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D    eze woorden werden half mei (toen ik dit stuk schreef) terecht opgemerkt door een 

schoolleider tijdens een belronde van VBS langs haar leden, een week nadat de po-scholen 

en so-scholen hun deuren weer hadden geopend. De scholen waren immers fysiek dicht 

geweest, het onderwijs ging op afstand zo veel mogelijk door. Niemand had om deze situatie 

gevraagd. Zeker in het begin was het zoeken en ontdekken hoe het afstandsonderwijs in te vullen. 

Het zorgde voor vragen als: hoe zicht te houden op kwetsbare leerlingen in een lastige thuissitua-

tie en wat mag je als school van ouders en medewerkers verwachten? Direct zorgde het echter ook 

voor nieuwe inzichten en verrassende effecten. Zo hoorde ik over leerlingen die het erg lastig had-

den op school en het afstandsonderwijs als een uitkomst voor hun situatie ervaarden. Opvallend 

was ook de saamhorigheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders om aan afstandsonderwijs 

inhoud te geven. En de inzet van digitale hulpmiddelen heeft een verdere stimulans gekregen. Een 

bundeling van enkele inzichten, alsook de ervaringen en overwinningen van een aantal leden in co-

ronatijd, vindt u op pagina 9. De andere artikelen en interviews in dit nummer zijn niet geschreven 

met het oog op corona, tegelijkertijd hoop ik dat u ze interessant en relevant vindt, ook in deze 

bijzondere tijd waarin we leven. 

Hoe volgend schooljaar eruit gaat zien? Het is lastig dat op dit moment te voorspellen. Voor nu 

spreek ik vooral graag mijn waardering uit voor onze leden, hoe zij zich creatief en flexibel hebben 

ingezet om het onderwijs in deze tijden vorm te geven. Zorg goed voor uzelf en elkaar!  

Edward Moolenburgh

‘Hoezo zijn we weer open?’
Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl

Wat VBS voor u deed

 Op onze website vindt u de 

meest gestelde vragen over het 

coronavirus en het onderwijs die 

de VBS Helpdesk heeft gekregen, 

alsook de antwoorden daarop. 

Deze pagina wordt voortdurend 

aangevuld. Bij vragen, aarzel niet 

om contact op te nemen.

 Op 7 april organiseerde VBS een 

online meeting voor het P&O 

Netwerk po. De netwerkdeelne-

mers spraken over afstandson-

derwijs, sollicitatiegesprekken, 

het generatiepact en duurzame 

inzetbaarheid.

 Het kabinet wil meer mogelijkheden 

om in te grijpen als een schoolbe-

stuur zeer ernstig tekort schiet. 

VBS heeft samen met anderen 

een inbreng geleverd voor de 

internetconsultatie over het 

wetsvoorstel uitbreiding bestuur-

lijk handhavingsinstrumentarium 

van de minister in het onderwijs. 

Hierin zijn enkele vraagtekens 

geplaatst bij het wetsvoorstel.

  Op 24 april plaatste VBS-directeur 

Edward Moolenburgh op LinkedIn 

de blog ‘Zoeken in ruimte en 

vertrouwen naar maatwerk’, over 

de uitdagingen van thuisonderwijs.

  Op 18 mei had het VBS-netwerk 

(v)so en sbo een online meeting, 

waarin ervaringen in coronatijd 

zijn uitgewisseld en drie kwesties 

aan bod kwamen: afstand houden, 

aansprakelijkheid en ambulante 

begeleiding.  

 De Eerste Kamer stemde op 19 

mei in met het Wetsvoorstel Meer 

ruimte voor nieuwe scholen. VBS 

heeft zich hard gemaakt voor 

deze wet omdat het bijdraagt aan 

de versterking van de kwaliteit, 

diversiteit en het innovatievermo-

gen van het scholenbestand.

Voorwoord
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Belangenbehartiging

Appel op zelfstandigheid  
en gemeenschapszin  

De Nieuwe Regentesseschool (po) is in 1981 door 

ouders opgericht. ‘Deze ouders waren destijds 

verenigd in de idealistische anti-autoritaire 

crèche’, vertelt directeur Nartano Glijn. ‘Ze kozen 

daarom voor het freinetconcept ontwikkeld door 

Célestin Freinet, een sociaal-democraat. Hij wilde 

kinderen leren dat het belangrijk is om te parti-

ciperen in en bij te dragen aan de samenleving.’ 

Een belangrijk kenmerk van de Freinetscholen 

was de drukpers, maar anno 2020 

maken alleen de groepen 3 en 

4 nog eigen teksten met een 

drukpersje. ‘Wat onze school 

nu vooral kenmerkt, is 

de zelfstandigheid van 

kinderen en het eigenaar-

schap bij het leren. En we 

vinden een gemeenschap-

pelijke verantwoordelijk-

heid in de school belang-

rijk. Er is bijvoorbeeld 

een klassenvergadering en 

een kinderraad.’ Ook biedt de 

school nog steeds onderwijs aan 

kinderen in kwetsbare situaties, zoals 

de kinderen (slachtoffer van huiselijk geweld) van 

het opvangcentrum Moviera. De onderwijsvisie 

van pedagoog Kees Boeke, de grondlegger van 

de Werkplaats Kindergemeenschap, is nog meer 

gestoeld op gemeenschappelijkheid en richt zich 

nadrukkelijk op samenwerking. ‘De gemeen-

schap is een middel om tot leren te komen’, 

zegt Croes, rector-bestuurder van de Werkplaats 

Kindergemeenschap in Bilthoven (po en vo). ‘De 

leerlingen zijn bij ons ‘werkers’, de leraren ‘me-

dewerkers’. De nadruk ligt op gelijkwaardigheid 

en gemeenschappelijkheid.’ 

Groot goed
Het is een groot goed dat de Nederlandse 

grondwet ruimte biedt om onderwijs te 

geven volgens een vernieuwende 

onderwijsvisie, vinden Croes en 

Glijn. ‘Wij kunnen het sociale 

aspect van leren goed op 

onze manier vormgeven’, 

zegt Croes. ‘De Werkplaats 

Kindergemeenschap omvat 

een school voor basis- en 

voortgezet onderwijs. Als 

kleuter begin je in een 

kleine groep en hoe verder je 

richting de bovenbouw komt, 

hoe meer kinderen samenwerken 

met kinderen van andere groepen. 

Waar werkers in de onderbouw nog vooral 

in hun eigen klaslokaal werken, zijn die lokalen 

in de midden- en bovenbouw steeds meer open 

en met elkaar verbonden. In het voortgezet 

onderwijs hebben de werkers afwisselend les in 

een instructielokaal en werken ze samen in de 

domeinruimte. Nu we vanwege de coronacrisis 

Tekst

Susan de Boer

www.nieuweregentesseschool.nl

www.wpkeesboeke.nl

 De Nieuwe Regentesseschool in Utrecht en de Werkplaats Kindergemeen-

schap in Bilthoven zijn beide éénpitters. Andere overeenkomsten zien we in 

de onderwijsvisie: op beide scholen speelt gemeenschappelijkheid een grote 

rol, de onderwijsconcepten gaan uit van gelijkwaardigheid en leerlingen zijn 

er eigenaar van het leerproces. 

Nartano Glijn
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niet fysiek bij elkaar mogen komen, werken de 

werkers samen in een ict-omgeving.’ Zowel de 

Werkplaats als de Nieuwe Regentesseschool 

volgen uiteraard de kerndoelen voor po en vo 

van de Rijksoverheid. ‘We pakken ook vakken 

samen in projecten en we voeren programma’s 

als ‘De gezonde school’ uit’, zegt Croes. Glijn 

vult aan: ‘We ontwerpen gezamenlijk de lesstof, 

vooral in studies en projecten. In de bovenbouw 

organiseren we nu het project ‘75 jaar 

bevrijding’, en dat geven we een eigen invulling. 

Daarnaast gebruiken we ook methodes, 

vooral rond de zaakvakken.’

