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‘I                  k haal het op karakter, niet op energie’, hoorde ik een directeur-bestuurder van een vo-  

school zeggen net voordat de zomervakantie begon. Na een aantal turbulente maanden    

had iedereen in het onderwijs, alsook de leerlingen en ouders, het echt even nodig: rust. 

Het zorgt er doorgaans voor dat de start van het nieuwe schooljaar voelt als een soort nieuw 

begin, maar of dat dit jaar ook zo was? Het schoolleven wordt nog steeds omgeven door corona-

perikelen. Veel blijft onzeker, er zijn zorgen om ventilatie en bemensing van klassen, en afstand 

houden, looproutes volgen en regelmatig handen wassen blijven de norm. Maar al kon de eerste 

schooldag niet groots gevierd worden, met de klas of in een kleinere groep werd er wel degelijk 

bij stil gestaan. En zo startte het schooljaar en gaan we “gewoon” weer door, met zoveel mogelijk 

de focus op wat wél allemaal kan. Dat deze focus en een positieve mindset goed is voor het wel-

bevinden van ieder binnen de school, blijkt uit het interview met bijzonder hoogleraar Positieve 

Organisatie Psychologie Marianne van Woerkom op pagina 18. Niet voor niets kopt de bijbehoren-

de cartoon ‘a compliment a day, keeps the doctor away.’

Ook VBS gaat door. Op pagina 10 vind je ons activiteitenverslag betreffende schooljaar 

2019/2020. Een schooljaar waarin ook wij moesten omdenken en waarin we, net als vele ande-

ren, ontdekten dat er via de digitale weg meer mogelijk is. Het heeft er onder andere toe geleid 

dat we de Startbijeenkomst po in september online hebben aangeboden. En al is het ook voor ons 

lastig om vooruit te kijken, zeker is wel dat VBS volgend jaar haar honderdjarig bestaan viert. Hoe 

precies, daar zijn we al druk mee bezig. Binnenkort meer daarover.  

Edward Moolenburgh

A compliment a day,  
keeps the doctor away

Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl

Wat VBS de afgelopen periode o.a. voor je deed

 VBS, Verus, VGS en LVGS hebben 

gereageerd op het conceptwetsvoorstel 

‘Voorschriften vrijstelling leerplicht bij 

richtingbezwaren’. Wij zijn positief dat 

het wetsvoorstel de mogelijkheid 

behoudt voor ouders om een 

beroep te doen op de vrijstelling 

van leerplicht, vanwege bezwaren 

tegen de richting van nabijgelegen 

scholen. De hieraan verbonden 

voorwaarden gaan in een aantal 

opzichten echter (veel) te ver.

 Het ministerie van OCW komt met 

een wetswijziging van de Wet Mede-

zeggenschap op scholen (WMS). Ter 

voorbereiding is een internetconsul-

tatie gehouden.  

VBS heeft leden gevraagd hun visie 

hierop te geven en mede op basis 

hiervan een reactie gegeven.

 Bij aanvang van een nieuw school-

jaar zijn er geregeld wisselingen in 

bestuur en toezicht van scholen. 

Speciaal hiervoor heeft VBS (eerder 

al) handreikingen ontwikkeld, 

 zoals de handreiking ‘benoeming 

toezichthouders’. Je vindt ze in de 

kennisbank op onze website. 

 De Onderwijsinspectie gaat vanaf 

komend voorjaar een oordeel geven 

over de verwachte onderwijskwaliteit van 

nieuwe scholen. Voor deze wette-

lijke taak is conceptadvies kader 

opgesteld, dat tot 17 september 

open stond voor internetconsultatie. 

VBS heeft leden gevraagd hun visie 

te geven en mede op basis hiervan 

een reactie gegeven.

Voorwoord
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Belangenbehartiging

‘Midden in de school staan 
werkt in ons voordeel’  

Op het Lorentz Casimir Lyceum 

in Eindhoven zitten 1270 

leerlingen die lessen volgen 

op de havo, het atheneum of 

gymnasium. Toen Jessica Baart 

er vijf jaar geleden aantrad als 

rector-bestuurder, heeft ze deur 

van haar kantoor direct vervan-

gen door een glazen variant. 

‘Om nog meer zichtbaar te zijn 

voor de leerlingen’, legt Baart 

uit. ‘In de eerste drie dagen van 

ieder schooljaar bezoek ik alle 

klassen en vertel ik de kinderen 

ook hierover. Dat ze weten wie 

ik ben, wat ik doe en dat ze altijd 

welkom zijn in mijn kantoor. Ik 

loop om die reden ook het liefst 

tegen de stroom in, om de gezichten van leerlingen 

en leerkrachten te kunnen zien. Die bevatten zoveel 

meer informatie dan een verslag of beleidsstuk.’ 

Deze drang naar zien en gezien worden en het 

onder de leerlingen willen zijn ten behoeve 

van hun welzijn, herkent Iris Eshel. Zij is rec-

tor van JSG Maimonides. Een brede moderne 

Joodse school in Amsterdam met 155 leerlingen 

verspreid over mavo, havo en vwo. De school valt 

samen met kinderdagverblijf Simcha en basis-

school Rosj Pina onder Stichting Joods Bijzonder 

Onderwijs (JBO), waar Eshel ook bestuurlijke 

taken heeft. ‘Ik wissel mijn bestuurs- en leiding-

gevende taken graag af met het begeleiden van 

onderwijsinnovatietrajecten in de school, maar 

begeleid ook met veel plezier profielwerkstukken 

en geef gastlessen. Op JSG Maimonides komt 70 

procent van de leerlingen van onze basisschool. 

Veel van de kinderen zie ik dan ook jong binnen 

komen en als jongvolwassene uitstromen. We 

kennen de leerlingen, hun families, prestaties en 

issues zo goed, dat rapportvergaderingen soms 

overbodig zijn.’

Ambitie zit in DNA
De menselijke maat en warmte kenmerkt de 

scholen, al hebben beide ook ‘ambitie’ in het 

DNA zitten. Het Lorentz Casimir Lyceum werd 

90 jaar geleden opgericht door werknemers van 

Philips. Zij wilden een ambitieuze school voor 

hun eigen kinderen op algemeen bijzondere 

grondslag. Dat werd het Lorentz Lyceum (vwo), 

naar de natuurkundige Hendrik Lorentz die in 

1902 de Nobelprijs won. In 1996 is de school 

Tekst

Steffie Bom

Beeld

Rob Niemantsverdriet

   www.jsgmaimonides.nl

   www.lcl.nl

Hoe houd je je in het middelbaar onderwijs als eenpitter c.q. klein schoolbestuur 

staande tussen de grote jongens? Kijk naar JSG Maimonides en het Lorentz  

Casimir Lyceum. Al (meer dan) 90 jaar zorgen de korte lijnen, menselijke maat 

en hoge ambities er voor een sterke eigen identiteit en goede relatie met leer-

lingen. Vanzelf gaat het niet. Soms is zelfs nodig ‘haar op de tanden te hebben’.

Jessica Baart

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 3 maanden !  
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gefuseerd met het Rommert Casimir (havo), 

hij was onderwijsvernieuwer en pedagoog. 

Het credo van Casimir was ‘heb vertrouwen in 

jezelf’ en het credo van Lorentz ‘durf te denken’, 

ofwel durf zelf na te denken en de lat hoog te 

leggen. ‘Dit doen wij nog iedere dag’, vertelt 

Baart. ‘Zo hebben we bewust een hele smalle 

managementlaag. Samen met drie conrectoren, 

die nog acht uur per week lesgeven, vorm ik de 

directie. Het maakt - mede omdat we tussen de 

leerlingen zitten - dat we heel goed weten wat 

er speelt, snel kunnen schakelen en knopen 

kunnen doorhakken. Lessen en projecten 

zijn strak georganiseerd en hebben een hoge 

kwaliteitsstandaard. Dat zit gewoon in onze 

cultuur. Tegelijk is het ook een valkuil, het altijd 

maar goed willen doen. Maar met de expertise 

die we in huis hebben, waaronder pedagogen en 

psychologen, weten we dit goed te managen.’ 

