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‘I                  n zijn column op pagina 9 refereert Bob Olders, sectordirecteur mytyl/tyltyl bij Resonans, 

aan het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. De boodschap uit dit boek 

is: mensen zijn van nature geneigd het goede te doen, elkaar te helpen en het samen te 

regelen. Het is misschien wel relevanter dan ooit te voren. Kijk naar afgelopen jaar. COVID-19 zet-

te de wereld en daarmee ook het onderwijs op zijn kop. Vraagstukken over de invulling van het 

onderwijs op afstand alsook hoe om te gaan met kwetsbare leerlingen, rezen al snel de kop op. 

Veel tijd voor overleg, voorbereiding en aansturing was er niet. Je zou misschien verwachten dat 

het daardoor in het honderd zou lopen, maar 2020 bewees het tegendeel. Het was het jaar waarin 

door onderwijsprofessionals is aangetoond wat er allemaal op afstand kan en hoe improvisatie en 

inzet tot mooie (nieuwe) dingen kunnen leiden. Het verhaal dat Bob Olders in zijn column schetst 

is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook Ramses Vulperhorst, instellingsdirecteur onderwijs bij 

Kentalis, vertelt op pagina 12 mooi over hoe Kentalis het voor elkaar heeft gekregen om meer 

kansen voor hun leerlingen te creëren. Het laat zien dat wanneer mensen – al dan niet samen - de 

ruimte hebben om zich te ontplooien, ideeën te ontwikkelen en initiatieven te nemen, het goede 

vanzelf komt. En natuurlijk gaat dit niet zonder slag of stoot en moet er verantwoording worden 

afgelegd. Maar wie verantwoordelijk is voor het eigen handelen, zal eerder geneigd zijn dit han-

delen kritisch te bekijken dan wanneer hij daartoe gedwongen wordt. Voor 2021 hoop ik dan ook 

dat ruimte en (nog) meer vertrouwen in elkaar tot meer mooie dingen kan leiden.

Los hiervan: volgend jaar is het feest want dan bestaat VBS maar liefst 100 jaar. Dat gaan we 

vieren! Hoe precies, daar hoor je begin volgend jaar meer over. Voor nu, hele fijne feestdagen 

gewenst.  

Edward Moolenburgh

2020 liet zien: door ruimte  
ontstaan mooie initiatieven Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl

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

 De VBS-Helpdesk heeft het afgelo-

pen kwartaal weer diverse vragen 

van leden beantwoord, waaronder: 

Moet je een contract nakomen als 

diensten in coronatijd niet zijn gele-

verd? Vergoedt het uitkeringsfonds 

de kosten van een vervanger door 

corona? Welke rol speelt de AVG bij 

afstandsonderwijs? De antwoorden 

lees je op de nieuwspagina van vbs.nl.

 Eind september organiseerde VBS 

drie online startsessies: Bekostiging 

 po (over de beoogde veranderingen 

 in de bekostiging voor het po per 

1 januari 2023), Governance (over 

de relatie tussen het bestuur en de 

toezichthouder) en Inspectie  

(over toezicht nieuwe stijl). De 

belangstelling was groot en de 

reacties positief!

 Onder het mom ‘wegens succes 

herhaald’ organiseerde VBS in no-

vember nogmaals de kennissessie 

Bekostiging po en Governance 

 – relatie bestuur & toezicht. Ook 

 deze keer werden de twee online 

kennissessies goed bezocht. 

Besloten is om deze in maart 2021 

weer aan te bieden.

 Tijdens het door VBS georganiseer-

de Vragenuurtje Corona & (crisis)

communicatie stond de vraag 

centraal waarop te letten bij com-

municatie ten tijden van de tweede 

coronagolf. De tips die zijn gegeven 

kun je lezen op pagina 17.

Voorwoord
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Belangenbehartiging

Als het lesmateriaal ‘vaart en reist’  

Anita van Laren is directeur-bestuurder van LOVK 

(Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen) en 

Nora Booij directeur-bestuurder van Stichting 

Rijdende School (voor onderwijs aan circus- en 

kermiskinderen). Ze kennen elkaar al langer en 

spreken elkaar twee per jaar. ‘Om elkaar op de 

hoogte te houden, kennis uit te wisselen en te 

inspireren. De overeenkomsten zijn groter dan  

de verschillen’, ziet Booij. Van Laren vult aan: 

‘Ouders en kinderen zijn op reis, ze staan letter-

lijk niet stil. Dat maakt het onderwijs dynamisch 

en vraagt om meer overleg met ouders en aan-

passing aan hun situatie.’ Wat betekent dit voor 

hun organisaties? Van Laren: ‘Je beweegt met je 

doelgroep mee. Vragen ouders of in een bepaal-

de plaats een school kan komen, dan maken we 

daar een school. Lesmethodes schrijven we zelf. 

Het zijn ouders die hun kind aan boord lesgeven. 

De methodes hebben we ontwikkeld om ze een 

goede leidraad te bieden. Zodat een ouder duide-

lijk ziet welk doel een les heeft en hoe ze aan het 

eind de resultaten kunnen aangeven.’

Varende kinderen
Het LOVK biedt onderwijs aan varende kinderen 

van 3 tot 7 jaar. Het zijn ouders die met 

begeleiding van een mentor van LOVK het 

onderwijs aan boord verzorgen. Daartoe zijn 

twee methodes ontwikkeld: VoorSprong voor 

peuters en VoortVarend voor groep 1 en 2. Vanaf 

groep 3 of uiterlijk groep 4 gaan kinderen naar 

een schippersinternaat en volgen ze onderwijs 

op een reguliere basisschool. Daarnaast biedt 

LOVK samen met BSOS (Basisscholen Onderwijs 

Schipperskinderen) scholen en gastscholen 

ligplaatsonderwijs op momenten dat een schip 

wat langer in een van die havens ligt. ‘Ouders 

spelen als onze educatieve partners een grote rol 

in het afstandsonderwijs’, vertelt Van Laren.

Rijdende School 
De Rijdende School verzorgt onderwijs aan 

kermis- en circuskinderen in rijdende scholen 

en via afstandsonderwijs. Ze hebben 21 mobiele 

onderwijslocaties. Daarnaast werkt de school 

samen met gastscholen in bepaalde plaatsen en 

met winterscholen waar kinderen gedurende de 

wintermaanden onderwijs volgen. ‘Vanuit onze 

visie willen we een ononderbroken ontwikkellijn 

bieden. Wij volgen daartoe de methode van de 

Tekst

Jaan van Aken

www.lovk.nl

  www.rijdendeschool.nl

Hun scholen bieden onderwijs aan varende kinderen en kinderen die meereizen 

met het circus of de kermis waar hun ouders werkzaam zijn. Het onderwijs 

vindt plaats aan boord van schepen, in rijdende scholen, samen met ouders, via 

afstandsonderwijs en in samenwerking met reguliere partner- en gastscholen. 

Een dubbelinterview over ondernemerschap en doorzettingsvermogen.

Nora Booij (fotograaf Michelle Muus)
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winterschool. Dit betekent onder andere dat 

onze leerkrachten bijvoorbeeld met vijf reken-

methodes, vijf taalmethodes en drie methodes 

voor aanvankelijk lezen uit de voeten kunnen. Bij 

afstandsonderwijs verzorgen onze leerkrachten 

online leerkrachtgebonden activiteiten en bege-

leiding bij het (samen)werken. Daarnaast hebben 

we kijkvragen voor ouders van jonge kinderen 

gemaakt om het proces te kunnen te beoordelen 

en sturen ze net als bij LOVK filmpjes in.’ 

Leerlingvolgsysteem
Van Laren: ‘We hebben een leerlingvolgsysteem 

op maat gemaakt dat aansluit bij onze metho-

des. Een regulier leerlingvolgsysteem past niet 

omdat we voor iedere leerling onderwijs op maat 

bieden. We zorgen wel dat we de juiste gegevens 

krijgen zodat er een goede trendanalyse voor 

de inspectie uitkomt. We hebben een mooie sa-

menwerking met scholen langs de grote rivieren 

waar leerlingen heen gaan als ze wat langer op 

een plek zijn en we gebruiken de informatie bij 

de overdracht naar groep 3 of 4 in het reguliere 

onderwijs.’

