangspunt 
was het heersende idee dat jongeren 
steeds minder belang hechten aan 
privacy. Omdat jongeren heel veel 
persoonlijke informatie online zetten, 

zou je vanuit het perspectief van 
volwassenen misschien tot die conclusie 
kunnen komen. Maar als je kijkt naar 
de sociale beweegredenen van jongeren 
om online informatie te delen, dan moet 
je vaststellen dat dit niet zo is.”

‘Jongeren willen buiten 
beeld van hun ouders 
en leraren kunnen zijn. 
Dat hebben ze nodig’ 

Maar jongeren zetten toch heel 
gemak  kelijk privéberichten en -foto’s 
op bijvoorbeeld Facebook?
“Dat heeft niet zozeer te maken met een 
verschil in generatie en in denken over 
privacy, maar met een verschil in 
ontwik keling. Jongeren zijn nog in de 
fase dat ze op zoek zijn naar een eigen 
identiteit en waarin ze nieuwe vriend-
schappen sluiten. Facebook speelt daar 
een grote rol in. Pas op latere leeftijd 
gaan ze nadenken over dingen als big 
data of hoe je bankgegevens veilig houdt 
en dan gaan ze zich meer zorgen maken 
over dat aspect van hun privacy. Dat 
jongeren veel informatie over zichzelf 
online zetten, wil niet zeggen dat ze 
niets om privacy geven. De voordelen 

wegen voor hen op dat moment 
zwaarder dan de nadelen. Die voor-
delen zijn dat ze op sociale netwerken 
vrienden ontmoeten, zonder dat ouders 
of leerkrachten dat kunnen zien. Dat 
is voor hen een belangrijk aspect van 
privacy.”

Voor jongeren is het noodzaak om 
sociale media te gebruiken?
“Jongeren moeten wel online gaan, 
anders missen ze een boel dingen, ze 
isoleren zich van de groep. Voor het 
opbouwen van een vriendennetwerk 
ben je al gauw aangewezen op Facebook. 
Maar je ziet dat jongeren wel privacy 
willen ten opzichte van hun ouders. 
Nu ouderen ook op Facebook gaan, 
lees je dat jongeren Facebook minder 
leuk vinden. Dan stappen ze over naar 
bijvoorbeeld Snapchat. Jongeren willen 
buiten beeld van hun ouders en leraren 
kunnen zijn. Dat hebben ze nodig.”

‘Zodra je iets online zet, 
ben je de regie kwijt’

Dat is dus niet anders dan vroeger?
”Inderdaad, toen gingen jongeren naar 
buiten om uit het zicht van hun ouders 
te zijn. Ze ontmoetten elkaar op het 

Naam k dr. Wouter Steijn (1986))

Achtergrond k promoveerde in september 2014 op een proefschrift naar privacy en sociale media.  
Is op zoek naar een baan; doet nu als vrijwilliger onderzoek bij een zorginstelling.

Gespreksonderwerp k privacy in de digitale wereld

Standpunt k het onderwijs moet jongeren wijzen op de risico’s van internet.

‘ONLINE ZIJN JONGEREN 
KWETSBAAR’

Tekst: Emmanuel Naaijkens / Fotografie: Dirk Kreijkamp
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schoolplein, of op een hangplek. Nu 
doen ze dat online.”

Volwassenen kijken vaak bewonde-
rend naar jongeren omdat die zo 
digitaal vaardig zijn. Dat is maar 
schijn?
“Het zijn digital natives omdat ze van 
jongs af aan met technologie zijn 
opgegroeid; daarom zijn ze in een hoop 
dingen een stuk handiger dan ouderen. 
Een jongere weet bijvoorbeeld dat je de 
helft van de problemen met je pc oplost 
door je computer uit en aan te zetten. 
Of ze zoeken via Google naar een 
oplossing. Volwassenen zitten meteen 
met hun handen in het haar. Maar het is 
helemaal niet zo dat alle jongeren weten 
hoe onderliggende codes werken, wat 
big data is, hoe cookies werken.”

Ze hebben geen oog voor de gevaren?
“Zoals gezegd, de voordelen wegen 
zwaarder dan de nadelen. Maar omdat 
ze veel informatie online plaatsen, zijn 
jongeren wel heel kwetsbaar. Ze beseffen 
lang niet altijd wat er allemaal gebeurt 
als je bijvoorbeeld een profiel aanmaakt 
op Facebook. Je laat een digitale 
footprint achter, dat kan later grote 
gevolgen hebben. Bijvoorbeeld bij een 
sollicitatie, of als je je wilt verzekeren. 

