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I   n ons ledenmagazine werd in de jaren zestig (in een artikel over de oprichting van de ver-

eniging in 1921) geschreven: ‘De neutraal bijzondere scholen waren gering in aantal, nog 

‘ongeorganiseerd’ en wellicht en misschien daarom in het bezit van een zekere originaliteit en 

pioniersgeest’. Bijna honderd jaar na de oprichting is die originaliteit en pioniersgeest nog steeds 

kenmerkend voor onze leden. Als thema voor ons honderdjarig jubileum in 2021 hebben we daar-

om gekozen voor ‘pionieren in het onderwijs’, met als doel leden en niet-leden verder met elkaar 

en VBS te verbinden en onze kernwaarden - eigenzinnig, eigentijds en menselijke maat - centraal 

te stellen. Bij deze gelegenheid zijn we onder andere diep in het archief van VBS (en haar rechts-

voorloper) gedoken. We stuitten op de eerste editie van het ledenmagazine, met toen nog de naam 

‘Correspondentieblad’ van Den Bond Van Scholen Voor Neutraal Bijzonder Onderwijs In Nederland 

(zie achterzijde van deze De VBS). De verschillen met de huidige look & feel zijn helder. Maar kijk 

je goed, dan zie je ook overeenkomsten. Als doelen van de vereniging werden destijds in het blad 

genoemd: onderlinge steun en voorlichting ter bevordering van het onderwijs en de school, het 

verspreiden van geschriften over onderwijs, het houden van besprekingen en het indienen van 

verzoekschriften. Deze komen allen terug in de huidige drie pijlers van VBS, te weten: belangenbe-

hartiger, helpdesk/ledenservice en verbinder. Mooi om te zien dat VBS al bijna honderd jaar voor 

hetzelfde staat en tegelijk met haar tijd is meegegaan. Daar proost ik Oudejaarsavond op. Hele 

fijne feestdagen en tot volgend jaar!  

Edward Moolenburgh

PS: heeft u nog suggesties voor de verdere invulling van het jubileumjaar (denk aan onderwerpen, 

activiteiten en/of locaties), laat het mij weten via emoolenburgh@vbs.nl.

Toen & Nu
Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl

Voorwoord

Wat VBS voor u deed

 VBS nam op 4 september deel aan 

het rondetafelgesprek in de Twee-

de Kamer over Artikel 23. Edward 

Moolenburgh pleitte voor onderwijs-

vrijheid en behoud van de mense-

lijke maat en kleine schoolbesturen. 

 Op 25 september organiseerde VBS 

de Startbijeenkomst po over de ver-

houding tussen bestuur en directie, 

de communicatie tussen ouders en 

school en de excellente eenpitter.  

 Op 1 oktober werd de motie tegen 

de afschaffing van de geschillen-

commissie GCBO afgewezen. VBS 

had zich hier tegen verzet. Op 

pagina 14 vindt u een artikel over 

deze commissie. 

 Op 1 oktober stemde de Tweede 

Kamer in met het Wetsvoorstel  

Meer ruimte voor nieuwe scholen.  

VBS is hier voorstander van, is bij 

meerdere debatten geweest en 

heeft standpunten ingebracht. 

 Vier eenpitters hadden op 2 oktober 

een geslaagde mede door VBS 

georganiseerde meet-up over het 

inspectiekader en governance 

dilemma’s.

 Op uitnodiging van VBS had een 

aantal so-, sbo- en vso-scholen 

op 7 oktober een praktische 

uitwis seling over samenwerking, 

waar o.a. twee casussen werden 

besproken.

 VBS ontwikkelde de nieuwe folder 

‘Eigenzinnige scholen, eigentijds 

onderwijs’. Over de kenmerken van 

algemeen bijzondere scholen en de 

leden van VBS.

 Op 6 november sprak het P&O 

 Netwerk po van VBS over het 

lerarentekort, ziekteverzuim, re- 

integratie en de onderwijsstaking. 

 Bij wijze van experiment had het 

VBS regio-netwerk Noord NL op  

13 november een online ont-

moeting via Teams, een soort 

Skype. De deelnemers gingen in 

gesprek over ziekteverzuim, het 

schoolleidersregister en de Wet 

Arbeidsmarkt in balans.
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Belangenbehartiging

‘Montessori en Steiner zijn twee   
 kanten van dezelfde medaille’  

Wat is de kern van het onderwijs van  
De Vrije School Den Haag?
Rob van der Meijden: ‘We gaan uit van een fun-

damenteel vertrouwen in de individuele mens die 

zich persoonlijk wil ontwikkelen, positief in het 

leven staat en gezamenlijk vorm wil geven aan 

onze samenleving. Dit gaat niet alleen over taal 

en rekenen, maar over breed ontwikkelen met 

een curriculum met veel vakken. Vandaar ook 

praktische vorming als koken en houtbewerking 

omdat je dan gebieden aanspreekt die anders 

niet tot ontwikkeling komen. Het onderwijs dient 

gelegenheid te geven om je breed te ontwikkelen, 

dat is een vrij wezenlijk uitgangspunt van het 

vrijeschoolonderwijs.

Hij leest een citaat van Rudolf Steiner, grond-

legger van het vrijeschoolonderwijs, voor: “De 

vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten 

teneinde zich in de bestaande sociale orde te 

kunnen voegen; maar wel: wat er in aanleg in 

de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan 

worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, 

de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe 

krachten verrijken.” 

Hoe geldt dat voor de Eerste Westlandse 
Montessorischool?
Maaike Kramer: ‘Montessori en Steiner zijn twee 

kanten van dezelfde medaille. Door het kind 

naar een nieuwe wereld, zei Maria Montessori, 

de oermoeder van het montessorigedachtegoed. 

Het gaat niet alleen om socialisatie, aanpassen 

aan wat er is, maar ook om grenzen opzoeken 

van wat er niet is. De nadruk ligt op identiteits-

ontwikkeling. We vinden elkaar in het waartoe,  

alleen het wat en hoe verschilt. In het boek 

‘Wat als je onderwijs ruimte geeft’ beschrijft 

Annemieke Zwart hoe montessori en Steiner zich 

verhouden tot het geven van ruimte aan onder-

wijs. Dat boek pak ik regelmatig om er inspiratie 

uit te halen.’

Wat typeert het onderwijs van de Eerste 
Westlandse Montessorischool?
‘We hebben een voorschool voor driejarigen in 

samenwerking met een kinderopvangorganisatie. 

Dit sluit aan bij onze visie en bij ontwikkelings-

psychologische aspecten: kinderen hebben 

steeds een leercyclus van drie jaar. Daarbij gaat 

het vooral om de leervraag van kinderen en niet 

het aanbod in het curriculum. Maria Montessori 

Tekst

Jaan van Aken

Beeld

Rob Niemantsverdriet

Het statige oude gebouw van De Vrije School Den Haag is de plaats van ont-

moeting tussen gastheer en rector Rob van der Meijden en Maaike Kramer, 

directeur-bestuurder van de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster. 

De overeenkomsten tussen vrijescholen en het montessorionderwijs blijken 

groter dan gedacht. ‘We vinden elkaar in het waartoe, alleen het wat en hoe 

verschilt’, stelt Kramer met instemming van Van der Meijden vast.

Aftrap 100-jarig jubileum VBS

In 2021 bestaat VBS 100 jaar en dat gaan we 
vieren! In de aanloop daar naartoe plaatsen 
we in iedere editie van De VBS een artikel 
waarin het algemeen bijzonder onderwijs  
en de leden van VBS centraal staan.

  Nog 12 maanden !  

1921 - 2021
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zei: we hebben als leraar de opdracht om kinde-

ren nieuwsgierig en betrokken te houden. Dit be-

tekent dat leraren en kinderen een onderzoeken-

de houding hebben, waarbij het gaat om willen 

weten en kunnen. We bieden brede vorming om 

een betrokken bijdrage te leveren aan een nieuwe 

sociale en duurzame wereld. Vrijheid in relatie tot 

verantwoordelijkheid. Kinderen die leren vanuit 

zelfverantwoordelijkheid en in samenwerking, dat 

is de hoogste vorm van leren die je nastreeft.’

