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D       it jaar vieren we feest! Het was in 1921 dat een groep ouders, die het onderwijs meer 

pedagogisch benaderde, bij elkaar kwam. Zij besloten om zich te verenigen, om elkaar te 

kunnen helpen en om sterker te staan tegen het verzuilde onderwijs. Honderd jaar later 

bestaat onze vereniging nog steeds en niet zonder reden. We gaan het later dit jaar uitgebreid 

vieren, al stond ik er onlangs wel al bij stil met onze voorzitter Artho Jansen. Ons gesprek vind 

je terug op de volgende pagina. Wat op deze pagina niet is teruggekomen – we hadden zoveel te 

bespreken – is ons lustrumthema, pionieren. Artho zei er iets heel moois over: ‘Ik vind het een 

passend thema. Pionieren is niet iets wat je ‘even’ doet. Het komt vanuit een visie die geworteld 

is. Je kijkt wat wel en niet werkt en gaat vanuit daar verder. Een doorbraak kan jaren op zich laten 

wachten. Zo zie ik de scholen van onze leden ook. Veel van hen zijn ontstaan vanuit nieuwe ideeën 

en filosofieën betreffende het onderwijs, soms vanuit onvrede. Het stichten van een school en het 

ontwikkelen van onderwijs vraagt om pioniers. Onze leden zijn zich hier heel bewust van.’ 

Dit jaar is ook weer een jaar van belangenbehartiging, want er gebeurt veel op politiek niveau. 

Naast dat het kabinet onlangs het Nationaal Programma Onderwijs heeft gepresenteerd, worden 

17 maart de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. We hebben op pagina 13 op een rij gezet 

wat ons opvalt als het over onderwijs gaat en wat mogelijk terugkomt tijdens de formatiege-

sprekken. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen telkens het VBS-geluid 

laten horen.

Tot slot: we hebben afgelopen jaar veel positieve reacties gehad op onze online kennissessies. 

Enorm veel leden hebben hier aan meegedaan. Zeker in deze tijd is het prettig om digitaal met 

elkaar te kunnen sparren en relevante kennis op te doen. Heb jij die behoefte ook? Check dan 

onze agenda op pagina 12 met een vragenuurtje communicatie, online kennissessies en net-

werkbijeenkomsten. Het zijn er flink wat!  

Edward Moolenburgh

VBS bestaat 100 jaar!

Wat VBS voor u deed

 In 2020 werd ook VBS door corona 

gedwongen om op een andere 

manier het contact met de leden 

te onderhouden. Desalniettemin is 

het aantal contacten daardoor niet 

afgenomen, integendeel. Nagenoeg 

ieder lid hebben we afgelopen  

jaar gesproken: voor advies, om 

mee te sparren of gewoon een 

luisterend oor.

 Ook hebben we vorig jaar drie 

specifieke coronapagina’s op VBS.nl 

geopend: ‘Laatste ontwikkelingen 

 corona & onderwijs’ en ‘Veel 

 gestelde corona Helpdeskvragen’, 

welke later is later vervangen door 

‘FAQ corona en onderwijs’. Beiden 

staan nog steeds online, zijn up-

to-date en worden nog regelmatig 

bezocht.

 Naast onze 17 netwerkbijeenkom-

sten hebben we 8 online kennis-

sessies georganiseerd: o.a. over 

de modernisering bekostiging po, 

relatie bestuur en toezicht en een 

vragenuurtje (crisis)communicatie. 

 De belangstelling was groot, 

 dus ook dit jaar gaan we online 

verder! Kijk op pagina 12 naar 

welke activiteiten we binnenkort 

organiseren en schrijf je in.

 Vanaf 2021 versturen we één keer 

per week een nieuwsbrief in plaats 

tweewekelijks. Zo sluiten we beter 

op de actualiteiten aan en kunnen 

we jou als lid van meer interessan-

te en nuttige content voorzien. 

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, 

meld je aan via vbs.nl/nieuws.

Voorwoord

Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl
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Belangenbehartiging

VBS bestaat 100 jaar!
Directeur Edward Moolenburgh en voorzitter  
Artho Jansen staan er online bij stil.

‘Edward, wist je dat in de meeste Europese 

landen het bijzondere, door particulieren 

gestichte, onderwijs slechts zeer beperkt of 

niet wordt bekostigd door de overheid?’ 

‘Het Nederlandse onderwijsstelsel is inderdaad 

uniek in Europa. Mijn buitenlandse collega’s kij-

ken daar vaak met jaloezie naar. Ze voeren vaak 

een continue strijd om niet in een eenvormige 

door de overheid bepaalde mal te hoeven.’

‘Ik kan me er weinig bij voorstellen, dat het de 

overheid is die de inhoud van het onderwijs 

bepaalt.’

‘Ik ook niet, Artho. En niet dat het Nederlandse 

stelsel nu heilig is, maar maatschappelijk gezien 

zou ik één soort onderwijs niet wenselijk vinden. 

Juist de diversiteit aan scholen maakt dat er voor 

iedere ouder wat te kiezen is en voor ieder kind 

een school is die bij hem of haar past.’ 

‘Afgezien daarvan: stel je voor dat het de 

overheid is die het onderwijs bepaalt en de 

macht in verkeerde handen komt te liggen. De 

gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Wat dat 

betreft vormt de onderwijsvrijheid, vastgelegd 

in artikel 23 van de Grondwet, een mooi ‘con-

tract’ tussen burgers en overheid. De overheid 

heeft de plicht om de minimale kwaliteit van 

het onderwijs te bewaken en te zorgen dat alle 

leerlingen naar school kunnen, maar verder is 

het onderwijs van de burger.’

‘Deze onderwijsvrijheid is ook de aanleiding ge-

weest voor de oprichting van VBS in 1921. Nadat 

in 1917 de vrijheid van onderwijs in de Grondwet 

werd vastgelegd, zag je dat de zuilen zich op het 

gebied van onderwijs gingen verenigen. De groep 

die destijds het onderwijs meer pedagogisch 

benaderde, voelde zich hierdoor in het gedrang 

komen. Om niet door de zuilen vermorzeld te 

worden, maar ook om elkaar te kunnen helpen en 

ondersteunen, verenigde deze groep zich in VBS. 

Samen sta je immers sterker.’

‘Precies, al is de toegevoegde waarde van VBS 

niet meer zo vanzelfsprekend als 100 jaar 

geleden. Er zijn sindsdien veel kanalen en 

partijen in het onderwijs bij gekomen. Mede 

daardoor is het krachtenveld veranderd. En dan 

vertegenwoordigt VBS ook nog eens scholen 

die, naast een hoop overeenkomsten, toch heel 

divers zijn.’ 

‘VBS vertegenwoordigt inderdaad een niche met 

veel kleinere schoolbesturen en scholen met een 

veelheid aan eigen (pedagogische) identiteiten. 

Al verschilt hun identiteit, het feit dat ze het 

onderwijs op hun eigen manier vorm willen geven 

bindt hen. Voorkomen moet worden dat deze – 

voor het Nederlandse onderwijs o zo belangrijke 

groep – in het grotere geheel ondergesneeuwd 

raakt. Tijd voor het politieke spel hebben ze vaak 

niet, maar VBS wel! Juist daarin zit onze kracht. 

Dit is des te belangrijker omdat in deze politieke 

arena vaak beslissingen genomen worden die pas 

na verloop van tijd grote effecten kunnen hebben 

voor onze leden. Het is van groot belang om 

daar tijdig bij te zijn. En vergeet ook niet dat we 

Tekst

Steffie Bom

www.vbs.nl

Artho Jansen
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onze leden voorzien van praktische informatie en 

ondersteuning. Juist omdat we deze groep al 100 

jaar bedienen, weten we wat er speelt en wat voor 

hen relevant is.’

‘Ik hoorde jou zeggen ‘voor het Nederlandse 

onderwijs zo belangrijke groep’. Leg uit.’

‘Onze scholen zijn eigentijds en eigenzinnig. 

Vernieuwing en innovatie zit vaak in hun DNA 

en dat heb je nodig om het onderwijs te blijven 

ontwikkelen. Veel van wat de afgelopen jaren 

mainstream is geworden, komt uit de koker van 

een van onze leden.’