De ambitie bij JSG Maimonides zie je onder 

meer terug in het ‘lernen’, wat in het jodendom 

centraal staat. In het Nederlands kennen we dit 

woord als ‘leren’. De rabbijn, rechtsgeleerde, 

arts en filosoof Maimonides (naar wie de school 

is vernoemd) toonde aan dat wetenschap geen 

bedreiging is voor het jodendom, maar dit 

juist kan verrijken, vertelt Eshel. ‘Wij staan dan 

ook voor het inspireren van leerlingen tot het 

leren in een veilig en eenduidig klimaat, om 

ze zo de beste kans op de beste toekomst te 

geven. Vanzelf gaat dit niet, gelet op het feit 

dat een groot deel van onze leerlingen een 

meertalige achtergrond heeft en we in principe 

niet doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. 

Door de kleinschaligheid en veilige sociale 

omgeving voelen leerlingen zich bij ons thuis en 

komen ze tot goede resultaten. We investeren in 

nieuwkomers, onderwijs op maat en leggen de lat 

hoog. Toen premier Rutte in maart aankondigde 

dat de scholen dicht gingen, gingen de lessen 

binnen drie dagen online verder. Dat we al met 

Teams werkten en onze docenten een laptop van 

school hebben, droeg hier zeker aan bij. Maar 

toch, ik ben erg trots op het team en de leerlingen.’

De ambities en prestaties van beiden scholen 

zijn niet ongezien gebleven. Elsevier Weekblad 

riep de vwo-afdelingen van het Lorentz Casimir 

Lyceum en JSG Maimonides dit jaar voor de eerste 

respectievelijk tweede keer uit tot beste school in 

hun provincie. ‘De erkenning is heel fijn en een 

pluim op het harde werk, al maken we geen pas 

op de plaats en blijven we bezig met vernieuwing’, 

aldus Baart en Eshel. 

Uitdaging
Het kunnen vormen en koesteren van een eigen 

identiteit alsook de flexibiliteit en slagvaardigheid 

zijn volgens Baart en Eshel een groot voordeel van 

het eenpitterschap c.q. een klein schoolbestuur. 

Nadelen zijn er ook. Je bent financieel kwetsbaar-

der, kunt niet alle expertise in huis hebben en hebt 

ook geen poel van leerkrachten 

waaruit je bij ziekte kunt vissen, 

al kunnen beiden dit prima 

opvangen. De grootste uitdaging 

vormt het combineren van de 

politieke tafel met de bestuurlijke 

taken. ‘Thema’s als nieuwbouw en 

passend onderwijs hebben soms 

veel aandacht nodig, waardoor je 

moet goochelen met je tijd’, vertelt 

Baart. ‘Tijd om veel te lobbyen is 

er niet. Dan krijg je soms te maken 

met mededelingen in plaats van 

overleg.’ Eshel beaamt dit. ‘Dan 

heb je haar op je tanden nodig om 

dit goed op te kunnen vangen.’ 

Hier helpt het volgens beiden dat 

ze midden in de school staan. 

‘Door het belang van de leerlingen 

– die wij goed kennen – te bena-

drukken, weten we de focus weg 

te halen bij bijvoorbeeld stenen en 

vierkante meters’.  

‘Het combineren van bestuurlijke taken 
met de politieke tafel is een uitdaging’’

Iris Eshel
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Leerlingen krijgen bij scheikunde alles te horen over chemische processen. Maar  

wat ze later met die kennis moeten als ze bij multinational werken, dat blijft vaag.  

Martha Hoebens probeert met haar project ‘Bedrijf in de Klas’ docenten en bedrijven 

nader tot elkaar te brengen. 

Met het bedrijfsleven erbij  
wordt onderwijs meer alledaags

Om hier verandering in te brengen, geeft ze 

workshops aan docenten over samenwerken 

met bedrijven en adviseert ze directies in het vo 

daarover. Wat Hoebens naar eigen zeggen levert, 

is een manier van denken waarbij de docent de 

stof plaatst in een betekenisvolle context die 

de leerlingen (meer) boeit. Dat kan op ieder 

onderwijsniveau en op iedere leeftijd. ‘Neem 

iets eenvoudigs als een viltstift. Daar kun je over 

vragen: hoe is het gemaakt, hoe komt het geel in 

de stift, hoe geel is geel en hoe verkoop je het? 

Dan maak je leerlingen vanzelf nieuwsgierig. 

Vervolgens kun je een fabrikant of marketingbu-

reau uitnodigen of bezoeken, om hier meer over 

te vertellen.’

Hoebens heeft gemerkt dat het plaatsen van de 

stof in een betekenisvolle context niet vanzelf-

sprekend is. Op de lerarenopleiding zou hier wat 

haar betreft meer aandacht aan mogen worden 

geschonken. ‘Je kunt kijken bij biologie naar wat 

er in een slootje leeft, maar je kunt die kennis 

ook koppelen aan een concrete vraag zoals: 

Dat er soms een diepe kloof zit tussen de 

denkwijze in het onderwijs en de praktische 

invulling op de bedrijfsvloer, ervoer Hoebens in 

haar eerdere leven als scheikundedocent. ‘Toen 

ik nog voor de klas stond had ik geen benul van 

wat er in het echte leven met scheikunde werd 

gedaan. Ik begreep vacatureteksten over wat een 

chemisch analist of een quality engineer doet ook 

niet.’ Hoebens ging op zeker moment zelf in het 

bedrijfsleven werken en daar gingen haar ogen 

open. ’Mijn vooronderstelling was: het draait 

allemaal om geld en er is veel ingewikkeld jargon 

waarvan ik niet snap wat het betekent. Maar ik 

kwam erachter dat de afstand tussen de praktijk 

en het leerboek veel kleiner is dan ik dacht. 

Die boodschap wil Hoebens uitdragen met het 

project ‘Bedrijf in de Klas’.’

Maak het meer alledaags
In het onderwijs worden zaken (te) veel verweten-

schappelijkt waarbij het alledaagse wordt verge-

ten, betoogt Hoebens. ‘Het gaat bij natuurkunde 

over nanodeeltjes en zonneauto’s, maar niet over 

hoe tandpasta gemaakt 

wordt of van welk materi-

aal een zwempak gemaakt 

is. In het primair onderwijs 

leer je vaak meer over reizen 

naar Mars dan over waar je 

eten vandaan komt. Een deel 

van de leerlingen raak je met 

verhalen over nanodeeltjes 

en ruimtereizen, maar een 

deel ook helemaal niet.’ 

Tekst

Marnix Quee

Beeld

I-stock

www.bedrijfindeklas.nl

Verbinder

‘Het gaat bij natuurkunde over 
nanodeeltjes en zonneauto’s, 
maar niet over hoe tandpasta 
gemaakt wordt’
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Rijkswaterstaat wil daar een weg aanleggen, wat 

moet er dan met dat slootje gebeuren? Docenten 

denken ook nog veel vanuit hun eigen vak en 

zouden meer in samenhang moeten kijken en 

naar elkaars toegevoegde waarde.’ Dan heb je 

zelf ook meer lol en trots als docent, en zie je 

hoe belangrijk je bent.’

Koudwatervrees
Bij docenten is er vaak koudwatervrees om een 

bezoekje aan een bedrijf op te zetten om te laten 

zien hoe het er in de beroepspraktijk aan toe 

gaat. ‘Mijn ervaring is dat docenten niet goed 

weten hoe je een bedrijf benadert. Het is ook 

niet hun vak. Mijn tip: benader een bedrijf vanuit 

het vraagstuk waar je op school mee bezig bent 

(bijvoorbeeld windmolens in het kader van duur-

zaamheid). Leg dan de link tussen dit vraagstuk 

en het bedrijf (we zagen dat jullie betrokken zijn 

bij het opzetten van een windmolenpark bij ons 

in de buurt). Vraag dan of het mogelijk is dat de 

leerlingen een keer langs komen om te kijken 

hoe dat gaat.’ Onthoud hierbij dat bedrijven 

graag over hun kennis en kunde willen vertellen. 

