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‘Inspectiebezoek, pak de regie’

Koninklijk onderwijs zonder predicaat 

Primeur Ecnais: leerlingen mochten  
meedoen én meedenken

Tegengaan lerarentekort: 3 initiatieven
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J   ullie mogen mee naar Istanbul! Dit kregen 

een aantal vo-leerlingen van het Erasmus 

College uit Zoetermeer en het ’s Graven-

dreef College uit Leidschendam enkele maan-

den geleden te horen. Zij mochten Nederland 

vertegenwoordigen tijdens de conferentie van 

ECNAIS afgelopen april. Leuk, maar natuurlijk 

ook spannend. Het thema was leerlingenparti-

cipatie, wat dus heel letterlijk werd genomen. 

Naast schoolbestuurders en leraren kwamen 

vanuit verschillende landen leerlingen mee, die 

vragen voorgelegd kregen als: Voel je je betrok-

ken op school? Welke factoren zorgen voor een 

goede schoolcultuur? Hoe ziet je droomschool 

eruit? Ook kregen ze de gelegenheid om tijdens 

rondetafelgesprekken de leerlingenparticipatie 

in hun land toe te lichten. De conclusie van de 

Nederlandse leerlingen was dat zij het goed 

hebben in Nederland. Ze hebben de discussie 

niet of je een uniform moet dragen, ze kunnen 

hun verhaal kwijt bij een docent en mogen hun 

mening uiten op school. In een verslag geeft 

een van de Nederlandse docenten een Shout 

Out aan de leerlingen, die vloeiend Engels 

spraken voor een grote groep studenten en do-

centen. Die Shout Out krijgen ze van VBS ook! 

Het is een compliment waard om zo inhoudelijk 

mee te denken én doen tijdens een internatio-

nale conferentie. Een fotoreportage met quotes 

vindt u op pagina zeven.

Dat leerlingenparticipatie in Nederland daad-

werkelijk serieus wordt genomen, blijkt ook 

uit het feit dat de Onderwijsinspectie tijdens 

haar onderzoek – naast bestuurders, directeu-

ren, leraren, de MR en RvT – ook leerlingen wil 

spreken. Zo ook bij de Algemene Basisschool 

Middelburg, die begin dit jaar een bezoek kreeg 

van de Onderwijsinspectie. De school stond 

erop dat ze geen mooi-weer verhaaltje, met een 

paar puntjes die nét iets beter konden, te horen 

zouden krijgen. Ze wilden zichzelf echt een 

spiegel voorhouden. Op de volgende bladzijde 

leest u hoe zij zich hebben voorbereid op het 

bezoek en hoe zij het bezoek hebben ervaren.

Over de Onderwijsinspectie gesproken, in het 

rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 

schrijft zij dat veel vernieuwing en weinig lerend 

vermogen zorgt voor versnippering van het 

onderwijsaanbod. Dat maakt het moeilijker 

voor de inspectie om kwaliteit te beoordelen. 

Daarom pleit zij voor een duidelijk fundament 

met gezamenlijke doelen, met ijkpunten. Hoe-

wel ik de behoefte aan meer lerend vermogen 

en aan meer en beter samenwerken volledig 

onderschrijf, wil ik nogmaals benadrukken 

dat variëteit en diversiteit de kracht van ons 

onderwijsstelsel is. Als deze lastig meetbaar is, 

moeten we op zoek gaan naar andere metho-

den. En als vernieuwing lastig meetbaar is, wil 

dat niet zeggen dat het niet goed is. 

Er zijn scholen waar de kwaliteit dusdanig is dat 

ze zich afvragen of ze in aanmerking zouden 

komen voor het predicaat ‘koninklijk’. Dit 

natuurlijk met een vette knipoog, maar Jessica 

Baart (directeur-bestuurder van het Lorentz 

Casimir Lyceum in Eindhoven) schreef er een 

bemoedigende column over op pagina zes.

Een hele fijne zomervakantie en speciaal voor 

de nieuwe VBS-scholen die komend schooljaar 

starten: heel veel succes! 

Een shout out voor de 
ECNAISleerlingen! 

Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl

Voorwoord



» 4 VBS - juni 2019
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‘Inspectiebezoek? Pak de regie’  

Voer voor de toekomst. Dat wilde de Algemene 

Basisschool Middelburg krijgen bij het bezoek 

van de Onderwijsinspectie, begin dit jaar. ‘We 

wilden graag een overzicht van hoe het gesteld 

was met de kwaliteit van het onderwijs’, zeggen 

directeur-bestuurder Sjoerd Sanderse en ad-

junct-directeur Anneke van Os. ‘We wilden echt 

de resultaten van de inspanningen van ons team 

laten beoordelen.’ 

Het bezoek van de inspectie was er eentje in de 

nieuwe stijl. Want sinds 2017 kijkt de inspectie 

één keer in de vier jaar of een schoolbestuur zicht 

heeft op de onderwijskwaliteit en de financiën, 

en of dat bestuur in staat is om de eigen ambities 

waar te maken. Naast het bestuur worden bij het 

bezoek ook de interne toezichthouders bezocht, 

en de school. Of, bij meerdere scholen, een 

selectie ervan. Daarbij worden, in twee dagen tijd, 

gesprekken gevoerd met de schooldirecteuren, de 

medezeggenschapsraad, leraren en leerlingen.

Een bestuur kan de inspectie vragen om - naast 

het standaard onderzoek naar deugdelijkheids-

eisen – een school te beoordelen op verschillende 

kwaliteitsgebieden. Zoals het kwaliteitsgebied 

‘Onderwijsproces’, met standaarden als  

‘onderwijsaanbod’, ‘zicht op ontwikkeling van 

leerlingen’, ‘didactisch handelen’ en ‘toetsing’.  

Of de kwaliteitsgebieden ‘Schoolklimaat’, ‘Onder-

wijsresultaten’ en ‘Kwaliteitszorg en ambitie’.  

Al die kwaliteitsgebieden samen hebben in totaal 

veertien substandaarden, en de school besloot 

om op elk van deze veertien punten een oordeel 

van de inspectie te vragen. ‘Normaal kijkt de 

Onderwijsinspectie naar een aantal hoofdlijnen’, 

zeggen Sanderse en Van Os. ‘Maar wij wilden niet 

kiezen. Goed onderwijs moet, volgens ons, in de 

breedte goed zijn - op alle terreinen.’

Zelfevaluatie
Voordat de inspectie een uitspraak doet, 

beoordeelt de school eerst zichzelf op alle 

substandaarden. Voor het opstellen van deze 

zelfevaluatie werden intern uitgebreide gesprek-

ken gevoerd met het bestuur, de drie bouwcoör-

dinatoren en de interne begeleider. Verder vulden 

alle leerkrachten een individuele vragenlijst in 

en er werden leerlingen geraadpleegd. Bij die 

zelfevaluatie werden onder andere klassenbe-

zoeken afgelegd, waarbij werd gekeken naar 

klassenmanagement, omgaan met verschillen en 

het pedagogisch klimaat. Van tevoren was er een 

kijkwijzer opgesteld, zodat alle auditoren – de 

bouwcoördinator, de IB’er en een collega-leer-

kracht – door dezelfde bril naar alle lessen 

zouden kijken. Tot slot werd er een externe 

Tekst

Rob Voorwinden

Beeld  

Niels Hariot

www.absmiddelburg.nl

De Onderwijsinspectie geeft je de mogelijkheid om de speerpunten van je 

school te laten toetsen. Maak daar vooral gebruik van, is het advies van de 

Algemene Basisschool Middelburg.

‘De inspecteurs gaven ons echt  
de ruimte, de teamleden kwamen 
enthousiast uit de gesprekken’
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validatie opgesteld, waarbij zoveel mogelijk 

objectieve gegevens werden aangedragen die iets 

over de kwaliteit van de school zouden kunnen 

zeggen. Zoals Cito-scores, feedback vanuit het 

vervolgonderwijs over de onderwijsloopbanen 

van de leerlingen en cijfers uit de jeugdmonitor 

van de gemeente.  