‘Dat herken ik! Een van de pedagogische 

uitgangspunten van de Vrijescholen (waar 

Artho Jansen bestuurder is, red.) is de drieslag 

denken – voelen – willen. Hier werken wij al 

honderd jaar aan en de laatste jaren zie ik dat 

andere scholen hier ook iets mee willen. Zij 

werken het vervolgens op hun eigen manier 

uit, maar dat is juist mooi. Zo blijft het onder-

wijs in ontwikkeling. Dit doet me afvragen: 

hoe staat het met de ontwikkeling van VBS?’

‘Als doelen van de vereniging werden bij de 

oprichting genoemd: onderlinge steun en 

voorlichting ter bevordering van het onderwijs 

en de school, het verspreiden van geschriften 

over onderwijs, het houden van besprekingen en 

het indienen van verzoekschriften. Deze doelen 

zijn nu nog steeds allemaal terug te vinden in de 

huidige drie pijlers van VBS, te weten: belangen-

behartiger, helpdesk/ledenservice en verbinder. 

De basis is dus hetzelfde gebleven, maar de 

context is wel degelijk veranderd.’ 

‘Je bedoelt dat VBS met haar tijd is meegegaan?’

‘Precies, en hiermee raak je een belangrijk punt. 

Neem het huidige maatschappelijke debat over 

vrijheid, gelijkheid (en non-discriminatie) en 

kansengelijkheid binnen het onderwijs. Door de 

jaren heen is gebleken dat deze rechten kunnen 

schuren. Hoewel VBS pal achter de vrijheid van 

onderwijs staat, moet de (kansen)gelijkheid 

binnen het onderwijs wel op orde zijn. Hier is 

nog werk te verrichten: deze tijd maakt zichtbaar 

dat dit urgenter is dan ooit.’ 

‘De vrijheid van de een mag immers niet ten 

koste gaan van de ander.’

‘Juist. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met 

zich mee. Ook om je in te zetten voor die leerlin-

gen voor wie het allemaal niet vanzelfsprekend 

is. Dat heeft ook betrekking op de toegankelijk-

heid van scholen voor iedereen. Dan kom je er 

niet met alleen structuuraanpassingen (wet- en 

regelgeving) om problemen en incidenten rond-

om vrijheid, gelijkheid en kansengelijkheid op 

te lossen. Verandering van gedrag en het nemen 

van verantwoordelijkheid is nodig om (kansen)

gelijkheid te bevorderen en uitsluiting en tweede-

ling te voorkomen. VBS wil zich hiervoor inzetten 

en in gesprekken met onze leden merken we dat 

zij dat ook willen’ 

‘In die zin is het ook belangrijk om het venster 

naar buiten open te houden. Je moet voorko-

men dat je als school(bestuur) – maar ook als 

vereniging – te veel in je eigen bubbel leeft. 

Je moet verbinden, zonder dat dit betekent 

dat je je eigen identiteit moet opgeven. Door 

leden met elkaar in contact te brengen en als 

vereniging zelf ook regelmatig met diverse 

partijen om de tafel te gaan, en waar mogelijk 

samen te werken, hopen we ‘het belang van 

verbinding’ uit te stralen.’  

Edward Moolenburgh
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Leerkrachten moeten steeds langer doorwerken. Het merendeel op dit moment tot hun 67e. 

Het werk kan naarmate de jaren verstrijken, zowel lichamelijk als fysiek, zwaarder worden. Een 

generatieregeling kan bijdragen aan het inzetbaar en vitaal houden van oudere leerkrachten. 

Hoe, dat leggen we je uit.

Werkfit tot pensioen 
Hoe een generatieregeling hieraan kan bijdragen

gen of om op de kleinkinderen te passen, kan 

de generatieregeling uitkomst bieden. 

Nader uitgelegd
Met de term generatieregeling worden regelin-

gen in de arbeidsvoorwaarden aangeduid, die 

in de kern tot doel hebben: 

1. Oudere werknemers in staat stellen vitaal 

langer door te werken, door ze met gedeel-

telijk behoud van salaris en pensioenop-

bouw, vrijwillig minder te laten werken, en;

2. de aldus ontstane formatieruimte geheel of 

gedeeltelijk te benutten voor herbezetting, 

bijvoorbeeld door jongere werknemers.

Om deze doelen te bereiken, 

bestaat een generatieregeling uit 

de combinatie van twee regelingen. 

Een seniorenregeling om het eerste 

doel te bereiken en een herbezet-

tingsregeling om het tweede doel 

te bereiken. Hiermee worden de 

volgende effecten beoogt: het vitaal 

houden van oudere werknemers, een 

evenwichtige personeelsopbouw en 

het borgen van kennis tussen jong 

en oud. 

Speelveld en kaders
De wet stelt twee voorwaarden 

wat betreft het aanbieden van een 

generatieregeling. Allereerst mag je 

het alleen aanbieden aan werkne-

mers die binnen tien jaar voor de 

Dat leerkrachten langer door moeten werken, wil 

niet zeggen dat ze daar ook altijd zin in hebben. 

Naarmate de leeftijd vordert kan het fulltime les 

blijven geven voor gezondheidsklachten zorgen. 

Negeer je dit als werkgever, dan loop je het risico 

dat oudere leerkrachten stagneren in hun ontwik-

keling, minder investeren in sociale relaties of, in 

het uiterste geval, zich ziek melden. Wil je dit als 

werkgever voorkomen, dan is het belangrijk goed 

oog te houden voor de privé / werkbalans van 

deze groep werknemers. Een generatieregeling, 

ook wel generatiepact, kan hieraan bijdragen. 

Het zorgt er tegelijk voor dat er formatieruimte 

ontstaat om jongere werknemers aan te nemen. 

Maar ook als je oudere werknemer meer tijd wil 

vrijmaken om bijvoorbeeld zijn ouders te verzor-

Tekst

Rob Hinskens,  

business developer en 

adviseur bij APG

Meer info, mail naar 

helpdesk@vbs.nl

Ledenservice / Helpdesk

Basisvarianten Generatieregelingen

   
Werken Loon Pensioen- 

opbouw
Uitgangssituatie   100% 100% 100%
 Werkvermindering Loon over vermindering    
Voorbeeld 1 20% verlof 50% loondoorbetaling 80% 90% 100%
      
Voorbeeld 2 20% verlof 25% loondoorbetaling 80% 85% 100%
      
Voorbeeld 3 40% verlof 50% loondoorbetaling 60% 80% 100%
      
Voorbeeld 4 40% verlof 25% loondoorbetaling 60% 70% 100%
      
Voorbeeld 5 20% verlof 100% loondoorbetaling 60% 80% 80%
   + 20% vrijwillig ontslag geen loondoorbetaling    
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pensioenleeftijd (thans 68 jaar) zitten. Ofwel, de 

minimale leeftijd van de deelnemers moet 58 jaar 

zijn. Ten tweede moeten de deelnemers minstens 

50 procent van de oorspronkelijke aanstelling 

blijven werken. Is de aanstelling 80 procent, 

dan moet de leerkracht dus voor minstens 40 

procent actief blijven. Doe je dit niet, dan kan 

de (senioren)regeling worden uitgelegd als een 

regeling die vervroegd uittreden faciliteert. Dan 

dreigt een RVU-heffing en boete van 52 procent  

over de totale som van de uitkeringen(!). Verder 

geldt dat, onafhankelijk van hoe de regeling eruit 

gaat zien, in beginsel iedere werknemer die in 

de doelgroep valt eraan kan deelnemen. Deze 

deelname is vrijwillig. Als je deelneemt, dan is 

deze wel blijvend. In principe tot aan het einde 

van het dienstverband dan wel de AOW-leeftijd. 