Doorgaande betrokkenheid
‘Ouderbetrokkenheid is even-

eens een groot en belangrijk 

goed op onze school. Die 

doorgaande betrokkenheid 

zie je soms zelfs over gene-

raties terug. Kinderen van 

kinderen die op onze school 

hebben gezeten en opa’s 

en oma’s die de school mede 

hebben opgericht’, zegt Glijn. ‘Ook 

verzorgen de ouders een keer per 

jaar workshops voor de leerlingen. Dan 

geven ze aan hand van een thema de hele dag 

les in verticale groepen.’ Op de vo-afdeling van 

de Werkplaats is het volgens Croes net anders-

om. Daar betrekken de kinderen hun ouders 

bij het bespreken van de voortgang. ‘Kinderen 

bedenken met elkaar en met hun mentor wat ze 

willen vragen aan ouders en medewerkers, waar 

ze iets in te leren hebben. Daarnaast zien we 

ouderbetrokkenheid onder andere bij vieringen 

en theatervoorstellingen. Hoe dan ook streven we 

naar een krachtige rol voor het kind.’ 

Visie als uitgangspunt gebouw
De Nieuwe Regentesseschool is 

een van de ‘leveranciers’ van de 

vo-leerlingen van de Werkplaats. ‘Op 

de Werkplaats worden de kinderen 

net zo aangesproken als bij ons, de 

sfeer is vergelijkbaar’, zegt Glijn. 

‘Wij vinden dat ook een kind met 

een autismespectrumstoornis of een 

andere belemmering uiteindelijk de 

eigenaar is van het eigen leren. Deze 

kinderen geven we op een gelijkwaardige manier 

tools om het leren op gang te houden. Op de 

Werkplaats zie ik dat terug.’ Glijn is een beetje 

jaloers op de nieuwbouw die de Werkplaats 

recentelijk heeft gerealiseerd. ‘Soms beperkt 

een gebouw de visie, jullie zijn bij de nieuw-

bouw uitgegaan van de visie.’ Croes reageert: 

‘Daarna gaat het gebouw ook weer het onderwijs 

beïnvloeden. Het gebouw is met het oog op de 

samenwerking van de kinderen ontworpen. Een 

onvoorzien positief effect van het gebouw was 

dat ook medewerkers veel meer konden 

samenwerken. Zij kregen in de school 

verantwoordelijkheid over een 

eigen deel en konden daardoor 

het onderwijs nog meer op 

maat van de groepen maken.’

Meer aanmeldingen dan 
plaatsen
Volgens Glijn en Croes blijft 

er in de toekomst vraag naar 

onderwijs waarin de school een 

appel doet op zelfstandigheid 

en gemeenschapszin. Op beide 

scholen worden meer kinderen aan-

gemeld dan er geplaatst kunnen worden. 

‘We hebben geen mogelijkheid om uit te breiden, 

en een deel van de kracht van ons concept is 

natuurlijk ook het fantastische terrein waarvan 

we gebruik mogen maken’, zegt Croes. De 

Freinetvereniging daarentegen slinkt en dat baart 

Glijn wel zorgen. ‘We zijn de enige overgebleven 

Freinetschool als onafhankelijke éénpitter met een 

vrijwillig ouderbestuur. Maar we zijn een gezonde 

school. In de toekomst wil ik het eigenaarschap 

van leerlingen zich verder zien ontwikkelen. Ook 

verwacht ik dat 21e-eeuwse vaardigheden een nog 

grotere vlucht zullen nemen.’  

‘Elk kind, ook die met een belemmering, 
moet uiteindelijk eigenaar van het eigen 
leren kunnen zijn’

Jeroen Croes
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Door samen op te trekken kun je als school, kinderdagverblijf, gemeente en Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) voorkomen dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan moeten 

switchen tussen regulier en speciaal onderwijs. De Van der Reijdenschool in Epe doet dat 

al jaren met succes.

Succesverhaal samenwerking 
met CJG 

De kern van de samenwerking tussen de scholen 

en het CJG is om zo snel mogelijk de mogelijk-

heden en beperkingen van het kind in beeld te 

krijgen. Liefst al voor dat hij naar school gaat. 

Daarvoor kan hij terecht in een ondersteunings-

groep. Seine: ‘In die groep geven we leerlingen 

extra ondersteuning en bekijken we gedurende 

langere tijd of het kind naar het reguliere basis-

onderwijs kan met bepaalde ondersteuning of 

dat het beter op zijn plek is in het speciaal (basis)

onderwijs.’

De intensieve samenwerking tussen de partijen in 

Epe kwam vijf jaar geleden van de grond. Hamer: 

‘Er is veel contact over en weer. Schoolmaat-

schappelijk werk van het CJG sluit ook standaard 

aan bij onze vergaderingen van de commissie van 

begeleiding. Kinderen die al bekend zijn bij het 

CJG worden al besproken voor ze hier op school 

komen, zodat we als school kunnen meedenken 

en we zo nodig maatwerk kunnen leveren.’ 

Goed beeld belangrijk
Seine schetst dat het er in het verleden vaak 

anders aan toeging. ‘Dan trok een school bij een 

vastgelopen kind aan de bel en riep dan: dit kind 

zit hier niet op de juiste plek. Meestal gebeurde 

dit vanuit de beste bedoelingen en met de 

intentie het belang van het kind voorop te stellen. 

Maar je kunt je afvragen of een doorgeefluikcon-

structie écht in het belang van het kind is. De ad 

hoc-oplossing die hieruit volgt, is vaak niet de 

beste oplossing.’ Seine en Hamer benadrukken 

dat partijen de tijd tussen het moment dat 

het ‘niet zo goed gaat’ met de leerling en het 

‘Veel leerlingen bouwen negatieve ervaringen 

op als ze tijdens hun schoolcarrière moeten 

switchen tussen het reguliere basisonderwijs 

en het speciaal onderwijs en daardoor niet de 

juiste aandacht krijgen’, stelt Martine Hamer. Zij 

is teamleider van de Van der Reijdenschool, een 

school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Epe. 

Rieky Seine, manager Centrum Jeugd en Gezin 

(CJG) in Epe, is het daar roerend mee eens en vult 

aan: ‘Wat je ook regelmatig ziet, is dat een kind 

dat niet op zijn plek zit op zijn tenen moet lopen. 

En dan gaat het alsnog mis.’ 

Om dit soort situaties te voorkomen, werken de 

tien basisscholen in Epe en de kinderdagverblij-

ven intensief samen met het CJG. De samenwer-

king tussen de Van der Reijdenschool en het CJG 

is vanwege het ‘speciale’ karakter van de school 

nog net iets intensiever dan met de andere 

scholen. ‘Op de Van der Reijdenschool zitten leer-

lingen met leer- en/of gedragsproblemen’, legt 

Hamer uit. De school dient als nevenvestiging 

van de Verschoorschool, een school voor speciaal 

onderwijs in Nunspeet.’

Tekst

Richard Hassink

Beeld

I-stock

www.vdreijdenschool.nl

Verbinder

‘Je moet uitkijken dat je niet te snel 
in de oplossingsmodus schiet’
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moment dat het ‘echt misgaat’ moeten gebruiken 

om tot een goede oplossing te komen. ‘En dan 

nog moet je uitkijken dat je niet te snel in de 

oplossingsmodus schiet’, waarschuwt Seine. ‘Laat 

eerst de professionals van de school en het CJG, 

zoals orthopedagogen en psychologen, zich een 

goed beeld vormen van het kind zodat er een 

weloverwogen beslissing kan worden genomen.’  

En ouders, spelen die daar een rol in? ‘Jazeker’, 

zegt Hamer, ‘en ook het kind zelf trouwens.’  