Uitkomsten
Het beeld dat er uit al deze gesprekken en vragen-

lijsten naar voren kwam, werd weer geordend en 

teruggekoppeld naar het team. Herkent iedereen 

de uitkomsten? Uiteindelijk gaf de school zichzelf 

op negen van de veertien subgebieden een ’goed’, 

en op de overige vijf gebieden ‘voldoende’, 

vertellen Sanderse en Van Os. ‘Over het algemeen 

kregen we het idee dat het goed zat.’

Maar goed: hoe zou de Onderwijsinspectie daar 

over denken? Tijdens hun bezoek praatten de 

twee inspecteurs eerst met het bestuur. ‘Dat was 

echt een professionele dialoog’, zeggen Sander-

se en Van Os. ‘Er zitten twee inspecteurs met 

verstand van zaken, die je aanhoren en kritische 

vragen stellen, maar die ook teruggeven als ze 

zaken herkennen. Dat was een goede start.’ 

Daarna gingen de inspecteurs inderdaad in de 

breedte kijken. In twee dagen tijd werden klassen 

bezocht en spraken ze met leraren, coördinato-

ren, ouders en kinderen.

Taal en rekenen
‘Bij het oude toezicht keek de inspectie vooral 

naar taal en rekenen’, zeggen Sanderse en Van 

Os. ‘Nu mochten we echt ons onderwijs in de 

breedte laten zien. Zo bezochten de inspecteurs 

een les Engels, keken ze mee bij leerlingen die 

een geschiedeniswebsite aan het bouwen waren 

en bij de extra ondersteuning. Het waren heel 

spannende dagen’, zegt Sanderse, ‘maar ook 

heel leuke. De inspecteurs gaven ons echt de 

ruimte, de teamleden kwamen enthousiast uit 

de gesprekken. We kregen het gevoel dat de 

inspecteurs ons begrepen.’ Waarbij overigens nie-

mand moet denken dat zo’n bezoek een eitje is. 

Van Os: ‘Er werden stevige gesprekken gevoerd, 

bijvoorbeeld over burgerschap, over de ouder-

bijdrage, de leeropbrengsten en over hoe wij als 

algemeen bijzondere school aandacht besteden 

aan de verschillende geloofsstromen.’ 

Aan het einde van de tweede dag was het tijd 

voor de hamvraag: wat zou het eindoordeel van 

de inspecteurs zijn? De school had zichzelf op 

negen van de veertien punten een ‘goed’ gegeven 

- maar zou de inspectie dat onderschrijven?

Stiekem
Het antwoord luidde duidelijk: ‘jazeker’. Sterker 

nog: de inspectie maakte van twee ‘voldoendes’ 

uit de zelfevaluatie ook nog een ‘goed’, zodat de 

school uiteindelijk op elf van de veertien punten 

een ‘goed’ scoorde. ‘Stiekem zit je toch mee te 

tellen bij de bespreking’, zegt Sanderse. Eén keer 

goed, twee keer goed, drie keer... Dat we op elf uit-

kwamen hadden we niet verwacht. De uitgebreide 

mondelinge toelichting van de inspecteurs voelde 

als een warme douche.’ De school kreeg ook 

enkele aandachtspunten mee: zo werd geadviseerd 

nog meer de onderwijsinhoudelijke dialoog met 

ouders op te zoeken, en om in het jaarverslag nog 

meer in te gaan op de besteding van de middelen 

van passend onderwijs.

Sanderse en Van Os zijn ontzettend trots op de 

uitslag - en vooral op het team dat die goede score 

heeft weten te bereiken. De nieuwe werkwijze van 

de Onderwijsinspectie is verder echt een verbete-

ring. ‘De inspectie geeft je de ruimte om de regie 

te nemen. Zij vragen je je speerpunten te laten zien 

en deze te laten toetsen. Doe dat vooral, want daar 

word je uiteindelijk alleen maar beter van.’  
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V            aak wordt over het onderwijs gezegd dat 

het systeem al 150 jaar hetzelfde is. Dat 

is vast bedoeld als een groot compliment: 

het onderwijs voldoet al vele jaren succesvol aan 

de eisen van de tijd! Onze maatschappij beloont 

dat bij bedrijven zelfs met het predicaat “konink-

lijk”, mits een onderneming voldoet aan een aantal 

randvoorwaarden: betrouwbaar, van goede naam 

en financiën op orde. 

Met dit in het achterhoofd begon zich een beeld 

af te tekenen: zou het mogelijk zijn om voor 

het voortgezet onderwijs in Nederland – en alle 

bevlogen mensen die daarin werkzaam zijn - zo’n 

voornaam predicaat aan te vragen? Vol goede 

moed begon ik met een eerste schets voor het 

predicaat koninklijk.

Om te voldoen aan de randvoorwaarden moeten 

er een aantal elementen aanwezig zijn. De eerste 

stappen nemen we moeiteloos. Zo nemen we een 

vooraanstaande plaats in binnen onze maatschap-

pij, zelfs met internationale uitstraling. En we 

leveren uitstekende kwaliteit: qua resultaten be-

houden we onze toppositie en onze jongeren zijn 

de meest gelukkigen van de wereld. Maar 

nu het hoofdstuk financiën. Er wordt 

gevraagd naar stabiliteit en verwacht 

toekomstperspectief. Dat kost wat 

meer hoofdbrekens. Hoe moet het 

voortgezet onderwijs zich verhouden 

tot deze vragen? 

Een kleine school in het zuiden van 

het land doet dit op een traditione-

le wijze, met een moderne snit. Het 

Lorentz Casimir Lyceum, lid van VBS, 

kiest voor traditioneel kwaliteitson-

derwijs, met meanderend daar 

doorheen een voorzichtig 

vooruitstrevende projec-

tenlijn. In deze lijn worden 

de 21st century skills geoefend, gewaardeerd en 

gecertificeerd. In deze setting is het mogelijk om 

een schoolorganisatie vorm te geven zoals we die 

al langer gewend zijn geweest. Een smalle directie 

bestaande uit een rector/bestuurder en drie con-

rectoren. De drie conrectoren zijn verantwoorde-

lijk voor begeleiding, onderwijs en organisatie. Het 

is een zeer smalle maar efficiënte manier van orga-

niseren voor een school met zo’n 1200 leerlingen. 

Voor begeleiding steunt de school verder op goed  

georganiseerde mentoren, die samenwerken 

met de verschillende jaarlaagcoördinatoren. 

Zorgprofes sionals, orthopedagogen en psycho-

logen werken op vaste basis binnen school. Dit 

zorgt voor korte lijnen en efficiënte interventies, 

zonder wachtlijsten. Een smalle financiële en HR 

staf en administratie maken het plaatje compleet. 

Geen teams, maar traditionele secties dus die een 

bijdrage leveren aan ontwikkeling van beleid. Waar 

nodig worden projecten geformuleerd met een 

startpunt, een implementatie en evaluatie, zodat 

voorzichtig vooruitstrevend geboetseerd wordt 

aan toekomstbestendig onderwijs. Voorzichtig om-

dat de eindtermen van het onderwijs nog steeds 

cognitief zijn, en zolang hier geen wijziging in 

komt is de ruimte om andere zaken toe te voegen 

beperkt. Vooruitstrevend omdat ook binnen deze 

context vernieuwingen plaatsvinden die hun 

opbrengst leveren: topprestaties binnen landelijke 

context op verschillende vlakken. 

Terug naar onze aanvraag: met deze organisatie-

vorm past de school prima binnen de huidige 

bekostiging en kan zij zeker ook de financiële 

toets van het koninklijk predicaat doorstaan. 

Maar helaas blijken opleidingsinstituten niet in 

aanmerking te komen voor deze aanvraag. Rest 

mij te concluderen dat de mensen die zich dag in 

dag uit met passie inzetten voor alle kinderen van 

Nederland in ieder geval een koninklijke prestatie 

leveren, al is het dan zonder predicaat.  

Koninklijk onderwijs zonder predicaat 
Tekst

Jessica Baart

Beeld  

Rob Niemantsverdriet

Column
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Primeur voor ECNAIS: leerlingen mochten meedoen én meedenken

Van 10 tot 12 april vond de conferentie van ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) plaats in 

Istanbul. Het thema was leerlingenparticipatie, wat heel letterlijk werd genomen: vanuit verschillende landen kwamen leerlingen 

mee. De deelnemende VBS-scholen waren het Erasmus College uit Zoetermeer en het ’s Gravendreef College uit Leidschendam.