Ook de Rijdende School heeft uit eigen middelen 

een leerlingvolgsysteem gebouwd. ‘We kunnen 

onvoldoende uit de voeten met een regulier 

leerlingvolgsysteem, voornamelijk omdat we met 

wekelijks wisselende groepen op de leslocaties 

en vele methodes werken’, verklaart Booij.

Ondernemerschap
Ondernemerschap en innovatie zijn typerend 

voor VBS-leden. Dat geldt ook voor de LOVK 

en de Rijdende School en maakt hen typische 

VBS-leden. ‘Onze medewerkers zijn mensen die 

in oplossingen denken, wie hier werkt wil nooit 

meer weg. We zijn algemeen bijzonder en we zijn 

er voor een speciale doelgroep, waarmee we echt 

bij VBS horen. Daarnaast is het fijn dat ze bij VBS 

onze school goed kennen’, zegt Van Laren.

Booij bevestigt de meerwaarde van gekend zijn: 

‘Het is voor ons altijd maatwerk om aan de 

wet- en regelgeving te voldoen. Het is fijn als 

een jurist die ons kent, meedenkt wat vanuit 

onze bijzondere situatie de beste oplossing is. 

Onze medewerkers houden van afwisseling en 

van uitdagingen. Of het is met 

nieuwe mensen binnen een paar 

maanden bekeken, of je haalt hier 

je pensioen.’

Toekomst
De grootste uitdaging voor 

de toekomst van het LOVK is, 

ondanks het kleiner worden van 

de doelgroep, de kwaliteit van het 

onderwijs aan varende kinderen 

hoog te houden. ‘Het afnemen van 

de doelgroep roept bij de overheid 

de vraag op of je nog wel moet 

bestaan als er landelijk minder 

schipperskinderen zijn. Wij vinden 

het voor deze kinderen van groot belang om te 

blijven bestaan, hoe klein de doelgroep ook is. 

Het goede nieuws is dat er weer jonge schippers 

met kinderen bij komen. We zullen er alles aan 

doen om het onderwijs aan varende kinderen in 

stand te houden’, vertelt een strijdbare Van Laren.

Voor de Rijdende School heeft de grootste 

uitdaging alles met ICT te maken. ‘We zitten op 

wisselende locaties en scholen door het hele land. 

Dan kom je technische uitdagingen tegen. Ook de 

privacywetgeving heeft veel consequenties voor 

ons werk en de samenwerking met de winterscho-

len. We willen de ononderbroken ontwikkellijn nog 

beter waarborgen en volgen. ICT en afstandson-

derwijs spelen daarbij een belangrijke rol. Een 

groot deel van ons volgende strategisch beleids-

plan zal hieraan gewijd zijn’, lacht Booij. 

‘Vragen ouders of in een  
bepaalde plaats een school  
kan komen, dan maken we  
daar een school’

Anita van Laren
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Het is niet ondenkbaar: de directeur(-bestuurder) valt langere tijd uit om psychische 

of lichamelijke redenen. De vervanging zelf is doorgaans vrij snel geregeld. Maar 

weet de vervanger ook wat zijn taken zijn, wat de wachtwoorden zijn en wie waarvoor 

verantwoordelijk is? Met een back-up plan ben je als school(bestuur) hierop voorbereid.  

De directeur(-bestuurder)  
valt uit, wat nu?

midden in een verbouwing, transitie of ver-

huizing zit. Dit zijn uiteraard ontwikkelingen 

die ook meegenomen moeten worden. Niet 

tot in detail, maar de contactgegevens van de 

belangrijkste stakeholders alsook de vindplaats 

van belangrijke documenten, zoals contracten, 

moeten snel te achterhalen zijn.

Praten, praten en nog eens praten
En al zal de vervanger zijn taken en werkzaam-

heden zelf moeten gaan oppakken, hij staat er 

niet alleen voor. In De VBS van oktober 2020 

vertelde VBS-directeur Edward Moolenburgh al 

dat de introductie van een nieuwe directeur meer 

zou moeten behelzen dan een voorstelronde 

en het laten zien waar belangrijke documenten 

te vinden zijn. Afhankelijk van de positie en de 

ervaring van de starter is een (beknopt) introduc-

tieprogramma welkom. Dit geldt natuurlijk tot 

op zekere hoogte ook voor een vervanger van 

een directeur(-bestuurder), zeker als die langere 

tijd actief zal zijn. Laat hem rond de tafel zitten 

met (andere) bestuursleden, de toezichthouder 

en medezeggenschapraad. Zoom hierbij in op 

het beleid, de rolverdeling en maak een plan met 

wat wordt verwacht, wat eerst opgepakt moet 

worden en wat eventueel kan blijven liggen. 

Deze gesprekken en het back-up plan vormen 

een goede basis voor de vervanger om de taken 

en werkzaamheden van de afwezige direc-

teur(-bestuurder) op te pakken, zonder dat de 

voortgang en kwaliteit van het onderwijs in het 

geding komt en rumoer ontstaat.  

Zodra bekend wordt dat een directeur(-bestuur-

der) door ziekte of bijvoorbeeld schorsing voor 

een langere periode niet kan werken, moet 

vervanging worden gezocht. Wie dit moet gaan 

regelen en hoe dit aan te pakken, staat in het 

geval van een directeur-bestuurder doorgaans 

in de statuten van de school. Is het de directeur 

die uitvalt, dan zou in principe het manage-

mentstatuut uitkomst moeten bieden hoe zijn 

of haar vervanging geregeld moet worden. Vaak 

is er in de statuten of het managementstatuut 

een artikel of bepaling opgenomen die bepaalt 

hoe in een situatie van ‘belet of ontstentenis van 

de directeur(-bestuurder)’ de vervanging in zijn 

werk hoort te gaan. 

Is de vervanger geregeld, dan zal de persoon in 

kwestie snel achter het bureau van de afwezige 

directeur(-bestuurder) kruipen. Van hem kan dan 

niet verwacht worden dat hij letterlijk verder gaat 

waar de persoon die hij vervangt was gebleven. 

Het zou wel fijn zijn als er een back-up plan 

of draaiboek (welke naam je er ook aan geeft) 

klaarligt, zodat de vervanger weet wat er speelt 

en waar te beginnen. Zo’n back-up plan moet 

dus in goede en gezonde tijden al zijn gemaakt 

door de directeur(-bestuurder) en bij voorkeur 

ook periodiek bijgewerkt zijn.

Waar zoal aan te denken als het gaat om een 

back-up plan, vind je in het overzicht hiernaast. 

Hierin staan zaken die vrijwel op iedere school 

spelen. Maar wellicht dat jouw school(bestuur) 

Tekst

Nienke Daniëls, 

netwerkregisseur VBS

helpdesk@vbs.nl

www.vbs.nl/helpdesk

Ledenservice / Helpdesk
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Wat op te nemen in het back-up plan:

1. Taken en werkzaamheden

Wat zijn de taken van de directeur-bestuurder en 

waar houdt hij zich mee bezig? Wat heeft direct 

aandacht nodig en wat kan eventueel blijven 

liggen? Wanneer moet welk document worden 

aangeleverd (denk aan begroting en meerjaren 

onderhoudsplan)? En waar zijn welke documenten 

te vinden, nodig om alle werkzaamheden en taken 

uit te kunnen voeren? Tip: Kijk goed wat over dit 

alles staat in de functiebeschrijving, statuten en in 

het managementstatuut, alsook welke afspraken 

hierover zijn gemaakt tussen de directeur en het 

bestuur dan wel de interne toezichthouder en 

directeur-bestuurder.  

2. Wachtwoorden

Om in te loggen op de computer, bij documenten te 

kunnen, de administratie te bekijken, bankzaken te  

regelen, in leerling(volg)systemen te komen, noem 

maar op.