Ze beschrijft een case van een paar jaar geleden 

waarbij de school en het CJG een groep 5-leerling 

met dyslexie en gedragsproblemen adviseerde 

te kiezen voor speciaal onderwijs. Alle professi-

onals waren dezelfde mening toegedaan, maar 

de leerling zelf wilde in het reguliere onderwijs 

blijven en zijn moeder hechtte veel waarde aan 

zijn mening. Uiteindelijk zijn we met succes het 

gesprek aangegaan en zit de jongen inmiddels in 

groep 8 van het speciaal onderwijs waar hij heel 

gelukkig is.’

Verbeterpunten
Ondanks de vele succesverhalen loopt het niet 

altijd op rolletjes, erkent Seine. ‘Soms moeten 

we masseren. Sommige ouders moeten wennen 

aan het feit dat hun kind zich anders ontwikkelt 

of gedraagt en dat dit gevolgen heeft voor de 

schoolloopbaan. Op zo’n moment is het belang-

rijk te laten zien dat we de intentie hebben het 

goed te regelen voor het kind.’

En ook qua samenwerking kan er nog het een 

en ander verbeterd worden. De professionals 

van alle partijen zouden hun krachten nog meer 

moeten gaan bundelen. Ook lukt het nog niet 

altijd om een schoolmaatschappelijk werker van 

het CJG te betrekken bij de intakegesprekken op 

school. Hamer: ‘Dat willen we wel graag, want 

daarmee verlaag je de drempel voor ouders. 

Dan is het een meteen een bekend gezicht voor 

ouders. Als een maatschappelijk werker er later 

in het proces pas bijkomt, schrikken ouders vaak 

toch en komen er veel vragen.’

Ook is er nog een probleem waar scholen, kin-

deropvang, CJG en de gemeente Epe – die in het 

samenwerkingsproces al jaren een aanjagende 

rol speelt – weinig aan kunnen doen. Seine: ‘De 

hulpverlening vanuit het CJG is gemeentegebon-

den. Een school als de Van der Reijdenschool 

heeft leerlingen uit diverse gemeentes, ook ge-

meentes die niet zo intensief samenwerken met 

scholen als in Epe. En dan krijg je automatisch 

ook te maken met een vraagstuk als: wie gaat dat 

betalen? Er zijn gemeentes die op regionaal ni-

veau samenwerken, maar als je als school precies 

op het regionale grensvlak zit met leerlingen uit 

verschillende regio’s, dan loop je toch vast.’ 

Tot slot willen Seine en Hamer nog wel iets kwijt 

over het geheim van hun samenwerking. ‘Het 

belangrijkste is dat je gezamenlijk het belang 

van het kind vooropstelt. En dat je dus samen op 

zoek gaat naar een oplossing. Die weg daar-

naartoe is net zo waardevol als de uiteindelijke 

oplossing.’  
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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.

sluiten daarom nauw aan op het Britse curriculum, 

dat wordt wereldwijd het meest gebruikt.’ Maar 

subtiele nationale verschillen zijn er ook. ’Wij 

worden gesubsidieerd, waar buitenlandse scholen 

meestal privaat gefinancierd zijn. We zijn strikter 

gebonden aan het curriculum.’

Twee jaar na oprichting heeft de school dertig 

leerlingen, dat hadden er van de directeur al meer 

mogen zijn. ‘We hadden verwacht sneller te groei-

en; het streven was om rond deze tijd toch wel op 

40 á 50 te zitten. We hebben veel geïnvesteerd in 

het vergroten van onze naamsbekendheid, ook 

met online campagnes, maar het blijkt lastig om 

tussen de bekende scholen te komen.’ Over de 

manier waarop het onderwijs wordt ingevuld is 

Schieman juist zeer tevreden. ‘Van ouders horen 

wij dat wij kleinschalig onderwijs bieden in een 

vorm die elders niet te vinden is.’ Wat verder 

goed gaat is het werven van goed gekwalificeerde 

leerkrachten. Bij de Nederlandse Vrijeschool, waar 

Schieman ook nog betrokken is, levert dat wel 

eens hoofdbrekens op. Voor internationaal on-

derwijs is dat een stuk eenvoudiger. ‘We kunnen 

in alle Engelstalige landen personeel werven en 

beperkingen qua bevoegdheden zijn er meestal 

ook niet. De wereld is onze vijver.’

Binnen drie jaar hoopt Niels Schieman directeur te 

zijn van een volwaardige basisschool. ‘Dat moet 

haalbaar zijn, de aanwas van nieuwe leerlingen 

is aan het aantrekken.’ Verder weg lonkt het 

vooruitzicht om ook voortgezet onderwijs te gaan 

aanbieden. ‘Ons curriculum loopt tot 18 jaar, dus 

dat is een stille droom. Of het gaat lukken, daar 

durf ik nu nog niets over te zeggen.’  

Schieman was destijds al directeur bij de Vrije–

school in Den Haag (en nu nog steeds). De tijd was 

volgens hem rijp voor een internationale tegenhan-

ger. ‘Bij de Vrijeschool kwamen kinderen van ou-

ders die bewust voor ons type onderwijs kozen op 

een wachtlijst, terwijl wij tegelijkertijd regelmatig 

kinderen aannamen van expats die niet altijd lang 

in Nederland bleven. In Den Haag bestond toen 

een groot tekort aan plekken voor internationaal 

onderwijs en daar stak de gemeente ook geld in. 

Een mooie bijkomstigheid was dat we richting het 

100-jarig bestaan van het Waldorf-onderwijs in 2019 

gingen. Dat kwam allemaal samen.’ De basisschool 

volgt de naar de ideeën van Rudolf Steiner ontwik-

kelde onderwijsvorm. Ervaringsgericht onderwijs, zo 

omschrijft Schieman het. ‘De kinderen beleven eerst 

een ervaring. Ze gaan naar buiten, experimenteren 

of worden meegenomen in een verhaal. Vervolgens 

kijken we naar wat daaronder gebeurt. Door de stof 

dieper te internaliseren maken ze die zich eigen. We 

gebruiken nooit tekstboeken, de leerlingen maken 

hun eigen tekstboek.’

Scholen die het Waldorf-principe volgen bestaan 

over de hele wereld. In Den Haag streven ze 

ernaar goed aan te sluiten op hun internationale 

tegenhangers. Schieman: ’Het is de bedoeling dat 

een kind dat op een gegeven moment naar Dubai 

verhuist, daar probleemloos kan instromen. We 

Tekst

Marnix Quee

www.international–

waldorfschool.nl

De International Waldorf School in Den Haag - de 

eerste internationale vrijeschool in Nederland - 

biedt sinds 2018 Engelstalig onderwijs volgens het 

Waldorf- dan wel Steinerprincipe. Iets waar in een 

stad met zo veel tijdelijke bewoners uit de hele 

wereld een grote behoefte aan bestond, vertelt 

directeur Niels Schieman.

De wereld leren kennen 
vanuit Den Haag

Schilderij ‘De Stamboom’ omvat het leerplan voor klas 1 t/m12. 
Elke tak omvat de ontwikkeling van onderwerpen, behorende bij 
het vak (wiskunde, kunst, taal) waar de tak naartoe leidt.
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Nieuws

P&O’ers over 
afstandsonderwijs en 
duurzame inzetbaarheid
Op 7 april kwam het P&O Netwerk po van VBS weer 

samen, online deze keer. Het afstandsonderwijs ging 

bij de meesten goed. Sommigen verleenden opvang 

aan kwetsbare leerlingen, hadden online sollicitatiege-

sprekken gevoerd en lieten de conciërge klussen doen 

op school, zoals schilderen en tuinwerkzaamheden. 

Dit laatste om externe kosten te besparen Ook werd – 

samen met netwerkregisseur Nienke Daniëls - dieper in-

gegaan op hoe om te gaan met telefoonvergoedingen, 

print- en reiskosten van thuiswerkende medewerkers, 

en met het generatiepact. 