‘Onze ogen zijn geopend door de wijze waarop leerlingen ontzettend goed in staat zijn mee 
te kunnen praten over gecompliceerde problemen en het aandragen van oplossingen.’

Docent ’s Gravendreef College

‘Een hoogtepunt was de wijze waarop 
leerlingen in het diepe werden gegooid en 
daardoor konden laten zien wat ze in huis 
hadden: ze spraken Engels, moesten zich in 
de groep ontplooien, mengen in discussies 
en zich voor publiek presenteren.’

Docent ’s Gravendreef College

‘Ik kreeg de kans om met leerlingen van andere bijzondere scholen uit 
Europa te praten. Hierdoor besef ik dat het op onze school lang niet zo 
slecht is, maar ik zie ook ruimte voor verbetering.

Leerling Erasmus College

‘Mijn blik op het onderwijs is 
veranderd en ik ben zelf klaar om 
met mijn vernieuwde visie aan de 
slag te gaan binnen onze school.’

Leerling Erasmus College

‘Leerlingen in Turkije krijgen veel kansen, mits daar geld voor is. We bezochten 
Het Darussafaka, een school gefinancierd door sponsoren. De kinderen op deze 
school hebben geen geld en zijn wees. Dat zijn de wrange voorwaarden om naar 
deze school te mogen’.

Leerling ’s Gravendreef College
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Drie initiatieven om het  
lerarentekort tegen te gaan

al die verhalen met inzichten en 

successen te lezen zijn én geplaatst 

kunnen worden. Aan de achterzijde 

is het een community, waarin deze 

personen een structurele dialoog 

voeren over de eigen invulling van 

het onderwijs en hoe de toekomst 

van het onderwijs eruit zou moeten 

zien. Dit gebeurt overigens ook real 

life tijdens fysieke co-creatie sessies 

die worden gefaciliteerd door de 

Number Five Foundation. Dit is 

een stichting die sociale innovatie 

beoogt door diverse partijen en 

verschillende perspectieven samen 

te brengen. Stuifbergen: ‘We zijn in 

januari 2019 gestart en willen dit 

jaar zoveel mogelijk onderwijsver-

halen uit het hart verzamelen, in de 

hoop een ode en wezenlijke bijdrage 

te leveren aan het leraarschap én 

het onderwijs. Iedereen met zo’n 

verhaal kan zich aanmelden via onze 

website.’

#2 De Rode Loper
De Rode Loper is in 2007 opgericht 

en is een samenwerkingsverband van 

tientallen scholen in het vo en (sinds 

2017) po, in Den Haag, Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg. Het initiatief 

heeft twee doelen: het terugdringen 

van het lerarentekort door te werken 

aan een nieuwe instroom van leraren 

in het onderwijs én het versterken 

van de kwaliteit van de mensen 

voor de klas en schoolleiders. ‘Dit 

uit zich door de vele “muziek” 

die wij maken in de stad’, vertelt 

programma manager Gert van den 

Tekst

Steffie Bom

Cartoon

Saltooo

Klassen die naar huis worden gestuurd en een groep zeven die wordt opgeheven: zomaar 

wat voorbeelden van de gevolgen van het lerarentekort. Er over praten is één ding, er iets 

tegen doen maakt het verschil. In het zonnetje drie initiatieven die structureel beogen bij  

te dragen aan het imago en behoud van de – o zo belangrijke – leerkracht.

#1 Onderwijsharten
Maarten Stuifbergen - bestuurder 

Montessori Stichting Vreugd en 

Rust - is samen met Daisy Mertens 

de oprichter van Onderwijsharten. 

De term lerarentekort neemt hij niet 

liever niet in de mond. Het probleem 

zit dieper. ‘Hoe er op dit moment 

door veel mensen naar het beroep 

van de leraar wordt gekeken en hoe 

het op waarde wordt geschat, is niet 

positief. Het gevolg is dat jongeren 

weinig interesse voor het vak docent 

hebben, wat leidt tot achteruitgang 

van het onderwijs en een leraren-

tekort’, vertelt Stuifbergen. In plaats 

van te focussen op wat niet goed 

gaat, richt hij zich liever op wat wel 

goed gaat. Zo ontstond het idee 

voor Onderwijsharten: inspirerende, 

prikkelende en hartverwar-

mende verhalen en video’s 

van leraren, schoolleiders en 

assistenten. Deze verhalen 

moeten een krachtige bijdrage 

leveren aan innovatief onder-

wijs en het beroepsbeeld van 

de leraar in de toekomst. Aan 

de voorzijde is het een website 

(onderwijsharten.nl) waar 

‘We hebben sinds de start van de Rode 
Loper zo’n 70 mensen per jaar weten 
te verleiden voor het onderwijs’
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Ham. ‘We organiseren voorlichtings-

bijeenkomsten waar we vertellen 

over het onderwijs, wat het nodig 

heeft en waarom het de deelnemers 

nodig heeft. Ook onderhouden we 

contacten met banken en bedrijven 

als Shell om boventallig verklaarde 

werknemers te kunnen inzetten in 

het onderwijs. En wie echt interesse 

heeft, kan oriëntatiegesprekken 

aanvragen en zelfs meeloopstages 

volgen bij een van de partners. We 

hebben geen harde cijfers, maar dat 

we sinds de start zo’n zeventig mens-

en per jaar met inzet van De Rode 

Loper hebben weten te verleiden voor 

het onderwijs, durf ik wel te zeggen.’ 

Van den Ham benadrukt dat het 

initiatief niet kan bestaan zonder de 

gemeente Den Haag. ‘Zij verstrekken 

al jaren subsidies om een en ander 

mogelijk te maken. De samenwerking 

tussen alle partijen is uniek.’ 

Nog zo’n project dat valt onder De 

Rode Loper is ‘De Haagse Lucifer’, 

waarvan Charlotte Van Thiel – 

Tuininga de organisator is. Zij is 

rector van het Veurs Lyceum, dat 

valt onder scholengemeenschap 

Spinoza. ‘Nascholingen voor leraren 

zitten vooral in het didactisch en 

pedagogisch handelen. Maar leraren 

hebben meer nodig. Ze zijn drager 

van maatschappelijke waarden, een 

rol die zij goed moeten verstaan. Om 

dit te bewerkstelligen organiseert De 

Haagse Lucifer jaarlijks zes interactie-

ve bijeenkomsten, waar hoogleraren 

en mensen uit het bedrijfsleven, de 

politiek of culturele sector een thema 

toelichten met als doel leerkrachten 

aan het denken te zetten. Zo hadden 

we laatst ontwikkelingspsycholoog 

Willem Koops op het podium, met wie 

de stelling ‘Het Puberbrein bestaat 

niet – geef ze verantwoordelijkheden 

en ze houden op puber te zijn’ is 

besproken. Komend jaar bestaan we 

vijf jaar en vieren we ons lustrum!’

#3 Gevluchte docenten  
       voor de klas
Twee jaar geleden kwam Ferd Stouten 

(oud-bestuurder van de Montessori 

Scholengemeenschap Amsterdam) 

op het idee om gevluchte docenten 

in te zetten voor tekortvakken in het 

vo. Dankzij een intensieve samenwer-

king tussen meerdere vo-besturen 

in Amsterdam, de gemeente en 

Hogeschool van Amsterdam en de 

UAF (stichting voor hoogopgeleide 

vluchtelingen), is toen de eerste pilot 

gestart. De voorlichtingsavond trok 

260 belangstellenden, waarvan zestig 

geschikte kandidaten overbleven. Die 

zijn gestart met een oriëntatietraject 

waar de onderwijspraktijk, het sys-

teem van het Nederlandse onderwijs 

en het leren van de Nederlandse taal 

centraal staan. Het doel is om vast te 

stellen of de deelnemer voldoende 

kansrijk is om met succes een loop-

baan in het onderwijs aan te gaan. 