Een verschil is dat de Eerste Westlandse 
Montessorischool algemeen bijzonder 
is en De Vrije School antroposofisch als 
denominatie heeft. Wat is typerend voor 
jullie grondslag?
Van der Meijden: ‘Wij werken vanuit een 

duidelijke antroposofische visie. Vrijescholen 

staan open voor alle achtergronden en gezindten. 

Het onderwijs dat we bieden trekt momenteel 

veel belangstelling. Onze examenresultaten zijn 

goed, we hebben een goed concept dat ouders 

aanspreekt die niet willen dat hun kind de hele 

dag uitsluitend taal en rekenen oefent.’

Kramer: ‘Onze algemeen bijzondere grondslag 

brengt met zich mee dat iedereen welkom is. We 

zijn niet openbaar en niet gebonden aan een re-

ligie. Voor conceptscholen is het heel prettig om 

algemeen bijzonder te zijn omdat het veel ruimte 

geeft om een concept ten volle uit te nutten.’

Maaike Kramer is kwartiermaker om een 
reguliere school voor voortgezet onderwijs 
te verrijken met een montessoristroom 
vanaf schooljaar 2020/2021. Wat zijn de 
plannen?
Kramer: ‘Vanuit ouders en kinderen kwam de 

roep om een andere smaak voortgezet onderwijs 

in het Westland. Daarom gaat een onderbouwlo-

catie van ISW starten met in eerste instantie twee 

montessori-brugklassen mavo/havo/vwo. Er valt 

straks altijd iets te kiezen, zowel in het rooster 

als met wie, hoe en waar je leert. We creëren 

samenhang in vakken en nemen afscheid van 

bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis 

als aparte vakken. Zij krijgen ‘society’, een 

combinatie van aardrijkskunde, filosofie en 

geschiedenis. We gaan de coaching tussen leer-

ling en docent zo inrichten dat zeggenschap en 

eigenaarschap bij de leerling ligt. Nu zitten ze 

vooral in de 

consump-

tiestand, 

docenten 

zijn 

zenders. 

Zelf werkte 

ik als kind 

op een 

traditionele school vooruit 

in het wiskundeboek, dat 

mocht niet en ik moest me 

conformeren.’ ‘Jouw motiva-

tie komt voort uit een klein 

traumaatje’, merkt Van der 

Meijden op. ‘Precies’, zegt 

Kramer nadrukkelijk.

VBS heeft onlangs de 
brochure Eigenzinnige 
scholen, Eigentijds 
onderwijs uitgebracht 
over wat onze leden 
kenmerkt en het belang van 
onderwijsvrijheid.  
Herkennen jullie je daarin?
Kramer: ‘VBS is de enige organisatie 

waar het geluid van eenpitters hoorbaar 

en voelbaar is en conceptscholen passen 

zoals gezegd het beste bij de algemeen 

bijzondere grondslag. Door de com-

binatie van een conceptschool en een 

eenpitter is voor mij een en een drie en 

is VBS een logische keuze. De titel van de 

brochure vind ik leuk, ik hou ervan een 

ander geluid te laten horen en elkaars 

kracht te delen.’

Van der Meijden: ‘Voor mij zijn diversi-

teit en menselijke maat heel wezenlijke waarden 

die VBS uitdraagt. Onderwijsvrijheid geeft 

ouders en leraren de mogelijkheid vanuit een 

bepaalde inspiratie zelf vorm en inhoud te geven 

aan onderwijs. Dat zorgt voor diversiteit en een 

zekere kleinschaligheid, waar de landelijke trend 

schaalvergroting, een landelijk curriculum en 

grote besturen is. We moeten de vrijheid van 

onderwijs borgen en beschermen, zodat mensen 

de mogelijkheid houden het onderwijs zelf vorm 

te geven. Laat honderd (het is geen duizend 

volgens Van der Meijden) bloemen bloeien!’  
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  Kijkje achter de schoolmuur   Ook zo benieuwd hoe andere scholen werken 
of innoveren? Deze nieuwe rubriek geeft u 
inspiratie en ideeën.

ruimte in het bouwbudget. Het is een leuke plek 

en de leerlingen zitten er graag. We hebben een 

zwembad met een beweegbare ondergrond. Er 

is een winkeltje als werkervaringsplek voor onze 

leerlingen en onze leerlingen gaan ook het maga-

zijn van onze revalidatiepartner Merem beheren.’ 

Knies is lovend over de architectuur. ‘Het is een 

modern, compact en stoer gebouw voor onze 

kinderen. Waar onderwijs en revalidatie dicht bij 

elkaar onder een dak zitten.’ 

Voor de leerlingen
‘We hebben het gebouw neergezet voor de 

leerlingen. Onderwijs en zorg zitten nu in één 

gebouw, dit in tegenstelling tot het oude gebouw. 

We willen de revalidatie graag nog dichterbij onze 

leerlingen brengen. Bij nieuwbouw heb je wel altijd 

kleine kinderziektes. Denkend vanuit de leerlingen 

zijn we nu kleine dingen in het gebouw aan het 

aanpassen. De bovenverdieping is ruimer gemaakt 

omdat de vso-leerlingen wat krap zaten. Een 

nieuw gebouw moet sowieso eerst eigen worden, 

maar dat zie ik wel gebeuren. Verreweg de meeste 

medewerkers en leerlingen zijn enthousiast.’

Campus voor onderwijs en zorg
Met Merem revalidatie en de International Primary 

School Hilversum ontwikkelt De Kleine Prins één 

campus voor onderwijs en zorg. ‘De bedoeling 

is dat iedereen gebruik kan maken van het hele 

terrein voor sporten, onderwijs, zorg en lunchen 

in het bijbehorende restaurant. Ons gebouw 

met open ruimte en centrale hal kan daarbij een 

lunchruimte voor de primary school zijn of een 

ontmoetingsruimte waar expats een kop koffie 

drinken.’

De drie partijen hebben samen met buurman 

Nike, dat volgens Knies graag een toegevoegde 

waarde in gemeenschappen heeft, een voorstel 

ontwikkeld om de campus nog meer onderdeel 

van de samenleving in de regio te laten zijn. 

Knies: ‘De vervlechting is er al. Merem viert 

jaarlijks de kortste en de langste dag, dat doen 

ze in ons gebouw en onze leerlingen helpen 

daarbij. We willen onderdeel zijn van de samen-

leving in onze regio en dat begint met zo’n nieuw 

gebouw.’  

Bij de opening van het gebouw eind juni gaf 

een vso-leerling trots een rondleiding door ‘ons 

nieuwe gebouw’. De school heeft lokalen met 

veel wit en veel licht, wat rust uitstraalt. Kleur is 

juist veel te vinden in de gangen van de verschil-

lende afdelingen, die allemaal hun eigen tinten 

hebben. ‘Rust en minder prikkels in de klas werkt 

beter voor de concentratie. De kleurrijke gangen 

hebben met de voertuigen van leerlingen en met 

de kasten te maken, die indeling is min of meer 

bij toeval ontstaan’, vertelt Ed Knies.

Trots op de architectuur
‘De kleintjes van het so hebben we bewust 

beneden neergezet zodat ze makkelijk naar 

buiten kunnen’, vertelde de leerling vaderlijk. 

Enthousiast liet de jongen zijn eigen vso-afdeling 

zien: ‘Hier zijn de open ruimtes waar je kunt 

werken. Voor de leerlingen die examen doen, is 

er een apart lokaal, zodat ze in alle rust kunnen 

leren. Het meest trots zijn we op het dakterras, 

ik denk dat we daar zomers veel zullen zitten’, 

glunderde hij.

Knies licht toe: ‘De jongste kinderen zitten 

inderdaad beneden zodat ze niet de trap op 

hoeven. Ze kunnen zo naar buiten, het omheinde 

speelplein op. Voor het dakterras bleek wat extra 

Tekst

Jaan van Aken

www.dekleineprins.nl

Het gloednieuwe gebouw van De Kleine Prins 

(so en vso) in Hilversum is afgelopen zomer 

geopend. Waarom kan Ed Knies, directeur-be-

stuurder van Stichting De Kleine Prins, dit 

gebouw andere so-scholen aanraden? ‘Het is 

een compact en stoer gebouw, met mooie open 

ruimtes. Via de centrale hal kom je binnen in 

een warme ontmoetingsplaats.’