Vooral in de technische hoek, waar grote tekorten 

bestaan aan geschoold personeel.

‘Is een er afspraak met een bedrijf gemaakt, houd 

er dan rekening mee dat een bedrijf geen docent 

is. Leerlingen kunnen vakjargon te horen krijgen 

waarvan ze denken: wat moeten we hiermee? 

Stimuleer ze dan om nadere uitleg te vragen.’ 

Commerciële bedrijven willen de boodschap nog 

wel eens zodanig verkopen dat hun product het 

beste is. ‘Wereldvreemd is dat niet. Als school 

zeg je op een open dag ook niet: wij zijn een 

goede school, maar die verderop is beter. Het 

gaat erom dat de docent zich hiervan bewust is 

en eventueel bijstuurt. Het hangt ook af van de 

organisatie die je bezoekt. Bij Greenpeace krijg 

je een ander verhaal dan bij een verffabriek. Een 

optie kan zijn de klas te splitsen en beide organi-

saties te bezoeken, om vervolgens de opgedane 

ervaringen en inzichten te delen in de klas.’  

Zij hebben ‘het betrekken van het bedrijfsleven in de klas’ sterk 
in hun onderwijsconcept verweven:

Sella van de Griend, directeur van Happy Kids basisschool  

in Utrecht

’Afgelopen jaar zijn wij met 53 leerlingen naar Cap Gemini 

geweest. Ze hebben daar led-lichtjes geprogrammeerd en 

kregen uitleg over 3-robots. En bij UPS mochten ze meedenken 

over hoe pakketjes bezorgen in de toekomst gaat. De kinderen 

vinden het fantastisch en staan van tevoren al te stuiteren. 

Wat ze vooral geweldig vinden, is dat ze zo serieus genomen 

worden door zo’n bedrijf. Het bedrijf moet er wel de mankracht 

voor vrijmaken, het is niet iets om één mannetje op te zetten. 

Komend jaar gaan ze er iedere vrijdag mee werken, dan gaan ze 

met concrete vraagstukken aan de slag uit het bedrijfsleven.’

Berit Mastenbroek van basisschool Klein Amsterdam  

in Amsterdam

‘Wij betrekken het mkb, culturele- en milieuorganisaties bij ons 

projectonderwijs. Bij de kleuters komt dan bijvoorbeeld een 

bouwbedrijf naar school en dan laat een timmerman of een 

loodgieter zien hoe al het gereedschap werkt en dan gaan ze 

ermee aan de slag. Het is wel wennen voor bedrijven. Ze komen 

vaker op middelbare scholen. De basisschool als doelgroep 

vergt weer heel wat anders. Hoe dan ook leren de kinderen 

creatief en kritisch denken en de juiste vragen te stellen. Je 

kunt alle woorden leren die in een restaurant gebruikt worden, 

maar het beklijft pas echt als je er zelf mee gaat werken.’
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  Kijkje achter de schoolmuur   Ook zo benieuwd hoe andere scholen werken 
of innoveren? Deze nieuwe rubriek geeft je 
inspiratie en ideeën.

voor de drie weken die zouden volgen, want zolang zouden 

de scholen in eerste instantie dicht blijven.

De groepsleerkrachten maakten, allemaal op hun eigen 

manier, echt werk van hun weekfilmpjes. De een schreef 

een lied met daarin de namen van al zijn leerlingen. Een 

ander nam zijn leerlingen met zijn filmpjes mee de natuur 

in. En weer een ander deed telkens iets met de paarden 

achter haar huis. Vakleerkrachten haakten aan. Zo maakte 

de yogaleerkracht uit het vo ook instructiefilmpjes voor 

het sbo. Wijnands: ‘De draagkracht, creativiteit en flexibili-

teit in het team waren heel groot.’ Bronkhorst: ‘Zoiets lukt 

niet in je normale uren.’

Pijnpunten
Leerlingen waardeerden het platform ook. Wijnands: ‘We 

zagen dat er al voor zessen ’s ochtends werd ingelogd. 

En van sommige ouders hoorden we dat hun kinderen het 

filmpje van hun juf of meester wel vier, vijf keer bekeken.’ 

Maar er waren ook pijnpunten. ‘Zelfstandigheid is ingewik-

keld voor onze leerlingen. Zij gaan niet de hele ochtend 

lekker aan het werk’, vertelt Wijnands. Een ander pijnpunt 

was de instructie. ‘Ouders zaten regelmatig met de handen 

in het haar, want ze hadden het “al vijf keer uitgelegd” – en 

hun kind begreep het nóg niet. Er kwam ook werk terug 

waaruit dat bleek. Toen zijn leerkrachten dagelijks in 

niveaugroepjes via Zoom instructie gaan geven.’

Na de meivakantie startte de Tobiasschool direct weer met 

hele klassen. Het platform ging offline. Wijnands: ‘Het ge-

brek aan nabijheid is echt een gemis geweest, dat hebben 

we niet kunnen ondervangen, maar mede door het platform 

is de verbondenheid met elkaar wel gebleven.’  

Op last van de overheid sloten alle scholen in Nederland 

op maandag 16 maart de deuren, in de strijd tegen het 

coronavirus. Twee dagen later lanceerde de sbo-afdeling 

(speciaal basisonderwijs voor leerlingen met leerstoornissen 

en/of sociaal-emotionele problematiek) van de Tobiasschool 

in Amsterdam al een platform voor het onderwijs thuis. 

‘De gedachte was: alles op één pagina, zodat thuis niemand 

zelf sites hoefde op te zoeken’, vertelt Frieda Wijnands, 

directeur van de sbo-afdeling van de Tobiasschool. ‘Handig 

voor onze leerlingen, voor wie een prikkelarme omgeving, 

continuïteit, voorspelbaarheid en nabijheid extra belangrijk 

zijn. Maar ook voor hun ouders, van wie opeens werd 

verwacht dat ze thuisonderwijs gingen verzorgen.’ Op het 

platform kreeg elke groep een – afgeschermde – pagina. 

Daarop kwamen behalve filmpjes van de eigen leerkracht 

en vakleerkrachten ook alle benodigde linkjes te staan, 

bijvoorbeeld naar de weektaak en naar oefensites.

‘We hebben onszelf verrast’, zegt Frank Bronkhorst, 

bestuurder van de sbo-afdeling. ‘Want we zijn een digiluw 

team, deels uit principe – de Tobiasschool is een vrije-

school. Dus de stap naar online onderwijs was voor ons 

enorm. Maar ja, we moesten die stap nu wel zetten, juist 

vanwege onze doelgroep.’

Creativiteit
Dat de school het platform zó rap in de lucht had, kwam 

door een gelukkig toeval. Al tijdens het crisisoverleg op 

zondagavond 15 maart ontving Wijnands een appje van 

een bevriende websitebouwer. Hij bood aan het platform te 

maken. Wijnands zag het niet direct voor zich, maar toen ze 

na het overleg thuiskwam, had hij al een opzetje gemaakt. 

En dat opzetje overtuigde haar van het nut van het platform 

Tekst en beeld

Helga van Kooten

www.tobiasschool.nl

De sbo-afdeling van de Tobiasschool in Amsterdam tuigde 

tijdens de coronacrisis een platform op voor leerlingen én 

hun ouders. Als digiluw team was de stap naar online onder-

wijs enorm, maar het moest en ze hebben zichzelf verrast.

Thuisonderwijs voor sbo-leerlingen 
‘Zelfstandigheid is ingewikkeld voor  
onze leerlingen, maar we móesten wel’ 



» 9

Onlangs viel onze folder bij jou in de bus, met hierin een overzicht van 

onderwerpen waarin de experts van VBS je kunnen ondersteunen. Dit 

doen wij al meer dan honderd jaar! Actuele kennis, ervaring in de we-

reld van het Algemeen Bijzonder onderwijs en de focus op oplossingen 

op maat, vormen hierbij de basis. 