Checklist  
Communicatie met ouders/
verzorgers beschikbaar
Onderwijs in coronatijd en besluiten hieromtrent leiden 

vanzelfsprekend tot vragen van ouders. De antwoorden 

zijn echter niet altijd eenvoudig. Hoe – in de huidige 

tijd, die spanningen met zich meebrengt – hiermee om 

te gaan? Met de checklist ‘Communicatie met ouders 

/ verzorgers’ van VBS kunt u uw communicatie met 

ouders onder de loep nemen. Het bevat aandacht voor 

de algemene basisprincipes van communicatie. Maar er 

staat ook in dat ruis op de lijn toeneemt onder druk en 

dat door een peiling onder ouders te houden, u ervarin-

gen en behoeften van ouders kunt volgen. De checklist 

vindt u in onze Kennisbank: www.vbs.nl/kennisbank

Ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief al? 
Meld u aan via: www.vbs.nl/inschrijven-nieuwsbrief

Nieuws

Bespaar op uw energiekosten via Energie Voor Scholen:  
www.energievoorscholen.nl

Wetsvoorstel Meer ruimte 
voor nieuwe scholen 
aangenomen

Op 19 mei stemde de Eerste Kamer in met het 

Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen. Voor 

initiatiefnemers van nieuwe scholen start de nieuwe 

systematiek per 1 juni 2021. VBS is er blij mee. De 

wet stelt de vrijheid van onderwijs centraal en zorgt 

tegelijkertijd voor gewenste modernisering. Daarbij 

biedt het nog meer ruimte voor innovatie van ons 

onderwijsbestel. De wet maakt het mogelijk om binnen 

wettelijke eisen invulling te geven aan het onderwijs 

dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer 

onderwijsvernieuwing ontstaan die, zoals de ervaring 

leert, op den duur zijn weg vindt naar het bestaande 

onderwijs.

Samenspel bestuur en MR: 
training of advies op maat

De afgelopen periode hebben scholen maatregelen 

moeten nemen op het gebied van veiligheid en  

gezondheid, de onderwijsorganisatie en -tijden.  

Belangrijk hierbij is dat de formele positie van de MR 

niet over het hoofd wordt gezien. Het samenspel tus-

sen het bestuur en de MR verloopt soms goed en soms 

minder goed. Dit laatste heeft meestal te maken met 

een onvoldoende oog hebben voor de rol en positie 

van jezelf en de ander. Hoe gaan we met elkaar om, 

respecteren we elkaar, kennen we onze rechten en 

plichten? Onvoldoende kennis hiervan gaat de school 

op den duur parten spelen. Op momenten dat het erop 

aankomt wil je dat niet. VBS kan inzicht geven en  

helpen. Voor meer informatie bel 070 – 3315215 of 

mail naar helpdesk@vbs.nl.
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Belangrijkste  
spelregels  
leerlingdossier

dat gegevens die niet relevant zijn 

om de administratie of vorderingen 

van een leerling bij te houden, niet 

mogen worden opgenomen. Denk 

aan een persoonlijk getinte mening 

over een leerling of diens situatie. 

Vraagt bijvoorbeeld Veilig Thuis 

gegevens op (waarover later meer), 

meldt dan in het dossier alleen de 

feitelijkheden hieromtrent zoals de 

datum, hun vraag en het doel. Hoe 

u zelf over de situatie denkt, houdt 

u achterwege.

Gegevens over de geloofsovertui-

ging zijn in principe ook irrelevant, 

al zijn er situaties denkbaar dat 

ze relevant zijn. Denk aan een 

gereformeerde of een islamitische 

school, die bepaalde details ten 

aanzien van de geloofsbelijdenis 

willen respecteren en deze daarom 

in het dossier opnemen.

#2 Respecteer rechten 
ouders, maar niet klakkeloos
De rechten van ouders ten aanzien 

van het leerlingdossier staan in 

de AVG. Deze rechten dient u te 

respecteren, al zijn er grenzen:

Recht op duidelijke informatie

U bent verplicht om ouders 

duidelijk te informeren over welke 

gegevens u bewaart, wat u hiermee 

doet, wat de bewaartermijnen zijn 

en welke rechten de ouder heeft. 

Dit kan in het privacyreglement 

staan en moet beknopt, duidelijk en 

begrijpelijk zijn. 

Recht op inzage in en kopie gegevens

Ouders hebben het recht op inzage 

in de gegevens die u bewaart over 

hun kind. Zij kunnen delen van of 

het gehele leerlingdossier opvragen, 

of een kopie hiervan maken. Voldoet 

u hier niet aan, dan handelt u in 

strijd met de AVG. 

Recht op correctie, aanvullen of wissen

Ouders hebben het recht om het 

leerlingdossier te laten corrigeren. 

Zij moeten dan wel aantonen dat de 

informatie onjuist is. Kunnen zij dit 

niet bewijzen, dan hoeft u dit 

Tekst

Nienke Daniëls

Bel met de helpdesk op 070 331 52 15 of  

mail naar helpdesk@vbs.nl

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar  

tussen 09.00 – 15.00u

Procedures rondom het leerlingdossier roepen regelmatig vragen op bij scholen. Zeker 

nu ouders steeds vaker gebruik maken van hun inzagerecht. Wat hoort wel en niet in het 

leerlingdossier? Wat zijn precies de rechten van ouders? En hoe zit het bij gescheiden 

ouders? Een ding is zeker: met het oog op privacy is zorgvuldigheid geboden!

#1 Voorkom irrelevante 
gegevens 
Het leerlingdossier bestaat uit twee 

delen: de leerlingadministratie en 

een inhoudelijk gedeelte, gericht op 

onderwijskundige en begeleidings-

aspecten. Het administratieve deel 

bevat doorgaans adresgegevens, 

gegevens over de in- en uitschrijving, 

de afwezigheid en om te berekenen 

hoeveel geld uw school krijgt. Het 

inhoudelijke deel bevat meestal het 

onderwijskundig rapport, rapporten, 

toetsresultaten, gegevens uit het leer-

lingvolgsysteem, afspraken die over 

de leerling zijn gemaakt en verslagen 

van gesprekken met ouders. 

De Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP) hanteert strenge regels als het 

gaat om de gegevens die u in het 

leerlingdossier mag opnemen. Van 

belang is dat het leerlingdossier 

geen irrelevante gegevens over een 

leerling mag bevatten. Wat voor 

gegevens dit precies zijn, is niet 

omschreven omdat het per situatie 

kan verschillen. Het komt erop neer 

Ledenservice / Helpdesk
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niet te doen. De ouders kunnen dan 

wel hun zienswijze of een test aan 

het dossier laten toevoegen. Soms 

moet u gegevens wissen als u de 

ouder daarom vraagt. Bijvoorbeeld 

als de gegevens niet meer nodig 

zijn (verlopen IQ-test) of als de 

ouder de toestemming om foto’s op 

Facebook te bewaren intrekt (u moet 

de foto’s dan verwijderen). Gegevens 

die uw school nodig heeft voor de 

begeleiding van het kind of voor 

de Onderwijsinspectie mag u niet 

verwijderen.

Naast bovenstaande hebben ouders 

nog het recht om gegevens die u 

bewaart over te (laten) dragen, het 

recht om gegevens te laten bewaren 

of juist de verwerking stop te zetten, 

het recht om bezwaar te maken 

tegen de verwerking van gegevens, 

en het recht om een geautomati-

seerde beslissing nog een keer te 

laten bekijken. Zoals bij een centraal 

lotingssysteem dat leerlingen toe-

bedeelt aan de scholen in een regio. 

Voor al deze rechten geldt dat de 

ouders dit schriftelijk moeten aan-

vragen en dat u binnen een maand 

aan het verzoek moet voldoen. Gaat 

u niet aan dit verzoek voldoen, dan 

moet u de reden daarvan schriftelijk 

bevestigen aan de ouders. 