Zodra je iets online zet, ben je de 
regie kwijt. Wat veel mensen, en niet 
alleen jongeren, zich niet realiseren is 
dat bedrijven als Facebook en Google 
al die gegevens van hun gebruikers 
verzamelen en verbanden zoeken: 
big data en datamining. De schaal 
waarop dat gebeurt, is niet voor te 
stellen en je ziet niet eens het topje 
van de ijsberg.”

Wat betekent deze ontwikkeling 
voor het onderwijs?
“Ik denk dat het goed is als er op 
scholen meer aandacht komt voor 
het gebruik van internet door jongeren. 
Ik las in een rapport uit 2012 dat veel 
lesmateriaal over informatietechnologie 
nog uit 1995 stamt. Er is een groot gat 
ontstaan en dat moet opgevuld worden. 
Die lessen kunnen gaan over vragen als: 
wat zijn cookies, wat is big data, wat 
kun je ermee? Hoe kun je op internet je 
privacy beschermen? Welke omgangs-
regels hanteren we voor internet en 
sociale media? Sociale media zijn nog 
maar tien jaar oud. Toen ik met mijn 
onderzoek begon was Hyves heel 
populair; dat bestaat nu niet meer. 
De ontwikkelingen gaan razendsnel 
en de sociale normen en omgangs-
vormen zijn daar bij achtergebleven.”

Veranderen de sociale media de 
relatie tussen leraar en leerling in 
de klas? 
“Het is niet leuk voor een leraar als 
hij iets uitlegt en gecorrigeerd wordt 
door een leerling die op Wikipedia 
heeft gekeken. Daar moet je op voor-
bereid zijn. Ik zou als leraar ook afstand 
bewaren ten opzichte van de leerling. 
Dus niet in privétijd via sociale 
netwerken contact onderhouden met 
leerlingen.” 

‘Als leraar zou ik niet 
in privétijd via sociale 
netwerken contact onder-
houden met leerlingen’

Maar de omgangsvormen zijn toch 
informeler, is dat een punt?
“We zijn van de geschreven brief naar 
de getypte brief gegaan, naar e-mail en 
nu WhatsApp en Facebook. De toon is 
inderdaad informeler. Het is niet meer 
‘geachte heer of mevrouw…’ Jongeren 
zijn ook niet anders meer gewend. 
Maar dan nog kun je op een respect-
volle manier met elkaar omgaan.” 
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ESPRIT SCHOLEN, AMSTERDAM
Esprit Scholen breidt haar College van Bestuur uit 
met Percy Henry (54). Henry gaat opereren als lid 
College van Bestuur samen met voorzitter Ruth 
Kervezee. Henry is vijf jaar werkzaam bij Esprit 
Scholen als directeur van het Marcanti College. 
Daarvoor vervulde hij directiefuncties bij ROC 
Amsterdam en ROC Flevoland.

ROC WEST-BRABANT
Effent, Oosterhout
Jaap Oomen, sinds elf jaar directeur bij de Ooster-
houtse mavo Effent, wordt per 1 januari directeur 
van de Praktijkschool Breda. Zijn plaats in Ooster-
hout wordt ingenomen door Conny Janus, nu nog 
directrice van het Bredase Cingel College (mbo).

DE NEDERLANDSE SCHOOL
Het bestuur van de Nederlandse School heeft Ilja 
Klink (37) benoemd tot directeur. Met ingang van 
1 januari gaat zij leiding geven aan het opbouwen 
van de Nederlandse School (dNS), een nieuwe 
opleiding waar docenten in het voorgezet onderwijs 
zich kunnen ontwikkelen tot ‘meester-docenten’. 
Klink is nu nog rector van het Hyperion Lyceum 
in Amsterdam. Zij behoort tot de groep van negen 
vernieuwers in het onderwijs die de langetermijn-
notitie ‘Samen Leren’ heeft opgesteld.

STICHTING VO DE VECHTSTREEK
Scholengemeenschap Broklede, Breukelen
Scholengemeenschap Broklede in Breukelen heeft 
per 1 januari een nieuwe rector: de 55-jarige Jan 
Paul Beekman. Beekman, nu nog rector van het 
Gerrit Komrij College in Winterswijk, volgt Rob 
Haks op.

DUNAMARE
Hartenlust Mavo, Bloemendaal
Serge Steenman-Logtenberg wordt de nieuwe 
directeur van de Hartenlust Mavo in Bloemendaal. 
Hij volgt Dick Eijgenraam op die met pensioen 
gaat. Steenman-Logtenberg werkt sinds 2009 als 
afdelingsleider havo-bovenbouw bij de Katholieke 
Scholengemeenschap De Breul in Zeist. Daarnaast 
is hij mede-vormgever van het zogeheten Havisten 
Competent, een samenwerkingsverband tussen 
meerdere havo-scholen.