Een greep uit de onderwerpen waarin wij jou kunnen 
adviseren en ondersteunen:

HR-beleid, HR-strategie en meerjarenperspectief 

Zeker in een tijd van schaarste is het realiseren van een 

goed werkklimaat, met medewerkers die lekker in hun 

vel zitten en een team dat goed functioneert, van cruciaal 

belang. Goed HR-beleid vraagt niet enkel antwoord op 

oppoppende vragen maar ook strategie en meerjaren-

perspectief. Onze HR-experts kunnen je hierbij helpen.  

Het startpunt: jouw school en jouw behoeften. 

Rolverdeling en processen binnen school

Goede afspraken maken goede vrienden. Leerlingen, 

ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie, 

bestuur en de MR hebben ieder hun eigen (in)formele en 

rollen en taken. Een heldere en door iedereen (h)erkende 

structuur met afspraken en processen voorkomt discus-

sies. Naast structuur is cultuur essentieel. VBS leert je het 

klappen van de zweep.

Takenpakket van / communicatie met MR 

Voor een goede werking van de medezeggenschapsraad (MR) 

is bewustzijn en kennis van het takenpakket belangrijk. Open 

en duidelijke communicatie met het bestuur en de directie 

is nodig maar niet altijd vanzelfsprekend. VBS ondersteunt 

bij het maken van afspraken en begeleidt MR, bestuur en 

directie bij de structuur en cultuur van medezeggenschap.

Behouden van regie bij inspectiebezoek

Een inspectiebezoek kan spannend zijn. Voldoe je aan 

de eisen of zijn er opdrachten ter verbetering? VBS zit 

regelmatig om de tafel met de inspectie en weet dat er 

ruimte is voor eigen ambities. En een verbetertraject kan 

de eigenheid van de school ook versterken.

Vergroten financiële slagkracht

De grootte van je school, de personeelsopbouw, het aantal 

achterstandsleerlingen en het vermogen bepalen onder 

andere je financiële slagruimte. Ook is de verbinding met je 

onderwijsvisie en strategie van invloed op je financiële pro-

cessen. Beleidsrijk begroten vanuit een meerjaren perspectief 

biedt de beste basis. VBS denkt graag met je mee.

Antwoord op juridische vragen

De VBS Helpdesk is het eerste aanspreekpunt bij juridische 

vragen. Voor complexere vraagstukken werken we nauw 

samen met ervaren juridische experts in de onderwijs-

sector. Zij hebben jarenlange ervaring in het bijstaan 

van schoolbesturen over uiteenlopende juridische onder-

werpen zoals arbeidsrecht, klachtrecht, MR-kwesties en 

passend onderwijs.

Zoek je als directeur of bestuurder informatie of concrete antwoorden?  

Wil je open en vertrouwelijk sparren over school- of bestuurszaken? 

Heb je behoefte aan concrete ondersteuning?

De specialisten van VBS zitten voor je klaar, nu 
ook via WhatsApp

Of het nu gaat om behoefte aan informatie, 

ondersteuning of een moment om te sparren: 

de specialisten van VBS zitten voor je klaar. Zij 

zijn bereikbaar via de telefoon (070-3315215), 

mail (helpdesk@vbs.nl), op bijeenkomsten 

(www.vbs.nl/agenda) en nu ook via de 

WhatsApp (06-33029694). 
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Na sluiting van de scholen op 16 maart 2020 werd er 

door alle betrokkenen in de scholen snel en voortvarend 

afstandsonderwijs op poten gezet. Dit ging gepaard met 

veel flexibiliteit, inventiviteit en solidariteit. VBS heeft in 

deze tijd een hoge mate van verbondenheid en contact met 

jou als lid ervaren. Met vertegenwoordigers van veruit de 

meeste leden is in coronatijd persoonlijk contact geweest 

over ervaringen en eventuele vragen. De meeste van onze 

netwerkbijeenkomsten gingen in coronatijd ‘gewoon’ door 

via Teams, vaak met een goede opkomst. De behoefte aan 

dergelijke flexibele en ook aan meer hybride bijeenkomsten 

zou zomaar een blijvertje kunnen zijn! De VBS Helpdesk was 

ook ’s avonds bereikbaar en bood -zoals gebruikelijk- een 

luisterend oor en dacht mee over oplossingen. Protocollen 

en best practices werden gedeeld, en we publiceerden een 

checklist over communicatie met ouders/verzorgers.

Via het veelgelezen blog ‘laatste ontwikkelingen rond 

coronavirus en het onderwijs’ en de specifieke pagina op 

onze website ‘FAQ corona en onderwijs’ hielden we je op de 

hoogte van actuele ontwikkelingen, gaven antwoorden op 

vragen en deelden we ervaringen. De reacties waren positief: 

‘Fijn dat jullie er zijn voor de leden; dank dat jullie onze 

vragen beantwoordden; en goed dat jullie er bovenop zitten 

qua informatievoorziening.’

 
 

In november vond onze goedbezochte avondbijeenkomst 

plaats, die gekoppeld was aan de algemene ledenver-

gadering van VBS. Het thema was ‘Samenwerken vanuit 

maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Pieter Huisman 

(bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam en lid van de Onderwijsraad) 

sprak over de dilemma’s bij bestuurlijke samenwerking. 

Edwin Kaats, partner en samenwerkingscoach bij advies-

bureau Common Eye ging in op vijf thema’s die het succes 

van een samenwerking bepalen: ambitie, belangen, relatie, 

organisatie en proces. ‘Het is cruciaal om erop te kunnen 

vertrouwen dat samenwerkingspartners rekening willen 

houden met elkaars belangen’, zei hij. Aan de hand van 

stellingen over samenwerking volgde een Lagerhuis-debat 

met aanwezigen, gastsprekers en D66-Kamerlid Paul van 

Meenen. Tijdens de algemene ledenvergadering werd 

VBS-voorzitter Artho Jansen herkozen.

Vijf scholen openden 1 augustus 2019 voor het eerst 

de deuren als lid van VBS: De Schoolwerkplaats in 

Santpoort-Noord, De Maashorstschool in Uden, De 

Omniumschool in Zeewolde, en basisschool Leer Unit en 

De Zijderoute, beide in Amsterdam. Ook in het nieuwe 

schooljaar starten er drie nieuwe scholen. Om schools-

tichters te ondersteunen bij het oprichten van een nieuwe 

school zijn we de website Schoolstarterskit.nl gestart.

 
‘Independent education in the digital world’, was in novem-

ber 2019 in Madrid het thema van een seminar van ECNAIS, 

vereniging van independent schools in Europe. Met VBS 

reisden leerlingen en leerkrachten van het Lorentz Casimir 

Lyceum in Eindhoven en het Veurs Lyceum in Leidschendam 

mee. De deelnemers waren enthousiast: ‘Super leuk om 

met leerlingen uit andere landen kennis te maken.’ En: 

’Voor digitalisering is niet altijd geld nodig, passie is het 

belangrijkst.’ De geplande ECNAIS-conferentie in Stockholm 

in april 2020 ging door het coronavirus niet door.

Activiteitenverslag 2019 - 2020
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De Tweede Kamer organiseerde in september 2019 een 

rondetafelgesprek over de vraag: hoe past artikel 23 van 

de Grondwet in onze tijd? VBS ziet ook voor de komende 

honderd jaar een mooie toekomst voor dit artikel dat 

op doordachte wijze rechten en plichten van burgers 

en overheid aan elkaar verbindt. Het rondetafelgesprek 

leverde een boeiende gedachtewisseling op, waarbij Edward 

Moolenburgh (directeur VBS) naar voren bracht: ‘Wij vinden 

artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs 

centraal staat, nog steeds passend. Toegankelijk onderwijs 

volgens de beginselen van de democratische rechtsstaat is 

cruciaal voor onze vrije samenleving en om de rechten van 

ouders en kinderen te waarborgen.’