#3: Wees alert bij gescheiden 
ouders
Na een echtscheiding kan een van 

de ouders het gezag over het kind 

verliezen en daarmee het recht op 

inzage in het leerlingdossier. Wel 

heeft hij of zij (zolang het belang 

van het kind hiermee niet wordt 

geschaad) recht op belangrijke 

informatie over het kind, zoals 

de schoolprestaties. Vraagt een 

gescheiden ouder informatie op 

uit het leerlingdossier, wees dan 

extra alert. Zo mag een verslag van 

een gesprek met de moeder met 

daarin privégevoelige informatie of 

een brief van haar advocaat, niet in 

handen van de ex-partner terecht 

komen. Het hoort ook niet in het 

leerlingdossier thuis.

# 4 Ken de bewaartermijnen 
In het algemeen geldt dat u het 

leerlingdossier maximaal twee jaar 

mag bewaren nadat de leerling van 

school is gegaan. Voor bepaalde 

gegevens legt de wet een langere be-

waartermijn op. Zo moeten gegevens 

over verzuim en in- en uitschrijving 

vijf jaar bewaard blijven en gegevens 

over een leerling die naar het speciaal 

onderwijs is doorverwezen drie jaar. 

Om een reünie te kunnen organiseren 

mag u de adresgegevens van een 

oud-leerling voor onbeperkte tijd 

bewaren.

#5 Wissel gegevens niet 
zomaar uit
Soms heeft een leerling extra zorg 

of ondersteuning nodig. In het 

kader van passend onderwijs bent 

u verplicht dit te bieden. Zelf, of 

door specialisten van buitenaf aan 

te trekken. Willen de specialisten de 

leerling goed kunnen helpen, dan 

hebben zij gegevens nodig over het 

kind. Dit zijn vaak gegevens uit het 

leerlingdossier. U mag deze – gelet 

op de privacy van de leerling – alleen 

verstrekken als u toestemming van 

de ouders heeft. U doet er goed aan 

deze toestemming schriftelijk vast te 

leggen en in het leerlingdossier op  

te nemen. 

Scholen moet het leerlingdossier 

goed op orde houden en goed 

beveiligd bewaren. Bevat het dossier 

irrelevante gegevens of komen 

gegevens op straat te liggen, dan kan 

een ouder bij de AP aankloppen. Al is 

dit laatste nog niet voorgekomen, het 

zal de reputatie van de school geen 

goed doen.   
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Ledenservice

Doordacht financieel beleid 
houdt eenpitters in stand 

Genuanceerd en doordacht, zo kunnen we 

het gesprek met Marcus Driessen, financieel 

adviseur namens VBS, omschrijven. Hij komt 

in zijn werk bij grote en kleine schoolbesturen 

en kent het klappen van de financiële zweep. 

‘Het is belangrijk dat er een duidelijk onder-

scheid gemaakt wordt tussen kleine scholen 

en kleine schoolbesturen, zeker als het gaat 

om financiële slagkracht. One size fits all 

bestaat niet’, gaat Driessen van start.

Deze creatieve financiële man ziet grote 

verschillen in de grootte van de scholen en 

te maken financiële keuzes. Hij maakt het 

volgende onderscheid:

1.  Scholen tot 180 leerlingen

2.  Scholen tussen de 180 en 220 leerlingen

3.  Scholen vanaf 220 leerlingen

Voor de eerste groep scholen is het moei-

lijker rond te komen (en dat wordt met de 

nieuwe bekostiging nog lastiger), de tweede 

redt het net en de laatste kan het financiële 

plaatje over het algemeen gemakkelijk invul-

len. Driessen: ‘Bij scholen met een dubbele 

bezetting beginnen schaalvoordelen voor 

materiële kosten zoals energie en schoon-

maak te tellen. Kleine scholen hebben dan 

weer als voordeel dat ze een kleine scholen-

toeslag krijgen.’ 

Onderwijskundige en financiële  
keuzes zijn verbonden
Driessen pleit voor een goede wisselwerking 

tussen financieel en onderwijskundig beleid. Hij 

wil drie aspecten met een directe financiële im-

pact voor het voetlicht brengen: groepsindeling, 

leeftijdscomponent en bestuurskennis. 

‘Het verschil tussen een groep van 28 leerlingen 

en die van 20 leerlingen scheelt al snel 40.000 

euro op jaarbasis. Het gebrek aan flexibiliteit 

in de groepen maakt een school kwetsbaarder, 

zorgt voor minder extra geld voor bijvoorbeeld 

een muziekleraar en is extra lastig als het aantal 

leerlingen verandert. Als een kleine school een 

stabiel aantal leerlingen heeft, dan weet de 

school goed te bepalen welke formatie daarbij 

past. Maar als het aantal leerlingen langzaam 

afneemt (bijvoorbeeld in krimpregio’s), dan moet 

je een keer besluiten met een klas minder te gaan 

draaien. Dat heeft consequenties, vooral voor 

leraren en ouders.’

Scholen onder kleine schoolbesturen werken vaak 

met een vernieuwend en specifiek onderwijscon-

cept. Leraren kiezen bewust voor deze scholen 

en blijven daar ook langer, wat op den duur tot 

een oudere lerarenpopulatie leidt. Driessen: ‘In 

de huidige bekostiging is gemiddelde leeftijd een 

component. In de praktijk betekent dit dat voor 

ouder personeel meer geld verkregen wordt. Op 

Tekst

Akke Tick

md.financieeladvies@gmail.com

De grootte van de school en hun flexibiliteit bepalen de financiële slagruimte 

van eenpitters volgens Marcus Driessen. We spraken met hem over de al dan 

niet kwetsbare financiële situatie van kleine schoolbesturen. Driessen ziet 

ondanks toenemende kwetsbaarheid ook voor kleine scholen de voordelen van 

het eenpitterschap. ‘Finan cieel (meerjaren)beleid is het sleutelwoord.’
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de afschaffing van deze regeling in 2023 moet 

een school wel tijdig inspelen. Het hoeft niet 

altijd een negatieve impact te hebben, het hangt 

ook samen met het aantal pensioengerechtig-

den. Weinig natuurlijk verloop betekent weinig 

flexibiliteit om in te grijpen in de formatie als 

dit noodzakelijk is. Meerjarenplanning is hier 

dus ook belangrijk voor.’

Het derde punt waar schoolbesturen volgens 

Driessen goed naar moeten kijken is de 

aanwezige financiële kennis. ‘Bij besturen met 

kleine scholen is de oudervijver om bestuurs-

leden uit te vissen kleiner. Financiële kennis 

wordt dan ook schaarser. Een stap naar een 

groter schoolbestuur kan dan aantrekkelijk zijn. 

Zij hebben mensen met die kennis vaak op de 

payroll staan. Maar vergeet niet dat het geld 

daarvoor wel ergens vandaan moet komen’, 

waarschuwt hij.

Blijf financieel op koers
Scholen betalen bij grote schoolbesturen door-

gaans een groot percentage van hun begroting 

aan overhead. Financiële ondersteuning is echter 

vaak veel goedkoper in te kopen dan deze stan-

daardafdracht. Naast goedkoper krijg je dan ook 

financieel advies op maat. ‘Je kunt dan je eigen 

koers blijven varen en niet alleen op financieel 

gebied. Ik adviseer dan ook altijd dat je het 

gesprek met een groter schoolbestuur kunt voeren 

maar bij een eventuele beslissing wel heel goed 

na moet denken wat het je direct en indirect kost 

om ondernemerschap, flexibiliteit, differentiatie, 

profilering en eigen verbindingen op te geven.’ 

Driessen gelooft in de toekomst van kleine school-

besturen. Zijn tips? Zorg voor financiële kennis en 

ondersteuning en heb aandacht voor meerjaren-

plannen. Wees ook optimistisch (vertrouw op mo-

gelijkheden) en alert op je financieel vermogen. Dit 

laatste geeft toekomstperspectief, ook als je dan 

toch naar een groter schoolbestuur wilt. Tot slot 

geeft hij nog mee: ‘De nieuwe bekostigingsregels 

zijn een uitdaging. Met de juiste kennis en een 

goede planning is dat voor de meeste VBS-scholen 

zeker goed te doen. Ik geloof dat een eenpitter 

dat prima zelf kan organiseren.’  