BIJBELSCHOOL DE WITTENBERG, 
ZEIST
Het bestuur van Bijbelschool de Wittenberg in 
Zeist heeft bekendgemaakt dat directeur Roel 
Kuipers met ingang van 1 januari 2015 zal gaan 
werken bij De Passie in Utrecht. Kuipers wordt 
sectormanager van de afdeling vwo. Kuipers werkt 
sinds 2004 bij de Wittenberg. De vacature bij de 
Wittenberg wordt op korte termijn ingevuld.

VOCA, STICHTING VOORTGEZET 
ONDERWIJS CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL
IJsselcollege, Capelle aan den IJssel
Het CvB van het IJsselcollege in Capelle aan 
den IJssel heeft met ingang van 1 augustus 2014 
Marianne Roest benoemd tot locatiedirecteur van 
de locatie Alkenlaan. Roest was al plaatsvervangend 
locatiedirecteur op deze locatie. In de periode daar-
voor had zij al geruime tijd haar sporen verdiend 
binnen het IJsselcollege, onder andere als docente 
Nederlands. Roest volgt Arie de Bruijn op, die met 
vervroegd pensioen is gegaan.
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ADVERTENTIE

Bent u een ambitieuze docent Economie of Management & 
Organisatie? En wilt u havo- of vwo leerlingen meer kansen 
bieden met een waardevol en erkend diploma? 

Informeer ze over de waarde van het erkende diploma 
 Elementair Boekhouden: een onafhankelijk en erkend 
diploma dat vele deuren zal openen.

Meer weten?
Meer weten over hoe u uw school een streepje voor 
 bezorgt? Maak er werk van! Bel 033 – 461 21 59 of 
kijk op www.associatie.nl.

Associatiediploma Elementair Boekhouden
r uuuuuKans voor leerlingen, meeerwwwaarde vooooKans voor leerlingen, meeerwwwwaaarrddee vvooooooooorr uuuuuuuuwwwwwwwwww schooooool!uuuuuwwwwwwwww schhhhhhhooooooooooooooooolll!!

www.associatie.nl

Leverancier van vertrouwen

MAAK KENNIS MET DE  
BEROEPSSTANDAARD COMPETENTIESCAN

Met de BC-Scan* vertaalt u de basiscompetenties uit de beroepsstandaard 
naar uw eigen werksituatie en krijgt u zicht op uw ontwikkelmogelijkheden.

Maak kennis met deze vernieuwde scan en profiteer van ons aanbod. 
U boekt een van onze trainers BC-Scan tot en met 1 maart 2015 voor één 
dagdeel geheel gratis**.

Ga naar www.vo-academie.nl/gratistrainer

*  Beroepsstandaard Competentiescan (voorheen: Instrument Beroepsprofiel)
**  De BC-Scan kan worden aangevraagd vanaf december 2014 t/m 15 februari 2015 voor de 

periode januari t/m maart 2015. 
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Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en de code goed bestuur stellen
nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. Om bovenschoolse managers, 
schooldirecteuren, bestuurders, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers 
een handreiking te bieden bij het vormgeven van het financieel school-
management organiseert Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1

2015 donderdag 22 en vrijdag 23 januari in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 2

2015 dinsdag 13 en woensdag 14 januari in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2015 dinsdag 10 en woensdag 11 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 3
2015 donderdag 15 en vrijdag 16 januari in Ede: Zalencentrum ROVC
2015 donderdag 12 en vrijdag 13 maart in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2015 dinsdag 14 en woensdag 15 april in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 4
2015 dinsdag 17 en woensdag 18 maart in Ede: Zalencentrum ROVC
2015 donderdag 16 en vrijdag 17 april in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2015 dinsdag 15 en woensdag 16 september in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

NIEUW: 1 daagse Opfriscursus Leergang Onderwijsfinanciën:

2015 dinsdag 20 januari in Zwolle: Bilderberg Grand Hotel Wientjes
2015 donderdag 26 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

De cursussen kunnen ook op verzoek incompany worden uitgevoerd.

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 565,00 (per
module); module 4 e 615,00 i.v.m. CD-rom; de Opfriscursus e 295,00. 
Prijs incl. materialen, koffie/thee, lunch en excl. overnachting en btw.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze
website: www.comeet.nl

Direct inschrijven:
1. www.comeet.nl
2. Stuur een e-mail naar secretariaat@comeet.nl
3. Telefonisch via 010-2424200

Zwolseweg 27, 2994 LB  Barendrecht T: 010-2424200 E: secretariaat@comeet.nl 

www.comeet.nl De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

2014-20152014-2015

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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