Samen met de andere instandhouders van de onafhankelijke 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) heeft 

VBS zich verzet tegen een motie van Kamerleden Paul van 

Meenen (D66) en Peter Kwint (SP), waarin de regering werd 

verzocht alle klachten-en geschillenafhandeling te beleggen 

bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze motie is in okto-

ber 2019 verworpen door de Tweede Kamer. Wij vinden het 

van belang dat scholen de keuzevrijheid hebben en houden 

om zelf een klachten- en geschillencommissie te kiezen, 

ook dat valt onder de vrijheid van onderwijs.

 

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen is 

aangenomen door de Tweede Kamer (in oktober 2019) en 

de Eerste Kamer (in mei 2020). VBS is blij met de nieuwe wet 

omdat deze bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit, 

diversiteit en het innovatievermogen van het Nederlandse 

scholenbestand. Bij de behandeling in de Tweede Kamer in 

september 2019 brachten we nog enkele verbeterpunten 

rond ouderverklaringen, marktonderzoek en de procedure 

naar voren. Voor initiatiefnemers van nieuwe scholen start 

de nieuwe systematiek per 1 juni 2021.

VBS komt op voor jouw belangen. We onderhouden 

contacten met de minister en medewerkers van 

het Ministerie van Onderwijs, Kamerleden, de 

Onderwijsinspectie, de Onderwijsraad en met 

andere onderwijsorganisaties. Afgelopen schooljaar 

leverden we inbrengen voor Kamerdebatten en 

reageerden op internetconsultaties, waaronder 

die voor het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk 

handhavingsinstrumentarium. Waar dat opportuun 

is, werken we samen met andere organisaties. 

Hieronder enkele highlights.

 

‘Mijn missie is diversiteit en menselijke maat in het onder-

wijs te behouden. Het moet zo blijven dat mensen vanuit 

nieuwe pedagogische principes scholen met vernieuwende 

concepten kunnen oprichten.’ Dit zegt Wouter Groot, 

directeur-bestuurder van de Casimirschool in Gouda, in 

de nieuwe VBS-folder ‘Eigenzinnige scholen, eigentijds 

onderwijs’. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap 

zit in het DNA van onze leden. In de folder brengen we de 

kenmerken, kracht en meerwaarde hiervanvan nog eens 

voor het voetlicht.



» 12 VBS - oktober 2020

 
 

De VBS Helpdesk beantwoordde in het  

schooljaar 2019-2020 zo’n 1.065 vragen,  

een stijging van ruim 15 procent ten opzichte  

van vorig schooljaar. 

Veelgestelde vragen waren:

 § Hoeveel tijdelijke dienstverbanden kan ik met een medewerker aangaan?

 § Hoe geven we vorm aan intern toezicht?

 § Kan ik zomaar gebruik maken van zzp’ers?

 § Gaat de zorgplicht al in bij de aanmelding van een leerling?

 § Waar moeten we als klein vrijwilligers-schoolbestuur aan voldoen?

Je kunt via het inkoopcollectief Energie Voor Scholen jouw energieverbruik 

verduurzamen door windenergie en het vergroenen van het aardgasverbruik.  

Het lidmaatschap biedt ook collectiviteitsvoordelen voor onder 

meer kantoorartikelen, afdrukvoorzieningen, bedrijfshulpverlening 

en afvalverwerking. Je kunt ook met collectiviteitskorting het VBS-

schadeverzekeringspakket afsluiten. En onderwijspersoneel krijgt korting op 

zorgverzekeringen.

 

De Tweede Kamer debatteerde in oktober over leraren. Naast 

aandacht voor het lerarentekort en de beloning van leraren 

ging het ook veel over de toelatingseisen voor de Pabo. VBS 

pleitte in haar inbreng vanuit een positieve invalshoek voor 

een stevige opwaardering van het beroep en de status van 

leraar, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de 

schoolleider.

De regering brengt momenteel de voor- en nadelen in kaart 

van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en houdt 

hierbij rekening met de menselijke maat, goed bestuur en 

regionale facturen. Een motie van Kamerlid Lisa Westerveld 

(GroenLinks) met die strekking is in september 2019 aan-

genomen. VBS heeft steeds gepleit voor nader onderzoek 

naar de voordelen van kleine schoolbesturen. Wij zien dit 

onderzoek als erkenning voor ons pleidooi voor het belang 

van kleinere schoolbesturen en behoud van de menselijke 

maat in het onderwijs.

VBS ondersteunde scholen (soms samen met 

partners) op gebied van onder meer bestuur 

en toezicht, hrm, financiën, juridisch gebied, 

AVG-beleid, medezeggenschap (MR), bij IKC-

vorming en stichting en instandhouding van 

scholen. Om je te ondersteunen bij de werving 

van een (directeur-)bestuurder ontwikkelde 

VBS de ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao 

bestuurders po’. Afgelopen schooljaar is VBS 

op communicatiegebied een samenwerking 

aangegaan met Time2Tick.
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We organiseerden met en voor onze leden een directienet-

werk voor het po, netwerken voor P&O’ers in het po en vo 

en het regio netwerk Noord Nederland po. In totaal waren er 

19 netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze interactieve bijeen-

komsten gingen de deelnemers met elkaar en soms met een 

gastspreker in gesprek over onderwerpen die zij zelf naar 

voren brachten. Het doel: ervaringen, tips en informatie 

uitwisselen met collega’s. Thema’s die ter sprake kwamen, 

waren onder meer inspectiebezoek, het werkverdelingsplan, 

terugdringen van verzuim en het lerarentekort.

 

Ons nieuwe VBS-netwerk (v)so en sbo kwam drie keer bij 

elkaar. In februari sprak het netwerk over samenwerking 

en de ervaringen met passend onderwijs. Dit laatste ook 

met het oog op de evaluatie passend onderwijs die voor het 

najaar 2020 staat gepland. Sander Verheul, CvB-lid van de 

Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden, vertelde over zijn er-

varing met de samenwerking van vijf Leidse onderwijsbestu-

ren (regulier, (v)so en sbo) in het Huis van het Onderwijs. Hij 

gaf aan dat een voorwaarde voor succesvolle samenwerking 

een duidelijk gemeenschappelijke visie op samenwerking is 

en dat de afzonderlijke belangen helder zijn.

 
 

Speciaal voor eenpitters in het po organiseerden we 

afgelopen schooljaar een meet-up over het inspectiekader 

en governance-dilemma’s. ‘Laat zien wat je al doet, dat je 

risico’s in beeld hebt en wat de ambities en ontwikkeldoelen 

van je school zijn’, gaf Jos Rijk, gastheer, directeur-

bestuurder Dordtse Schoolvereniging en ambassadeur VBS, 

mee over het inspectiekader. Over governance-dilemma’s 

zei VBS-directeur Edward Moolenburgh: ‘Bij een wisseling 

van bestuur is het goed de rollen voor ogen te hebben. 

Reflecteer ook regelmatig op rolvastheid en de juiste 

invulling van het toezicht.’

 
 

Onze met meer dan 70 deelnemers drukbezochte 

Startbijeenkomst po leverde in september interessante 

gesprekken op met veel (nieuwe) directeuren en (vrijwilliger) 

bestuurders. René Derksen, directeur-bestuurder van 

Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur 

Edward Moolenburgh begeleidden een workshop over de 

rollen van het bestuur en het interne toezicht. Excellente 

eenpitters stonden centraal tijdens de workshop van 

Wouter Groot, directeur-bestuurder van de -excellente- 

Casimirschool in Gouda. Groot noemde een aantal 

ingrediënten: een gezamenlijke visie, ambitie en vooruit 

denken. ‘Onze grootste drijfveer is iedere dag vorm en 

inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering’, vertelde 

hij. Arline Spierenburg van Ouders & Onderwijs gaf een 

workshop over communicatie tussen ouders en school. 

‘Communicatie is wel vanzelfsprekend, maar gaat niet 

vanzelf. Het gaat om afstemmen van verwachtingen tussen 

ouders en school en om leerkrachten te steunen als de 

spanningen hoog oplopen.’ 