3. ICT-zaken

Wie is binnen of buiten de school verantwoordelijk 

voor de ICT? Wat zijn de contactgegevens van deze 

persoon? Wat te doen in het geval van het lekken van 

data? 

4. Financiële zaken

Denk aan informatie en contactgegevens betreffende 

de bank, het administratiekantoor en eventueel de 

accountant. Maar ook tot welk bedrag de directeur(-

bestuurder) tekenbevoegd is en welke personen 

boven een bepaald bedrag moeten mee tekenen. 

Een kort verslag van de financiële positie van de 

school kan ook welkom zijn, zeker als die minder 

goed is.  

5.  HR-zaken

Hoe ziet het personeelsbestand eruit? Is er een  

P&O-er? Zijn er werknemers ziek thuis en wie 

begeleidt dit intern? Wat zijn de contactgegevens  

van de arbo-arts? Wat zijn speer- en aandachts-

punten als het om personeel gaat?

6. Relevante contacten

Denk hierbij aan de toezichthouders, de MR,  

het samenwerkingsverband, de gemeente, 

kinderopvang / IKC en – in het geval van een 

directeur – het bestuur. Maar je kunt ook denken aan 

directeur(-bestuurders) van andere scholen en ouders 

met wie de contacten goed (en slecht) zijn,  

en eventuele vertegenwoordigers (bij de inkoop).

7. Overleg: wie, wanneer en waar

Hoe vaak is er overleg met het bestuur, de 

toezichthouder, de MR en de gemeente? En met wie 

of welke organisaties / clubjes wordt er nog meer 

regelmatig overlegd? Welke data staan al vast en 

waar vindt het overleg plaats?

Een back-up plan (of draaiboek) is overigens 

niet alleen nuttig voor de persoon die een 

directeur(-bestuurder) vervangt. Ook voor een 

startende directeur, een nieuwe medewerker 

van de medezeggenschapsraad of een nieuwe 

toezichthouder is het van meerwaarde.
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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.

tijden en vakanties. ‘We zijn 50 weken per jaar open van 

acht tot zes, dat kun je niet bekostigen uit alleen de lump-

sum. Daarom zijn we ook een kinderopvang en hebben we 

via de kinderopvangtoeslag een andere bron aangeboord. 

Dat nivelleert en vangt de kosten zoveel mogelijk op’, legt 

Maters uit.

Er is geen subsidie gekoppeld aan het experiment. Maters 

pleit voor een andere manier van financieren. ‘Nu wordt 

veel geld uitgetrokken voor passend onderwijs, achter-

standenbeleid, leertijdverlenging en summer schools 

bijvoorbeeld. Als je echt kansengelijkheid wilt creëren voor 

ieder kind zou je die gelden moeten combineren, zodat 

elke school een sluitend dag-arrangement voor ieder kind 

kan bieden.’

# De Buitenkans in Heerenveen
Basisschool De Buitenkans in Heerenveen start vanaf 4 

januari 2021 met Ruimte in Onderwijstijd. ‘We hebben de 

school bedacht vanuit ons ideaalbeeld om 50 weken per 

jaar open te zijn. We zouden wel gek zijn geweest om niet 

mee te doen’, lacht directeur-bestuurder Theo Rinsma. 

‘Het voordeel is dat we een evenwichtiger en rustiger jaar 

krijgen doordat niet alles gericht is op 40 onderwijsweken. 

Ook heb je gemiddeld minder kinderen in je groep, waar 

je er nu 25 of 0 hebt, zijn dat er straks gemiddeld 21 of 

22.’ Rinsma vindt het jammer dat er geen subsidie aan het 

project verbonden is. ‘Het kost namelijk wel meer geld. 

We krijgen 10 extra weken aan stookkosten. Daarnaast 

moet je verschillende investeringen doen om de flexibele 

vakanties te faciliteren.’  

# De School in Zandvoort
Voor aanvang van het experiment Ruimte in Onderwijstijd 

diende De School een plan in bij het ministerie van OCW. 

Rosanne Maters, directeur van De School: ‘Onderwijs kun 

je door de ruimere openingstijden zo passend mogelijk 

maken. Wij maken voor ieder kind een persoonlijk leerplan, 

waarbij de onderwijsinhoud en tijden onderwerp zijn van 

gesprek tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elk kind en 

gezin is anders en samen wil je de beste ontwikkelingsmo-

gelijkheden voor het kind. Daardoor spreken we niet over 

achterlopen, diagnoses of uitval, want door het leerplan op 

maat te maken, doen dit soort problemen zich niet voor.’

Het vervolg van experiment flexibele onderwijstijden is 

essentieel voor De School. Sinds de oprichting in 2008 is 

De School 50 weken per jaar open. Vakanties en tijden zijn 

flexibel in te delen door de integratie van onderwijs en 

opvang. Door een jaarronde openstelling, inspraak in het 

leerplan en thematisch onderwijs heeft de school als doel 

om gelijke kansen te bieden voor ieder kind. ‘Ons doel 

is om het onderwijs voor leerlingen te verbeteren door 

onderwijs op maat te kunnen bieden door flexibele tijden. 

Daarom ben ik dankbaar dat er een nieuw experiment is, 

zodat wij op dezelfde manier door kunnen gaan met het 

bieden van passend onderwijs. Tegelijkertijd zou je wen-

sen dat iedere school de mogelijkheid heeft het onderwijs 

op deze manier vorm te geven’, vertelt Maters.

 

Ouders met een leerling op De School kunnen kiezen uit 

twee pakketten: een basispakket met reguliere schooltij-

den en vakanties, en een totaalpakket met mogelijkheid 

om 2400 uur per jaar onderwijs te genieten en variabele 

Tekst

Jaan van Aken

www.deschool.nl

www.debuitenkans.frl

De School in Zandvoort en De Buitenkans in Heerenveen behoren tot 

de twintig deelnemers aan het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De 

deelnemende scholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de 

vijfdaagse schoolweek en onder voorwaarden mogen andere professionals 

voor maximaal 100 uur per jaar lesgeven. 

Als school 50 weken per jaar open 
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De meeste leerkrachten deugen

Column

Tekst

Bob Olders, 

sectordirecteur  

mytyl/tyltyl bij 

Resonans, een 

bestuur van zes 

scholen  voor so

resonansonderwijs.nl

I                        n zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ 

beschrijft Rutger Bregman dat we vaak 

vanuit een bepaalde gedachte naar mensen 

kijken. Namelijk: dat er van alles verkeerd zal 

gaan als we mensen geen richting en sturing 

geven. Terwijl mensen van nature geneigd 

zijn het goede te doen, elkaar te helpen en 

het samen te regelen, zoals hij aangeeft. 

Als je dat vertaalt naar het onderwijs is het 

bijzonder wat er allemaal gebeurd is sinds de 

coronapandemie begon. Er kwam veel energie bij 

medewerkers los en ze gingen in sneltreinvaart 

afstandsonderwijs vormgeven. Mensen groeiden 

in hun digitale vaardigheden, wisten creatieve 

oplossingen te bedenken voor onze leerlingen, 

en adviseerden en hielpen elkaar. De vragen die 

we ons bij mijn bestuur Resonans stelden waren: 

wat kunnen wij leren van (afstands)onderwijs 

in coronatijd? En hoe kunnen wij die lessen bij 

andere veranderprocessen toepassen? Als je te 

sterk van bovenaf zegt hoe iets moet, ontstaat 

een apathische houding. Doordat medewerkers 

zelf regelruimte krijgen en zelf keuzes kunnen 

maken, krijgen ze meer werkplezier en lopen 

werkprocessen beter. Dat is denk ik wat 

we kunnen leren van onderwijs in 

coronatijd.