Instelmogelijkheden en tips
Er bestaat niet zo iets als een ‘standaard’ 

regeling. Afhankelijk van hoe je de begrippen 

‘gedeeltelijk behoud’ of ‘geheel of gedeeltelijk 

benutten’ invult, kun je de regeling afstemmen 

op de specifieke situatie van je organisatie en zo 

maatwerk leveren. Kortom, als werkgever draai 

je zelf aan de knoppen. Houd hierbij wel goed 

de werknemers voor wie de generatieregeling 

bedoeld is in het achterhoofd. Hoe aantrekkelijk 

het ook klinkt (minder werken tegen behoud van 

een redelijk salaris en pensioen), je werknemers 

zullen vooral willen weten wat de financiële 

consequenties zijn. Hoe beter je dit kunt presen-

teren, hoe groter de kans dat zij aan de regeling 

willen deelnemen. Houdt er ook rekening mee 

dat een werknemer die op latere leeftijd of in een 

tweede huwelijk nog kinderen heeft gekregen, 

anders tegen loonvermindering aankijkt dan een 

werknemer wier kinderen niet meer thuis wonen. 

Dat geldt ook voor een werknemer die (onlangs) 

is gescheiden en een deel van zijn inkomsten 

(en pensioen) aan zijn ex moet afstaan. Verder 

kan een lagere pensioenopbouw vanaf je 63ste 

op het eerste oog ingrijpend lijken. Maar reken 

je het door, dan blijkt doorgaans dat het onder 

de streep geen groot verschil uitmaakt. Maak dit 

dus zichtbaar. Nog een tip: de regeling is vaak 

begroot op basis van deelname van een x aantal 

leerkrachten. Hoe interessanter de regeling is 

voor je leerkrachten, hoe groter de kans dat zij 

meedoen, hoe meer de effecten van duurzame 

inzetbaarheid en herbezetting worden behaald. 

Kleine schoolbesturen
Eenpitters en kleine shoolbesturen willen nog wel eens 

denken dat de generatieregeling, gelet op hun omvang, 

te duur en complex is. Het kan te duur zijn als je het 

verlies aan salaris als werkgever fors compenseert, 

waardoor er te weinig geld overblijft om herbezetting 

te financieren. Dit kan ook aan de orde zijn als je meer 

uren moet herbezetten dan dat er vrijvallen, of wan-

neer je de jongere werknemers maximaal wil belonen 

terwijl de werknemers die onder de regeling vallen alle-

maal in de eindschaal zitten. Wat betreft complexiteit: 

mocht je geen behoorlijke HR-ondersteuning hebben 

en wil je de regeling zelf opzetten en uitvoeren, dan 

wordt het een taaie klus. Maar laat je hier niet door 

tegenhouden. Er zijn genoeg partijen in de markt die je 

kunnen ondersteunen bij het opstellen van de regeling 

en ook voorbeeldregelingen hebben die bijgeschaafd 

kunnen worden.  

Invoeren generatieregeling: 5 stappen

1. Zet je wensen op een rij 

Wat zijn je wensen en doelen, en wat is waarom 

noodzakelijk.

2. Ontwerp en overleg 

Voor welke leeftijdsgroep staat de regeling open? Bied 

je een of meer varianten? Welk deel van de beschikbaar 

gekomen formatieruimte wordt gebruikt voor jongere 

werknemers (en wie worden als zodanig gezien)? Bied 

je een of meer varianten aan? Wat wordt de juridische 

vorm van de werkvermindering: verlof, ontslag, 

combinatie?

3. Uitwerking regeling inclusief herbezetting 

Zie voor enkele voorbeelden de afbeelding op pagina 6.

4. Formeel besluit en evaluatieplan 

De MR heeft een instemmingsbevoegdheid dus leg 

de generatieregeling aan hen voor. Stel ook een 

evaluatieplan op.

5. Informatie doelgroep en financieel inzicht 

Houd een informatieavond voor potentiële deelnemers 

(ook toegankelijk voor partners) en leg uit hoe, waar 

en wanneer zij zich kunnen aanmelden.
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  Kijkje achter de schoolmuur     Ook zo benieuwd hoe andere scholen werken 
of innoveren? Deze nieuwe rubriek geeft u 
inspiratie en ideeën.

verbinding zoeken met het dorp, de dialoog aangaan en 

draagvlak creëren.’ Later in het traject zou de gemeente 

weer om de hoek komen, bij het zoeken naar huisvesting. 

‘In een klein dorp zal je het toch met elkaar moeten doen. 

Het is van belang om op die samenwerking in te zetten. 

Niet te denken: wij kunnen alles alleen. Want zo werkt het 

niet. Dat was het pr-stuk in de beginfase.’

Eigen netwerk, sociale media en een-op-eengesprekken
Omdat er direct vragen kwamen van geïnteresseerde 

ouders, organiseerde het bestuur snel een aantal 

informatiesessies en zette het een nieuwsbrief 

op, waarvoor ongeveer tweehonderd mensen 

zich inschreven. ‘In de nieuwsbrief laten 

we zien hoe keuzes tot stand komen. Het 

is niet alleen maar een hallelujaverhaal. 

Soms moeten we zeggen dat we nog 

niet precies weten hoe iets in de prak-

tijk vorm krijgt. We moeten veel keuzes 

maken, dat kost nou eenmaal tijd.’ 

Natuurlijk werden de eigen netwerken 

en sociale media ingezet, ook bij het 

aantrekken van adviseurs en leerkrachten. 

‘Dan zie je dat je verhaal zich verspreidt. Dat is 

een proces dat je niet kunt forceren.’

Nu zijn er veel een-op-eengesprekken. ‘Ouders hebben 

allemaal net andere vragen. Het is ook niet niks om te 

kiezen voor een school die nog niet bestaat. Wij willen op 

al die vragen ingaan. Daar hebben we twee à drie avonden 

per week nu onze handen vol aan. Onlangs hebben we een 

presentatie gegeven voor kinderdagverblijven en peuter-

speelzalen om onze plannen toe te lichten. Vanaf hier 

gaan we gewoon verder.’ 

Benieuwd naar de ontwikkelingen van de Nieuwe Linde? 

VBS volgt de school in 2021 op de voet en doet regelmatig 

verslag in de nieuwsbrief en dit magazine. 

‘Wij willen het onderwijsaanbod in Oisterwijk verrijken’, 

zegt Robert Nieuwenhuijse, voorzitter van onderwijsstich-

ting de Nieuwe Linde. ‘Er is nu te weinig keus, vinden wij.’ 

De Nieuwe Linde wordt een buitenschool met als pijlers (i) 

emotionele veiligheid als basis om tot leren te komen, (ii) 

zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld, en (iii) betekenis-

vol leren in relatie tot de maatschappij. In het onderwijs 

zullen elementen van jenaplan-, vrijeschool- en montesso-

ri-onderwijs worden gebruikt.

Het bestuur, dat met twee of drie groepen hoopt te 

starten, bestaat uit drie ouders van kinderen in 

het primair onderwijs. ‘Maar wel allemaal 

van andere scholen. We raakten in 

gesprek over het onderwijsaanbod 

in Oisterwijk, en uiteindelijk zijn we 

bij de laatste optie aanbeland: dan 

doen we het zelf.’

PR beginfase: inzetten op 
samenwerking 
Maar hoe laat je weten dat je een 

nieuwe school start? ‘Je kunt niet een 

bord op de deur hangen en dan ver-

wachten dat de kinderen vanzelf komen. 

We vinden het heel belangrijk mensen goed te 

informeren en de verbinding te zoeken. Toen wij onze 

officiële aanvraag bij de gemeente indienden, stond ons 

concept, was er een website en hebben we een persbericht 

de deur uit gedaan.’ 

Vóór die officiële aanvraag was er al contact met de ver-

antwoordelijke wethouder en andere onderwijsstichtingen 

van Oisterwijk. En toen de aanvraag eenmaal was inge-

diend: met alle politieke partijen in de gemeenteraad. ‘De 

gemeenteraad moest toetsen of wij voldoen aan wettelijke 

criteria. Inhoudelijk hebben ze er formeel niks over te 

zeggen. We hadden in principe niets nodig en kwamen 

dus ook niet met onze hand omhoog. We wilden wel de 

Tekst

Helga van Kooten

www.denieuwelinde.nl

Na de zomervakantie is Oisterwijk een basisschool rijker. Hoe hebben de 

initiatiefnemers de nieuwe school onder de aandacht gebracht? ‘Je kunt 

niet verwachten dat de kinderen vanzelf komen.’ 

Nieuwe school? Zo pakt de Nieuwe Linde de PR op
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Waar denk jij aan bij het getal 100?