 
Wist je dat VBS bijna een eeuw bestaat? In 2021vieren we 

ons eeuwfeest. Pionieren in het onderwijs, is het thema 

van het jubileumjaar. Met als doel leden en niet-leden 

verder met elkaar en VBS te verbinden. We zijn druk met 

plannen en het programma voor het jubileumjaar en zullen 

je daarover nader informeren. Heb je ideeën of wil je 

meedenken over het programma, neem dan contact met 

ons op: communicatie@vbs.nl.

Het VBS-activiteitenverslag 2019-2020 vormt 

samen met het financieel jaarverslag 2019 input 

voor de algemene ledenvergadering 2020.
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De nieuwe directeur(-bestuurder) is al een paar 

weken aan de slag. Hij heeft het team, de  

bestuursleden, toezichthouder, MR en enkele 

ouders ontmoet. Ook heeft hij zich voorgesteld 

aan de leerlingen en eenmaal achter zijn bureau 

weet hij relevante documenten te vinden. Maar 

hoe dan verder? ‘Een actieve houding, is belang-

rijk’, vertelt VBS-directeur Edward Moolenburgh. 

‘En dat geldt zeker niet alleen voor de nieuwe 

directeur-(bestuurder).’

Introductie nieuwe directeur:  
praten, praten en nog eens praten

het ervoor staat’, aldus Moolenburgh. ´Wat staat 

er precies in het Inspectierapport over de school? 

Wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten? 

En wat is hier, sinds het onderzoek van de 

Inspectie heeft plaatsgevonden, aan gedaan? 

Kijk ook naar wat er aan beleid is op school 

en wat de stand van zaken daarin is. Onder 

meer op het gebied van onderwijs, HR, zorg, 

IT, financiën en ouderbetrokkenheid. Het 

schoolplan en het jaarplan zijn daar uitgelezen 

documenten voor. Misschien is er wel geen 

beleid op een bepaald gebied. Wat is daar 

dan de reden voor en is die nog valide? Kijk 

ook buiten de school, naar de relatie met de 

gemeente, het samenwerkingsverband, andere 

scholen, kinderdagverblijven of het IKC. Hoe 

is de verstandhouding en wat zijn belangrijke 

thema´s?’ Door zo samen naar het beleid 

te kijken, krijgt de nieuwe directeur volgens 

Moolenburgh sneller inzicht in welke issues 

er spelen en welke dossiers minder goed orde 

zijn. ´Ga hier niet meteen oplossingen voor 

verzinnen, maar maak een actielijst waarbij je 

aangeeft wat wel en geen prioriteit heeft.’

# Investeer in gesprek over rolverdeling
Het bestuursmodel ziet er op papier doorgaans 

gestroomlijnd uit, al is de praktijk vaak grilliger. 

Dat hoeft geen probleem te zijn zolang het voor 

iedereen duidelijk is wat zijn of haar rol is. ‘Dit 

is ook zo’n punt waar samen met de nieuwe 

directeur over gesproken moet worden. Het 

moet duidelijk zijn waar de directeur wel en 

Moolenburgh is regelmatig betrokken bij 

introducties voor nieuwe directeuren en/of (vrij-

williger) bestuurders binnen de school. Hij weet 

hoe cruciaal het kan zijn en hoort niet zelden 

‘o, dat had ik mij niet gerealiseerd’ of ‘goed om 

te weten’. Een goede introductie is volgens hem 

belangrijk. Die moet meer behelzen dan een 

voorstelronde, het laten zien waar relevante do-

cumenten staan en vertellen wat wachtwoorden 

zijn. ‘Afhankelijk van de positie en ervaring van 

de starter is een uitgebreid of beknopt intro-

ductieprogramma wenselijk. Van belang hierbij 

is dat je de nieuwe directeur niet alleen zijn of 

haar weg laat vinden, maar dat je (als bestuur, 

toezichthoudend orgaan en medezeggenschaps-

raad) iemand actief welkom heet.’ Hiervoor heeft 

Moolenburgh wel een paar handvatten.

# Zoom samen in  
   op beleid
‘Door samen rond de tafel 

te gaan zitten en belangrijke 

beleidsdocumenten 

door te nemen, weet een 

schooldirecteur sneller hoe 

Tekst

Steffie Bom

Beeld

I-stock

emoolenburgh@vbs.nl

Interview

‘Een actieve houding van alle 
betrokkenen is belangrijk’
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niet over gaat, wat zijn verantwoor-

delijkheden zijn, wat van hem wordt 

verwacht en wat hij nodig heeft om 

dit in te vullen. De rol van de (andere) 

bestuursleden, toezichthouder en MR 

moet voor iedereen helder zijn. Tijdens 

het sollicitatiegesprek is dit wellicht al 

besproken, al is dat vaak summierlijk 

en eventuele conflicten zullen daar niet 

uitgebreid aan de orde zijn geweest. 

Door samen informeel te praten, kan 

de rolverdeling in de praktijk meer 

inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast 

krijgt de nieuwe directeur een gevoel bij 

de ‘cultuur’ op school: hoe de gesprekken 

worden gevoerd, wat de verstandhouding is 

en of in de praktijk gebeurt wat op papier is 

vastgelegd. Plan daarom uitgebreide en aparte 

kennismakingsgesprekken in met het bestuur, 

de toezichthouders en MR. Maak er eventueel 

twee of meer gesprekken van, zodat informatie 

kan bezinken en er later aanvullende vragen 

over kunnen worden gesteld of dieper op in kan 

worden gegaan. Een goede start scheelt later het 

halve werk.’

# Maak plannen en evalueer
Zodra de directeur meer inzicht heeft gekregen in 

het beleid en in wat zijn verantwoordelijkheden 

zijn, kunnen plannen en afspraken voor het 

eerste schooljaar worden gemaakt. Over wat van 

eenieder wordt verwacht. ‘Komt de directeur 

in een redelijk gespreid bedje terecht, dan kun 

je afspreken dat de directeur een visie en plan 

ontwikkelt voor de verdere ontwikkeling van 

bijvoorbeeld het team of het onderwijs. Staat de 

school er minder goed voor en moet er snel actie 

worden ondernomen, dan zou je kunnen denken 

aan een ‘100-dagen plan’. Hierin is dan opge-

nomen wat prioriteit heeft, om vanuit daar met 

nieuwe doelen te komen om de school verder te 

brengen. Vergeet vervolgens niet om regelmatig 

te evalueren. Om de voortgang te bewaken en 

ervoor te zorgen dat de neuzen dezelfde kant  

op blijven staan.’

Breder vlak
Moolenburgh laat weten dat het voorgaande niet 

alleen voor nieuwe directeuren geldt, maar min of 

meer voor alle nieuwe functionarissen: bestuurs-

leden, interne toezichthouders en MR-leden. ‘Ook 

voor hen geldt dat alleen ‘welkom’ niet voldoende 

is en dat een actieve houding van beiden kanten 

nodig is om er goed in te kunnen komen.’  

    

  

    

  

  

  

    

  
  

  

VBS organiseert (op maat) diverse 
introductie activiteiten

VBS organiseert (op maat) diverse intro-

ductie activiteiten waarin onder andere 

wordt ingegaan op de verantwoordelijk-

heden die wel en niet bij een specifieke 

rol horen. Ook de actuele stand van 

zaken ten aanzien van wet- en regelge-

ving op de verschillende beleidsterreinen 

komt aan bod. Interesse? Stuur een mail 

naar emoolenburgh@vbs.nl.
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Eerste vrijeschool  
in Bergen op Zoom een feit!

Column

Tekst

Conny van Loenhout  

en Tamar Chavardès

www.abboscholen.nl

Conny van Loenhout 

is bestuurder van 

Stichting ABBO, 

Tamar Chavardès is 

directeur van de in 

augustus gestarte 

Vrijeschool De 

Zeeridder in Bergen 

op Zoom.