Bij Resonans hebben we gekozen 

voor zelforganisatie. Het doel 

is medewerkers meer zelf 

in stelling te brengen en te 

betrekken bij hoe je bepaalde 

processen inricht. Vanuit het 

management en de schoolleiding 

mag je wel heel duidelijk richting 

aangeven. Alleen willen mensen 

niet opgelegd krijgen hoe iets 

precies moet. De essentie 

is dat we teveel op de 

hoe-vraag zaten, dat 

willen we nu veel meer 

bij medewerkers zelf 

neerleggen. Daarom hebben we het 6R-model 

omarmt: Richting geven, Ruimte bieden, 

Resultaat boeken, Rekenschap afleggen, met 

behoud van Relatie en daarop Reflecteren. 

Zelforganisatie past binnen ruimte bieden. Je 

zet medewerkers in hun kracht doordat niet 

van bovenaf verteld wordt wat ze hoe moeten 

doen. Als mensen ruimte krijgen om zelf na te 

denken en zelf verantwoordelijkheid krijgen 

voor een actieve bijdrage, hebben zij invloed en 

groeien zij in hun professionele ontwikkeling. 

Wat betekent bijvoorbeeld de schoolvisie voor 

het pedagogisch handelen en hoe kunnen we 

dat verbeteren? Uit de mooie ideeën die daaruit 

voortkwamen, hebben we ons schoolplan voor 

de komende jaren opgebouwd.

Een mooi voorbeeld is talentontwikkeling dat 

centraal staat op een van onze scholen. Als 

je doorvroeg had iedereen daar een ander 

beeld bij. Bij de een ging het om talenten van 

leerlingen, bij de ander van medewerkers. En 

wat is talent dan? Groepjes medewerkers zijn 

met elkaar gaan brainstormen en ideeën gaan 

ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een vorm van 

talentontwikkeling waarbij leerlingen keuzes 

maken uit een programma en medewerkers 

daar inhoud aan geven vanuit hun talenten. 

Zo zijn er een yoga-groep en creatieve vakken 

gekomen, en een aanbod voor ict-vaardigheden. 

Als leidinggevende kom je in een andere rol. 

Je moet meer loslaten, meer coachend werken 

en niet alles zelf willen beslissen. Coachend 

leidinggeven is fantastisch. Het is geweldig als 

mensen met ideeën komen en die met elkaar 

gaan vormgeven. Mijn doel als leidinggevende 

is om mensen in hun kracht te zetten. Daar 

helpt zelforganisatie enorm bij. Het boek 

van Bregman was voor mij een bevestiging 

om vertrouwen te hebben dat mensen vanuit 

autonomie goede keuzes maken, om daar 

vervolgens ruimte aan te geven.  
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Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Het staat steeds vaker op de agenda van kleine 

schoolbesturen en éénpitters. Hoe pak je dit veranderingsproces aan? Hoe bereid je mensen voor 

op hun nieuwe rol? Directeur-bestuurders Jose de Jong en René Derksen delen hun ervaringen.

Van directeur naar  
directeur-bestuurder 

RvT, al was die soort van slapend. De toenmalige 

toezichthouders hadden er dan ook geen moeite 

mee om af te treden. De toenmalige bestuurders 

zijn vervolgens in hun plaats getreden en toe-

zichthouder geworden. ‘Dit model paste ons en ik 

vind het een prettige manier van werken omdat de 

rolverdeling helder is. Prettige bijkomstigheid was 

dat we onze statuten niet hoefden aan te passen.’

Derksen beaamt dat het bestuursmodel bij je moet 

passen. ‘Onze school is opgericht door ouders en 

tot op de dag van vandaag staat ouderbetrokken-

heid hoog in het vaandel. Dat hebben we intact 

willen houden door te kiezen voor het one-tier 

model. In ons geval is dat een dagelijks bestuur 

Alweer vijf jaar is René Derksen directeur-bestuur-

der van Stichting Montessorischool Veenendaal. 

In de dertien jaar daarvoor was hij er directeur, 

al nam hij in de loop der jaren steeds meer 

bestuurstaken op zich. ‘Ik voerde het overleg met 

de gemeente, had contact met leveranciers en 

ondertekende orders en offertes. Het bestuur was 

hier uiteraard van op de hoogte, maar toch voelde 

het, ondanks het mandaat, niet helemaal goed’, 

vertelt Derksen. ‘De scheiding van het bestuur en 

toezicht zoals die op papier stond, kwam in de 

praktijk niet overeen. En omdat het contact met 

de op afstand staande toezichthouders ook steeds 

moeizamer liep, zijn we toen ons bestuursmodel 

gaan heroverwegen.’

Voor Jose de Jong was het helder dat zij in augus-

tus 2019 als directeur/bestuurder zou aantreden 

bij Montessorischool Spijkenisse. ‘Het ouderbe-

stuur dat er zat vond zichzelf niet meer capabel 

genoeg voor de steeds complexer wordende 

beleidsterreinen’, legt De Jong uit. ‘De ouders 

voelden zich niet langer prettig bij het nemen 

van beslissingen waar ze minder verstand van 

hadden. Bij de sollicitatie werd mij dit al duidelijk 

gemaakt, alsook dat de keuze voor het precieze 

bestuursmodel nog open stond.’

Bestuursmodel moet passen
Nadat De Jong was aangenomen, is gekozen voor 

het two-tier model: een directeur-bestuurder met 

een Raad van Toezicht (RvT). De school had al een 

Verbinding
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bestaande uit twee ouders en ik als directeur-be-

stuurder. En daarnaast een algemeen bestuur 

bestaande uit drie ouders die hun kinderen op 

onze school hebben (gehad) en die toezichthouder 

zijn. Op deze manier is de scheiding van bestuur 

en toezicht goed geborgd, zonder dat we aan 

ouderbetrokkenheid hebben ingeboet.’

Neuzen dezelfde kant op
Zowel Derksen als De Jong beseffen dat ze boffen 

met het feit dat de neuzen van de toenmalige 

ouderbestuurders en toezichthouders dezelfde 

kant op stonden. Bestuursleden en toezichthou-

ders waren kritisch, maar staken hun hakken niet 

in het zand. ‘Dit is wel een voorwaarde als je van 

directeur naar directeur-bestuurder gaat’, vinden 

De Jong en Derksen. ‘Oud-bestuurders moeten 

immers los kunnen laten, anders blijf je botsen 

over welk gebied van wie is.’ Houd er rekening 

mee dat dit proces tijd nodig heeft, benadrukt 

De Jong. ‘Zo hadden onze toezichthouders, ofwel 

oud-bestuursleden, in het begin nog vrij veel con-

tact met de leerkrachten. Ook boden zij aan de 

begroting op te stellen. Uiteraard met de beste 

intenties, maar het zijn mijn taken.’ De Jong ziet 

het als een groeiproces, waar ieder steeds meer 

zijn weg in moet vinden. ‘Al zijn we er nog niet. 

Zo stelt de RvT op dit moment nog de agenda 

van ons overleg op, waarvan ik vind dat ik dat 

moet gaan doen.’

Nieuwe structuur voor overleg
Voor het overleg tussen de directeur-bestuurder 

en de toezichthouders moet ook een nieuwe 

vorm, een nieuwe structuur komen. ‘Ook dit 

heeft tijd nodig’, aldus Derksen. ‘Momenteel 

overleg ik een keer in de twee maanden met het 

algemeen bestuur. We pakken dan de grotere 

zaken aan zoals het schoolplan, jaarplan en 

de begroting, zodat zij hun controlerende rol 

kunnen uitvoeren. Met het dagelijks bestuur heb 

ik vaker contact, over zaken die sneller opgepakt 

moeten worden. Maar welke structuur je hierin 

ook kiest, zorg ervoor dat je minstens een keer in 

de twee jaar het gesprek erover voert met elkaar. 

Of de structuur nog past, de verhoudingen nog 

goed zijn en er nog daadkrachtig en slagvaardig 

gewerkt wordt samen. Schakel hier desnoods een 

externe voor in om dit te verbeteren.’

Op de vraag of hun verhouding met de medezeg-

genschapsraad en het personeel is veranderd nu 

ze directeur-bestuurder zijn, schudden beiden 

hun hoofd. ‘De medezeggenschapsraad is 

uiteraard meegenomen in de hele transitie, maar 

dat heeft de verhoudingen niet veranderd’, aldus 

Derksen. De Jong laat met een glimlach weten 

in het begin nog wel eens het verzoek van een 

leerkracht te hebben gekregen, om een bepaald 

stuk of een vraag aan het bestuur voor te leggen. 