Egbert de Jong, Algemeen directeur en bestuurder Montessori 

Vereniging Haarlemmermeer (MVH)

Vraag op tijd hulp en zorg voor een financieel 
meerjarenplan

Bij zijn benoeming in 2014 trof De Jong de MVH in financieel 

zwaar weer aan. ‘Het doek zou binnen twee jaar vallen tenzij er 

een grote omslag gerealiseerd zou worden.’ De Jong ging onder 

het motto ‘Krachtig samenvoegen’ aan de slag. ‘Het personeel 

koos nadrukkelijk voor een kleine werksetting. Deze emotionele 

component, samen met de afwezigheid van een lerarentekort, 

maakte dat ik aansluiting bij een groter schoolbestuur niet 

overwoog. Wel was er noodzaak drie scholen tot twee scholen 

samen te voegen. Dankzij het draagvlak hiervoor, strak finan-

cieel beleid en duidelijke toekomstplannen konden we na drie 

jaar weer investeren in nieuwe projecten. Tip voor collega’s? 

Zorg voor financiële kennis en vraag hulp.’

Meer informatie: https://www.montessori-haarlemmermeer.nl/
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Wat kenmerkt een constructieve relatie  

tussen bestuurders en intern toezicht?  

We gingen erover in gesprek met Sander Verheul,  

bestuurder én toezichthouder. 

Op zoek naar de juiste dialoog
de verbreding van zijn horizon deed Verheul 

ertoe besluiten om zelf ook, in een neven-
functie, toezichthouder te worden. ‘Ik wilde de 

andere kant van de tafel leren kennen. Om beter 

te kunnen snappen wat er gebeurt in een relatie 

tussen bestuurders en intern toezichthouders, 

alsook wat er voor nodig is om je beter tot 

elkaar te kunnen verhouden.’ Zo kwam dat hij in 

juli 2017 lid werd van de RvT van Scholengroep 

Pontes. Sinds 2019 is hij voorzitter.

Vakspecialisten
De relatie tussen het CvB en de RvT van de Leo 

Kanner Onderwijsgroep is ondertussen al weer 

jaren in rustiger vaarwater. Wat Verheul belangrijk 

vindt, is dat de juiste dialoog wordt gevoerd. 

‘Vaak zit in een RvT onder andere een jurist voor 

de juridische zaken en een bankdirecteur voor de 

financiële zaken. De aanname is dat mensen met 

dergelijke beroepen zorgen voor de nodige kennis.’ 

Zonder hier afbreuk aan te doen, wil hij dit graag 

nuanceren. ‘Met vakspecialisten voer je doorgaans 

vrij technische gesprekken over bijvoorbeeld de 

jaarrekening of regels rondom privacy. Het risico 

is dat je hierin blijft hangen. Het wordt dan een 

eenzijdig gesprek waarbij je als bestuurder vooral 

stukken aanlevert en informatie verschaft, en als 

toezichthouder je mening hierover geeft. Natuurlijk 

moet de RvT haar formele taken zoals goedkeu-

ring en controle uitvoeren, maar als bestuurder 

ben ik ook op zoek naar nieuwe en onverwachte 

invalshoeken.’

Klankbord
Als voorbeeld noemt Verheul tegenvallende 

examenresultaten. ‘Wat je ziet is dat de toezicht-

houder dan de focus legt op cijfers, doorstroom 

en resultaten en hier een oordeel over velt. Als 

bestuurder ben ik echter veel meer geholpen 

als ze mij vragen hoe ik er als bestuurder naar 

kijk, welk proces ik heb doorlopen, hoe ik heb 

geacteerd en wat ik verwacht in de toekomst. En 

dat daar de dialoog dan over gaat.’ In dit kader 

noemt hij ook het strategisch beleidsplan. ‘Het 

In het dagelijks leven is hij lid van het CvB van 

de Leo Kanner Onderwijsgroep, met vijf  

v(s)o-scholen en één lesplaats verbonden aan 

een ggz-instelling. In een nevenfunctie vervult 

hij de rol van voorzitter van de RvT van Scho-

lengroep Pontes, met twee vo-scholen verdeeld 

over drie locaties. Het is een bewuste keuze dat 

Verheul naast lid van het College van Bestuur 

(CvB) ook toezichthouder is. In 2014 stond een 

van de scholen van de Leo Kanner Onderwijs-

groep er niet goed voor en de invoering van 

passend onderwijs hielp de locatie niet. Dat 

leidde tot een crisis die binnen de Raad van Toe-

zicht (RvT) zelf en in de relatie met het CvB veel 

teweeg bracht. ‘Er zijn destijds veel persoonlijke 

intensieve gesprekken gevoerd met de RvT, 

wat ook voor spanningen in de relatie zorgde’, 

vertelt Verheul. ‘Op een bepaald moment vond 

ik het vooral ingewikkeld worden. Het was mij 

niet goed duidelijk meer wat de RvT precies 

wilde en wat van mij werd verwacht.’ Dit feit en 

Tekst

Steffie Bom

Beeld

Sander Verheul

Interview

‘Als toezichthouder streef  
ik naar een nieuwsgierige 
in plaats van normatieve 

   houding’

Relatie bestuur en intern toezicht
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gesprek zou hier meer moeten gaan over waar 

een bestuurder tegenaan loopt, hoe de ontwik-

keling van de organisatie verloopt en wat haar 

maatschappelijk toegevoegde waarde is.’ 

Bij de Pontes Scholengroep is Verheul met de 

RvT momenteel bezig met het opstellen van 

een nieuw toezichtkader. ‘We willen niet direc-

tief toezichthouden maar meer als klankbord 

fungeren voor het CvB. Deze lijn willen we ook 

doortrekken naar het beoordelingskader van het 

CvB, waarin we woorden als resultaten en kpi’s 

proberen te vermijden.’ 

Thuiszitters
Als bestuurder bij de Leo Kanner Onderwijsgroep 

is hij onlangs nog flink getriggerd door de RvT. 

Het gesprek ging over de maatschappelijk toe-

gevoegde waarde, met het oog op onder andere 

thuiszitters. De RvT vond dat de Leo Kanner 

Onderwijsgroep richting hen verantwoordelijkhe-

den had. ‘Aanvankelijk dacht ik daar anders over. 

Ik ben heel protectionistisch voor onze scholen 

en wil voorkomen dat docenten en directeuren 

oververhit raken. Het gesprek met de RvT heeft 

me toch aan het denken gezet en nu zijn we 

bezig met het inzetten van onze expertise voor 

kinderen die (nog) niet aan ons zijn toegewezen. 

Zo zie je maar wat de juiste dialoog teweeg kan 

brengen.’   

VBS-directeur Edward Moolenburgh

‘Het professionaliseren van de kwaliteiten 

van toezichthouders zorgt voor de (be)nodige 

structuur in de relatie met het bestuur. We 

moeten echter niet vergeten dat het daadwer-

kelijk toezicht houden uiteindelijk aan tafel 

plaatsvindt, tijdens de gesprekken met het 

bestuur. De Statuten, de Code Goed Bestuur en 

het toezichtkader vormen immers de papieren 

structuur, maar de praktijk kan soms weerbar-

stiger zijn. Naast een goede structuur pleit ik 

daarom ook voor de juiste cultuur. Dat je als 

bestuur en intern toezichthouder van elkaar 

weet wat de rollen en verwachtingen zijn, zodat 

ieder weet wat te doen als het er echt om gaat – 

ook als het niet op papier is geregeld. Dit kun je 

alleen weten als je er met elkaar over spreekt in 

een dialoog.’

Het mede door VBS ontwikkelde Dialemma-spel 

is een instrument om de dialoog tussen bestuur 

en intern toezichthouder te bevorderen. Wilt u 

meer informatie hierover of aan de hand van 

het spel de dialoog aangaan? Neem contact op 

met emoolenburgh@vbs.nl of www.vbs.nl/k/

dilemmagesprek-bestuur-en-toezicht/
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H              alf april, in volle lockdown. Daar sta ik, 

in de zon, bij een begrafenis. Niet gaan? 