Column

Tekst

Akke Tick

www.brinkschool.nl

www piekschool.nl

 www.vsvsite.nl

H                        onderd! Iedereen heeft er zijn eigen 

associaties bij. Bij 100 denk ik al 

snel aan het uitstapje dat ik met mijn 

moeder en zus maakte naar Parijs toen we 

samen 100 jaar oud waren. Rekenkundigen 

onder ons denken vast meer aan het getal 

100, 10x10 of 100%. Ben je meer bekend in de 

ouderenzorg, dan weet je dat 100 jaar al lang 

niet meer zo uitzonderlijk is. Kortom,100… 

meer dan drie cijfers.

VBS-leden Vlissingse Schoolvereniging, H.J. 

Piekschool en G.J. van den Brinkschool hebben 

hun eigen associatie met 100. Deze eenpitters, 

gevestigd in Vlissingen respectievelijk 

Wageningen, vieren dit jaar hun honderdjarig 

bestaan. Ieder met een eigen programma, 

een eigen insteek en een eigen vorm. Maar 

waarom werd er destijds voor gekozen om een 

eigen school te stichten? Alice Haak, directeur-

bestuurder van de G.J. van den Brinkschool: 

‘Honderd jaar geleden wilden ouders in 

Wageningen dat er een lagere school kwam 

die aansloot bij de HBS. Zij hebben toen een 

nieuwe school gesticht, een bijzonder neutrale 

school dat pas net mogelijk was.’ Ineke van 

Gastel, directeur van de H.J. Piekschool die ook 

uit dit initiatief voortkomt: ‘De initiatiefnemers 

wilden een beter lesaanbod voor hun kinderen.’ 

In Vlissingen zochten de lokale notabelen een 

kleinschalige school voor het beste onderwijs 

voor hun kinderen’, aldus directeur-bestuurder 

Piet Nagtegaal.

Ouderbetrokkenheid is100 jaar later nog steeds 

actueel. In Vlissingen is er nog niets veranderd. 

Adjunct directeur-bestuurder Gido van der 

Broek: ‘Er zijn nog altijd korte lijntjes met de 

ouders. Zij hebben ook invloed op alles wat er 

gebeurt.’ Van Gastel vertelt dat de Piekschool 

inzet op groter wordende betrokkenheid. ‘Samen 

met de ouder zijn we de school.’ Ook bij Haak 

spelen de ouders een intensieve rol.

Nieuwe accenten
Honderd jaar geleden, in 1921, waren er naast 

de zich verenigende ouders in Wageningen 

en Vlissingen nog andere mijlpalen. Betty 

Friedan (Amerikaanse feministe) werd geboren 

en insuline werd ontdekt. Er is sinds die tijd 

veel veranderd. Genderongelijkheid heeft 

andere vormen gekregen en de medische 

wetenschap heeft steeds meer remedies voor 

diabetici. Ook in onderwijsland is er sinds de 

oprichting veel veranderd. Haak: ‘Kinderen 

worden steeds meer betrokken bij hun eigen 

leerproces. De krijtbordjes zijn vervangen door 

wisbordjes en de griffel is een chromebook 

geworden. Basisschool was nog lagere school 

en de onderwijzeressen waren schaars.’ Van 

Gastel: ‘De persoonlijke aandacht voor de 

kinderen is toegenomen. Ze mogen zijn wie 

ze zijn. Hiermee wordt rekening gehouden.’ 

Veranderingen genoeg, aldus Piet Nagelkerke, 

maar: ‘De basis is hetzelfde gebleven. Het kind 

centraal in een veilige omgeving.’

Helaas kom ik dit jaar 8-7-6-5 jaar tekort om, net 

zoals met mijn moeder destijds, samen honderd 

jaar oud te vieren met mijn dochters. Gelukkig 

zijn er nog vele andere mijlpalen te bedenken… 

Waar denk jij aan bij het woord 100? Ben je gaan 

tellen hoe oud jij bent met collega’s, kinderen, 

vrienden of ouders? Welke mijlpalen vier jij 

en/of je school dit jaar? Stuur je reactie naar 

communicatie@vbs.nl  
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Kenmerken van sterke 
innovatieve concepten

breed en goed omschreven program-

ma opgesteld. Maria Montessori 

heeft bijvoorbeeld haar didactische 

en pedagogische principes in 

verschillende boeken opgeschreven. 

Het maakt dat leerkrachten goed 

weten waarom ze op een traditionele 

vernieuwingsschool werken. Ik denk 

dat het succes daarin besloten ligt. 

En er zijn verenigingen en netwerken 

opgericht die ervoor zorgen dat de 

vernieuwing blijft doorgaan. Dit is 

belangrijk.

Het gevaar is dat je achterover gaat 

leunen: we hebben dit concept en 

houden het hierbij. Je mag er zeker 

blij mee zijn, maar blijf je jezelf 

verbeteren! Onder de streep moet de 

wake up call vooral 

bij leraren zelf zit-

ten. Daar proberen 

we in ons lectoraat 

toe aan te zetten. 

Dat leraren aan de 

hand van praktijkge-

richt onderzoek met 

een kritische blik 

naar hun eigen prak-

tijk kijken, waarbij 

het eigen concept 

ondersteuning biedt.

Zelfsturend leren kun je niet 
zelfsturend leren, is dat een 
voorbeeld van een innovatie?

Op de meeste scholen zie je dat 

leerlingen zelf moeten leren leren. 

Op basis van onderzoek weten 

we dat een grote groep leerlingen 

hier helemaal niet mee gediend is. 

Zelfsturend leren kun je niet zelf-

sturend leren. Het moet je worden 

aangeleerd. Help leerlingen dus door 

het voor te doen. Dit betekent dat je 

als leraar ondertitelt wat je doet als 

je zelfsturend leert. Neem plannen: 

dan leg je uit wat het is, hoe en 

wanneer je plant en waarom dit 

belangrijk is voor je leerproces. En 

als je voorkennis wilt activeren, laat 

je het niet alleen bij het stellen van 

vragen. Leg uit waarom je die vragen 

stelt, wat het doel is van voorkennis 

activeren en wanneer je dit zelf kan 

doen tijdens het leren. 

Met een aantal scholen hebben 

we op basis van wat we weten uit 

onderzoek een handboek iSELF 

geschreven, materialen ontwikkeld 

(zoals een poster en schoolkalender) 

en video’s met voorbeeldinstructies 

gemaakt. Het gaat over hoe leer je 

Tekst

Jaan van Aken

Meer informatie over de projecten van  

het lectoraat Vernieuwingsonderwijs:

www.saxion.nl/vernieuwingsonderwijs

We vieren dit jaar het eeuwfeest van VBS, met innovatie en onderwijspioniers als thema’s. 

Daarom starten we met een serie over vernieuwing in het onderwijs. De aftrap verzorgt 

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs bij Saxion in Deventer. Hij vertelt over ‘blijvend 

innoveren’ en hoe het lectoraat met Zelfsturend leren en Bèta Burgerschap wil bijdragen 

aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. 

Wat is de kracht van 
traditionele vernieuwers, 
bijvoorbeeld Montessori en 
Vrijescholen?

Uit onderzoek weten we dat 

succesvolle innovaties aan aantal 

overeenkomsten hebben. Zo lost een 

innovatie een duidelijk gedefinieerd 

probleem op. Bij de traditionele 

vernieuwers zat dit ‘m in een heel 

duidelijke oplossing voor het 

leerstofjaarklassensysteem. In plaats 

van dat kinderen stil aan tafel zitten 

te luisteren naar een leerkracht, 

richten zij zich op differentiëren, 

(inter)activeren, contextualiseren en 

socialiseren. Ook hebben deze tra-

ditionele vernieuwers een duidelijk, 

Verbinding

‘Blijf met een kritische blik 
naar de ontwikkeling van je 
concept kijken’
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leren aan. De kern is heel simpel: 

maak je leerlingen deelgenoot van 

hoe ze iets moeten leren, doe het 

voor. We hebben ook leerlingen 

gevraagd wat ze van onze instructie 

vonden. Ze gaven aan dat het een 

nieuwe methode voor ze is. Op 

deze manier hadden ze nog niet 

eerder les gehad. Het stap voor stap 

demonstreren van de strategie werd 

specifiek benoemd als belangrijk 

onderdeel van de expliciete instruc-

tie. Het helpt de kinderen om de 

strategie zich eigen te maken en 

grip te krijgen op de manier waarop 

ze een bepaalde strategie kunnen 

toepassen. Daarmee wordt een 

expliciete instructie niet lang of saai, 

maar juist boeiend, to-the-point en 

verhelderend. Of zoals één van de 

kinderen zei: ‘Ik vond het handig, 

omdat je zo meer bezig kunt zijn 

met de taak in plaats van met: wat 

ga ik nu doen.’