‘De duur van het traject verschilt 

per deelnemer en is afhankelijk 
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van zijn of haar leerniveau en talige 

intel ligentie’, vertelt Stouten. Na het 

succesvol afsluiten van het oriëntatie-

traject kan de kandidaat, afhankelijk 

van zijn of haar diplomawaardering, het 

zij-instroomtraject gaan volgen of direct 

aan de slag. Uiteindelijk zijn er vijftien 

personen geplaatst bij middelbare 

scholen in Amsterdam. Vrij snel daarna 

is de tweede pilot in het vo gestart, en 

een eerste pilot in het po. Ook zijn de 

gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den 

Haag aan het onderzoeken of zij zo’n 

pilot kunnen starten. ‘Het is een inten-

sief traject voor alle partijen, waarbij we 

niet uit het oog moeten verliezen dat 

het om individuen met verschillende 

leerstijlen gaat, die binnen de scholen 

een goede begeleiding nodig hebben. 

Maar als schoolbesturen het vertrouwen 

en geduld kunnen opbrengen, dan kan 

de instroom van statushouders in het 

onderwijs breed uitgerold worden. Aan 

het enthousiasme en de motivatie van 

de statushouders kan het niet liggen!’ 

aldus Stouten.  



» 10 VBS - juni 2019

Implementatie AVG: hoe staat het 
ermee 1 jaar na de invoering?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Tot die datum werd veel over de implementatie ervan geschreven, 

ook door VBS. Daarna verdween het onderwerp stilletjes naar de achtergrond, 

wat niet wil zeggen dat scholen er niet mee bezig zijn. Waar staan ze nu? Een 

verkenning met Vanessa van Kuilenburg – Brouwer.

Van Kuilenburg – Brouwer heeft zeven jaar bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt. Ze is nu 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

bij de Autoriteit Consument & Markt en bij zes 

scholen die lid zijn van VBS. ‘Bij deze scholen 

ben ik FG geworden na de invoering van de AVG. 

Hoe het destijds was gesteld met de kennis van 

privacy en de implementatie van de AVG wisselde 

per school. Er waren scholen die echt geen idee 

hadden waar te beginnen, maar er waren ook 

scholen die al een start hadden gemaakt’, vertelt 

Van Kuilenburg-Brouwer.

Een must    
Bij alle scholen is ze begonnen met een gesprek 

en daarna een nulmeting. ‘Wat opviel is dat het 

verwerkingsregister nog een grote onbekende 

was.’ Het verwerkingsregister is een overzicht van 

alle gegevensverwerkingen binnen een school met 

daarbij onder andere benoemd over wie het gaat, 

wie de gegevens ontvangt, wat de grondslag van 

de verwerking en het doel is, en welke maatrege-

len zijn genomen om de gegevens te beschermen. 

‘Het opzetten ervan is even een klus. Dat zit ‘m 

vooral in het benoemen van wat een verwerking 

is. De AVG biedt hier alleen een kader voor, waar 

je veel kanten mee op kunt. Toch is het verwer-

kingsregister iets wat je als school moet hebben. 

Het geeft een overzicht van wat je aan gegevens 

verwerkt, wat zorgt voor grip op die gegevens. 

Dat heb je nodig voor het verantwoorden van wat 

je doet met die gegevens.’ 

Zelf doen    
Op de vraag of Van Kuilenburg - Brouwer het 

verwerkingsregister voor de scholen heeft 

opgesteld, antwoordt ze: nee. ‘Om meteen 

een misverstand uit de wereld te helpen: een 

FG houdt toezicht en adviseert, maar voert de 

implementatie van de AVG op de school niet uit.’ 

De eerste maanden is ze vooral bezig geweest 

met het beantwoorden van vragen en het 

adviseren van de scholen bij het opzetten van 

het IBP (InformatieBeveiliging en Privacy)-beleid, 

het verwerkingsregister en de datalekprocedure. 

‘Pas wanneer dit staat kom ik toe aan toezicht-

houden. Dat betekent dat je daadwerkelijk in 

systemen gaat kijken en met IB’ers en ICT’ers 

gaat praten over hun werkwijze. Dit kan leiden 

tot advies. Van collega FG’s binnen het onderwijs 

weet ik dat zij zich vooral met begeleiding bij 

de implementatie hebben bezig gehouden. Het 

risico is dan dat je als FG het stokje van het be-

stuur overneemt en acties gaat uitvoeren die een 

school zelf moet doen. Dat is niet de bedoeling 

als onafhankelijk toezichthouder. Je moet als FG 

je handen vrijhouden om toezicht te houden en 

om bij te sturen waar nodig.’

Tekst

Vanessa Kuilenburg - 

Brouwer, FG bij ACM en 

zes VBSscholen

helpdesk@vbs.nl

www.vbs.nl/

ledenservicehelpdesk/

Ledenservice / Helpdesk



» 11

Kuilenburg – Brouwer. ‘Ten eerste dat scholen  

onvoldoende in beeld hebben van wat ze hebben 

aan gegevens, waar deze gegevens staan en 

welke afspraken hierover met verwerkers zijn 

gemaakt. Ten tweede het proces van datalekken: 

herken je een datalek en zo ja, weet je dan het 

proces te doorlopen en werkt het ook? The proof 

of the pudding is in the eating: dit zal je als 

school ook een keer mee moeten maken. En als 

laatste het probleem dat de focus op iets anders 

ligt, bijvoorbeeld foto’s in plaats van de basis: dit 

hebben we in huis, daarvoor moeten we zorgen 

en dat gaan we op deze manier doen. Goede 

afspraken over foto’s wil dus niet zeggen dat de 

organisatie bewust is op omgang met persoons-

gegevens in z’n algemeenheid’.

Toch is ze zeker wel 

tevreden over wat 

‘haar’ scholen tot 

dusverre hebben 

bereikt. ‘Al zou 

ik willen dat het 

sneller gaat, wat ik 

belangrijk vind, is in 

gang gezet. Boven-

dien zie ik tijdens 

mijn bezoeken en 

bewustwordings-

bijeenkomsten op 

de scholen dat ze 

er ook écht bewust mee bezig zijn gegaan, in al 

hun geledingen.’ Wat ze nog mee wil geven is 

dat de AVG over het algemeen geen ‘wet’ is die 

verbiedt, maar die juist kaders geeft. De AVG 

kan dus niet als excuus gebruikt worden. ‘In 

plaats daarvan zouden scholen de AVG veel meer 

moeten omarmen. De wereld waarin wij leven 

wordt steeds digitaler, het is de wereld waarin 

de leerlingen van nu in op- en meegroeien. Die 

wereld kent zijn eigen risico’s. Persoonsgegevens 

zijn hierin echter essentieel. Een goede bescher-

ming daarvan is een grote verantwoordelijkheid 

van de schoolbesturen: het gaat tenslotte om de 

veiligheid van leerlingen én leerkrachten.’ 

Formats en foto’s  
Om tijd te winnen en gegarandeerd te zijn van 

een bepaald kwaliteitsniveau gebruiken veel 

scholen formats. ‘Hier heb ik niets op tegen, als 

het maar niet klakkeloos wordt overgenomen. 

Neem het IBP-beleid. Dat moet passen binnen 

de visie en missie van je organisatie. Maken 

leerlingen hun eigen weekplanning en krijgen ze 

een bepaalde mate van verantwoordelijkheid die 

specifiek is voor een type onderwijs, dan vertaalt 

zich dat in de wijze waarop een school omgaat 

met de persoonsgegevens van leerlingen en leer-

krachten. In veel formats staat ook dat zorgvuldig 

met persoonsgegevens moet worden omgegaan. 

Maar wat betekent dat, zorgvuldig? Als je hier 

geen concrete invulling aan geeft, dan moet je 

niet verwachten dat 

het IBP-beleid gedra-

gen wordt binnen de 

organisatie. Op dit 

gebied zijn zeker nog 

stappen te zetten.’

Dat de implementatie van 

de AVG min of meer gelijk is 

gesteld aan het niet langer 

meer mogen maken van foto’s 

van kinderen op school, is 

volgens Van Kuilenburg – Brouwer een soort 

van kramp waar we met z’n allen zijn ingescho-

ten. ‘Het is een heel tastbaar iets, dus ik begrijp 

het wel. Maar toestemming als heilige graal, 

terwijl dit niet de vernieuwing is die de schrij-

vers van de AVG voor ogen hadden, geeft een 

vertekend beeld. Er zit echter ook een ethische 

kwestie aan, namelijk dat je je moet afvragen of 

je het schoolreisje van je kind niet gewoon wil 

meemaken op het moment zelf, in plaats van 

achteraf aan de hand van een kleine honderd 

foto’s. Natuurlijk kun je afspraken maken over 

hoe je als school wil dat leerkrachten en ouders 

met foto’s of met klassenlijsten omgaan. Maar 

wees je ervan bewust dat dit een uitwerking is 

van (andere) beleidsmatige keuzes. Foto-kwesties 

zijn niet maatgevend. Waar het echt om moet 

gaan is dat je als school weet wat je aan gegevens 

in huis hebt.’