Dat past niet bij wie ik ben. Juist in 

moeilijke tijden verstevig je vriendschap,  

ben je er voor elkaar. Geen omhelzing … op 

1,5 meter ‘gecondoleerd’. Een woord dat voor 

mij diepgang en ingetogenheid representeert. 

In alle emoties treft het de juiste toon. Wat 

voelt het ver, en wat lijk ik hard te roepen. Het 

is bevreemdend, maar voelt niet als ongepaste 

communicatie.

Passie bloeit heviger dan ooit
Communicatie is mijn passie. Geboren met een 

journalistiek hart, altijd verbinding zoekend in 

woord en beeld. De leerkracht op de Jenaplan-

school zag en stimuleerde het, vele opleidingen 

perfectioneerden het. Onderwijs zoals onderwijs 

bedoeld is. Maar ik dwaal af.

Ik heb een niet te stillen honger als het over 

communicatie gaat. Sinds begin maart kom ik 

goed aan mijn trekken. Corona leidt tot veel 

communicatie, (inter)nationaal en lokaal. Ik 

leer van prachtige woordspelingen en perfecte 

timing (‘wauw, vakwerk, dat kan ik ook weleens 

zo doen’), krijg jeukende handen bij zo een-

voudig te vermijden fouten (‘had mij toch even 

gevraagd’), en geniet als mede dankzij mijn 

inzet de klant vertelt dat de communicatie de 

juiste impact had (‘hier doe ik het voor’).

Mede! Samen! Essentiële woorden, want 

de beste communicatie komt tot stand 

in een spel van sparren, van behoud van 

eigenheid en soms ook eigenzinnigheid. En 

ja, ook dankzij een grote mate van erva-

ring en communicatie-deskundigheid. 

Communiceren doen we allemaal, 

maar communiceren kunnen we 

niet allemaal. Het is een set van 

vaardigheden, een vak.

Communicatie is een vak
Maar wat houdt het dan precies in? Het is oog 

hebben voor de impact van je woorden op de 

luisteraar/ontvanger/doelgroep die je goed in 

beeld hebt. Het betekent nadenken over wat 

het juiste kanaal (gesprek, nieuwsbrief, sociale 

media, brief, bezoek al dan niet op 1,5 meter of 

achter plexiglas) is, zoeken naar de te treffen 

toon en afwegen welk format passend is. Het 

is voorbereiding zodat je op het juiste moment 

naar buiten kunt treden. En bewustzijn dat 

communicatie dynamisch is en wat nu goed is, 

morgen achterhaald kan zijn.

Ik gun ieder individu, iedere school, iedere orga-

nisatie dat te ervaren en ook te leren. In ontel-

bare coachings, workshops en redigeersessies 

heb ik communicatie an sich verbeterd en velen 

betere communicatoren zien worden. Een plezier 

voor zender en ontvanger waardoor plannen en 

intenties niet leidden tot uitslaande branden of 

uitdovende nachtkaarsen. De context van de 

opdrachten verschilde, de fundamenten waren 

hetzelfde. Denk aan WWWWWH (waarom, wie, 

wat, waar, wanneer en hoe) als startpunt en een 

flexibel plan met tijdslijn als leidraad.

Wees geen clown
Het belangrijkste van alles is: blijf trouw aan 

wie je bent en waar je voor staat. Ik verzette 

een afspraak, reed meer dan een uur en was 

dus op de begrafenis. Ondanks corona bleef 

mijn communicatie passend bij wie ik ben. Op 

tijd aanwezig, met een bloemstukje en gepas-

te woorden. De thee en de fysieke omhelzing 

volgen wel weer.

Akke Tick (eigenaar van Time2Tick) is de  

nieuwe partner van VBS op communicatie– 

gebied. Voor het verhogen van uw schrijf- en 

communicatievaardigheden, het doorlichten 

van uw communicatiestrategie en crisis–

communicatie.   

Ieder woord telt
Column

Tekst

Akke Tick, 

coaching, 

 communicatie, 

 change

akke@time2tick.org

www.time2tick.org
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  Gehoord in coronatijd  

Op www.vbs.nl houdt VBS u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en maatregelen die 

gelden voor het onderwijs. Ook vindt u daar een overzicht van de meest gestelde coronavragen 

aan de VBS Helpdesk, met de antwoorden daarop. Deze lijst wordt voortdurend aangevuld. 

Vanzelfsprekend blijft VBS voor u bereikbaar voor vragen en om mee te denken over de actuele 

situatie en wat het betekent voor uw school. Aarzel niet om te bellen naar 070 – 331 52 15 of 

helpdesk@vbs.nl  

VBS is er voor u,  
aarzel niet om contact op te nemen

Vragen, inzichten, ervaringen en overwinningen

‘Een aantal weken geen les op school zie ik niet 

als het grootste probleem. Als de scholen open 

zijn focus ik me vooral op de sociaal-emotionele 

aspecten. Daarbij, in de tijd van thuisonderwijs 

hebben leerlingen ook heel andere (niet altijd 

meetbare) lessen geleerd.’

‘Welke zorgplicht heeft een 

schoolbestuur als werkgever  

naar zijn werknemers?’

Zie www.vbs.nl voor het antwoord

‘Nu we dit schooljaar de centrale 

eindtoets en het centraal eindexamen 

niet door laten gaat, is de vraag of 

we deze niet überhaupt ter discussie 

moeten stellen.’

‘Uitvoerend hebben alle 

basisscholen snel geschakeld. 

Ik vermoed wel dat éénpitters 

sneller hebben kunnen schakelen 

op bestuursniveau. Ze hebben 

in ieder geval meer vrijheid ten 

aanzien van de keuzes die ze als 

bestuur en team maken.’

‘In welk licht staat het thema 

burgerschap in het onderwijs, 

op een moment dat burgerschap 

in de samenleving zo volop en 

vanzelfsprekend aanwezig lijkt te zijn?’

‘Van de drieslag van hoogleraar Gert 

Biesta, kwalificatie, subjectificatie 

en socialisatie, zijn de laatste 

twee de afgelopen periode sterk 

achtergebleven. Die moeten nu met 

voorrang aandacht krijgen. Daarom 

is maximale aandacht bij heropening: 

de ‘ik’ zien van het kind, daar wil je 

een inhaalslag maken.’

‘De heropening verliep uitstekend. Mede 

dankzij de goede voorbereiding wisten 

leerkrachten, ouders en kinderen precies 

waar ze aan toe waren’

‘Dat we als so-school open mogen 

is fijn. Dilemma’s zijn wel of we 

medewerkers beschermende 

middelen moeten bieden bij 

medische en verzorgende 

handelingen en bij het helpen met 

eten, en hoe dit aan te pakken?’

‘Kan mijn school aansprakelijk 

worden gesteld voor een 

opgelopen onderwijsachterstand?’

Zie www.vbs.nl voor het antwoord 

‘Via afstandsonderwijs zijn we op 

een andere manier onderwijs blijven 

geven. Dat hebben we supersnel 

opgezet en de digitalisering brengt 

ons ook wat. Ik ben trots op hoe snel 

mijn team dat georganiseerd heeft.’
‘De toetsen nemen we tot eind van 

het schooljaar af met 35 leerlingen in 

de gymzaal zodat we 2 meter afstand 

kunnen houden en looppaden hebben. 

De practica wordt een uitdaging met een 

klein practicumlokaal waar nu 6 in plaats 

van 15 leerlingen passen. Afstand houden 

wordt een probleem, want de docent moet 

erbij staan als er bijvoorbeeld ergens een 

vlammetje bij moet.’
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Interview

‘Maak gebruik van wat leeft  
 onder leerlingen’

Je noemt de jongste generatie digitaal, 
duurzaam en divers. Wat bedoel je 
daarmee?
‘Jongeren van nu zijn van jongs af aan bekend 

geraakt met digitale technologie. Ze gebruiken 

hun smartphone en het internet om hun activitei-

ten te organiseren en initiatieven te ontwikkelen, 

en ze profileren zich ook online. Aan het begin 

van de coronacrisis zag je ze ook soepel over-

schakelen op online onderwijs. 