I              n het voorjaar van 2018 klopte er een moeder 

aan: wil stichting ABBO een vrijeschool in Ber-

gen op Zoom oprichten? De dichtstbijzijnde 

vrijescholen zijn in Roosendaal en Middelburg, 

dus wij zagen zeker mogelijkheden. Daarbij zijn 

alle scholen van Stichting ABBO oorspronkelijk 

opgericht door ouders. Dat er een verzoek tot 

oprichting van een ouder lag, was voor ons vol-

doende reden om ons hiervoor in te zetten.

We hebben een initiatiefgroep gevormd met 

ouders, leerkrachten, directeuren en een bestuur-

der. Uit een quickscan kwam naar voren dat er 

voldoende belangstelling was om een vrijeschool 

bestaansrecht te geven. Vervolgens heeft het 

bestuur een aanvraag bij de gemeente neerge-

legd. Via lokale media, flyers en posters zijn we 

bekendheid gaan geven aan het initiatief, met 

positieve reacties tot gevolg. Ook hebben we bij 

alle huishoudens in het voedingsgebied van  

Samenwerkingsverband De Brabantse Wal infor-

matiekranten laten bezorgen en een open dag 

voor kinderen georganiseerd. 

Het onderwijsconcept van de Vrijeschool is breder 

dan cognitiegericht: wij werken aan lichamelijke, 

sociaal-emotionele, kunstzinnige en persoonlijke 

vorming. ‘Leren met Hoofd, Hart en Handen’, zo 

luidt ons motto. Dat betekent dat sommige kinde-

ren, die in het reguliere onderwijs minder tot hun 

recht komen, hier vaak wél floreren. De prestatie-

gerichtheid van het huidige onderwijs geeft 

veel ouders een onbehaaglijk gevoel. 

Tegelijk is er ook steeds meer bewustwording op 

gebieden als milieu, gezondheid en voeding. Deze 

onderwerpen hebben in het vrijeschool-concept 

een belangrijke plaats. 

We konden niet meteen een nieuw gebouw neer-

zetten. Dat was natuurlijk nog mooier geweest, 

want ook in architectonisch opzicht hebben 

vrijescholen een eigen stijl. Stichting ABBO is 

met andere besturen en de gemeente Bergen op 

Zoom in gesprek over het Integraal Huisvestings-

plan, en binnen dat plan wordt gekeken naar een 

definitieve locatie. Voorlopig vestigen we ons in 

het gebouw van een Brede School, waarin ook een 

andere school en voorzieningen als de GGD zijn 

gevestigd. De school ligt in een park, er zijn grote 

ramen, we kunnen de seizoenswisselingen goed 

meemaken en de natuur binnen laten. 

In november 2019 zijn we al gestart met een kleu-

tergroep van ABBO. Naast deze kinderen verwelko-

men we zij-instromers in de groepen 3, 4, 5 en 6. 

Omdat de kinderen van school en van onderwijsty-

pe veranderen, gaan we goed na of ons onderwijs 

bij hen past en of we kunnen verwachten dat ze 

opbloeien. We zijn ook meteen na de vakantie 

gestart met een regenboogtraining voor alle groe-

pen. Dat is een aanpak om het groepsgevoel te sti-

muleren. Dit schooljaar zijn we met zes teamleden 

en 45 leerlingen begonnen in de groepen 1-2, 3 

en 4 en 5-6, maar in de kleutergroepen komen er 

dit jaar nog zeker twintig kinderen bij.

De naam van de nieuwe school is De Zeeridder, naar de 

windvaan op stadspaleis Het Markiezenhof. We wilden een 

naam die past bij de regio en bij ons onderwijs. Wij zien de 

Zeeridder als symbool voor het samengaan van natuur en 

cultuur. Bovendien is de Zeeridder de hoeder van verhalen, 

ook dat past mooi bij onze school.   

Kleuterjuf Hanne Lint (l) en Tamar Chaverdés (r), hebben samen het begin van de school neergezet.
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Nieuws

VBS Helpdesk beantwoordde 
afgelopen schooljaar meer 
ledenvragen
De VBS Helpdesk beantwoordde in het schooljaar 

19/20 zo’n 1.065 vragen van leden, een stijging van 

ruim 150 Helpdeskvragen ten opzichte van vorig 

schooljaar. De top-5 aan vragen waren:

 - Hoeveel tijdelijke dienstverbanden kan ik met een  

   medewerker aangaan?

 - Hoe geven we vorm aan intern toezicht?

 - Kan ik zomaar gebruik maken van zzp’ers?

 - Gaat de zorgplicht al in bij aanmelding van een leerling?

 - Waar moeten we als klein vrijwilligers-schoolbestuur  

   aan voldoen? 

Casimirschool zet 
onderwijsassistenten in voor 
ziekte- en werkdrukverlaging
De Casimirschool in Gouda was steeds meer pleisters aan 

het plakken bij ziekteverzuim en merkte dat het lastig was 

om vervanging te regelen. Dit vertelde adjunct-directeur 

Renske Kleintjes in een interview door Regioplan. Met de 

werkdrukgelden werd aan iedere bouw een onderwijs-

assistent of leraarondersteuner gekoppeld. ‘Het voordeel 

hiervan is dat ze op iedere bouw extra mensen hebben 

die kortdurend verzuim, zeg maximaal een week, prima 

kunnen opvangen. Ook zorgt het voor werkdrukverlaging’, 

aldus Kleintjes. Andere scholen kunnen het volgens haar 

ook zo doen, mits je als school voldoende personeel vindt 

en niet elke les als leerkracht zelf de instructie wilt geven.

Loopt je printcontract binnenkort af? Of je nu 1 of 100 machines wilt,  
Inkoop Centrum Onderwijs regelt voor VBS leden gegarandeerd flinke besparingen! 

www.inkoopcentrumonderwijs.nl/afdrukvoorzieningen

Nieuws

Volg je ons al op sociale media?    www.linkedin.com/company/vbs/  

  https://twitter.com/VBSonderwijs 

Welke beloning en cao zijn 
passend voor een (directeur-)
bestuurder?

Bij de werving van een (directeur-)bestuurder staat de 

intern toezichthouder voor de vraag wat een passende 

beloning is en onder welke cao hij of zij moet vallen. 

Wat is redelijk? Om leden hierin te ondersteunen, 

ontwikkelde VBS voor hen de ‘Handreiking keuzehulp 

cao po of cao bestuurders po’. Het biedt handvatten bij 

de afweging welke cao en inschaling het meest passend 

is. De handreiking is beschikbaar via de VBS Helpdesk, 

Nienke Daniëls (helpdesk@vbs.nl / 070 -3315215). Is 

de nieuwe (directeur-)bestuurder aangesteld, dan is de 

introductie binnen de organisatie heel belangrijk. 

Meer hierover lees je op pagina 14 in het artikel 

‘Introductie nieuwe directeur: praten, praten en nog 

eens praten’. 

Twintig scholen zijn gestart 
met Experiment Ruimte in 
Onderwijstijd

Twintig basisscholen – waaronder VBS-leden Casa 

Tweetalige Montessorischool in Pijnacker, De School in 

Zandvoort en De Buitenkans in Heerenveen - zijn op 1 

augustus begonnen met het experiment Ruimte in On-

derwijstijd. Dit houdt in dat de scholen mogen afwijken 

van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek 

en onder voorwaarden mogen ze andere professionals 

voor maximaal 100 uur per jaar laten lesgeven. Het 

onderzoek duurt vijf jaar, gedurende welke jaren onder-

zocht wordt wat de effecten (van meer flexibiliteit in de 

invulling en de organisatie van onderwijstijd) zijn op de 

kwaliteit van het basisonderwijs. VBS is voorstander van 

het experiment, nu de huidige maatschappij vraagt om 

flexibiliteit, innovatie en maatwerk. 
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Interview

Verhoog welbevinden leerkrachten, 
start bij sterke punten

De school der dieren is een fabel van George Reavis 

uit 1943. In de school zit onder andere de fantas-

tisch zwemmende eend. Hij stopt – op advies – met 

zwemmen, om een curriculum-onderdeel dat hij 

niet zo goed beheerst (hardlopen), te oefenen. Dit 

leidt tot verwondingen aan z’n zwemvliespoten 

waardoor hij voortaan middelmatig zwemt. Van 

Woerkom: ‘De eend is maar een voorbeeld. In de 

fabel worden de kwaliteiten van de dieren niet 

benut met aantasting en uitval tot gevolg.’