Drie grootste problemen  
‘En daar raak je de top drie problemen aan 

rondom de invoering van privacy’, aldus Van 

‘Ik heb niets tegen 
formats, als ze maar  
niet klakkeloos  
worden overgenomen’

Heeft u vragen over privacy op school  
of bent u nog op zoek naar een FG?  

Neem contact op met Nienke Daniëls,  
netwerkregisseur / Helpdesk, via  

helpdesk@vbs.nl of bel 070 -331 52 15.
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Wil je leerkrachten meer professionele ruimte geven, 

dan kunnen bestaande structuren in de weg zitten 

omdat zij gebaseerd zijn op andere opvattingen. 

Het is een voorbeeld van een thema waar (botsende) 

waarden een sleutelrol spelen. Lector Inge Andersen 

doet er, samen met associate lector Lisette Uiterwijk, 

namens Penta Nova onderzoek naar.

Hoe waarden kunnen bijdragen  
aan leiderschap

bevorderen. Het verbinden van individuele en 

collectieve waarden speelt hierbij een belangrijke 

rol’, legt Andersen uit. Een andere reden om 

rond dit vraagstuk stil te staan bij waarden, is dat 

bestaande overlegstructuren, regels en routines 

in scholen vaak zijn ingericht vanuit eerdere 

opvattingen. Hierdoor passen ze niet goed meer 

bij wat nu wordt nagestreefd. Er is dan sprake 

van botsende waarden. ‘Zo kunnen leerlingen en 

leraren die zelf initiatieven nemen op tegenwerken-

de regels stuiten. En als leraren diepgaand willen 

samenwerken, laat de manier waarop onderwijs en 

overlegstructuren zijn ingericht dit vaak niet goed 

toe. Het zelf nemen van initiatieven past ook niet 

altijd bij de bestaande verwachtingen en mentale 

modellen van leraren en leerlingen. Het is daarom 

belangrijk om die mentale modellen en de in struc-

turen ‘gestolde’ waarden, onderwerp van gesprek 

te maken. Voor dergelijke diepgaande gesprekken 

nemen we vaak de tijd niet. Dat is jammer omdat 

misverstanden, interpretatieverschillen en niet 

helpende structuren dan blijven bestaan.’ 

Er zijn nog veel meer actuele onderwerpen waar 

een waardeoriëntatie bij kan helpen. Veel scholen 

werken nu bijvoorbeeld aan het bevorderen van 

een cultuur waarin – in brede zin - wordt gewerkt 

vanuit een onderzoekende houding. Dit heeft 

volgens Andersen direct met waarden te maken. 

‘Het gaat er bijvoorbeeld om dat je als schoollei-

der, leerkracht of leerling bij het verzamelen van 

data leert kijken vanuit het ‘waartoe’. Wat wil je 

bereiken? Waar hecht je waarde aan en levert de 

informatie die je verzamelt daar wel handvatten 

voor op? Vinden we belangrijk wat we standaard 

meten, of meten we wat we belangrijk vinden?‘

Tegenreactie
Dat er nu meer aandacht komt voor waarden past 

volgens Andersen bij de steeds complexer wor-

dende samenleving waarin we vaker ingewikkelde 

keuzes moeten maken en moeten samenwerken 

Waarden zijn richtinggevende principes. Ze 

hebben betrekking op betekenisgeving, op ideeën 

over wat goed en slecht is, op ethiek en moraal. 

Als je schoolleiders vraagt naar de rol die waarden 

spelen in hun dagelijks werk, vallen zij vaak even 

stil… Het is niet iets waar ze vaak bij stil staan. 

Als ze de tijd nemen om dat wel te doen vinden 

schoolleiders het verrassend leerzaam en nuttig. 

Dit bleek uit een vooronderzoek van de kennis-

kring van Andersen.

Vragen en dilemma’s van schoolleiders
Een waardenoriëntatie kan volgens Andersen 

behulpzaam zijn bij actuele vraagstukken in het 

onderwijs. ‘Veel schoolleiders zoeken naar een 

goede balans tussen ruimte en sturing. De vraag 

is dan hoe je ruimte kunt bieden aan leraren 

en tegelijkertijd richting en samenhang kunt 
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Inge Andersen

Interview

In de vorige editie van De VBS spraken we Wouter Groot, direc-

teur-bestuurder bij de Casimirschool in Gouda, over de capaciteiten 

van schoolleiders van de toekomst. Dat artikel had vooral een 

praktische invalshoek en VBS wilde ook een wetenschappelijke 

invalshoek bieden. Het vormde de aanleiding voor een gesprek met 

Andersen over waardegericht leiderschap.
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met diverse partners. Dit terwijl mensen toenemen-

de tegenstellingen ervaren. 

‘Het roept bijvoorbeeld de vraag op hoe we leerlin-

gen kunnen leren om vanuit eigen waarden keuzes 

te maken zonder tegenstellingen te versterken.’ Er 

lijkt daarnaast sprake te zijn van een tegenreactie 

op de eenzijdige nadruk die lange tijd werd gelegd 

op harde resultaten. In antwoord daarop gaat het 

nu steeds meer over waarom we onderwijs geven. 

Onregelmatigheden bij schoolbesturen in het 

verleden hebben ook meer aandacht gebracht voor 

ethische en morele vraagstukken. 

‘Het heeft ertoe geleid dat waardegericht leider-

schap binnen scholen steeds belangrijker wordt 

gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat voor 

iedereen helder is hoe je het vorm geeft. Hoe 

leren we leerlingen om niet in tegenstellingen te 

denken maar vanuit meerdere brillen te kijken? 

Hoe verbinden we concreet gedrag aan waarden? 

Hoe komen we tot eenheid in verscheidenheid? 

Hoe voeren we moeilijke gesprekken die we toch 

moeten voeren? Met ons onderzoek willen we hier 

handvatten voor bieden.‘

Waardegericht leiderschap
Je kunt vanuit drie invalshoeken kijken: 1) de 

waarde die de school heeft voor verschillende 

actoren in de maatschappij, 2) het benutten van 

waarden als richtinggevende principes bij te 

maken keuzes (waar staan we voor?) en 3) de 

processen waarmee je tot gedeelde waarden komt 

(gezamenlijke betekenisgeving). Hoe je vanuit 

deze drie perspectieven in positieve zin kunt 

bijdragen aan de actuele thema’s in scholen, daar 

richt het onderzoek van Andersen zich de ko-

mende vier jaar op. ‘We richten ons daarbij vooral 

op waardegerichte processen: hoe beïnvloeden 

waardegerichte interacties wat er gebeurt rond 

een thema en hoe kun je hier als schoolleider po-

sitief aan bijdragen?’ Het doel van het onderzoek 

is schoolleiders in het po, vo en beroepsonderwijs 

te ondersteunen bij het ontwikkelen en verder 

vormgeven van waardegericht leiderschap.

Schoolleider: stimuleer  
diepgaande dialoog
Dat het onderzoek pas net is begonnen, hoeft 

schoolleiders niet in de weg te staan om nu al via 

waardegericht leiderschap thema’s aan te vliegen. 

Hierbij benadrukt Andersen herhaaldelijk het 

enorme belang van de diepgaande dialoog. ‘We 

zijn zo geneigd om te blijven hollen en meteen 

in de actie te schieten. Wil je echt doordachte 

keuzes maken, dan vraagt dat ook om stilstaan 

en het bespreekbaar maken van thema’s en 

onderliggende waarden. En dan heb ik het niet 

over abstracte heisessies waar mensen consensus 

moeten bereiken en tot oppervlakkige afspraken 

komen. Ik heb het dan over de benen op tafel en 

met elkaar het gesprek aangaan over wat goed 

onderwijs is en waarom. Dat je dingen die spelen 

bespreekbaar maakt, ook als het spannend of 

confronterend wordt. En ook: past hetgeen wij 

eerder hebben georganiseerd en voor normaal 

aannemen, nog wel bij wat wij willen? Die dialoog 

moet je als schoolleider stimuleren 

om tot betere besluitvorming en 

acties te komen.’ 