‘Dat was ik zelf.’ 

Ondernemend zijn
Wil je als bestuur overstappen naar een ander 

bestuursmodel met een directeur-bestuurder in 

de lead, dan moet je volgens De Jong en Derksen 

goed letten op het zelfstandig ondernemerschap 

van de persoon in kwestie. Als directeur-be-

stuurder van een éénpitter moet je immers vrij 

veel in huis hebben. Je functie gaat verder dan 

het onderwijskundige stuk. Zo moet je een visie 

op bestuur, organisatie en onderwijs hebben, 

beleid ontwikkelen en een begroting opstellen 

die hierbij aansluit. ‘Je wordt ook werkgever, wat 

betekent dat je verantwoordelijk wordt voor je 

personeelsbestand’, vult De Jong aan. Het vraagt 

om zelfstandig ondernemerschap en een persoon 

die de verantwoordelijkheid niet uit de weg 

gaat. ‘Dit moet in je zitten en je moet er zin in 

hebben’, aldus Derksen.

 

VBS begeleidt regelmatig éénpitters en (kleine) 

schoolbesturen bij hun transitie naar een nieuw 

bestuursmodel, al dan niet met directeur-bestuur-

der. Vragen of interesse? Stuur een mail naar 

emoolenburgh@vbs.nl.  

René Derksen
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Sinds de invoering van passend onderwijs volgen 

steeds meer dove en slechthorende leerlingen 

en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis 

regulier (voortgezet) onderwijs. De drijvende 

kracht hierachter is Kentalis, de organisatie die 

deze leerlingen ondersteunt. ‘Dat is precies 

waarvoor we op aarde zijn.’  

Kentalis helpt leerlingen van 
speciaal naar regulier onderwijs

naar het reguliere onderwijs zouden kunnen 

begeleiden. Voor ons was dat een enorme 

cultuuromslag want we waren gewend dat 

kinderen in ons speciaal onderwijs met vier 

jaar instroomden om vervolgens als achttien-, 

negentien- of twintigjarige uit te stromen’, 

vertelt Vulperhorst. De eerste jaren werden 

pilots opgestart om te onderzoeken op welke 

wijze de theoretische gedachte van inclusief 

onderwijs vertaald kon worden naar de praktijk. 

Dat resulteerde uiteindelijk in twee constructies: 

de school-in-schoolsetting en mediumsetting. In 

beide settings volgen leerlingen met een cluster 

2-indicatie onderwijs binnen de muren van 

een reguliere school. In het geval van school-

in-school krijgen leerlingen speciaal onderwijs 

maar volgen ze ook lessen met leerlingen van 

de reguliere school. In het geval van de medi-

umsetting staat de leerling ingeschreven bij de 

reguliere school en volgt daar ook onderwijs, 

waarbij hij ambulante ondersteuning krijgt van 

onze mensen, denk aan een logopedist of een 

gespecialiseerde vakdocent.’

Grote wereld
Intussen heeft Kentalis samen met reguliere scho-

len in het po en vo dertig mediumsettings en tien 

school-in-schoolsettings opgetuigd. De ervaringen 

zijn overwegend positief, zeker voor de leerlingen 

van Kentalis. Ze hebben volgens Vulperhorst een 

groter sociaal netwerk, ontwikkelen zich soci-

aal-emotioneel beter en zijn weerbaarder. ‘Logisch 

ook, want ze maken veel eerder de stap naar de 

grote wereld. Nu soms al met zes jaar.’

Voor oudere leerlingen van Kentalis biedt samen-

werking met het reguliere onderwijs nog een ander 

groot voordeel. Want waar veel vmbo’s veel ver-

schillende uitstroomprofielen bieden, kan een leer-

ling van Kentalis normaliter slechts kiezen uit een 

paar profielen. ‘Dat heeft er mee te maken dat het 

voor ons organisatorisch niet mogelijk is om met 

‘Sommigen vinden dat passend onderwijs mis-

lukt is, maar daar denken wij hier heel anders 

over’, zegt Ramses Vulperhorst, instellingsdirec-

teur onderwijs bij Kentalis. ‘Wij zien dagelijks 

dat passend onderwijs tot betere kansen voor 

onze leerlingen leidt.’ Hij schetst wat er de 

laatste jaren gebeurd is bij Koninklijke Kentalis, 

de landelijke organisatie die al 230 jaar zorg, 

speciaal onderwijs en ambulante begeleiding 

biedt aan mensen die slechthorend of doof(-

blind) zijn, of een taalontwikkelingsstoornis 

(TOS) of communicatief meervoudige beperking 

hebben. 

‘In 2011, toen we wisten dat in 2014 passend 

onderwijs zou worden ingevoerd, zijn we gaan 

nadenken hoe we een deel van onze leerlingen 
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Interview

‘Sommigen vinden dat passend 
onderwijs mislukt is, daar  
denken wij hier heel anders over’
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tachtig leerlingen meer uitstroomprofielen aan te 

bieden. Dus door samenwerking met bijvoorbeeld 

een reguliere vmbo verbreed je de maatschappelijke 

kansen voor onze leerlingen enorm.’

Luxepositie
Dat is ook goed zichtbaar in Oss. Bij twee 

scholen van Het Hooghuis volgen 57 leerlingen 

met TOS gezamenlijk met ‘reguliere’ leerlingen 

praktijkvakken. ‘De leerlingen kunnen hier kie-

zen uit acht uitstroomprofielen’, zegt Kathleen 

van der Loop, zorgcoördinator van Het Hooghuis 

(vmbo basis en kader), ‘dus daarmee verkeren 

deze leerlingen in een luxepositie.’ Maar Van 

der Loop ziet ook voordelen voor leerlingen van 

Het Hooghuis zelf. ‘Natuurlijk willen we dat onze 

leerlingen een diploma halen, maar daarnaast 

vinden we het als school minstens net zo belang-

rijk dat ze zich op persoonlijk vlak ontwikkelen. 

Het verruimt hun blik op de maatschappij als 

ze merken dat niet iedereen hetzelfde is en dat 

sommige mensen leven met een beperking.’ 

Daarbij komt dat taalzwakke leerlingen van Het 

Hogerhuis profiteren van de expertise van de 

gespecialiseerde Kentalis-docenten, vertelt Van 

der Loop. ‘Zo zie je dat onze kruisbestuiving zijn 

meerwaarde bewijst voor alle partijen. En docen-

ten leren ook van elkaar. Over en weer wordt er 

veel feedback gegeven, waardoor de kwaliteit 

van het onderwijs ook een impuls krijgt.’

Maar hoe goed de ondersteuning en de begelei-

ding ook is, niet iedere leerling met slechtho-

rendheid of een taalontwikkelingsstoornis redt 

het in het reguliere onderwijs. Van der Loop 

heeft de afgelopen jaren ook leerlingen gezien 

die terug in niveau moesten. ‘Dat is voor ons een 

leerproces geweest. De eerste tijd konden we 

samen niet altijd goed inschatten of een leerling 

het niveau en de eisen qua zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid aankon. Maar nu we elkaar 

goed hebben leren kennen, lukt dat veel beter. 

En soms zijn er ook grenzen aan wat je aan on-

dersteuning kunt bieden. Als anderen aandacht 

tekortkomen omdat de focus te veel ligt op die 

ene behoeftige leerling, schiet je ook je doel 

voorbij. We zijn nu samen aan het werk om die 

grenzen steeds wat verder op te rekken op een 

manier die álle leerlingen recht doet.’

Gepamperd
Kentalis gaat de komende jaren op dezelfde voet 

verder en zal de samenwerking met reguliere 

scholen op blijven zoeken. Vulperhorst: ‘In 2015 

hadden we 1160 vso-leerlingen en nu nog maar 

800. Het lijkt dan misschien alsof we het niet 

goed doen, maar dit is precies waarvoor we op 

aarde zijn.’