‘Een mooi stoer gebouw  
 voor onze kinderen’
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VBS wil haar leden met elkaar verbinden. 

Ze organiseert en begeleidt daartoe diverse 

netwerken, waaronder het P&O Netwerk vo. 

Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O bij De 

Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, 

vertelt wat het haar oplevert.

Vermeulen heeft 2,5 jaar geleden haar entree 

gemaakt in het vo. Daarvoor was ze 36 jaar 

werkzaam geweest als P&O adviseur in de 

bouwnijverheid. ‘Dat is echt een andere wereld, met 

andere regels en een andere cao. Ik heb in het begin 

dan ook heel veel vragen beantwoord gekregen door 

mijn collega’s uit het VBS netwerk. Maar ook nu ik 

meer ben ingeburgerd in het vo is het fijn te kunnen 

sparren met vakbroeders en vakzusters. We hebben 

veel dezelfde vraagstukken.’

De meerwaarde voor Vermeulen is dat er heel 

concrete zaken aan bod komen. ‘Ik ben op 

De Werkplaats de enige P&O staffunctionaris, 

waardoor het prettig is van anderen te horen hoe 

zij bepaalde zaken aanpakken.’ Regelmatig is er bij 

de netwerkbijeenkomsten een jurist als gastspreker 

om wijzigingen in wet- en regelgeving door te 

nemen. ‘Dan is er gelegenheid vragen te stellen 

en praktijkvoorbeelden te bespreken, iets waar we 

allemaal van leren. Ook kun je cases aandragen en 

dan wordt daar een deskundige bij gezocht. Dat is 

heel nuttig en informatief.’

Ze is na inspiratie te hebben opgedaan tijdens het 

overleg meerdere keren met nieuwe ideeën terug 

naar school gegaan. De Werkplaats was bijvoorbeeld 

ontevreden over hun arbodienst en wilde 

overstappen naar een andere. ‘Door het onderwerp 

op de agenda van het netwerk te plaatsen, konden 

we ervaringen uitwisselen waar ik echt wat aan had. 

Zeg dat ik een goede backoffice wilde. Door dit te 

delen, kreeg ik ervaringen te horen waaruit ik kon 

opmaken bij welke arbodiensten dit wel en niet 

het sterkste punt was. Op basis hiervan zijn we 

in gesprek gegaan met arbodiensten waarvan we 

dachten dat ze bij De Werkplaats zouden passen 

en hebben we een nieuwe arbodienst gevonden.

VBS P&O Netwerk vo ‘Fijn om te sparren 
met vakbroeders en -zusters’

Wilt u meer informatie 

over (deelname aan) 

 het P&O Netwerk vo  

van VBS?  

Neem dan contact op 

met de VBS Helpdesk: 

Nienke Daniëls 

070- 331 52 15 

helpdesk@vbs.nl.

Achtergrond P&O Netwerk vo

Het VBS P&O Netwerk vo telt zeventien leden 

en komt vier keer per jaar bijeen in Utrecht. 

Tijdens deze interactieve bijeenkomsten 

gaan deelnemers met elkaar en soms een 

gastspreker in gesprek over onderwerpen 

die zij zelf naar voren brengen. Het doel is 

ervaringen, tips en informatie uitwisselen met 

collega’s. VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls 

begeleidt het netwerk. ‘Deelnemers ervaren de 

bijeenkomsten als nuttig en positief. Ze halen 

en brengen regelmatig informatie, waar zij en 

collega’s hun voordeel mee doen.’

Waarover sprak het P&O netwerk vo 
in september?

 § Wet Arbeidsmarkt in balans 

Advocaat Arzu Yandere van Cascade advocaten 

was te gast om de komst en veranderingen van 

de Wet Arbeidsmarkt in balans per 1 januari 

2020 te bespreken.  

 § Inzet van zzp’ers 

Hoe hiermee om te gaan? Sommigen zetten geen 

zzp’ers in, anderen doen dat structureel. Volgens 

de wetgeving kan dat eigenlijk niet omdat werk-

gevers risico lopen op naheffingen en boetes. 

 § Hoog ziekteverzuim 

Het gesprek ging over hoe je langdurig en 

ernstig zieke medewerkers zou kunnen re-in-

tegreren in je school. Er is een aantal casussen 

besproken over de poortwachter-functie die de 

werkgever bij re-integratie heeft.

Verbinder
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Participatiefonds voert  
eigen risico in

standaard een eigen bijdrage van 

50 procent van de kosten voor de 

werkloosheid en wordt 50 procent 

door het Participatiefonds vergoed. 

Dit geldt bij ieder ontslag of einde 

dienstverband en hiervoor hoeft het 

schoolbestuur geen vergoedingsver-

zoek in te dienen.

 

Voldoet het ontslag aan een van de 

beëindigingsgronden in het nieuwe 

reglement en voldoet het schoolbe-

stuur aan de inspanningsverplichting 

om het ontslag te voorkomen, dan 

kan de werkgever een verzoek indie-

nen om de eigen bijdrage te verlagen 

tot 10 procent. In de nieuwe situatie 

betaalt een schoolbestuur dus altijd 

mee aan de kosten voor de werkloos-

heid. Dit is 10 procent of 50 procent 

(er is geen oplopende schaal). Met 

deze financiële stimulans zet het Par-

ticipatiefonds in op het voorkomen 

en beperken van werkloosheidskos-

ten. Uiteraard staan de regioteams 

van het Participatiefonds hierbij klaar 

voor ondersteuning en advies.

Nieuwe ontslaggronden 
Er zijn straks vijf ontslaggronden 

op grond waarvan een schoolbe-

stuur in aanmerking kan komen 

voor een verlaging van de eigen 

bijdrage van 50 naar 10 procent. 

Dit zijn ze:

1. Ontslag via kantonrechter op 

persoonlijke gronden;

2. Ontslag via UWV op bedrijfs    

economische gronden;

3. Ontslag via UWV in verband  

met ziekte;

4. Niet verlengen van een tijdelijk 

contract voor vervanging;

5. Beëindiging dienstverband d.m.v. 

een vaststellingsovereenkomst 

vanwege bedrijfs economische 

noodzaak.

Valt de grond van uw ontslag 

hier niet onder, dan vergoedt het 

Participatiefonds dus 50 procent 

van de werkloosheidskosten. Dit is 

in ieder geval bij een dienstverband 

voor bepaalde tijd dat eindigt van 

rechtswege en een dienstverband 

dat tijdens de proeftijd eindigt. Ook 

het beëindigen van een vaststel-

lingsovereenkomst op een andere 

grond dan bedrijfseconomische 

omstandigheden, komt niet voor een 

vermindering van uw eigen bijdrage 

in aanmerking. 

Om misverstanden te voorkomen: 

Tekst

Kim van Rookhuizen

www.vfpf.nl

Werkgevers in het primair onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheid. Via een 

premie die schoolbesturen aan het Participatiefonds betalen worden de werkloosheids-

kosten collectief gedragen. Door de jaren heen zijn de regels te complex geworden,  

de administratieve lasten te hoog en de kosten gestegen. Dat moet anders. Het Participatie-

fonds is druk bezig met moderniseren. Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor u?

Met zo’n honderd ontslaggronden 

is het reglement van het Participa-

tiefonds een zeer omvangrijk en 

ingewikkeld document geworden. 

Het vormt een administratieve last 

voor schoolbesturen en maakt het 

lastig te voorspellen welke kosten 

wel of niet vergoed worden. Het 

Participatiefonds kan op haar beurt 

niet goed meer controleren of een 

ontslag te voorkomen was geweest. 

Tel daarbij op de hoge premie als 

gevolg van oplopende werkloos-

heidskosten (249 miljoen euro in 

2018) en je begrijpt waarom het 

Participatiefonds moderniseert. Het 

reglement wordt overzichtelijker en 

eenvoudiger, er wordt een financiële 

stimulans ingebouwd voor schoolbe-

sturen om werkloosheidskosten te 

beperken, en het Participatiefonds 

gaat (nog) meer inzetten op goed 

werkgeverschap.

Verschil in vergoeding
Op dit moment vergoedt het Partici-

patiefonds in bijna alle gevallen 100 

procent van de werkloosheidskosten. 