Wilt u als school betrokken 

worden bij het onderzoek naar 

waardegericht leiderschap? 

Neem dan contact op met VBS 

via helpdesk@vbs.nl of 070 – 

331 52 15. VBS brengt u dan 

in contact met Inge Andersen, 

die met u de mogelijkheden 

bespreekt.  

‘Past hetgeen wij voor normaal  
aannemen, nog wel bij wat wij willen?’
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Het kabinet is druk bezig met een wetsvoorstel 

dat meer ruimte gaat bieden aan nieuwe scholen. 

Reden genoeg om een aantal scholenstichters te 

vragen hoe zij het starten van een nieuwe school 

(hebben) ervaren. Een ding is zeker: je hebt  

pioniers, aanpakkers en harde werkers nodig.

Startende scholen hebben  
pioniers en aanpakkers nodig

horen dat deze pas op 1 januari 2020 wordt 

uitgekeerd. ‘Ik word juist achter mijn broek 

aangezeten door de gemeenteambtenaar, op 

welke rekening hij die vergoeding kan storten’, 

reageert een andere initiatiefnemer. Waar de 

ene school met argusogen door de gemeente 

wordt bekeken, heeft de andere school een 

brainstormsessie met de gemeente over de 

huisvestiging. Het verschil is behoorlijk. 

Van harte welkom
Het contact met omringende scholen verloopt 

wisselend. Soms gaat het van harte, soms 

blijken de bedoelingen toch anders te liggen. 

Zo hield een van de op te richten scholen een 

open dag waar veertig personen op afkwa-

men. ‘Achteraf bleken er drie directeuren van 

scholen in de omgeving bij te zitten. Dat zij 

zich niet hebben voorgesteld, blijf ik vreemd 

vinden’, vertelt de initiatiefneemster van de 

school. Een andere initiatiefnemer vertelt dat 

een school graag wilde samenwerken. ‘Daar 

bleek als voorwaarde aan te zitten, dat we on-

der hun bestuur kwamen te vallen. Toen hield 

het op’. Gelukkig is er ook een initiatiefnemer 

die laat weten dat de verstandhouding met 

andere scholen tot dusverre goed is. 

Personeel meldt zich spontaan
Ondanks het lerarentekort hebben de nieuwe 

scholen geen moeite om leerkrachten te vin-

den. Toen op een van de scholen de huisves-

tiging definitief was, meldden de leerkrachten 

zich spontaan aan. En op een andere school is 

zelfs al iemand aangenomen, terwijl het nog 

niet honderd procent zeker is dat de school 

in augustus gaat starten. Wel merkt een van 

de initiatiefnemers op dat een beperkt aantal 

leerkrachten een school kwetsbaar maakt in 

geval van ziekte. ‘We zijn daarom aan het 

kijken of we bij een vervangingspoule kunnen 

Zeven initiatiefnemers voor nieuwe scholen kwa-

men op 27 maart 2019 naar Den Haag om elkaar 

te ontmoeten, ervaringen en tips uit te wisselen 

en vragen te stellen aan VBS-medewerkers. De 

vier aanwezige scholen (die beogen in augustus 

2019 te starten), waren De Schoolwerkplaats in 

Santpoord-Noord, De Maashorstschool in Uden, 

De Omniumschool in Zeewolde en de Seva World 

School in Den Haag.

Veel huiswerk
‘Stopt het ooit, al dat huiswerk?’ is een vraag 

van een initiatiefnemer. Het geeft aan hoeveel 

papierwerk er verricht moet worden alvorens te 

kunnen starten. De minister van Onderwijs wil 

verwachte leerlingaantallen en een begroting zien 

en er moet een borgstellingsverklaring komen. 

‘Een administratiekantoor kan je ontlasten bij de 

financiële administratie. Maar uiteindelijk moet je 

als schoolbestuur zelf nadenken over hoe je het 

geld wil inzetten en waaraan je het wil besteden’, 

vertelt VBS-directeur Edward Moolenburgh. ‘Zorg 

dat een administratiekantoor of bijvoorbeeld 

Marcus Driessen, financieel adviseur in de schil 

van VBS, hierover meedenkt. Zo ga je van een be-

leidsarme aanpak naar een beleidsrijke aanpak.’

Verschillen per gemeente
Een van de initiatiefnemers vroeg bij de ge-

meente een vergoeding van de eerste inrichting 

van het onderwijsleerpakket aan, maar kreeg te 
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www.schoolstarterskit.nl

Belangenbehartiging
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aansluiten’. Als reactie hierop wordt gewezen 

op het risico dat de personen uit zo’n poule niet 

altijd ondernemende personen zijn, wat voor 

het lesgeven op een nieuwe school wel nodig is. 

Dit risico kun je wel ondervangen door de juiste 

vragen te stellen tijdens het sollicitatiegesprek, 

is de conclusie. 

Om schoolstarters beter op weg te helpen, hebben VBS 

en Schoolstrijd (dat onderzoek doet op het gebied van 

onderwijs) van Bram Eidhof onlangs een website gelan-

ceerd: schoolstarterskit.nl. Hier staat stap voor stap 

omschreven wat nodig is om een school te stichten. 

Bram Eidhof houdt zich ook bezig met burgerschaps-

vorming, lees zijn column hierover op pagina 16.  

Deze scholen openden in augustus 
2018 hun deuren. Hoe hebben zij 
het eerste schooljaar ervaren?

Kim Meerema-Schreurs,  

directeur IKC Hei & Bos in Hoenderloo

‘Dat het om je eigen school gaat met een zelf ontwikkelde 

visie, dat geeft – samen met blije kinderen en het feit dat 

het concept aanspreekt – enorm veel energie. Toch was het 

een intens jaar. Dat zat ‘m naast het neerzetten van een 

compleet nieuwe organisatie ook in het inrichten van een 

adequate governance, met bijbehorende (vernieuwde) statu-

ten. Het opstellen van het jaarverslag heeft ons ook veel tijd 

gekost, al beseffen we dat het een goede basis vormt voor 

komende jaren. Verder bleek het concept en de kleinscha-

ligheid van onze school aantrekkelijk voor kinderen met een 

speciale zorgbehoefte. Dergelijke aanvragen moet je zorg-

vuldig behandelen en onderzoeken, in belang van het kind 

maar ook van de school. Dat kan lastig zijn. Daarbij, groeien 

is goed maar het moet wel in evenwicht blijven.’

Eva Vesseur en Berit Mastenbroek  

(beiden directeur-bestuurder), Klein Amsterdam

In Amsterdam start je met tijdelijke huisvesting. Het was van 

meet af aan duidelijk dat die niet voorhanden was in augustus 

2018. Sterker nog, we hebben het moeten laten bouwen. Zo’n 

project duurt normaal zo’n twee tot drie jaar. Wij hebben het in 

dertien maanden gedaan en zitten nu, na een half jaar noodlo-

kalen, in een gloednieuw tijdelijk verblijf bestaande uit houten 

modules. Daar zijn we heel trots op. De uitdaging zat ‘m vooral 

in de kinderen van zes jaar en ouder, die overstapten van diverse 

scholen uit de omgeving. De schoolgeschiedenis en leerbe-

hoeften van deze kinderen verschilden behoorlijk en waren niet 

allemaal goed overgedragen door de vorige school. Het heeft 

ertoe geleid dat we groep 3/4 in de herfst van 2018 al heb-

ben gesplitst, om ieder kind voldoende aandacht en passende 

begeleiding te kunnen blijven geven. Voor nu is het belangrijk 

dat we het projectonderwijs (kenmerkend voor onze school) met 

partners uit onder meer het bedrijfsleven en de culturele sector, 

goed op de rit krijgen. Het aangaan van duurzame relaties met 

deze partners, waarbij we zelf de regie houden, vergt tijd.’
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H                         et gebeurde in een van de eerste lessen. 