Hij is ervan overtuigd dat Kentalis op de juiste 

weg is. ‘We zijn blij dat het ministerie sterk inzet 

op inclusie en gelijke kansen. Dat helpt ons in 

onze beweging.’ En tegelijk onderzoekt Kentalis 

wat de effecten van inclusief onderwijs zijn. Dat 

gebeurt al langer bij leerlingen die na het vso 

uitstromen. Uit dat onderzoek komt regelmatig 

een confronterende bevinding. ‘Oud-vso-leer-

lingen geven dan terug dat ze de stap naar de 

maatschappij als heel groot hebben ervaren, en 

dat wij ze te veel gepamperd hadden. Met het 

inclusieve onderwijs bereiden we ze nu in elk 

geval veel beter voor op die grote wereld.’  

Ramses Vulperhorst
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Interview

Aandacht voor cognitief talent: 
drie voorbeelden

#1 Aparte groep in reguliere 
school G.J van den Brinkschool

Sinds september 2019 heeft de G.J. Van den 

Brinkschool in Wageningen een groep 5-8. Het 

is een klas die een voltijds aanbod voor hoog-

begaafde leerlingen krijgt, met een versneld, 

verdiept en verrijkt curriculum. Alice Haak, 

directeur-bestuurder, ‘Wij hebben vier leerstro-

men. Basis, verdiept, intensief en zeer verdiept 

(de plusstroom). Deze leerlingen zitten in een 

reguliere klas. Daarnaast is er de groep 5-8 voor 

(hoog)begaafde leerlingen.’ 

Er komen leerlingen van binnen en buiten de 

school naar deze groep. De groep telt maximaal 

22 leerlingen en wordt in die zin als een  

‘reguliere’ groep beschouwd. Haak: ‘Er vindt een 

intake plaats waarbij we aangeven dat er enkel 

plaats is voor leerlingen zonder comorbiditeit. 

We kijken bij aanname wel naar het IQ (>130) 

maar zijn zeker niet stringent. Je kijkt naar de 

onderwijsbehoefte.’

‘De meeste van onze leerlingen in deze klas 

hebben in hun onderwijsloopbaan een beschadi-

ging opgelopen. We proberen dit naar boven te 

krijgen uit de resultaten van capaciteitenonder-

zoek, een vragenlijst en observatie tijdens het 

intake gesprek op school. De gekwetstheid uit 

zich in depressie, faalangst en frustratie door 

onbegrepen te zijn.’ De kwetsuren laten Haak 

niet onberoerd. ‘We zijn er in onze school dan 

ook op gebrand vroegtijdig te signaleren. Onze 

leerkrachten houden onderpresteren scherp in 

de gaten. Ook zetten we in op een warm-pedago-

gisch klimaat. Voorkomen is beter dan genezen. 

Passend onderwijs voor ieder kind is en blijft 

onze drijfveer, zonder een extra finananciele 

bijdrage van de ouders.’

#2 School met voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs

HAPPY KIDS is een startende VBS-school met 

een eigen onderwijsconcept. Directeur Sella 

van de Griend is de bezielende oprichtster: 

‘Onze school biedt vernieuwend onderwijs en 

hoogbegaafdheidsonderwijs voor kinderen die 

nieuwsgierig en leergierig zijn. Het leuk vinden 

te experimenteren, onderzoeken, uitvinden en 

presenteren vinden wij belangrijk. Tegelijkertijd 

vragen we van deze leerlingen dat ze zelfstandig 

willen en kunnen werken.’ Binnen de school is 

differentiatie ver doorgevoerd. ‘Natuurlijk hebben 

de leerlingen aan de eindstreep het curriculum. 

In de weg erheen compacten en verrijken we. We 

werken daarbij groeps- en vakoverstijgend en we 

hechten waarde aan een betekenisvolle context. 

Bij het leren zijn de kenmerken van hoogbegaafd-

heid zoals associatief vermogen, logica, creativi-

teit en autonomie het uitgangspunt.’

De school draait dankzij de inzet van vele vrijwil-

ligers en de betrokkenheid van directeur, leraren 

en ouders. Van de Griend: ‘We hebben een heel 

groot netwerk opgebouwd waar onze leerlingen 

de vruchten van plukken. Ook ikzelf steek er 

heel wat extra uren in. Als je ziet dat sommige 
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Talentontwikkeling! Dat is waar het in onderwijs om draait. Steeds meer scholen besteden 

specifiek aandacht aan cognitief talent. We portretteren drie VBS-scholen waar (hoog)

begaafde leerlingen extra aandacht krijgen. De gemeenschappelijke noemer van alle 

geinterviewden is hun drang om passend onderwijs te organiseren voor deze leerlingen. 

Passend onderwijs vol extra uitdaging voor de eigen leerstijl van deze leerlingen.
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hoogbegaafde kinderen zo in de knel zijn 

geraakt en hier weer openbloeien, daar kan 

geen euro tegenop. De leerlingen voelen zich 

hier gezien, begrepen en doen weer mee. 

Met onze nieuwe locatie kunnen we echt 

gaan bouwen aan een plek waar leerlingen 

zichzelf kunnen zijn of zoals een moeder 

zei: Mijn zoon is weer zijn enthousiaste zelf.’ 

Wat trouwens niet wil zeggen dat alles happy 

is: doorzetten en tegen je grenzen aanlopen 

gebeurt hier ook. Uiteindelijk gaat het om 

persoonlijk leiderschap.’

#3 Aparte stroming in BS 
  Kronenburgh

BS Kronenburgh in Rijswijk wil leerlingen 

samen met hun ouders voorbereiden op een 

functioneren binnen een moderne internationale 

ondernemende samenleving. Directeur Ingeborg 

de Wolff: ‘Dit vraagt dat elke leerling leert leven, 

leren en denken met een positief zelfbeeld. 

Aandacht voor de specifieke leervragen van 

meer- en hoogbegaafde leerlingen hoort hier 

vanzelfsprekend bij. Deze groep leerlingen leert 

anders en heeft ook behoefte aan peers. Tege-

lijkertijd zijn ze net zo verschillend als andere 

leerlingen. De hoogbegaafde leerling bestaat 

niet.’ Bij Kronenburgh is er naast een internatio-

nale stroom, een stroom van groep 1 tot en met 

8 voor (hoog)begaafde leerlingen.

De school kijkt zorgvuldig of het onderwijs 

bij de leerling past en andersom. De Wolff: 

‘We kijken heel nauw naar eventueel eerdere 

rapporten en we hebben een lange intake. Ook 

draaien we proef om om te bepalen of onze 

school de beste plek is.’ We bieden verdiepende 

en verbredende leerstof met gespecialiseerde 

begeleiding. We kijken niet alleen naar een 

IQ van 120 of hoger maar ook naar andere 

hoogbegaafdheidskenmerken en het ontbreken 

van gedragsproblematiek. Onze expertise ligt 

namelijk op meer- en hoogbegaafdheid en niet 

op gedragsproblematiek.’

De school heeft haar eigen Kronenburgh 

Academie waar ze structureel kennis en ervaring 

deelt. ‘Ook volgen we de nieuwste ontwikke-

lingen op het gebied van onderwijs aan deze 

groep leerlingen. We hebben pas een kleine 

projectsubsidie ontvangen voor onderzoek naar 

145+ leerlingen. ‘We zien dat onderwijs voor 

deze leerlingen een grote zoektocht is. We zouden 

ze graag beter bedienen. Vandaar het door ons 

geiniteerde onderzoek.’

Het is niet eenvoudig de broodnodige kleine 

groepen en extra vakdocenten voor deze groep uit 

de reguliere bekostiging te betalen. Bij sommige 

scholen wordt dan ook een vrijwillige ouderbijdrage 

gevraagd.  