Wat betreft duurzaamheid doel ik op het gegeven 

dat jongeren zich op jongere leeftijd al bewust 

zijn geworden van klimaatverandering. Na de 

middelbare school kiezen ze steeds vaker voor 

opleidingen die gaan over de maatschappelijke 

uitdagingen rondom klimaatverandering, of dat 

nu een koksopleiding is of bijvoorbeeld een 

opleiding tot installateur van zonnepanelen.

En dat jongeren diverser dan zijn ooit - dat is een 

demografisch gegeven. Steeds meer jongeren 

groeien op in gezinnen waarin ten minste één 

ouder van niet-westerse oorsprong is, of hebben 

klasgenoten met een niet-westerse oorsprong. 

Acceptatiethema’s als gender en racisme leven 

onder jongeren. Jongens gaan naar school toe 

met nagellak op, meisjes komen steeds vaker 

voor zichzelf op. Dat zijn onderwerpen van 

gesprek, waar je als school iets mee moet.’

In klassen hangen smartboards, leer-
lingen werken op chromebooks en 
hebben een app waarin ze hun rooster 
en cijfers kunnen checken. Maar jij wil 
meer?
‘Klopt. Het lesmateriaal en de manier van lesge-

ven moeten op de digitale technologie worden 

aangepast, waardoor er meer afwisseling komt. 

Nu zie je vaak dat de oude lesstof digitaal wordt 

gemaakt en dat het daarbij blijft. Terwijl je de 

lesstof ook anders zou kunnen aanbieden. De 

content zou veel meer gepresenteerd kunnen 

worden als entertainment. Het vergameriseren 

van onderwijs kan een optie zijn, al realiseer ik 

me dat het bedrijfsleven bepaalde vaardigheden 

verwacht. Ik denk dus ook niet dat je alles erop 

moet aanpassen. Jongeren moeten ook gewoon 

een tekst leren lezen. Het gaat om de combina-

tie. Hoe het er precies uit moet zien is lastig van 

bovenaf te bepalen. Ik denk wel dat jongeren 

daar zelf over kunnen meedenken. Maak ze 

coproducent van hun eigen lesstof.’

Hoe zit het met de  
diversiteit in de lesstof?
‘Die doet nog niet altijd recht 

aan de diversiteit in de klas. 

Jongeren met een andere 

(culturele) achtergrond kunnen 

bijvoorbeeld heel anders kijken 

naar thema’s die in de geschie-

denisles worden besproken. 

Tekst

Helga van Kooten

Cartoon  

Saltooo

www.talithamuusse.nl

Millennial expert Talitha Muusse vindt dat onderwijs minder gericht zou 

moeten zijn op prestaties, en meer op persoonlijke ontwikkeling. ‘Je kunt 

niet iedereen door dezelfde hoepel laten springen.’

‘Vroeger kon je spijbelen, nu wordt ieder 
lesuur bijgehouden hoe je erbij zit’
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Sommige jongeren zeggen: de holocaust is 

niet gebeurd. Veel docenten gaan die pittige 

gesprekken gelukkig wel aan. Maar het gaat 

soms ook simpelweg om de voorbeelden. Jan 

heeft tien knikkers, Marietje fietst een uur naar 

school. Hoe kun je als leraar beter aansluiten 

op jongeren met een andere achtergrond? Niet 

om de geschiedenis te herschrijven, maar om 

jongeren te laten ervaren dat het ook over hen 

gaat.’

Jongeren hebben last van stress,  
sommigen krijgen zelfs een burn-out. 
Hoe komt dat, denk je?
‘Aan de ene kant doordat de jongeren van nu 

zichzelf druk opleggen. Aan de andere kant is 

er ook sprake van overregulatie, dus vanuit het 

onderwijs en de samenleving. Vroeger viel het 

minder snel op als je spijbelde. Nu wordt ieder uur 

bijgehouden hoe je erbij zat. Zo’n fabrieksachtige 

omgeving, waarin je de kantjes er nooit af kunt 

lopen, is voor niemand gezond. Alles is gericht 

op output, prestatie – en daar moeten jongeren 

maar mee zien te dealen. Misschien dat we op 

deze manier jongeren laten opbranden voordat ze 

goed en wel aan hun leven zijn begonnen. Want 

je kunt niet iedereen door dezelfde hoepel laten 

springen. Docenten zouden niet moeten bijdragen 

aan die druk, die zouden die druk juist moeten 

verlichten. Die zouden een bredere ontwikkeling 

van leerlingen moeten stimuleren en waarderen. 

Als school moet je je afvragen: willen we leerlin-

gen met goede cijfers afleveren of leerlingen die 

bepaalde vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en 

een bredere ontwikkeling hebben?’

Wat doen docenten goed? En wat  
kan beter?
‘Met de digitalisering is een goede slag ge-

maakt. Er is veel meer interactief onderwijs, met 

groepsopdrachten. De stap vooruit kun je zetten 

door te denken vanuit de leefwereld van de 

leerlingen. Hoe kun je gebruikmaken van wat er 

leeft onder jongeren? Hoe kun je gezamenlijk op-

trekken in het ontwikkelen van het lesmateriaal? 

Maar ook: hoe kun je met het onderwijs aanslui-

ten op de omgeving? Haal de buitenwereld de 

klas in, zoek samenwerking met organisaties en 

bedrijven. Het is goed voorbeelden te laten zien. 

Er zijn jongeren die geen enkele volwassene in 

hun omgeving hebben met betaald werk, en als 

leraar ben je niet altijd de persoon die de meeste 

inspiratie biedt. Verbreed daarom je netwerk, 

zoek de verbinding met de praktijk, organiseer 

businessprojecten waarbij jongeren zelf bedrijf-

jes opzetten. En kijk naar de ruimte die je hebt, 

ondanks de werkdruk. Als je leerlingen vrijer laat 

met een creatieve opdracht, leren ze meer.’

Wat gaat echt impact hebben op het 
onderwijs?
‘Jongeren zullen door de toegang die zij hebben 

tot informatie een steeds steviger stem krijgen in 

de klas. Maar ik denk niet dat de leraar vervangen 

zal worden door een robot of door kunstmatige 

intelligentie. Op school gaat het voor een groot 

deel om sociale en persoonlijke vorming. Dat 

aspect, die coachende rol, zal absoluut belangrij-

ker worden.’

Talitha Muusse specialiseerde zich na haar studie 

bedrijfskunde in duurzaam leiderschap en de ge-

neratie van de millennials. Ze verhuurt zichzelf als 

dagvoorzitter van symposia en congressen.  
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Wij starten het schooljaar graag samen met onze leden in het po! 

Wanneer en waar: Startbijeenkomst po op woensdag 16 september 2020 van  

19.00-22.00 uur, Vergadercentrum Domstad, Utrecht (onder voorbehoud).  

Er volgt een online variant in september/oktober 2020 via Teams.

Onderwerpen:  •De relatie tussen bestuur en toezicht

   •De gevolgen van de nieuwe bekostiging

   •Voorbereiding op inspectiebezoek nieuwe stijl

Voor wie: nieuwe en ervaren (vrijwillige) bestuurders en directeuren in het po.

Ledenbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering VBS

Wanneer en waar: maandag 16 november 2020, College De Kleine Prins, Hilversum 

(onder voorbehoud).

Neemt u ook deel aan Startbijeenkomst po en onze 

ledenbijeenkomst en ALV? U ontvangt binnenkort per mail  

een uitnodiging om u in te schrijven.

Houd de VBS media in de gaten 

voor verdere informatie!

VBS.nl/agenda

Save the date!
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