Wat vind je sterke 
innovatieve concepten van de 
laatste 10 jaar? 

Het Agora-concept vind ik een mooi 

voorbeeld omdat het begint bij de 

interesse van het kind en ze zelf 

verantwoordelijk maakt voor zijn of 

haar ontwikkeling. Ik heb leerlingen 

op Agora-scholen gesproken en 

die wisten heel goed wat ze wel 

en vooral ook wat ze niet wilden. 

Terwijl je ziet dat leerlingen in het 

reguliere voortgezet onderwijs daar 

meer moeilijkheden mee hebben. Zo 

zijn zij meer gericht op het behalen 

van hun diploma. Een kanttekening 

bij het leerlinggerichte onderwijs 

van Agora is wel, dat je hiermee het 

risico loopt dat je leerlingen de kans 

ontneemt om erachter te komen wat 

ze nog niet weten. Het aanbieden 

van een breder aanbod aan kennis 

en vaardigheden is juist wat je 

kinderen ook gunt. En daar heb je 

als leraar een belangrijke rol in te 

vervullen. Zoals de onderwijspeda-

goog Gert Biesta zegt: als leraar is 

het je rol het kind te helpen om op 

een volwassen manier in de wereld 

te willen zijn. 

Wat heeft het project 
‘Samenwerken aan Bèta 
Burgerschap’ aan nieuwe 
inzichten gebracht?

In het project ‘Samenwerken aan 

Bèta Burgerschap’ hebben we po- en 

vo-leerlingen uitgedaagd om oplos-

singen voor complexe maatschap-

pelijke-technologische vraagstukken 

te bedenken. Denk aan afvalwater, 

de energietransitie en de plastic 

soep. Hierin werken we samen met 

verschillende partners. Bedrijven en 

leraren hebben programma’s van 

leeractiviteiten rondom de thema’s 

ontwikkeld en inhoudelijk afge-

stemd. Door bèta en techniek in een 

brede maatschappelijkere context 

te plaatsen, is het programma niet 

alleen beroepsvoorbereidend, maar 

ook burgerschapsvormend geweest. 

Het programma van leeractiviteiten 

is inmiddels in negentien klassen 

toegepast en geëvalueerd. En de 

resultaten zijn hoopgevend. Zo zien 

we dat leerlingen in het algemeen 

meer betrokken zijn bij maatschappe-

lijk-technologische vraagstukken, dat 

hun kennis over de meeste onderwer-

pen als gevolg van deelname aan ons 

project toeneemt en dat de kwaliteit 

van hun argumentatievaardigheden 

verbetert. Net als bij iSELF proberen 

we in dit project een brug te slaan 

tussen onderwijsonderzoek en prak-

tijk: samen met leraren zoeken we 

naar mogelijkheden om aan de hand 

van theorie en kennis uit onderzoek 

de onderwijspraktijk te verbeteren 

voor nu en in de toekomst.  
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Tekst

Redactie VBS

VBS.nl/nieuws

Ledenservice / HelpdeskLedenservice / Helpdesk

25
MRT 
2021

Vragenuurtje Communicatie met ouders
25 maart, van 16.00 – 17.00 via Teams

Communicatie met (mondige) ouders kan, zeker in de onzekere tijd waarin we leven, lastig zijn. Wat zij do’s en don’ts 

als het communicatie met ouders gaat, zowel online als offline? En hoe zorg je dat je boodschap overkomt? Het staat 

centraal tijdens dit Vragenuurtje communicatie, onder leiding van onze partner en communicatie-expert Akke Tick.

20
APR 
2021

Kennissessie - Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?
20 april, van 19.30 – 21.00 via Teams

Om je als directeur of bestuurder in het po, vo of so goed voor te bereiden op een ontslagprocedure, is het nood–

zakelijk te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Onze partner en onderwijsrechtspecialist 

Arzu Yandere van Cascade Advocaten geeft je antwoord op deze en andere vragen.

21
APR 
2021

Netwerksessie – Van directeur naar directeur-bestuurder in het po
21 april, van 16.00 – 17.30 via Teams

Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Steeds vaker maken kleine schoolbesturen en éénpitters in het 

po deze stap. Hoe pak je dit veranderingsproces aan? Hoe bereid je mensen voor op hun nieuwe rol? Waar loop je 

tegenaan? René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur Edward 

Moolenburgh spreken graag met je over je ervaringen en dilemma’s.

20
MEI 
2021

Netwerksessie – Dilemma’s in relatie tussen bestuurder en toezichthouder in het vo
20 mei, van 16.00 – 17.30 via Teams

Een goede relatie tussen bestuurder en toezichthouder is niet vanzelfsprekend. Er zullen zich op momenten dille-

ma’s voordoen. Hoe ga je daarmee om en hoe voer je het gesprek daarover? VBS-directeur Edward Moolenburgh 

en Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk nemen de relatie onder de loep aan de hand van door de deelnemers 

ingebrachte casuïstiek en het mede door VBS ontwikkelde Dialemma-spel, een instrument om de dialoog tussen 

bestuur en toezichthouders te bevorderen. 

27
MEI 
2021

Kennissessie – Bekostiging po
27 mei, van 19.30 – 21.00 via Teams

Tijdens deze kennissessie gaat financieel adviseur Marcus Driessen dieper in op de nieuwe bekostigingssystematiek 

po voor de meerjarenbegroting van uw schoolbestuur. Speciaal voor directeuren en meer ervaren bestuurders, maar 

andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

10
JUN 
2021

Kennissessie – Oriëntatie samenwerking voor kleine schoolbesturen in het po
10 juni, van 19.30 tot 21.00 via Teams

Een compact bestuur kent heel veel voordelen. Toch kunnen er redenen zijn om na te denken over (bestuurlijke) 

samenwerking. VBS-directeur Edward Moolenburgh en Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk laten je tijdens deze 

sessie zien hoe je in korte tijd en op gestructureerde wijze kunt komen tot een eerste analyse. Ook gaan we in 

gesprek over verschillende beelden en verwachtingen ten aanzien van samenwerking.  
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Belangenbehartiging

Op 17 maart a.s. worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden in Nederland. 

Door corona ziet het campagnevoeren er anders uit. Wat valt op als het over onder-

wijs gaat en wat komt mogelijk terug tijdens de formatiegesprekken? We hebben het 

kort voor je op een rij gezet.

Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Wat valt op als het over onderwijs gaat?

Tekst

Redactie VBS

VBS.nl/nieuws

# Dichten salariskloof po en vo
De wens om salarissen in het po en vo naar elkaar 

toe te laten groeien, speelt al langer. Over de 

jaren heen is het verschil tussen deze salarissen 

historisch gegroeid. Opmerkelijk, aangezien de al-

gemene opinie is dat lesgeven in het po zwaarder 

is dan het vo en het rechttrekken van de salarissen 

derhalve terecht is. Demissionair minister van 

onderwijs Arie Slob zei eind 2019 in een debat 

hierover dat hij de wens begrijpt en zelfs legitiem 

vindt. Volgens hem was met de bijdrage van kabi-

net Rutte III al een enorme sprong gemaakt, maar 

het zou aan de volgende kabinetten zijn om de 

loonkloof verder aan te pakken. Meerdere partijen, 

waaronder GroenLinks, PvdA, D66 en SGP, beloof-

den toen dit in een volgende kabinetsperiode te 

regelen. Die is nu in aantocht. Als steun in de rug 

heeft de Tweede Kamer begin februari een motie 

aangenomen die stelt dat de loonkloof tussen po 

en vo gedicht moet worden.