Slechts in enkele gevallen betaalt het 

schoolbestuur de volledige kosten. 

Het is dus alles of niets. In de nieuwe 

situatie betaalt het schoolbestuur 

Ledenservice / Helpdesk
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een zij-instromer en leraar in oplei-

ding hebben een (leer-) arbeidsover-

eenkomst met het schoolbestuur. 

In het geval van ontslag komen 

zij in aanmerking voor een ww en 

bovenwettelijke uitkering. Voldoet 

het ontslag aan een van de gronden 

in het toekomstig reglement, dan 

kan het schoolbestuur voor een 

verlaging van de eigen bijdrage in 

aanmerking komen. Een zzp’er is 

geen werknemer en zal nooit een 

ww- of bovenwettelijke uitkering 

krijgen. De werkgever draagt ook 

geen premie af voor zzp’ers.

Er zijn nog een aantal uitzonderin-

gen die in het nieuwe reglement 

uitgewerkt moeten worden. Denk 

aan een zij-instromer die na twee 

jaar opleiding zijn diploma niet 

haalt en wegens onbevoegdheid 

niet in dienst kan worden genomen. 

In 2020 komt hier meer duidelijk-

heid over.

Kijk goed vooruit
Met het nieuwe reglement wil het 

Participatiefonds meer inzetten 

op goed werkgeverschap en het 

voorkomen van verzuim en dus 

werkloosheidskosten. Het wordt 

bijvoorbeeld zeer kostbaar om 

oudere werknemers met een lange 

onderwijsdiensttijd in de ww te laten 

instromen, waardoor het belang van 

goed leeftijdsbewust personeelsbe-

leid toeneemt. Maar ook de prikkel 

om een langdurig arbeidsongeschik-

te werknemer - die vanwege een laag 

arbeidsongeschiktheidspercentage 

geen WIA-uitkering krijgt - binnen de 

eigen organisatie of elders weer  

aan het werk te krijgen, neemt 

verder toe. 

Om verzuim te voorkomen is het 

raadzaam een strategisch HR-beleid 

te ontwikkelen dat inzicht geeft in 

toekomstige in-, door- en uitstroom 

binnen uw organisatie. Zodat u 

weet wie u in dienst heeft, hoe u 

iedereen vitaal houdt en duurzaam 

kunt inzetten, en of iedereen – gelet 

op de toekomstplannen van uw 

school - in de toekomst nog wel op 

zijn plek zit. Het Participatiefonds 

helpt en begeleidt hier graag bij! 

Houd de wijzigingen van de vergoe-

dingen ook in uw achterhoofd bij 

het opstellen van uw begroting voor 

komend jaar en de daarop volgende 

jaren. Het zal immers voor gaan 

komen dat u een keer 50 procent 

van de werkloosheidskosten zelf 

moet gaan betalen, wat – zeker 

voor kleine schoolbesturen – een 

behoorlijke kostenpost gaat zijn. 

Laatste stand van zaken
Zoals het er nu naar uitziet, wordt 

het nieuwe reglement in het 

voorjaar van 2020 bekend gemaakt 

en gaat het per 1 januari 2021 in. Er 

komt geen overgangsregeling. Wordt 

een medewerker op 31 december 

2020 ontslagen dan valt deze 

nog onder het oude regime.  Het 

schoolbestuur kan tot uiterlijk 30 

juni 2021 een vergoedingsverzoek 

indienen. Na deze datum is dat niet 

meer mogelijk en komen de werk-

loosheidskosten voor het schoolbe-

stuur. Een medewerker die op of na 

1 januari 2021 wordt ontslagen, valt 

onder het nieuwe reglement. Het 

streven is dat het nieuwe reglement 

gaat leiden tot een daling van de 

werkloosheids kosten en uiteindelijk 

ook – naar gelang meer ontslagen 

onder het nieuwe regime gaan vallen 

– een daling van de premie. Hier 

is tijd voor nodig en zal zeker niet 

meteen het geval zijn.  

Het lijkt een omgekeerde stimulans

VBS vindt een vereenvoudiging van het systeem en reglement, en 

vermindering van de administratieve lasten positief, maar plaatst 

kanttekeningen bij het eigen risico. ‘Besturen die een goed werkgever 

zijn en zich aan de ontslagregels houden, worden in het nieuwe 

systeem gestraft met 10 procent eigen bijdrage. Werkgevers die zich 

niet aan de regels houden betalen de ww nu zelf, maar krijgen in de 

toekomst de helft vergoed. Het lijkt een omgekeerde stimulans - je 

krijgt immers altijd 50 procent vergoed- waarbij de goeden lijden onder 

de kwaden’, vindt Nienke Daniëls, Netwerkregisseur Helpdesk VBS.
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Passend onderwijs, IKC, huisvesting en lerarentekort: 

allemaal onderwerpen waarbij schoolbesturen sa-

menwerken. Of het samenwerken nu gebeurt vanuit 

de ambitie of omdat het moet, eenvoudig is het niet. 

Genoeg reden om het thema op 18 november centraal 

te stellen tijdens de avondbijeenkomst gekoppeld aan 

de ALV van VBS.

‘Rekening houden met  
elkaars belangen is cruciaal’

buiten de school ligt ingewikkelder. Hier kunnen 

we veel verstandige woorden aan wijden, maar 

het gaat erom deze om te zetten in daadkracht. Ik 

hoop dat deze avond daaraan bijdraagt.’

Op weg naar heteronome besturen?
Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijs-

recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 

lid van de Onderwijsraad en senior adviseur bij 

Hobéon, ging dieper in op de structuuraspecten 

van samenwerking. Op het scherm liet hij een 

afbeelding zien van Nederland verdeeld in een 

patchwork van regio’s die gaan over de leerplicht, 

jeugdzorg en arbeidsmarkt. ‘Al deze regio’s maken 

het besturen van onderwijsorganisaties steeds 

ingewikkelder. Het zorgt ervoor dat je als bestuur 

aan een netwerk van bestuurlijke samenwerkings-

verbanden vastzit, met ieder eigen taakstellingen.’ 

Huisman noemde drie redenen om samen te 

werken binnen de regio’s: omdat het moet, omdat 

je het wilt of omdat je kansen ziet. ‘Van moeten 

is sprake als het topdown wordt opgelegd, zoals 

bij passend onderwijs of een op overeenstemming 

gericht overleg met de gemeente. Van willen is 

sprake als de omstandigheden samenwerken nut-

tig en noodzakelijk maken.’ Als voorbeeld noemde 

Het thema was ‘Samenwerken vanuit maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid’. Gastsprekers waren 

hoogleraar Pieter Huisman en Edwin Kaats van ad-

viesbureau Common Eye. De avond werd afgeslo-

ten met een Lagerhuis-debat met de aanwezigen, 

gastsprekers en D66-Kamerlid Paul van Meenen.

VBS-voorzitter Artho Jansen opende de avond-

bijeenkomst met een verwijzing naar een recent 

onderzoek van DUO, naar hoe tevreden, betrokken 

en bevlogen leerkrachten in het po zijn. Afgezien 

van werkdruk en salarissen, beoordelen de (8232) 

leerkrachten hun werk met gemiddeld een 8.3. 

‘De sfeer op school, de inhoud van het onderwijs, 

de directeur en de samenwerking zijn allemaal 

heel goed beoordeeld. Let wel, het gaat hier om 

de samenwerking met collega’s binnen de school’, 

benadrukte Jansen. ‘Samenwerken met mensen 

Ontspanning voorafArtho Jansen

Tekst

 Steffie Bom

Beeld

Rob Niemantsverdriet  

   ‘Het gaat erom dat je 
oprecht en eerlijk bent, 
zonder naïef te zijn’

Verslag avondbijeenkomst samenwerken
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hij het gezamenlijk inkopen om kosten te besparen 

en het in krimpgebieden gezamenlijk aanbieden 

van bepaalde vmbo-profielen. Van het benutten 

van kansen is onder meer sprake bij regionale 

samenwerkingen die als doel hebben het onderwijs 

beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven in de 

regio. ‘Voor de toekomst wordt de uitdaging waar 

de grens van moeten en willen komt te liggen. In 

welke mate wil je regionale samenwerking gaan 

afdwingen en waar laat je scholen vrij om zelf te 

bepalen of ze het nodig of nuttig vinden?’ 