We zaten in een kring, en bespraken ar-

tikel 1 van de Grondwet. Iedereen heeft 

het recht om gelijk behandeld te worden, zei ik. 

‘Maar dat is toch helemaal niet zo?’ zei Sheina. ‘Ik 

bedoel, het staat wel in de wet, maar wij worden 

toch helemaal niet gelijk behandeld? Mijn jon-

gere broertje mag eerder uit, en als een jongen 

meerdere relaties heeft gehad is hij de man, maar 

een meisje dat hetzelfde doet is een hoer. Hoezo 

gelijke behandeling?’

We wisten al vrij snel, dit is ‘m. In iedere editie 

van ons programma laten we leerlingen zelf 

onderzoeken wat het betekent om burger te zijn. 

Dat begint altijd met het kiezen van een maat-

schappelijk thema dat ze raakt. Dat doen ze zelf. 

Soms omdat ze zien dat andere mensen ermee 

worstelen. Soms raakt het thema hen ook zelf. 

Voor dit groepje islamitische meiden was het 

kraakhelder: ze wilden ongelijke behandeling aan 

de kaak stellen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Net als dr. Martin Luther 

King formuleerden ze een lijst met zaken die ze 

wilden veranderen. Uit tien items kozen ze er 

drie, die zowel waardevol als haalbaar genoeg 

leken. We analyseerden samen verder, in kleine 

stapjes. Wie heeft de macht in deze situatie? Waar 

zijn die machthebbers gevoelig voor? Snappen 

we waarom ze doen wat ze doen? En zien we ook 

goede voorbeelden?

Het groepje meiden verdeelde al snel de taken. In 

duo’s gingen ze ouders, de jongens op school en 

docenten interviewen. Hoe denken zij over ver-

schillen tussen jongens en meisjes? Hoezo vinden 

jongens zichzelf stoer, maar een meisje een kech 

of een hoer wanneer ze meerdere relaties heeft? 

Ondertussen scherpten ze hun eigen discussieer-

vaardigheden aan. Tijdens het programma, maar 

ook in de pauzes als ze even tijd over hadden. 

Soms als zichzelf, soms vanuit de rol van jongen 

of ouder. Binnenkort organiseren ze een dis-

cussieavond in een debatpodium, om zo meer 

mensen tot inzicht te laten komen. Dat is hoe zij 

van plan zijn verschil te maken.

Zoals Sheina zijn er veel jongens en meisjes die 

voelen dat ze maar weinig invloed hebben. Zes op 

de tien jongeren voelt zich politiek machteloos. 

Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is 

dat dit niet zo hoeft te zijn. Onderzoek laat zien 

dat het geloof dat je verschil kan maken in de 

samenleving of politiek, te vergroten is. Onze hy-

pothese is dat wanneer dat lukt, er een vlammetje 

ontwaakt. Want met geloof in eigen kunnen ziet 

opeens de hele wereld er anders uit. Opeens zien 

we overal kansen. Bijvoorbeeld hoe we het met 

elkaar samenleven kunnen veranderen, in plaats 

van ons neer te leggen bij de situatie. Ik zal niet 

zeggen dat het eenvoudig is, maar het kan. En als 

je er eenmaal aan begint, lukt het steeds beter.

Bram Eidhof bouwt aan beter burgerschaps-

onderwijs, samen met docenten en leerlingen. 

Daarnaast bracht hij onlangs het Handboek 

Burgerschapsonderwijs uit, met bijdragen van 

Coen Gelinck (ProDemos) en Hessel Nieuwelink 

(Hogeschool van Amsterdam). Daarmee kunnen 

scholen stap voor stap hun burgerschapsonder-

wijs vormgeven, van visie tot evaluatie.  

Verschillig
Column

Tekst

Bram Eidhof 

Beeld

Bram Eidhof 
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Nieuws

Afscheid Peter Montagne
VBS heeft zich 

ontwikkeld de 

afgelopen jaren, 

en daarbij is ook 

de organisatie 

veranderd. Na 

ruim 35 jaar  

gewerkt te heb-

ben voor VBS nam 

Peter Montagne 

(stafmedewerker 

financiën) onlangs afscheid. Collega’s, oud-collega’s en 

andere bekenden zwaaiden hem tijdens een feestelijke 

bijeenkomst uit. VBS dankt Peter Montagne hartelijk 

voor zijn inzet voor VBS en zijn warme betrokkenheid 

bij de leden en collega’s.’

‘Benoem bestuurlijke 
ambities bij inspectiebezoek’
Het VBS regio-netwerk Noord Nederland ging op 8 mei 

2019 in gesprek over het inspectiekader en de nieuwe 

cao-po. Als advies werd meegegeven: probeer belangrijke 

punten als bestuur zelf aan te stippen in een presentatie 

van 20 minuten die je voor de inspectie mag houden. Geef 

hierbij aan hoe je didactische kwaliteiten van leerkrachten 

in de gaten houdt en neem zoveel mogelijk punten van 

het toetsingskader mee. En vergeet ook niet je ambitie 

als bestuur te benoemen. Waar wil je heen met de school, 

welke doelen stel je, en waar richt je je op? Ook verwacht 

de inspectie dat je je als bestuur met verbeterpunten komt. 

Immers, op geen enkele school gaat alles goed. (Tip: Lees 

op pagina vier hoe de Algemene Basisschool Middelburg 

zich voorbereidde op het inspectiebezoek.)

ECNAIS lanceert  
nieuw initiatief voor leden

Leerlingen, leraren, schoolleiding en besturen van 

bij VBS aangesloten scholen, in contact brengen met 

gelijkgestemde scholen in Europa: dat is het doel van 

Linkages@Ecnais. Hiermee wil dit nieuwe initiatief 

van ECNAIS de kwaliteit van scholen verbeteren door 

uitwisseling (tussen scholen van ECNAIS-leden) op 

laagdrempelige wijze te organiseren. Denk aan een 

online rondetafelgesprek over een bepaalde manier van 

lesgeven en Skype-sessies tussen groepen leerlingen, 

maar ook schoolbezoeken en uitwisseling van leerlingen 

en leerkrachten. De nadruk ligt op de (professionele) 

ontwikkeling van leerkrachten, leerlingen, schoolleiding 

en schoolbesturen. Voor meer informatie neem contact 

op met Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur: 

akuiper@vbs.nl

Besparen op uw printkosten? 
Doe de gratis prijscheck

Voor een klein schoolbestuur is een kostbaar aanbeste-

dingstraject voor printers niet noodzakelijk. De behoef-

te om professioneel printers in te kopen blijft echter 

bestaan. Ook voor scholen die tijdelijk uitbreiding van 

printcapaciteit nodig hebben, is een oplossing gewenst. 

Het Inkoop Centrum Onderwijs (ICO) heeft daarom 

samen met de gezamenlijke profielorganisaties een deal 

gesloten met online dienstverlener AllYouCanPrint. Er is 

een overzichtelijk portfolio samengesteld voorzien van 

overeenkomsten met prijzen en voorwaarden. Om snel 

van start te kunnen gaan is de Printchecker ontwikkeld. 

Een rekentool waarmee u uw huidige overeenkomst 

kunt vergelijken met (prijs) ontwikkelingen in de markt. 

Voor meer informatie, ga naar:  

www.allyoucanprintvoorscholen.nl.

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al, met nieuws, activiteiten en ledenvoordelen?  

Meld u aan via VBS.nl (zie link onderaan ‘Schrijf u in voor de nieuwsbrief’)

Nieuws

TIP: Lees op Linkedin.com/company/vbs de blog ‘Gooien we de ouder als bestuurder met het  

badwater weg?’ van VBS-directeur Edward Moolenburgh, over het belang van ouderbetrokkenheid
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Interview

Pluryn ontdekt het assessment  

Senior hr-adviseur Monique Laverman en senior 

onderwijsadviseur Hans Eisink van Pluryn zijn 

er eerlijk over: Pluryn zat al jaren een beetje in 

de maag met de leraren die op LC-niveau waren 

ingeschaald. En Pluryn niet alleen. Heel gek was 

het dus niet dat medio 2018 bij de cao-onder-

handelingen de functiemix werd afgeschaft. Die 

functiemix was tien jaar eerder ingevoerd met de 

bedoeling het loopbaanperspectief van leraren te 

verbeteren. Meer leraren moesten doorstromen 

naar een hogere salarisschaal. Goede leraren 

mochten tenslotte best extra worden beloond. 