# Kleinere klassen
Bij meerdere partijen gaan stemmen op voor kleine-

re klassen. Volgens D66 dient er zelfs een meerja-

renplan te komen om de (maximale) klassengrootte 

substantieel te verlagen naar 23 leerlingen per 

klas. Ook SP staat voor dit maximum. De gedachte 

is dat wanneer klassen kleiner zijn, kinderen meer 

aandacht krijgen en beter gaan presteren. Het zou 

de werkdruk ook verlagen.

# Evenwicht tussen onderwijsvrijheid en 
(kansen)gelijkheid
Door de jaren heen is gebleken dat het discrimi-

natieverbod (artikel 1 Grondwet) kan schuren met 

andere artikelen in de Grondwet, waaronder de 

vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet). Het 

heeft de afgelopen maanden geleid tot een scherper 

debat over onderwijsvrijheid, waarvan ook de 

toegankelijkheid van scholen onderdeel uitmaakte. 

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie 

aangenomen die stelt dat leerlingen die de grond-

slag van een school respecteren, niet geweigerd 

mogen worden. Onder meer de drie christelijke 

partijen stemden hier tegen. In 2005 al hadden 

PvdA, D66, GroenLinks en SP een wetsvoorstel van 

gelijke strekking ingediend. Destijds was hier nog 

geen meerderheid voor.  

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor alle 

relevante politieke ontwikkelingen. Ontvang je de 

nieuwsbrief nog niet, meld je dan aan op www.vbs.

nl/nieuws.  
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Interview

Kindcentrum starten?  
Algemeen bijzondere scholen hebben  
goede uitgangspositie 

Het aantal integrale kindcentra (IKC) groeit in 

Nederland. Hoeveel het er precies zijn, kan de 

PO-Raad niet zeggen omdat het niet geregis-

treerd wordt. Maar de sectororganisatie ziet wel 

dat er steeds meer organisaties bij komen die 

onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse 

opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten 

voor kinderen van 0 tot 13 jaar aanbieden. ‘We 

spreken trou-

wens steeds 

vaker van kind-

centrum omdat 

de toevoeging 

‘integraal’ op 

ouders over-

komt alsof er 

iets mis is met 

hun kind’, zegt 

Yvette Vervoort 

van Buro 8020. 

Dat mag je ge-

rust aannemen 

van Vervoort, want zij is een van de pioniers 

in de Nederlandse kinderopvang. In de jaren 

tachtig was ze werkzaam als docent biologie 

in het voortgezet onderwijs, maar stopte met 

werken toen ze haar eerste kind kreeg. ‘Dat was 

destijds heel gebruikelijk, maar aan een goede 

vriendin die naar Denemarken was verhuisd en 

die net als ik kinderen kreeg, zag ik dat het ook 

anders kon. Zij bracht haar kinderen al vanaf 

jongs af aan naar het ‘schooltje’ en maakte 

carrière, terwijl ik tussen de luiers zat.’ 

Vervoort zag in dat Nederland ook rijp was 

voor vrouwen die na hun bevalling actief bleven 

op de arbeidsmarkt. Ze ging op werkbezoek 

bij haar vriendin in Denemarken, die haar in 

contact bracht met allerlei mensen en instanties 

op het gebied van kinderopvang. Met die kennis 

startte ze in 1990 een kinderopvangorganisatie 

in Schiedam 

die onder 

haar leiding 

uitgroeide 

tot een 

middelgrote 

organisatie, 

die vandaag 

de dag 

nog steeds 

bestaat. 

Vervoort 

runde de orga-

nisatie tien 

jaar lang en maakte op dat vlak van alles mee: 

explosieve groei, fusies, nieuwbouwprojecten, 

intensieve contacten met de gemeente en het 

ministerie. ‘Als je in Nederland bij congressen 

drie keer je vinger opsteekt, weten ze je te 

vinden. Zodoende verschoof het accent van mijn 

werk steeds meer naar een adviserende rol. 

Daarom ben ik in 2000 gestopt met de bedrijfs-

matige kant van de kinderopvang en ben ik als 

zelfstandig adviseur begonnen.’

Tekst

Richard Hassink

Beeld

Yvette Vervoort, adviseur 

kinderopvang en onderwijs

www.buro8020.nl

Het opzetten van een kindcentrum lijkt lastig met twee verschillende cao’s, 

twee verschillende wetten en twee verschillende inspecties. Toch denkt 

Yvette Vervoort, partner van VBS, vooral in mogelijkheden. ‘Zorg dat je 

dezelfde missie en visie hebt, de rest los je op.’

‘Maak eerst goede  
afspraken bij de start van 
een kindcentrum’
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Vertrouwd adres
Intussen heeft de kinderopvang in Nederland vaste 

voet aan de grond gekregen, constateert Vervoort. 

Van alle 0- en 1-jarigen gaat nu ruim een derde 

naar de kinderopvang, en van de 3-jarigen ruim 

90 procent. ‘En toch zijn er helaas nog scholen die 

doen alsof hun leerlingen blanco binnenkomen. 

Als je als school en kinderopvangorganisatie 

samenwerkt, is vanuit het kind gezien de doorlo-

pende leerlijn het grootste voordeel. Dat je weet 

waar het kind staat qua ontwikkeling.’ Maar ook 

voor andere belanghebbenden zijn er voordelen, 

stelt Vervoort. ‘Voor ouders is dat vooral gemak. 

Want hoe handig is het om je kinderen allemaal op 

hetzelfde, vertrouwde adres te brengen, waar tijden 

en studiedagen ook op elkaar zijn afgestemd. En 

met dit alles-in-een-aanbod hebben scholen de 

mogelijkheid om zich te profileren ten opzichte van 

de concurrentie.’ Tot slot kan een kindcentrum ook 

voor personeel verrijkend zijn. ‘Denk dan bijvoor-

beeld aan een pedagogisch medewerker die heel 

goed is in creatieve vakken en die vakken dan ook 

geeft aan kinderen in onderwijstijd.’ 

Overigens is Vervoort zelf geen adept van het kind-

centrum. ‘Er kleven ook nadelen aan. Zo bestaat 

voor kinderen met bijvoorbeeld adhd-achtig gedrag 

het risico op een label. Ze kunnen geen nieuwe, 

frisse start op de basisschool maken.’ Is er weleens 

gericht onderzoek gedaan naar de effecten van 

een kindcentrum op de ontwikkeling van een kind? 

‘Niet in Nederland, maar uit Amerikaans onderzoek 

blijkt wel dat als je kinderen uit een achterstands-

situatie jarenlang intensief kwaliteitsprogramma’s 

aanbiedt, gegeven door hoogopgeleide profes-

sionals, dat dan leidt tot betere beroepskansen, 

minder criminaliteit en zelfs minder scheidingen.’

Overkomelijk
Vervoort erkent dat het niet eenvoudig is om een 

kindcentrum te starten. ‘Het kind verandert niet op 

het moment dat het 4 jaar wordt, maar de “syste-

men” wel. Want van de een op andere dag krijg je 

te maken met een andere wet, een andere collectie-

ve arbeidsovereenkomst en een andere inspectie.’ 

Toch is dat in haar ogen allemaal overkomelijk. 

‘Zeker als de aanleiding voor een school en een 

kinderopvangorganisatie om samen te werken 

intrinsiek is, als je dezelfde missie en visie hebt. De 

rest los je op. En je hoeft ook niet per se te fuseren, 

je kunt ook een samenwerkingsovereenkomst 

sluiten, een lichte juridische vorm. Mijn advies is 

eigenlijk altijd: maak eerst goede afspraken, en ga 

dan pas kijken hoe je op bestuurlijk niveau gaat 

samenwerken en hoe je dat in de structuur gaat 

borgen.’

Eén ding is Vervoort vaak opgevallen, en dat is dat 

partijen met een specifieke visie op hoe kinderen 

zich ontwikkelen, een grotere kans van slagen 

hebben als ze gezamenlijk een kindcentrum 

starten. ‘Bijvoorbeeld een schooldirecteur en een 

manager van een kinderopvangorganisatie die op 

dezelfde golflengte zitten en vanuit dat uitgangs-

punt aan de slag gaan. Maar tegelijkertijd is dat 

ook heel kwetsbaar, omdat het aan individuen 

hangt, en die kunnen een andere baan vinden 

of ziek worden.’ Vervoort denkt dat algemeen 

bijzondere scholen een goede uitgangspositie 

hebben om een kindcentrum te starten. ‘Dat zijn 

vaak scholen met een duidelijke missie en visie. 