Werkstress is beroepsziekte nummer 1
In hoeverre is arbeid (in het onderwijs) georgani-

seerd volgens het model van de school der die-

ren? Met werkstress als beroepsziekte nummer 

1 constateren we soortgelijke symptomen. Van 

Woerkom: ‘Volgens CBS-cijfers over 2019 ervaart 

meer dan een miljoen Nederlanders burnout-ge-

relateerde klachten. Dat is zo’n 14 procent van 

de medewerkers in Nederland. In het onderwijs 

ligt dat percentage zelfs op 20 procent.’ Hoog 

tijd voor oplossingen.

De oratie van Van Woerkom (zie kader) is een 

gedegen startpunt. Zo biedt onder andere haar 

betoog over talentontwikkeling en performance 

management stof tot nadenken. Van Woerkom: 

‘Medewerkers die als talent zijn bestempeld 

ervaren meer steun van de organisatie, zijn posi-

tiever over de rechtvaardigheid in de organisatie, 

tevredener over hun werk en voelen zich meer 

verbonden met de organisatie. Hier ligt dus een 

kans voor personeelszaken of HR om uit te gaan 

van de gedachte dat iedereen talent heeft en niet 

enkel de vijf tot tien procent high potentials.’ 

Ook voor teams geldt dat als leden elkaars 

sterktes kennen, we eerder geneigd zijn hulp te 

vragen en samen te werken.

Tekst

Akke Tick

Cartoon  

Saltooo

m.vanwoerkom@uvt.nl

‘Daar is geen winst meer te behalen want dat is al goed’, wordt meestal 

gedacht als het gaat over het ontwikkelen van sterke punten. De nadruk 

in performance management, coachen en leren ligt vaak op de tekortko-

mingen. Vanuit positief psychologisch onderzoek pleit prof. dr. Marianne 

van Woerkom ervoor te starten bij door de persoon zelf gedefinieerde 

sterke punten om zijn welbevinden te verhogen.

Over prof. dr. Van Woerkom  
en haar oratie

Prof. dr. Marianne van Woerkom is 

bijzonder hoogleraar Positieve Organi-

satie Psychologie bij het Departement 

Psychology, Education and Child Studies 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Ook is zij universitair hoofddocent aan 

de Tilburg University, Department of 

Human Resource Studies.

In januari 2020 sprak Van Woerkom de 

oratie ‘Bouwen op kwaliteiten - Verster-

ken van ontwikkeling en welbevinden 

in organisaties ‘ uit. De volledige tekst 

inclusief de fabel ‘School der dieren’ is te 

vinden op:  

https://repub.eur.nl/pub/124114.
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Positief is iets anders dan niet negatief
Een grote kans ligt er ook op het gebied van 

performance management. ‘In bijna alle orga-

nisaties heeft performance management als 

fundament de idee dat feedback op tekortko-

mingen, mensen motiveert zich te verbeteren’, 

aldus Van Woerkom. ‘Organisaties bevorderen 

ook welbevinden en gezondheid door zich 

te richten op het opsporen en oplossen van 

problemen. Deze focus op zaken die fout gaan is 

logisch verklaarbaar, aangezien problemen onze 

aandacht vragen. Toch zijn positieve ervaringen 

niet het omgekeerde van negatieve ervaringen. 

Voorkomen dat medewerkers uitgeput raken 

impliceert niet dat ze energiek worden. En door 

te werken aan tekortkomingen gaan werknemers 

niet automatisch excellent functioneren.’

Van Woerkom vervolgt: ‘De ambitie van de 

positieve psychologie is om meer te leren van po-

sitieve uitzonderingen. Bijvoorbeeld, als we ons 

gevoel van welbevinden tijdens het werk van uur 

tot uur bijhouden, dan is het goed mogelijk dat 

we een normale verdeling krijgen. Soms zitten we 

niet goed in ons vel en voelen we ons gestrest. 

Op een ander moment gaat het best prima, maar 

zijn we niet bijzonder bevlogen. En op een enkel 

moment voelen we ons geïnspireerd. Door juist 

deze positieve uitzonderingen nader te analyse-

ren kunnen we meer te weten komen over wie we 

zijn en onze eigen voorwaarden voor optimaal 

functioneren.’

Focus op sterke punten
Nadere analyse van de positieve uitzonderingen 

blijken vaak onze sterke punten te reflecteren. 

Van Woerkom: ‘Soms gaat het om wat je doet, 

maar het kan ook gaan om hoe je zaken doet. Je 

hierop richten geeft het gevoel van regie, vermin-

dert het gevoel van werkdruk, bevestigt wie je 

zelf bent en geeft ruimte aan eigenheid. Dit heeft 

een impact op de omgeving waardoor docenten 

bijvoorbeeld relaxter voor de klas staan.’

Is het dan zo dat we helemaal niets meer aan 

onze tekortkomingen moeten doen? ‘Zo zwart-wit 

is het nu ook weer niet. De positieve psychologie 

verlegt de aandacht van het analyseren en oplos-

Verhoog welbevinden leerkrachten, 
start bij sterke punten

sen van problemen naar positieve uitzonderin-

gen. Gezamenlijk ontstaat een completer beeld 

van wat bijdraagt aan het floreren van individuen, 

teams en organisaties.’ In het onderwijs ontstaat 

op steeds meer scholen het idee dat leerlingen 

niet op alle punten hetzelfde moeten scoren. Wat 

zou het mooi zijn als we deze gedachte ook naar 

onderwijsmedewerkers overbrachten. Misschien 

een goed idee om aan het begin van het school-

jaar te starten bij de sterke punten van jezelf en 

je collega’s.’  

Hoe aan de slag met positieve psychologie

Starten met positieve psychologie, betekent starten bij het 

individu met volgende stappen:

1. Bewust worden van het gedachtegoed van de positieve 

psychologie.

2. Herkennen van sterke punten: Wanneer functioneer ik 

optimaal of floreer ik? De mening van leerlingen en collega’s 

is daarbij ook zinvol.

3. Verkennen: Wat kan ik nog meer met mijn sterke punten? 

Hoeveel gebruik maak ik ervan in de werkcontext? Hoe groot 

is het aandeel ervan in mijn huidige pakket?

4. Ontwikkelen sterke punten: Hoe kan ik ze effectiever inzetten 

en verfijnen? Wat zijn de implicaties voor mijn takenpakket of 

zelfs functie? 
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Voordelige schadeverzekeringen voor VBS-leden

VBS zoekt continu naar financiële voordelen voor haar leden. Zo werkt VBS voor 

schadeverzekeringen samen met assurantiemakelaar Raetsheren. Profiteer ook van 

collectiviteitskorting met het VBS-schadeverzekeringspakket.

De samenwerking tussen VBS en Raetsheren biedt leden van VBS een aantal voordelen. Zo is er 

een speciaal VBS-schadeverzekeringspakket. Daarnaast kan de assurantiemakelaar jouw huidige 

verzekeringspakket en situatie doornemen. Raetsheren adviseert vrijblijvend over vragen als:  

Is ons schoolbestuur goed verzekerd? En hebben we de verzuimrisico’s goed in beeld?

VBS-schadeverzekeringspakket

Het VBS-schadeverzekeringspakket van Raetsheren bestaat uit de volgende verzekeringen:

 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering;

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

 • Ongevallenverzekering;

 • Rechtsbijstandverzekering (optioneel);

 • Doorlopende reisverzekering;

 • Arbeidsongeschiktheids- en verzuimverzekering.

Zo kun je Raetsheren bereiken

Kijk voor meer informatie op www.vbsverzekerd.nl.  

Of neem contact op met de VBS Onderwijsdesk  

via 072- 711 34 55 of info@vbsverzekerd.nl.