Tegenover dat hogere loon stond een uitbreiding 

van het takenpakket.

Scheve gezichten
Op papier zag het er allemaal best aantrekkelijk 

uit. Maar de praktijk pakte op veel plekken 

anders uit. Bij een aantal scholen van Pluryn 

stonden LC’ers fulltime voor de klas, want ja, 

de lessen moeten tóch worden gegeven en wie 

moest dat anders doen? Voor echte LC-taken 

bleven eigenlijk geen uren over. ‘De functie 

kwam niet uit de verf’, vat Laverman het pro-

bleem samen. Dat was volgens haar niet alleen te 

wijten aan een gebrek aan tijd, maar had ook een 

inhoudelijke oorzaak. 

Van LC’ers werd verwacht – in de nieuwe functie-

beschrijvingen voor L12 is dit ook vastgelegd – dat 

ze een bepaald specialisme zouden hebben, dat 

ze meerjarig en complex beleid ontwikkelden, 

breed of diepgaand onderzoek uitvoerden en 

projecten leidden. Dat kwam niet overeen met de 

praktijk. In de praktijk deden de meeste LC’ers 

hetzelfde werk als hun collega-leerkrachten, maar 

werden wel beter betaald. Dat gaf scheve gezich-

ten. ‘Op zo’n moment loop je ertegenaan dat het 

onderwijs dichtgetimmerd is’, zegt Eisink. ‘In het 

onderwijs kan iemand wel upgraden maar niet 

downgraden, ook al voldoet hij niet aan de eisen.’

Tekst

Helga van Kooten

Beeld  

Rob Niemantsverdriet

In de cao po 2018–2019 zijn de lerarenfuncties opnieuw beschreven. 

Sommige leraren zijn hierdoor in geupgrade functies terecht gekomen, 

waardoor aandacht voor verdere ontwikkeling nodig was. Pluryn liep er 

voorgaande jaren al tegenaan dat de LC-functie (huidige L12 functie) inhou-

delijk niet goed uit de verf kwam. Twintig leraren kregen een assessment 

aangeboden, om te bezien waar mogelijkheden lagen om te groeien.

‘Een assessment levert 
altijd wat op, al is het 
maar stof tot gesprek’

Pluryn: zorg én onderwijs

Pluryn is een organisatie voor mensen met 

complexe problematiek. Behalve verschil-

lende zorginstellingen vallen er ook zeven 

stichtingen onder met scholen in het spe-

ciaal onderwijs (cluster 4) in onder meer 

Nijmegen, Hoenderloo, Zeist en Eefde. Op 

de scholen van Pluryn werken in totaal 

vijfhonderd mensen, van wie 31 procent 

een ondersteunende functie heeft (zie ook 

‘Ondersteuners komen er bekaaid vanaf’). 

Denk daarbij aan leraarondersteuners, 

intern begeleiders, pedagogisch mede-

werkers en orthopedagogen.
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Weerstand
Pluryn besloot de impasse te doorbreken en 

twintig LC’ers een ontwikkelassessment aan te 

bieden. Naast een capaciteitentest bestond het 

assessment uit een rollenspel en een gesprek. Het 

doel: de dialoog aangaan over iemands talenten. 

Laverman drukt zich zachtjes uit, als ze zegt dat 

het aanbod niet door iedereen gelijk met open 

armen werd ontvangen. ‘Er was inderdaad wat 

weerstand.’ Eisink: ‘Voor iemand die nog nooit 

een assessment heeft gehad, is dat ook best 

spannend.’ Laverman: ‘Assessments zijn geen 

gemeengoed in het onderwijs, maar je schept er 

wel openheid mee naar elkaar toe.’ Eisink: ‘Je zet 

er een professionele cultuur mee neer.’

In een bijeenkomst is geprobeerd de weerstand 

weg te nemen. Laverman: ‘We hebben verteld 

wat er van hen werd gevraagd en uitgelegd dat 

niet de leidinggevende, maar een onafhanke-

lijk bureau de assessment zou afnemen. Dat 

scheelde al. Een assessment levert altijd iets op, 

al is het maar stof tot gesprek. En weigert iemand 

het assessment, dan is het een mooi moment om 

het gesprek aan te gaan. Het is dan van belang 

dat je een goed dossier opbouwt. Dat je - mocht 

dat nodig zijn – kunt aantonen dat je meerdere 

gesprekken hebt gevoerd en dat je hebt gekeken 

naar herplaatsing.’ Eisink: ‘Als leidinggevende ga 

je in gesprek om mensen te motiveren, maar ook 

om in de gaten te krijgen dat een situatie moge-

lijk tot ziekteklachten kan leiden. Om vervolgens 

de vraag te stellen: hoe gaan we interveniëren?’

Drie paden
De assessments werden van maart tot en met 

september 2018 afgenomen, waarbij specifiek 

werd gekeken naar groeimogelijkheden. Wat zou 

die groei opleveren? En wat zou die betekenen 

voor de functie? Het idee bestond al de LC-functie 

door te ontwikkelen, waarbij drie paden waren 

uitgestippeld. Het eerste pad: de leerkracht met 

leidinggevende capaciteiten groeit door naar een 

leidinggevende functie. Het tweede pad:  

de excellente leerkracht met het talent collega’s 

te ondersteunen op didactisch gebied wordt 

intern begeleider. Het derde pad: de pedago-

gisch bekwame leerkracht ontwikkelt zich tot 

orthopedagoog.

Laverman en Eisink noemen de uitkomsten 

positief. De organisatie heeft nu een beter zicht 

op de eigen talenten. Eén van de twintig LC-leer-

krachten is doorgestroomd naar de functie van 

teamleider en intern begeleider. Voor sommige 

functies binnen het onderwijs maakt een 

assess ment inmiddels standaard deel uit van de 

sollicitatieprocedure bij Pluryn.  

Ondersteuners komen er  
bekaaid vanaf

Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is er in 

de huidige cao voor het primair onderwijs – en daar 

valt ook het voortgezet speciaal onderwijs onder – 

bekaaid vanaf gekomen: OOP’ers kregen er maar 

 2,5 procent bij, terwijl leraren er 8,5 procent bij kre-

gen. Dit doet geen recht aan de praktijk. Laverman: 

‘De functie van leraar is gewaardeerd zonder dat er 

een relatie is gelegd met andere functies. Wij zetten 

veel leraarondersteuners in. Die mensen zouden wij 

extra willen belonen, want nu zit er een groot gat 

tussen leerkrachten en leraar  ondersteuners.’ Eisink: 

‘Wij hebben binnen ons loongebouw wel mogelijk-

heden zelf te differentiëren, maar je loopt algauw 

tegen je grenzen op als je op 31 procent van je 

personeel een reparatie wilt plegen.’



Startbijeenkomst po 25 september 2019

Begin het nieuwe schooljaar goed geïnformeerd en kom naar de Startbijeenkomst 

van VBS voor leden in het po. De Startbijeenkomst op woensdagavond 25 september 

is gericht op nieuwe en ervaren (vrijwillige) bestuurders en directeuren in het po.

Tijdens deze interactieve avond komen er verschillende actuele onderwerpen aan 

bod. VBS-leden kunnen hierover in gesprek met een aantal deskundige gasten. 

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om uw netwerk en kennis uit te breiden. 

Jaarlijkse ledenbijeenkomst en ALV 18 november 2019

De jaarlijkse ledenbijeenkomst en algemene ledenvergadering van VBS vindt plaats 

op maandag 18 november 2019 in Den Haag. Een van de sprekers is Pieter Huisman, 

hoogleraar Onderwijsrecht bij de Erasmus School of Law. Meer informatie over het 

programma en de sprekers volgt binnenkort.

Komt u ook naar de Startbijeenkomst po en de ledenbijeenkomst? 

Houd VBS media in de gaten voor verdere informatie.

Startbijeenkomst po

Woensdag 25 september 2019

Utrecht

Ledenbijeenkomst en ALV VBS

Maandag 18 november 2019

BINK36, Den Haag

VBS.nl

Startbijeenkomst po en jaarlijkse ledenbijeenkomst VBS

25

18

Save the date!  