Wat je daarnaast ziet is dat kleinere organisaties in 

deze processen slagvaardiger en succesvoller zijn 

dan grote schoolbesturen. En het mooie is dat VBS, 

de vereniging van algemeen bijzondere scholen, als 

een soort van backoffice en kennisorganisatie kan 

fungeren.’  

Yvette Vervoort
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H      et hoort bij Nederland dat mensen die 

elkaar vinden op een gedeeld doel, be-

lang of idee een vereniging oprichten. En 

het hoort evenveel bij Nederland om samen een 

school te beginnen – vaak ook met als rechtsvorm 

een vereniging. Dat je samen meer kunt bereiken 

dan alleen vinden wij heel vanzelfsprekend. Wij 

vinden bijvoorbeeld over het algemeen helemaal 

niet dat je het beste zelf thuis je kinderen kunt 

onderwijzen. En hoewel we hier de afgelopen tijd 

allemaal meer ervaring dan ooit mee hebben ge-

had, is het heel onwaarschijnlijk dat veel ouders 

nu wel denken dat ze het zelf beter kunnen. De 

kans dat er ouders zijn die nu meer vraagtekens 

hebben gekregen bij het onderwijs dat hun kind 

krijgt en nadenken over alternatieven, die is er 

wel. Dus mogelijk kan de VBS uitzien naar nieuwe 

leden, de komende tijd.

Mensen verbind je allereerst op dat gemeenschap-

pelijke doel, en ook op hun motivatie om zich 

daar zelf voor in te zetten en mee te bemoeien. In 

de loop van de tijd wordt het belangrijk om een 

manier te vinden om nieuwkomers te helpen 

aansluiten en regelmatig met elkaar te 

kijken: zijn we op de goede weg, helpt 

wat wij doen ons allemaal verder? Je kunt 

als vereniging prachtige evenementen 

optuigen met de meest aansprekende 

sprekers en een state-of-the-art-crm-

systeem hebben, uiteindelijk komt de 

verbinding tot stand door de ervaring 

dat je met elkaar verder komt. 

Dat zien we ook elke dag bij DNA. Ik zie dat 

verenigingen over het algemeen mensen 

aantrekken die dienstbaar zijn en leden willen 

helpen. Maar de kunst is om leden elkaar te 

laten helpen en met elkaar te ervaren dat je 

samen verder komt. In het afgelopen jaar 

hebben we heel veel voorbeelden gezien van 

verenigingen die hard moesten zoeken naar 

andere vormen van ontmoeten, maar die juist 

floreerden omdat we bij nieuwe problemen in 

eerste instantie elkaar opzoeken om deze op 

te lossen. We horen nu juist terug dat vereni-

gingen veel bereiken door gewoon aan leden 

te vragen: wat kunnen we nu voor je doen en 

met je doen? Bij DNA leggen we nu bijvoor-

beeld vragen van leden voor aan andere leden. 

Natuurlijk niet aan iemand dat niet wil. Het 

gaat niet altijd om het snelste, beste antwoord, 

in de ogen van de mensen van het verenigings-

bureau. Het gaat erom dat leden met elkaar 

kunnen uitwisselen wat de beste antwoorden 

kunnen zijn. En herkennen dat je voor dezelfde 

uitdagingen staat. 

Natuurlijk zijn wij als DNA met onze vijf jaar 

nog piepjong naast de honderdjarige VBS. 

Maar de verbindende kracht van VBS is en blijft 

ook om met elkaar het onderwijs te realiseren 

dat scholen en ouders voor ogen hebben, om 

te vernieuwen, te verbeteren en divers te ma-

ken. Wat heel bijzonder is, is dat zo ook onze 

kinderen kunnen leren dat je samen verder 

komt dan alleen.  

De kunst is  
ervaren dat je  
samen verder komt

Column

Tekst

Annemiek Wissink,  

directeur  

De Nederlandse Associatie (DNA)

www.denederlandseassociatie.nl
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Nieuws

Schoolstichting? VBS leidt de 
weg
Per 1 februari is de wet ‘Ruimte voor Nieuwe Scho-

len’ in werking getreden. Dit betekent dat vanaf die 

datum de werkwijze voor het stichten van een nieuwe 

school grondig is veranderd. Zo is er bijvoorbeeld in 

de procedure geen onderscheid meer tussen PO en 

VO. Ben Mom ondersteunde de afgelopen decennia 

vele initiatieven naar een succesvolle schoolstichting. 

Hij verdiepte zich de afgelopen maanden in de nieuwe 

wetgeving en heeft de nieuwe do’s en don’ts in de 

vingers. Op onze website schoolstarterskit.nl vind je de 

nieuwste hoofdlijnen en te zetten stappen. Voor meer 

informatie mail naar bmom@vbs.nl.

Do’s en don’ts in 
communicatie met ouders
Nu de scholen weer (deels) open zijn, levert dat vragen 

op van ouders. Over de gezondheid en veiligheid van hun 

kind of hoe een leerachterstand in te halen. Hoe zorg je er 

al school voor dat in deze onzekere tijd de communicatie 

met ouders prettig verloopt? Onze partner en communi-

catie-expert Akke Tick sprak erover met leden tijdens het 

Vragenuurtje ‘Communicatie met ouders in (onzekere) 

tijden. Haar tips: (i) Maak rollen en competenties helder, (ii) 

Weet waarvoor je staat, (iii) Blijf als school jezelf, (iv) Com-

municeren kun je leren en (v) Vergeet de tevreden ouder 

niet. Het volgende vragenuurtje staat gepland op donder-

dag 25 maart, zie ook onze agenda op pagina 12.

Welke beloning en cao zijn passend voor een (directeur-)bestuurder? Onze ‘Handreiking keuze-
hulp cao po of bestuurders po’ ondersteunt je hierin. Verkrijgbaar via helpdesk@vbs.nl

Nieuws

‘Evaluatie intern toezicht: van afvinkmoment naar markeringsblog’ 

Lees de jongste blog van Edward Moolenburgh op zijn LinkedIn pagina

Invulling rol medezeggenschap 
in tijden van corona

OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen 

van maatregelen de medezeggenschapsorganen te 

betrekken. In de huidige crisis is het van belang zo 

veel mogelijk samen op te trekken. Toch moet er in 

deze tijd wel voortvarend doorgepakt kunnen worden. 

De formele bevoegdheden van de (G)MR zouden de 

besluitvorming dan ook niet al te zeer in de weg moeten 

zitten. Het advies is dan ook om met de (G)MR afspraken 

te maken over hoe de komende tijd met elkaar te 

blijven communiceren en hoe de (G)MR zoveel mogelijk 

betrokken blijft bij het nemen van de juiste maatregelen. 

Als het schoolbestuur ervoor kiest om bestuursbreed 

een beleid te ontwikkelen, informeer dan de individuele 

MR’en over het voorstel dat wordt voorgelegd aan  

de GMR.

Coronatest en leerlingen: de 
rechten en plichten van jouw 
school

Er gaan voorbeeldbrieven rond op sociale media waarin 

ouders te kennen geven dat ze niet willen dat hun kind 

wordt getest. In de brief wordt verwezen naar artikel 11 

van de Grondwet: iedereen mag zelf bepalen wat er met 

zijn of haar lichaam gebeurt. Hoe verhoudt dit zich tot 

de coronamaatregelen van de overheid? Het gaat erom 

dat scholen kunnen aantonen dat de maatregel – in dit 

geval het vrijwillig laten testen of nog vijf dagen langer 

in quarantaine – een gerechtvaardigd doel dient, dat de 

maatregel noodzakelijk is om dat doel te bereiken, de 

voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder 

ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Kunnen 

scholen dat, dan is de maatregel gerechtvaardigd.
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Interview

‘Ik zie steeds vaker een wereld die denkt dat je alles 

van te voren kan vastleggen’, gaat Peter Lamers, 

bestuurder van Scholengroep Spinoza van start. 

‘Je kunt nog zoveel vastleggen maar als iemand 

zich er niet aan houdt, helpt het niet de regels 

te veranderen.’ Een gesprek over regels, elkaar 

aanspreken en ja, ook over de impact van corona.