Volgens Huisman is de visie van de overheid op sa-

menwerken opvallend. Enerzijds stuurt de overheid 

op samenwerking door regiomanagers het land in 

te sturen en subsidies te verstrekken. Tegelijk is 

de boodschap dat je niet te veel mag samenwer-

ken omdat dan de verantwoordelijkheid van het 

individueel bevoegd gezag op een bovenliggend 

niveau kan komen te liggen. Huisman ging ook 

in op het toezicht op samenwerkingsverbanden 

in het passend onderwijs. Hij voorziet voor de 

samenwerkingsverbanden het ontstaan van een 

extra laag van onafhankelijke externe personen in 

het intern toezicht, wat leidde tot enige beroering 

in de zaal. ‘Stel dat zo’n samenwerkingsverband in 

de financiële problemen komt. De samenwerkings-

partners kunnen hier dan nadelige gevolgen van 

ondervinden. Wie is dan de verantwoordelijke?’ 

Huisman vroeg zich hardop af of de regionalise-

ring van het onderwijs als gevolg heeft dat we van 

autonome naar een heteronome onderwijsbestu-

ren gaan. ‘In principe is autonomie binnen het 

onderwijs nog steeds het uitgangspunt. Tegelijk 

verlangt de Code Goed Bestuur in het po en vo dat 

je als schoolbestuur de dialoog onderhoudt met 

stakeholders in de regio. Dit gaat verder dan alleen 

overleggen, je moet ook kijken naar wat je samen 

kunt bereiken. Maar waar ligt de grens?’ 

Regionaal samenwerken kan ertoe leiden dat er 

beslissingen worden genomen, die als gevolg 

hebben dat je als schoolbestuur je eindverant-

woordelijkheid niet meer kunt nemen. Kun je dan 

nog uit het samenwerkingsverband opstappen? 

Ofwel, kiezen voor een schexit? Zeker voor kleinere 

schoolbesturen is dit een serieuze uitdaging voor 

de toekomst. Andersom kan het ook. Dat je als 

schoolbestuur een capaciteitsfixus wilt invoeren 

terwijl dit indruist tegen afspraken gemaakt in het 

regionaal plan. Deze zaak heeft echt gespeeld en 

de rechter oordeelde dat de school zich moest 

houden aan de eerder gemaakte afspraken. De au-

tonomie werd hier dus gereguleerd door regionale 

afspraken.’ Ter afsluiting benadrukte Huisman dat 

hoe meer je als schoolbestuur opgaat in regionale 

samenwerking, hoe minder grip medewerkers en 

ouders erop hebben. ‘Dit vergt flink wat uitleg over 

de ins en outs van de samenwerking.’

Condities voor kansrijke samenwerking
Edwin Kaats, partner en samenwerkingscoach bij 

Common Eye (adviesbureau gespecialiseerd in 

samenwerking) en medeauteur van het boek ‘Leren 

samenwerken tussen organisaties’ ging in op de 

Niels Schieman

‘Samenwerken is een 
vorm van afhankelijkheid’

Pieter Huisman
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maakt. Het gaat erom dat je oprecht en eerlijk 

bent, zonder naïef te zijn. En liggen belangen te 

gevoelig, dan is het een optie om onafhankelijke 

derde het gesprek te laten leiden.’ 

Uiteindelijk is samenwerking mensenwerk en is 

aandacht voor de relatie tussen de mensen in de 

samenwerking belangrijk. Zij moeten het immers 

met elkaar gaan doen. Hoe goed zijn ze op elkaar 

ingespeeld en vertrouwen ze elkaar? ‘Het is niet 

nodig om vrienden te worden, maar het is wel van 

belang om te bouwen aan een professionele on-

derlinge relatie en onderling vertrouwen. Investeer 

dus tijd in elkaar en heb aandacht voor de ander. 

Zo is samenwerken in een IKC niet alleen een 

gebouw delen, maar ook elkaar opzoeken, delen 

wat je bezig houdt en een team worden.’ 

Een samenwerking vraagt ook om een passende 

organisatie. Kaats ziet vaak dat het organiseerwerk 

vergeten wordt. ‘Mensen komen na enthousiaste 

bijeenkomsten met goede ideeën en lijstjes weer 

samen, maar er is geen vooruitgang geboekt en 

niemand heeft gedacht aan het uit te voeren werk. 

Hoe kunnen we het organiseren? Welke lichtere of 

zwaarder vormen zijn mogelijk? Vergeet dit niet.’

Tot slot is het belangrijk aandacht te hebben voor 

het proces, om te bezien of je samen op de goede 

cultuuraspecten bij samenwerken. ‘Samenwerken 

is een vorm van afhankelijkheid’. Desondanks kan 

het volgens hem heel succesvol zijn. ‘Hiervoor is 

het noodzakelijk je van tevoren goed te verdiepen 

in de vijf condities die nodig zijn om te kunnen 

samenwerken: ambitie, belangen, relatie, organisa-

tie en proces.’

De essentiële vraag bij samenwerking is of je als 

samenwerkingspartners echt weet wat je samen 

wilt bereiken en wat je samen gaat doen. Anders 

gezegd: is er sprake van een gezamenlijke ambitie? 

Zo kun je bijvoorbeeld samen de intentie hebben 

om probleemjongeren aan te pakken. ‘Maar wie 

zijn nu probleemjongeren? En wat wordt verstaan 

onder aanpakken?’ Bespreek dit en zorg er ook 

voor dat de ambitie van het bestuur overeenkomt 

met de ambitie van de werknemers. Zij zijn immers 

vaak diegene die het op moeten gaan pakken.’ 

Ook als de samenwerking een vorm van ‘moeten’ 

is, moet de ambitie helder zijn. ‘Anders loop je het 

risico op een schijnsamenwerking. Dat partijen het 

te belangrijk vinden om mee te doen, maar het te 

onbelangrijk vinden om er veel tijd aan te beste-

den. Dan komt er te weinig uit.’

De tweede conditie voor samenwerken, is belan-

gen. Partijen werken alleen samen omdat ze er be-

lang bij hebben. ‘Het is cruciaal om erop te kunnen 

vertrouwen dat samenwerkingspartners rekening 

willen houden met elkaars belangen. Dat begint 

met het uitspreken en delen van de eigen belan-

gen.’ Kaats zijn ervaring is dat dit gesprek heel 

vaak niet plaatsvindt, of niet de diepte in gaat. ‘Leg 

je dan niet al je kaarten op tafel’, is een vraag van 

het publiek. ‘Ik snap dat die angst je terughoudend 

Henriëtte Kievit en Paul van Meenen

Edwin Kaats

Verslag avondbijeenkomst samenwerken

Samenwerking:  
‘Wat wilt u samen  
bereiken?’
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weg bent. Zeker als je elkaar niet dagelijks tegen-

komt, is het belangrijk om te weten welke stappen 

je wanneer gaat zetten. ‘Dit komt niet organisch 

tot stand. Iemand moet ervoor zorgen dat mensen 

bij elkaar komen, dat kansen worden benut en 

een crisis wordt voorkomen. Hier moet je verhou-

dingsgewijs veel tijd in steken door het actief te 

begeleiden en regelmatig samen te evalueren.’ 

Stevig Lagerhuis-debat
De avond werd onder leiding van Henriëtte Kievit 

van Hofstaten Public Affairs afgesloten met een 

Lagerhuis-debat, waaraan de aanwezigen, de gast-

sprekers en D66-Kamerlid Paul van Meenen deel-

namen. Om de zaal warm te maken gooide Kievit 

als eerste stelling erin dat de term ‘samenwer-

kingsverband passend onderwijs’ niet altijd zegt 

wat het zou moeten zijn: echte samenwerking. Het 

merendeel was het met haar eens. ‘Met meerdere 

besturen met verschillende belangen, agenda’s 

en regels kun je niet goed samenwerken in een 

samenwerkingsverband’, was een reactie uit het 

publiek. Een ander beaamde dit, maar bracht toch 

een nuancering aan: ‘Kijk naar hoe ib’ers elkaar 

vinden en hoeveel moois daaruit ontstaat.’ Kievit 

vroeg hem wat de reden hiervan is. ‘Ib’ers zijn niet 

bezig met elkaars belangen maar met wat het kind 

nodig heeft.’ In lijn hiermee merkte iemand nog 

op het onbegrijpelijk te vinden dat scholen, die er 

zijn voor het belang van leerlingen, niet in staat 

zijn met elkaar samen te werken. ‘Ik mis hier de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je wijst die 

af als je niet wilt samenwerken.’