Algemene tips voor onderwijs aan (hoog)
begaafde leerlingen:

 § Zorg voor draagvlak in het team

 § Trek de juiste (gespecialiseerde) leraren aan

 § Gebruik de principes van passend onderwijs

 § Zie de verschillen tussen hoogbegaafde leerlingen

Op elke school een aanbod voor 
hoogbegaafde leerlingen

Een Kamermeerderheid wil de ondersteuning aan 

hoogbegaafde leerlingen opnemen in de landelijke 

basisnorm voor passend onderwijs. De Tweede Kamer 

wil er zo voor zorgen dat iedere school een onder-

steuningsaanbod heeft voor hoogbegaafde leerlingen, 

zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden 

gebracht. VBS vindt het goed dat hiermee wordt 

bevestigd dat onderwijs aan hoogbegaafden ook 

passend onderwijs is. Wij houden je op de hoogte van 

de ontwikkelingen via onze media.
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Drie leden deelden hun verhaal tijdens de online 

ALV van VBS op maandag 16 november. Over het 

hooghouden van de teamspirit en voorkomen van 

leerachterstand, ontwerpend en onderzoekend leren, 

en de succesvolle inzet van preventieve jeugdzorg.  

Ter inspiratie, herkenning en verbinding.

Ted Talk, film en succesverhaal ter 
inspiratie tijdens online ALV VBS

Kramer krijgt vaak de vraag hoe je dit kunt 

bekostigen. Ze benadrukt dat lang niet alles 

geld kost. Het kost wel tijd, energie en doorzet-

tingsvermogen. En met subsidies en (financiële) 

ondersteuning van ouders en bedrijven kun je 

heel ver komen. 

Jongeren over de drempel krijgen 
Stichting Verderwijs heeft met succes meegedaan 

aan de pilot verbinding onderwijs en jeugdhulp 

in Zeist. Om leerlingen op het (v)so te kunnen 

houden en gespecialiseerde zorg te voorkomen. 

Partners waren de school, het SWV en CJG, de 

schoolarts, leerplichtambtenaar en procesbegelei-

der vanuit OOG Onderwijs en Jeugd. Door samen 

te spreken over de middelen leerden ze elkaars 

werkwijze kennen en ontstond er ruimte voor 

alternatieven, vertelt bestuurder Renate van Dijk. 

Met extra middelen werden door Bureau Halt 

groepslessen ter voorkoming van intimidatie 

en seksueel grensoverschrijdend gedrag inge-

zet. Je zag dat in een kleinere groep jongeren 

makkelijker over de drempel komen. Ook zijn er 

individuele gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld met 

een leerling die een leerkracht had gefilmd op een 

wijze die je niet wilt. De leerling snapte niet wat 

hij fout had gedaan, maar kreeg door de gesprek-

ken meer zicht op normen en waarden. 

Omdat Stichting Verderwijs leerlingen uit de hele 

regio heeft, is het niet altijd makkelijk om vanuit 

preventieve jeugdzorg gelden op de juiste manier 

binnen te krijgen. Hierover gaat nu het gesprek 

met de gemeente. In de Kamerbrief evaluatie en 

verbeteraanpak passend onderwijs ziet Van Dijk 

passende maatwerk oplossingen. De kunst is 

volgens haar deze te vertalen in de school, zodat 

je genoeg handvatten en herkenning hebt om 

hiermee echt aan de slag te gaan.   

Thermometer als graadmeter
Om de teamspirit ten tijde van corona hoog te 

houden, gebruikt het Veurs Lyceum onder andere 

de thermometer, ofwel een online vragenlijst. Om 

bijvoorbeeld te peilen of de veiligheid (wat betreft 

de gezondheid) van leerkrachten is toegenomen of 

afgenomen, of dat lessen meer hybride gegeven 

moeten worden. Het valt op hoe snel en uitgebreid 

ze hierop terugkoppeling krijgen, vertelt conrector 

onderwijs Philip de Vries. Met het voorkomen van 

leerachterstanden is het Veurs lyceum vanaf het 

moment dat ze de deuren door corona moesten 

sluiten bezig. De ervaringen van de docenten én  

de leerlingen, lees je op pagina 18.

Je kunt morgen al beginnen
De Eerste Westlandse Montessorischool in Monster 

heeft voor leerlingen een Wetenschapslab opge-

richt om onderzoek te doen, proefjes uit te voeren 

en informatie op te zoeken. Over deze vorm van 

ontwerpend en onderzoekend leren – die de school 

evenwaardig heeft verklaard aan rekenen en taal - 

is een film gemaakt. Deze draagt de titel ‘Morgen 

beginnen’, omdat ook iedereen hier morgen 

mee kan beginnen volgens directeur-bestuurder 

Maaike Kramer. Om het in de praktijk te brengen, 

is een geloof in het zelf ontwikkelend vermogen 

van kinderen nodig. Dit is samengevat in zeven 

v’s: visie, voorleven, vertrouwen, vragen stellen, 

verantwoorden, verwennen en vormgeven.  

Verslag inspiratiemomenten tijdens ALV

De film ‘Morgen Beginnen’  

kunt u zien via  

www.youtube.com/ 

watch?v=OFURfIbfVVM& 

feature=youtu.be&app=desktop

Tekst

Steffie Bom
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Nieuws

Zeven tips uit vragenuurtje 
corona & (crisis) communicatie
Waarop te letten bij communicatie ten tijde van de 

tweede coronagolf? Het stond centraal tijdens het vra-

genuurtje corona & (crisis)communicatie dat VBS don-

derdag 12 november jl. online organiseerde. Akke Tick, 

onze partner en communicatie-expert, had de leiding 

en lichtte de basisprincipes van crisiscommunicatie toe: 

stel (voordat de crisis uitbreekt) een plan op, zorg voor 

een sparringpartner, communiceer eerst intern en dan 

pas extern en blijf als school bij jezelf. Ook werd dieper 

ingegaan op de vragen: Hoe om te gaan met verwach-

tingen en verlangens van ouders rondom het huidige 

onderwijs? En wat is in tijden van corona de juiste vorm 

van communiceren?

VBS boekt succes bij 
aangenomen Burgerschapswet
De Tweede Kamer heeft 17 november jl. de Burger-

schapswet aangenomen. Een succes is dat er on-

dersteuning en facilitering komt van de leraren die 

verantwoordelijk zijn voor burgerschapsonderwijs. 

Hier heeft VBS zich, samen met andere profielorgani-

saties, hard voor gemaakt. Ook wordt het aanleren van 

kennis over en respect voor verschillende groepen in 

de samenleving nadrukkelijk in de wet opgenomen. Zo 

wordt de wet aangevuld met het handelen naar deze 

basiswaarden op school. En ook dat het onderwijs zich 

richt op het bijbrengen van respect voor onder andere 

verschillen in godsdienst, alsook de waarde dat gelijke 

gevallen gelijk behandeld worden.

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

Besparen op je zorgverzekering?  
Kies voor een zorgverzekering met collectiviteitskorting via VBS:  

www.partners.aonverzekeringen.nl/vbs

Modernisering Pf: er is begrip 
dat er iets moet gebeuren 

Een infosessie over de modernisering van het 

Participatiefonds (Pf) per 1 januari 2021, vormde 27 

oktober jl. het hoofdbestanddeel van het VBS P&O 

netwerk po. Volgens Miriam de Jong, werkzaam bij Pf, 

draagt het Pf nu de uitkeringslasten voor werkloosheid. 

Geld dat beter naar leerlingen kan gaan. Daarvoor 

is een cultuurverandering nodig bij werkgever en 

werknemer. Sommige schoolbesturen kunnen het 

personeelsbeleid verbeteren en een deel van het 

personeel moet zich verantwoordelijk voelen voor zijn 

eigen functioneren. Het Pf gaat daarom begeleiden 

bij het vormgeven van strategisch personeelsbeleid 

en duurzame inzetbaarheid. Al gaat de financiële last 

voor scholen omhoog, de deelnemers lieten weten te 

begrijpen dat er iets moet gebeuren.

Welke rol speelt de AVG bij 
afstandsonderwijs?