Governance: regels zijn nodig 
maar geen doel op zichzelf

het directeurenberaad, medezeggenschap, 

bestuur en die gaan ook naar de RvT. Onze 

kwartaalrapportages beperken zich niet tot 

financiën en gaan bijvoorbeeld ook over 

personeelszaken. We verzamelen data, maar 

kijken naar het hele verhaal. De scholen binnen 

de Spinoza Groep zijn immers heel verschillend 

van aard. Enerzijds qua onderwijskundige visie 

en anderzijds qua vragen die er spelen. Een 

gymnasium heeft andere vragen dan een vmbo 

Horeca. Toch passen ze goed bij elkaar.’  

De rapportages geven dus ook aanleiding tot 

gesprek, tot ontwikkeling. ‘Ontwikkelen vinden 

we heel belangrijk. Doordat iedereen kan zien 

wat er speelt, faciliteer je leren binnen en tussen 

scholen. Alle scholen hebben één doel: goed 

onderwijs.’ De rapportages zijn overigens niet de 

enige component als het gaat over transparantie. 

Er vinden ook gesprekken plaats tussen de 

GMR en de RVT. Bestuursbesluiten worden ook 

gedeeld. Lamers maakt jaarlijks ook een ronde 

langs de leerlingenraden van de scholen. 

Verwar doel en middel niet
‘Goed intern toezicht vraagt om duidelijke taken 

in bevoegdheden. Zonder deze structuur krijg je 

nooit een goede cultuur. De cultuur maakt of iets 

werkt. Governance is linksom of rechtsom geen 

doel maar een middel’, benadrukt Lamers. ‘Er 

zijn in onderwijsland diverse governance-codes. 

Er zijn sectorraden die staan voor professioneel 

VBS spreekt Lamers aan het begin van 2021. Als 

bestuurder van Scholengroep Spinoza (met acht 

middelbare scholen in Leidschendam, Voorburg 

en Den Haag) en lid van de Raad van Toezicht 

(RvT) van een zorginstelling is de impact van 

corona niet ver weg. ‘Online-onderwijs is 

een goed voorbeeld van iets dat door corona 

totaal anders loopt, dan wat we aan het begin 

van dat schooljaar voor ogen hadden. Het is 

permanent zoeken en aanpassen. Hoe geef je 

bijvoorbeeld online een toets? Ook zie ik bij 

leerlingen en collega’s veel spanning vanaf de 

eerste lockdown. De vraag is dan, moeten we 

alles volgens het systeem doen of moeten we 

aanpassen omdat de omgeving dat van ons 

vraagt?’ 

Transparantie is de basis
Samenwerking tussen bestuur en toezichthouder 

heeft invloed op de kwaliteit van de 

onderwijsorganisatie. Daar zijn 

wetenschap en praktijkdeskundigen 

het over eens. Voor Lamers ligt de 

sleutel van goede samenwerking 

in transparantie. ‘Transparantie 

is voor mij heel belangrijk. Bij 

Scholengroep Spinoza maken we 

geen aparte rapportages voor de 

RvT. We maken rapportages voor 

Tekst

Akke Tick

www.scholengroepspinoza.nl

‘Protocollen volgen kan een 
schijnwerkelijkheid, een 
schijnveiligheid geven.’
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toezicht, er zijn verantwoordingscycli 

en we houden ons aan de afspraak 

dat ouders niet in de RvT mogen 

zitten. We doen alles wat in de 

protocollen staat.’ Of je dan goed 

bezig bent, is de vraag die Lamers 

zichzelf en ook onderwijsland stelt.

‘Protocollen volgen kan een 

schijnwerkelijkheid, een 

schijnveiligheid geven. Je kunt 

alles hebben afgevinkt maar toch 

kunnen leerlingen buiten de boot 

vallen. Houd altijd in de gaten 

voor wie je er bent. Binnen onze 

scholengroep is het antwoord 

eenvoudig: de leerlingen. De 

afgelopen coronaperiode heeft duidelijk 

gemaakt dat we juist moeten aanpassen en als 

onderwijsorganisatie vooral moeten kijken naar 

onze leerlingen. Corona geeft ook belangrijke 

levenslessen en hoe we onze leerlingen leren 

zelfstandig overwegingen te maken in een wereld 

die voortdurend veranderd.’

Leren van de zorg
Lamers is bestuurder van Scholengroep Spinoza 

en daarnaast toezichthouder in de zorg. Het 

dwingt hem na te denken over de verschillen 

en parallellen tussen onderwijs en zorg. ‘Beide 

sectoren staan op de publieke maatschappelijke 

agenda, maar de regels en impact zijn anders. 

Op het gebied van ziekteverzuim zag je dat het 

in de lockdown-periode daalde in het onderwijs 

maar juist toenam in de zorg. Dat vraagt om 

ander beleid. De verschillende sectoren en rollen 

vergroten mijn relativeringsvermogen. Je begrijpt 

je eigen sector beter, door naar andere sectoren 

te kijken en ervan te leren. Uiteindelijk draait 

het om de kwaliteit van mensen en juist in een 

crisis als corona gaat het erom dat we collega’s 

overeind houden.’

Lof voor eigen RvT
In het veld hoor je bestuurders weleens klagen 

dat interne toezichthouders zich niet goed 

voorbereiden op vergaderingen en actuele 

kennis over onderwijskwaliteit en - organisatie 

ontberen. Lamers herkent dat niet. ‘De RvT houdt 

mij scherp en kijkt naar een breder perspectief 

dan alleen de eigen onderwijsorganisatie. Zo 

heeft de RvT mij naar een Comeniusleergang 

gestuurd, dat had ik zelf niet kunnen verzinnen. 

Mijn bestuursleden bereiden zich grondig voor. 

Ze krijgen dezelfde kwartaalrapportages, maar 

stellen dan andere vragen dan bijvoorbeeld 

de GMR. Daarnaast worden door de RvT-leden 

werkbezoeken gemaakt aan onze scholen. 

Bestuur en RvT hebben verschillende rollen en dat 

is in het belang van de organisatie. Rolvastheid 

en elkaar hierop aanspreken is belangrijk. Van 

RvT naar bestuurder, van bestuurder naar rector/

directeur, van rector/directeur naar docenten en 

terug natuurlijk. Als er iets niet loopt is, dan is 

de oplossing niet meer regels, maar met elkaar in 

gesprek gaan. Daar ligt de basis.’  



Tekeningen zijn destijds (periode onbekend) gemaakt door A. Boersma, ten behoeve van promotiemateriaal VBS

‘De VBS heeft zich de afgelopen 

eeuw steeds meer ontwikkeld tot de 

belangbehartiger van eigen zinnig 

onderwijs. Gezien de behoefte van 

de overheid om steeds meer proto-

collen te maken, wordt het lobbyen 

voor die eigenzinnigheid de komen-

de eeuw alleen maar belangrijker.’

Peter Lamers, bestuurder van  

Scholengroep Spinoza

‘Het is geweldig dat bijzondere 

scholen kunnen beschikken 

over een vereniging die hun 

belangen behartigt en voor hen 

op de bres springt en dat al 

100 jaar. Daar mogen we trots 

op zijn. Van harte VBS met 

jullie ivoren jubileum!’

Patrick Sins, lector 

Vernieuwingsonderwijs bij 

Saxion in Deventer

‘Uit het Nationaal Verenigings 

Onderzoek blijkt dat Nederlandse 

verenigingen enorm bescheiden zijn en 

enorm veel bijdragen aan de samenleving. 

Als je dan toch 100 bent geworden, begin 

dan maar eens om enorm trots te zijn op 

wat je bent, hebt bereikt en in de toekomst 

nog gaat bijdragen aan Nederland.’

Annemiek Wissink, directeur  

De Nederlandse Associatie (DNA)

‘Ieder kind krijgt alle aandacht in het neutraal bijzonder onderwijs’

‘De secretaresse van de V.B.S. bezig aan haar dienstverlening voor leden’

UIT DE OUDE 
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FelicitatiesFelicitaties

‘Het Neutraal Bijzonder Onderwijs is steeds geneigd naar de toekomst te kijken: nieuwe 
onderwijsvormen vinden en vonden bij haar aanhang.’