Paul van Meenen lanceerde daarna de stelling: een 

coöperatie van scholen is de samenwerkingsvorm 

van de toekomst. ‘Scholen hebben voor financiën, 

personeel en huisvesting deskundigheid in huis 

gehaald. Wat ze er gratis bijkregen is dat ze hun 

zeggenschap zijn kwijtgeraakt aan besturen. 

Daarom pleit ik voor coöperaties van scholen.’ 

De reacties waren wisselend. Er waren voor-

standers van meer zeggenschap van scholen en 

tegenstanders die vrezen dat een coöperatie te 

vrijblijvend is en tot hogere kosten leidt. ‘Als we 

naar een coöperatie willen, dan moet Den Haag 

accepteren dat het onoverzichtelijker wordt en 

minder makkelijk te beoordelen waar mogelijk 

kwaad zit’, was nog een opmerking. 

De laatste stelling – regionalisering van het 

onderwijsbestuur ondermijnt de eigenheid van 

de school - kwam van Pieter Huisman. ‘Je haakt 

aan bij een samenwerking, wordt erin gezogen 

en je moet waakzaam zijn om je eigenheid te 

bewaren.’ De meeste mensen waren het met hem 

eens, al waren er ook die vonden dat de eigen-

heid wel bewaard zou kunnen blijven. Iemand 

merkte nog op dat hij de stelling, met het oog 

op coöperaties, een goed uitgangspunt vond. ‘Ik 

denk dat voor veel scholen een situatie waarbij 

professionals met ouders onderwijs vormgeven 

ideaal is.’  

Napraten tijdens borrel

Lagerhuis-debat

‘Je wijst je maatschappelijke 
verantwoordelijkheid af als  
je niet wilt samenwerken’
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De klachtencommissie algemeen bijzonder onderwijs kan niets afdwingen. Wel kan zij onder-

zoek doen naar de kern van het conflict. Regelmatig begrijpen partijen pas tijdens de hoorzit-

ting het verhaal van de ander. En dan kan er aan een oplossing worden gewerkt.

Klachten gaan vaak over  
communicatie

aan de ouder of al is geprobeerd op school-

niveau een oplossing te vinden, bijvoorbeeld 

met behulp van de vertrouwenspersoon. Als 

dat al is geprobeerd of de ouder wil direct 

naar de klachtencommissie én het dossier met 

bijvoorbeeld gespreksverslagen en schor-

singsbesluiten zijn compleet, dan stuurt de 

secretaris het pakket naar het bestuur van de 

school. Een klacht kan overigens ook gericht 

zijn op personen, zoals een leraar, directeur of 

intern begeleider. Vervolgens formuleert het 

bestuur een verweer, namens alle ‘aangeklaag-

den’. Daarna komt er een hoorzitting waarbij 

naast een bestuurder vaak ook de betrokken 

leraar, directeur en intern begeleider aanwezig 

zijn. Na vier weken volgt het advies van de 

commissie. Daarin wordt per klachtonderdeel 

een gegrond- of ongegrondverklaring uitge-

sproken. Ook kan de commissie aanbevelingen 

doen aan het bestuur. De bestuurders moeten 

vervolgens binnen vier weken laten weten of 

ze het advies opvolgen. Van der Bas: ‘Bij een 

(gedeeltelijke) gegrondverklaring van de klacht 

‘Er belanden jaarlijks rond de veertig klachten 

bij de commissie’, zegt Chila van der Bas, 

voorzitter van de klachtencommissie algemeen 

bijzonder onderwijs, één van de commissies van 

de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 

(GCBO). Het soort klachten dat binnenkomt, is 

een weerspiegeling van de samenleving. Achien 

Gröllers, coördinator van het secretariaat, vertelt: 

‘We krijgen bijvoorbeeld meer klachten dan 

vroeger over de informatievoorziening naar beide 

ouders als de ouders zijn gescheiden. Bij gedeeld 

ouderlijk gezag moet de school met beide ouders 

communiceren, en dat gaat niet altijd goed. ’ 

Samengestelde klacht
Klachten zijn vaak samengesteld uit verschillende 

deelklachten. ‘Een onderdeel van een klacht kan 

bijvoorbeeld zijn dat een leerling al maanden-

lang thuis zit, maar ook dat de leerkracht niet 

snel genoeg reageert op een e-mail of op een 

whatsapp-bericht’, zegt Van der Bas. Ook zaken 

die met passend onderwijs te maken hebben, 

kunnen deel zijn van een groter probleem. Dorine 

Dane, secretaris van de GCBO:  

‘Dan is er ook een gebrek aan 

communicatie, of de ouders  

vinden dat de school te weinig  

aan begeleiding doet.’ 

Procedure 
Als een ouder een klacht indient 

over een school bij de klachten-

commissie – andersom kan niet 

– vraagt het secretariaat altijd eerst 

Tekst

Susan de Boer

Beeld

Klachtencommissie 

algemeen bijzonder 

onderwijs

Interview

‘Het soort klachten dat  
binnenkomt, weerspiegelt 
de samenleving’
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worden onze adviezen doorgaans overgenomen 

door het bestuur. Het komt ook voor dat een 

bestuur op onderdelen op het eigen standpunt 

blijft staan en ons advies – dat niet bindend 

is - niet (volledig) opvolgt. Aan de andere kant 

krijgen wij - bij een (gedeeltelijke) ongegrond-

verklaring - soms ook van ouders te horen dat ze 

het niet eens zijn met ons advies.’ 

Het plaatje compleet maken
De commissie kan niets afdwingen. Wel kan de 

commissie op de zitting onderzoek doen naar de 

kern van het conflict en partijen faciliteren bij het 

zoeken naar een oplossing. Van der Bas: ‘Op de 

zitting moeten de partijen luisteren naar elkaars 

standpunt. Dan zie je ook begrip ontstaan. 

Mensen kunnen een totaal andere beleving van 

een situatie hebben. Ouders zien ineens dat de 

school wél van alles uit de kast heeft getrokken 

voor een kind.’ Dane vult aan: ‘Dan vragen we wel 

of dat ook ergens staat.’ Van der Bas: ‘Tijdens de 

hoorzitting raakt dan het plaatje compleet. Soms 

beseft de school ter zitting pas wat de ouders 

hebben doorgemaakt, en maakt dan ter plekke 

excuses. Het gaat ouders er vaak om dat het 

probleem wordt onderkend.’ 

Van der Bas: ‘Met het klachtrecht kun je boven 

tafel krijgen wat er werkelijk speelt. Het is 

belangrijk dat een school professioneel omgaat 

met een klacht. Soms zijn ouders onredelijk of te 

veeleisend, maar vaak is een klacht een signaal 

dat er iets kan of moet worden verbeterd door 

de school’. Een advocaat komt er meestal niet 

aan te pas. Dane. ‘Je trekt het dan al gauw in een 

juridisch speelveld. Wij zijn gericht op praktische 

oplossingen en verbeteringen, waarbij het belang 

van de leerling voorop staat.’  

VBS is instandhouder van de Klachtencommissie 

algemeen bijzonder onderwijs. VBS-leden kunnen 

zich hierbij aansluiten.  

v.l.n.r. Chila van der Bas, Achien Gröllers en Dorine Dane

Tips aan scholen voor het omgaan met en het 
voorkomen van klachten

1. Doe aan verwachtingsmanagement. Maak in het begin van het 

schooljaar duidelijk wat de ouders kunnen verwachten van de 

school en de leerkracht op het gebied van communicatie.

2. Zorg voor heldere en kenbare procedures, die intern bekend 

zijn en nageleefd worden. Denk aan een pestprotocol en een 

informatieprotocol voor onder meer gescheiden ouders.

3. Sta open voor vragen en klachten van ouders. Geef het toe als iets 

niet goed gaat.