In tijden van afstandsonderwijs hebben lessen een 

meer openbaar karakter. Ouders kunnen meekijken en 

leerlingen kunnen filmpjes al dan niet bewerkt delen 

via sociale media. Welke rol de AVG hierin speelt, 

vertelt Vanessa van Kuilenburg op VBS.nl/nieuws. Zij 

is expert op het gebied van privacy regelgeving en 

Functionaris Gegevensbescherming. In het artikel geeft 

zij antwoord op de volgende vragen: Welke rol speelt 

privacywetgeving bij afstandsonderwijs? Wat geeft de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan als het gaat om 

afspraken over afstandsonderwijs? Welke stappen moet 

je zetten om zorgvuldig te zijn volgens de AVG? Wat 

moeten scholen doen als er toch (bewerkte) filmpjes 

van afstandsonderwijs gedeeld worden via sociale 

media?
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Interview

Docent en leerlingen over 
aanpak leerachterstand

de coronacrisis uitbrak. Inmiddels 

zitten ze allebei in de examenklas.

Reëel zijn
Vanaf de eerste dag van de sluiting 

had de school zich ten doel gesteld 

geen achterstanden te laten 

ontstaan, zegt Cyril Rothkrantz, 

wiskundedocent en teamleide 

bovenbouw havo. ‘Maar we waren 

ook reëel. We hielden er rekening 

mee dat het niet honderd procent 

goed zou gaan. We zijn gelijk 

gaan nadenken over hoe we dat 

probleem zouden gaan oppakken. 

In mijn eigen programma heb ik 

toen bijvoorbeeld herhaalmomenten 

ingebouwd. Ook werd de toetsweek 

geschrapt. De gebruikelijke afslui-

tende toetsen hebben we vervangen 

door formatieve toetsen, waarmee 

we beter kunnen bekijken wat een 

leerling wel en niet beheerst. De 

achterstand bleek toen in een aantal 

gevallen wel wat groter dan ik had 

ingeschat.’ In de eerste weken van 

de coronacrisis werd duidelijk dat 

een stuk of zeven leerlingen zich 

aan de lessen onttrokken. ‘Op zich 

valt dat mee op een populatie van 

650 leerlingen, maar we deden 

er wel wat mee en hebben die 

leerlingen naar school gehaald. 

Wij hebben een open leercentrum 

met hokjes en daar mochten ze 

plaatsnemen om de online lessen te 

volgen. Ik begroette ze ’s ochtends 

en daarna liep er een paar keer per 

dag iemand langs, want het was be-

langrijk goed zicht op de leerlingen 

te houden.’

Maatwerk 
Het Veurs Lyceum maakte aan-

spraak op de subsidieregeling 

inhaal- en ondersteuningsprogram-

ma’s, oneerbiedig ‘de coronagel-

den’ genoemd. Met dat geld werden 

bij de start van het schooljaar onder 

meer leerlingen uit de hoogste twee 

klassen, in kleine groepjes, twee 

keer per week na schooltijd bijge-

spijkerd. Voor het geven van die 

Tekst

Helga van Kooten

www.veurslyceum.nl

Dat de coronacrisis in het onderwijs zou leiden tot achterstanden bij leerlingen, kwam niet 

geheel onverwacht. Het Veurs Lyceum in Leidschendam vroeg subsidie aan om de achter-

standen te tackelen. Een gesprek met wiskundedocent Cyril Rothkrantz en de leerlingen 

Habiba Eweida en Feyenne Beyerra.

Habiba Eweida (17) liep al achter bij 

het vak economie, het was gewoon 

niet haar sterkste vak. En toen brak 

de coronacrisis uit. Haar school, 

het Veurs Lyceum in Leidschendam, 

moest net als alle andere scholen in 

Nederland op 23 maart de deuren 

sluiten. Vanaf die dag volgde Ewei-

da in eerste instantie al haar lessen 

online. ‘En dat maakte het nóg 

lastiger de stof voor economie bij 

te houden. Je wilt niet de persoon 

zijn door wie de online les uitloopt, 

omdat jij het niet begrijpt.’ Feyenne 

Beyerra (18) liep tegen hetzelfde 

probleem aan, maar dan bij het 

vak wiskunde. ‘Ik begreep de stof 

minder snel dan mijn klasgenoten 

en ik zag dat ook terug in mijn 

cijfers.’ Eweida en Beyerra zaten 

in de vierde klas van de havo toen 

‘Je wilt niet de persoon zijn door 
wie de online les uitloopt, omdat 
jij het niet begrijpt’ 
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extra lessen werden behalve eigen 

docenten ook studenten ingezet. De 

school bepaalde zelf welke leerlin-

gen in aanmerking kwamen voor de 

extra vaklessen. ‘Van die leerlingen 

hebben we commitment gevraagd. 

De bijlessen waren gratis, maar niet 

vrijblijvend. Wat belangrijk was: we 

hebben de groepjes klein gemaakt. 

Niet iedereen heeft op hetzelfde 

punt achterstand. In kleine groepjes 

kun je maatwerk bieden.’ 

Habiba Eweida werd door haar men-

tor benaderd met de vraag of de 

bijlessen iets voor haar zouden zijn. 

‘Daar heb ik meteen ja op gezegd. 

Ik vond het heel fijn dat school dat 

aanbod deed. Vooral richting het 

einde ging het goed, dat kun je ook 

wel aan mijn cijfers zien. Ik ga nu 

wel echt richting een voldoende.’ 

Ook Feyenne Beyerra heeft van de 

bijlessen geprofiteerd, al wisselde 

het niveau. ‘We kregen hulp van veel 

verschillende studenten. Sommige 

konden goed uitleggen, maar ande-

re begrepen er bijna nog minder van 

dan ik. Dan stelde ik gewoon maar 

geen vragen meer. Nu kan ik weer 

zelfstandig aan wiskunde werken. Ik 

sta nu ook bijna een voldoende.’

Motivatie
‘Wat je bij deze leerlingen merkt: 

ze namen de hulp graag aan’, zegt 

Rothkrantz. ‘Dat was natuurlijk niet 

bij alle leerlingen zo. Daar heb je 

verschillende categorieën in. Het 

gaat niet vanzelf. Het zou mooi zijn 

als leerlingen zelf inzien waar ze 

achterstand in hebben gelopen. En 

het vergt wel wat van de motivatie 

om er dan ook wat aan te doen. 

Achterstanden wegwerken gaat niet 

zo een-twee-drie. Je moet ook het 

normale programma volgen, dat 

vinden leerlingen moeilijk. Het is 

belangrijk dat de mentor daarbo-

venop zit, om de leerlingen erbij te 

houden. En natuurlijk is er weleens 

een leerling bij wie dat niet goed 

lukt.’ Ik heb dus niet het idee dat 

alle achterstanden zijn weggewerkt, 

helaas. Er is natuurlijk wel aan 

gewerkt en de achterstanden zijn 

nu ook beter in beeld gebracht. 

We kijken nu hoe we het probleem 

verder kunnen oppakken met de 

subsidie.’

Daarnaast wordt er volop nage-

dacht hoe nieuwe achterstanden 

voorkomen kunnen worden. Als 

een docent nu thuis moet blijven 

terwijl hij niet ziek is, gaat de les wel 

door, maar dan via Google Meet met 

een assistent in de klas. En als een 

leerling nu thuis moet blijven, kan 

hij inloggen in de les. Aan het begin, 

in het midden en aan het eind van 

de les heeft de leraar dan speciaal 

aandacht voor de thuisleerlingen. 

‘En mocht niet iedereen meer naar 

school kunnen, dan voeren we A- en 

B-weken in, waarbij de klas voor de 

helft thuiszit, maar we het ritme 

vasthouden. Dat protocol hebben we 

al klaarliggen.’  

Open leercentrum van het Veurs Lyceum



Feest : VBS 100 jaar!  
In 2021 bestaat VBS 100 jaar en dat gaan we samen met 
jou als lid vieren. Houd onze media in de gaten voor alle 
lustrum-activiteiten, de prijsvraag en VBS-Roadshow!
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