4. Accepteer dat klachten erbij horen. Ga er professioneel mee om en 

neem het niet persoonlijk.

5. Probeer het probleem op school op te lossen, al dan niet met hulp 

van de vertrouwenspersoon, het samenwerkingsverband passend 

onderwijs of een (andere) onafhankelijke externe deskundige.

6. Houd als school je zorgplicht in de gaten en onderneem tijdig 

actie als het met een kind niet lukt op jouw school. Voorkom te 

allen tijde langdurige ‘thuiszitters’.

7. Publiceer de eigen klachtenregeling en de naam en 

contactgegevens van de vertrouwenspersoon op de website en in 

de schoolgids. Zorg dat ouders de weg goed kunnen vinden naar 

de landelijke klachtencommissie.

8. Houd de leerlingdossiers op orde, ook de digitale.

9. Maak verslagen van de gesprekken met de ouders en andere 

betrokkenen, en deel deze met de ouders.

10. Communiceer. Ga tijdig met ouders in gesprek als een kind 

vastloopt in sociaal of cognitief opzicht.
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V      oor het vrijeschoolonderwijs is 2019 een 

prachtig jaar. Het is 100 jaar geleden 

dat in Duitsland de eerste vrijeschool de 

deuren opende. Wereldwijd wordt dat gevierd dit 

jaar. Ook in Nederland zijn er koorstukken, eurit-

mievoorstellingen, lezingen en conferenties. Met 

als een van de spektakelstukken het Waldorf100 

Festival dat plaatsvond op 20 september voor 

maar liefst 3.000 deelnemers uit de vrijeschoolfa-

milie en de onderwijssector. 

Verbondenheid
Een mooi, veelzijdig programma op een prachtige 

industriële locatie: De Fabrique in Utrecht. Boven-

al was het een dag van verbondenheid, die vanaf 

de opening meteen symbolisch zichtbaar werd 

met het ontsteken van de Waldorf100 Kaars, een 

bijenwaskaars waar leerlingen uit het hele land 

samen aan hadden gewerkt, terwijl er gezamen-

lijk een jubileumlied gezongen werd.

Een traditie van vernieuwing
Met het thema ‘een traditie van vernieuwing’ 

stonden we stil bij de opdracht van het onderwijs 

en de rol van de vrijeschool. Zoals we leerlingen 

met ons onderwijs op weg helpen om in de we-

reld te staan, met aandacht voor brede vorming, 

zo kijken we ook naar ons eigen onderwijs. Wat 

vinden we belangrijk om vast te houden en wat 

vraagt de wereld nu van het onderwijs en de 

vrijeschool? Mooie weerspiegelingen hebben we 

kunnen vangen en zijn terug te vinden via de 

festivalwebsite: www.waldorf-100.nl.

Brede persoonsvorming
Die aandacht voor de brede persoonsvorming 

is kenmerkend en één van de redenen voor de 

toenemende belangstelling voor de vrijeschool. 

Steeds meer ouders zoeken naar onderwijs dat 

verder gaat dan kennis opdoen en presteren. 

Wij geven al een eeuw een bredere invulling aan 

onderwijs. Die groei, ook in krimpgebieden, 

zit op dit moment meer in het primair dan het 

voortgezet onderwijs. Dat komt mede doordat 

vrijescholen voor voortgezet onderwijs soms te 

ver weg zitten. Heb je in Leeuwarden de vrije 

basisschool gedaan, dan moet je naar Groningen 

voor voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Uitdagingen
Het 100-jarig jubileum is een goed moment om 

uitdagingen op te pakken. We voerden tijdens het 

festival verschillende dialogen. Bijvoorbeeld over 

segregatie die zich manifesteert in het onderwijs, 

óók op de vrijeschool. De vrijeschool wil juist 

midden in samenleving staan. Dit vraagt om een 

bewuste en actieve houding bij het aanspreken 

van een bredere doelgroep. Eén van uitkomsten 

van de dialoog was dat we elkaar moeten helpen 

om de juiste taal en benadering naar ouders te 

ontwikkelen. Daar gaan we mee aan de slag.

Ook moeten we zuinig en trots zijn op de vrijheid 

van onderwijs. We moeten ruimte houden voor 

een divers onderwijsbestel en voor de professio-

nal. Onze leraren zijn de onderwijsdeskundigen en 

moeten niet gehinderd worden door te uitgebreide 

toezichtkaders en een afgebakend landelijk curri-

culum. Tussen wat er uit Den Haag op ons afkomt 

en professionele vrijheid om het onderwijs in te 

richten, zit altijd een zekere spanning. 

Dat laatste is zeker iets waarin we samen met 

VBS kunnen optrekken. Ook wensen we de VBS 

alvast veel plezier met de voorbereidingen van 

hún aanstaande 100-jarig jubileum!  

100 jaar vrijeschoolonderwijs
Een traditie van vernieuwing

Column
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Rian van Dam, 

voorzitter 

Vereniging van 
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Beeld

Norbert Voskens

www.vrijescholen.nl
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Nieuws

Vergeet het tekort aan 
visionaire schoolleiders niet!
Op 9 oktober debatteerde de Tweede Kamer over lera-

ren. VBS pleitte in haar inbreng vanuit een positieve in-

valshoek voor een stevige opwaardering van het beroep 

en de status van leraar, met daarbij specifieke aandacht 

voor de rol van de schoolleider en daarbij ook voor de 

schaalgrootte van de organisatie waarin hij opereert. 

Schoolleiders zijn de acceleratoren van onderwijsver-

nieuwing, zetten de lijnen uit, zijn gids, inspireren en 

innoveren. Zet schoolleiders in de schijnwerpers en 

faciliteer ze door meer ruimte voor verdieping (o.a. 

studiebeurs en nascholing) te bieden. Inspirerend en 

visionair onderwijskundig leiderschap is de sleutel tot 

het stimuleren van beroepstrots bij een team.

Helpdeskvraag: Kan ik zomaar 
gebruik maken van zzp’ers?
Een zzp-docent voor de klas zetten, mag dat zomaar? 

Het kan, maar de VBS Helpdesk adviseert hier terug-

houdend mee te zijn. Als er namelijk sprake is van 

verkapte loondienst, dan bestaat de kans dat school-

besturen met terugwerkende kracht loonbelasting en 

sociale premies moeten afdragen. Om die reden kan een 

docent over het algemeen niet als zzp’er worden inge-

zet, omdat meestal sprake is van een gezagsverhouding 

die duidt op loondienst. Dit geldt in ieder geval voor een 

docent die een reguliere (vervangings)functie vervult. 

Voor niet-reguliere (vervangings)functies ligt dit anders. 

Bij twijfel kunt u gebruik maken van modelovereen-

komsten, al is de feitelijke situatie leidend.

In de Kennisbank op VBS.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en handreikingen  

over o.a. intern toezicht en over HRM-onderwerpen: www.vbs.nl/kennisbank/

Nieuws

Rond de onderwijsstaking pleitte VBS-directeur Edward Moolenburgh in zijn blog  
voor een samenwerkingscoalitie onderwijs:  

linkedin.com/pulse/samen-het-goede-doen-voor-onderwijs-edward-moolenburgh

ECNAIS over onderwijs in  
de digitale wereld

Van 24-26 november was in Madrid een seminar 

van ECNAIS, vereniging van ‘independent schools 

in Europe’. Het thema was ‘independent education 

in the digital world’. Met VBS reisden leerlingen en 

leerkrachten van het Lorentz Casimir Lyceum in 

Eindhoven en het Veurs Lyceum in Leidschendam mee. 

Enkele quotes over hun ervaringen in Madrid:

‘Super leuk om met leerlingen uit andere landen kennis 

te maken. Na de eerste sessie waren we gelijk vrienden.’

‘Maak het digitaal leren leuk met games.’

‘Voor digitalisering is niet altijd geld nodig, passie is 

het belangrijkst.’

Nieuw experiment flexibele 
onderwijstijden start 
augustus 2020

Het nieuwe experiment met flexibele onderwijstijden 

voor huidige deelnemers begint vanaf het schooljaar 

2020/2021. Voorwaarden zijn waarborgen voor de 

onderwijskwaliteit, instemming van de MR en kansen-

gelijkheid en onderwijsfilosofie. Om de onderwijskwa-

liteit te waarborgen wil minister Slob dat deelnemende 

scholen minimaal de waardering ‘goed’ hebben van 

de Onderwijsinspectie. VBS is het met de VVD en CDA 

eens dat het voldoen aan de wettelijke eisen voor ba-

siskwaliteit, het oordeel ‘voldoende’, afdoende is voor 

deelname. VBS is voorstander van het experiment. Het is 

onverteerbaar als succesvolle scholen de dupe zouden 

worden van het stoppen van het eerdere experiment. 

Minister Slob is met deze scholen in gesprek.
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Interview

Doe ’t lekker zelf ! Maar scholieren 
weten gewoon niet hóe 

Jeroen van Merriënboer, hoogleraar leren en 

instructie bij de Universiteit van Maastricht, deed 

onderzoek naar de mate waarin leerlingen in 

het voortgezet onderwijs hun eigen leerproces 

kunnen sturen.

Waarom een onderzoek  
naar zelfsturing?
‘Vroeger volgde je op school meestal het boekje. 

Alles wat je moest leren, stond daarin. Maar 

tegenwoordig wordt een steeds groter beroep 

gedaan op zelfgestuurd leren, en in de huidige 

informatiemaatschappij wordt zelf kunnen 

selecteren van leertaken en –bronnen ook steeds 

belangrijker. Ik denk dat het voortgezet onder-

wijs daar nog onvoldoende op voorbereidt.’

Maar scholen volgen het boekje toch 
steeds minder vaak? Dan zijn leerlingen 
daar toch aan gewend?
‘Het wordt inderdaad gebruikelijker leerlingen 

meerdere bronnen aan te bieden, waaruit ze 

vervolgens hun eigen leermaterialen kiezen. Dan 

moeten ze zelf kunnen nagaan welke materialen 

voor hen belangrijk zijn. Maar de eerste  

observatie is: leerlingen zijn niet goed in 

zelfsturing, ze zijn onvoldoende in staat hun 

eigen leerproces te sturen en in te richten. En 

dat klinkt eigenlijk een beetje vreemd. Het is net 

zoiets als signaleren dat leerlingen onvoldoende 

in staat zijn kritisch te denken of Engels te 

spreken. Als “we” – politiek, commissies die zich 

bezighouden met de inhoud van het onderwijs – 

deze vaardigheden belangrijk vinden, moeten ze 

expliciet worden onderwezen. Dat is de kern van 

het verhaal. En we zullen moeten accepteren dat 

het complexe vaardigheden zijn die je niet in een 

paar weken of maanden onder de knie hebt – dat 

vergt nu eenmaal veel onderwijstijd. Als je die 

tijd niet neemt dan heb je kans dat leerlingen 

verdrinken in de hoeveelheid informatie, of dat 

ze gedemotiveerd raken.’

Is het wel reëel wat wij van  
middelbare scholieren verwachten? 
‘Met deze vraag kan ik niet zo veel, want “wat 

wij van hen verwachten” is niet zo eenduidig. Het 

merendeel van het onderwijs besteedt nauwelijks 

aandacht aan het onderwijzen van zelfgestuurd 

leren en er wordt ook geen beroep op gedaan. 

Dat lijkt me niet reëel, omdat het wel een belang-

rijke vaardigheid is in de moderne maatschappij. 

Er zijn wel onderwijsvormen – bijvoorbeeld in het 

toenmalige Studiehuis of op de Iederwijs-scholen 

– die een beroep gedaan hebben op zelfgestuurd 

leren, maar zonder het expliciet te onderwijzen. 

En dat is ook niet reëel, want we mogen van 

leerlingen niet verwachten dat zij het zomaar 

kunnen. Dan gaat er van alles mis, zoals we 

herhaaldelijk gezien hebben bij ondoordachte 

Tekst

Helga van Kooten

Beeld  

Saltooo

Kunnen scholieren hun eigen leerproces sturen? Dat blijkt in de school-

praktijk van alledag nog vies tegen te vallen. Hoogleraar Jeroen van  

Merriënboer: ‘Een cursusje zelfsturing gaat niet werken.’

‘Het is een complexe  
vaardigheid die je niet  
zomaar onder de knie hebt’
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onderwijsinnovaties. 

Montessori-onderwijs is een relatief succesvolle 

onderwijsvorm waarin wel expliciet aandacht is 

voor het onderwijzen van zelfgestuurd leren – 

“leer mij het zelf te doen”.’

Hoe heb je het onderzoek aangepakt?
‘De belangrijkste vraag van het onderzoek was 

of wij leerlingen konden helpen hun zelfstu-

ringsvaardigheden te ontwikkelen. En hoe dan? 

Welke manier is daarvoor het meest geschikt? We 

hebben drie methodes onder de loep genomen. 

De eerste methode was de checklist. Aan de 

hand van een lijst konden leerlingen nagaan 

wat voor hen goede leertaken zouden zijn om 

mee verder te gaan. De tweede methode was 

een filmpje waarop te zien was hoe een andere 

leerling nieuwe taken selecteerde. En de derde 

methode was tutoring via de computer, waarbij 

een geautomatiseerde tutor advies gaf.’

Wat kwam eruit?
‘Kort gezegd hebben we gevonden dat die zelf-

sturingsvaardigheden wel onderwijsbaar zijn, en 

dat de ene methode niet beter is dan de andere. 

Je gaat van eenvoudiger naar moeilijker taken, 

je streeft variatie in taken na en je biedt onder-

steuning in de aangeboden materialen of door de 

docent.’ Tot zover het goede nieuws.’

En wat is het slechte nieuws?
‘Dat aangeleerde zelfsturingsvaardigheden niet 

overdraagbaar zijn van het ene vak naar het 

andere. Dat is niet helemaal onverwacht. Het 

bereiken van transfer is moeilijk, dat wisten 

we al. Voor docenten zou het fijn zijn als die 

zelfsturingsvaardigheden apart onderwijsbaar 

waren, maar dat is dus niet zo – een cursusje 

zelfsturing gaat niet werken. Docenten zullen 

er dus allemaal in hun eigen vak aandacht aan 

moeten besteden. Dan is de kans ook het 

grootst dat die zelfsturingsvaardigheden ook 

in een ander domein of in een vervolgstudie 

worden gebruikt.

Mijn veronderstelling is overigens dat dit 

niet alleen voor zelfsturing geldt, maar 

dat allerlei generieke vaardigheden alleen 

binnen domeinen te leren zijn, in meer-

dere vakken. Communiceren, problemen 

oplossen… De basisprincipes zijn altijd 

hetzelfde. Lerarenopleidingen zouden 

daar meer aandacht aan moeten besteden. Nu 

ligt de nadruk in lerarenopleidingen te veel op 

vakdidactische vaardigheden.

Een andere implicatie is dat er in lesmateriaal 

explicieter aandacht zou moeten worden besteed 

aan handvatten voor het selecteren van opdrach-

ten die aansluiten op de eigen leerbehoefte. Nu 

wordt meestal gewoon een veelheid aan informa-

tie en opdrachten aangeboden.’

Wat verwacht je van de toekomst?
‘Gezien de technologische en maatschappelijke 

veranderingen verwacht ik dat zelfgestuurd leren 

steeds belangrijker wordt. We zullen er niet aan 

ontkomen daar in ons onderwijs meer aandacht 

aan te besteden. Ons onderzoek laat zien dat 

transfer van geleerde zelfsturingsvaardigheden 

van het ene naar het andere domein of vak niet 

eenvoudig te bereiken is, dus we zullen het 

moeten onderwijzen in de volle breedte van 

het onderwijs en daar ook voldoende tijd voor 

moeten vrijmaken.’

Dat je zelfsturend leren niet zelfsturend kunt 

leren, beaamt ook directeur-bestuurder Wouter 

Groot van de Casimirschool. Deze school werkt 

samen met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs 

van Saxion, de Open Universiteit en negen andere 

scholen aan een instrument waarmee gericht 

gewerkt kan worden aan zelfsturende leerproces-

sen bij leerlingen. In de volgende editie van De 

VBS vertelt hij in de nieuwe rubriek ‘Kijkje achter 

de schoolmuur’ meer hierover.  
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