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I                                       n 2021 is in meerdere opzichten een groot beroep gedaan op alle betrokkenen bij de  

scholen. In 2022 zal dat waarschijnlijk weer het geval zijn, hoe graag we wellicht ook wat meer 

rust zouden willen zien. Het kan ertoe leiden dat je als directeur(-bestuurder) voor  

situaties komt te staan die een andere leiderschapsstijl verlangen. Hier gaat de column van  

VBS-voorzitter Artho Jansen over. Zelf is hij altijd voorstander geweest van het zo diep mogelijk in 

de organisatie organiseren van taken en bevoegdheden. ‘Dienend leiderschap’ noemt hij dat. Maar 

hoe zit dat in crisissituaties, waar die ruimte er niet altijd is omdat er snel beslissingen moeten 

worden genomen of overheidsbeleid moet worden uitgevoerd? En wat als het besluit  

betekent dat je een andere invulling geeft aan de idealen van de school en ouders? Blader snel 

door naar pagina 9 waar Artho er dieper op in gaat. Sjoerd Beugelsdijk zoomt op pagina 4 meer 

in op de leerkracht. Hij erkent de druk op het onderwijs, maar hij plaatst ook de kant tekening 

dat we veel met die druk bezig zijn. Door (steeds) naar anderen te wijzen, organiseer je volgens 

hem soms je eigen ongeluk. Hij stelt daarom voor om de regie meer in eigen handen te nemen 

en te kijken naar wat je zelf kunt doen. Denk aan ‘nee’ zeggen of in een bepaalde situatie de bal 

terugkaatsen naar bijvoorbeeld een ouder en te vragen wat zijn of haar inzet is.

Je gedachten over dit alles zou je op een zogenaamde B-agenda kunnen plaatsen. Bij een 

A-agenda staat efficiency voorop. Een B-agenda verlangt juist een benen-op-tafel-gevoel en 

onderzoekende houding, om ideeën te laten rijpen. Een tip van vernieuwingsadviseur Suzanne 

Leijendekkers (zie pagina 10), die zij op haar beurt heeft van organisatieadviseur Jacques Pijl. 

Meer tijd voor met-de-benen-op-tafel, dat wens ik sowieso iedere school in 2022 toe. Voor de 

benodigde rust en inzichten, en omdat er na deze tijd ook weer een nieuwe tijd komt. 

Edward Moolenburgh

PS: We zijn benieuwd naar je mening over De VBS. Binnenkort ontvang je via de mail van ons een 

korte peiling. Fijn als we van je mogen horen!

Vaker met je benen op tafel

Wat VBS voor u deed
 

 In september organiseerde VBS met 

andere profielorganisaties het Onder-

wijsontbijt. Kamerleden en onder-

wijsprofessionals spraken onder meer 

over kansengelijkheid, het lerarente-

kort en ruimte voor het pedagogisch 

perspectief in het onderwijs.

 Het P&O Netwerk po kwam dit 

najaar twee keer bijeen. De eerste 

keer stonden de vragen die je mag 

en moet stellen aan de bedrijfsarts 

tijdens de re-integratie van een zieke 

werknemer centraal. De tweede keer 

ging het gesprek over hoe je als 

P&O’er meer betrokken kunt raken bij 

het strategisch personeelsbeleid. 

 Dat er meer aandacht en ruimte 

moet komen voor het pedagogisch 

perspectief in het onderwijs, heeft VBS 

samen met andere profielorganisaties 

eerder al in een Manifest beschre-

ven. Deze is in oktober middels een 

gezamenlijke brief nog eens onder 

de aandacht gebracht bij de Tweede 

Kamer. Lees hierover het interview met 

Wouter Groot op pagina 12.

 Het kabinet wil sneller kunnen 

ingrijpen bij scholen waar de kwaliteit 

en veiligheid in het geding is. Maar de 

wet Uitbreiding bestuurlijk instru-

mentarium die dit mogelijk moet 

maken, is onvoldoende onderbouwd 

vinden VBS en andere profielorga-

nisaties. In een brief aan de vaste 

Kamercommissie van OCW hebben 

we de Kamer en het Kabinet verzocht 

om te zorgen voor een empirisch 

gefundeerde argumentatie en analyse.

 In november bracht VBS twee leden 

met elkaar in contact. Op deze ma-

nier vond Brigitte Lang, de vrij nieuwe 

directeur van De Nieuwe School, een 

meer ervaren sparringpartner in 

Sanne de Graas, lid van het leider-

schapsteam van De Casimirschool. 

Voorwoord

Tekst

Edward Moolenburgh,  

directeur VBS

Fotografie 

Eleonora Moolenburgh  

www.vbs.nl

emoolenburgh@vbs.nl
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Verbinding

Polarisatie? Vergroot je 
kennis en luister

Zwarte Piet, boeren en stikstof, corona: Neder-

land polariseert. In ‘De verdeelde Nederlanden’ 

laat Beugelsdijk zien dat wij in een perfecte storm 

terecht zijn gekomen. Globalisering en individu-

alisering hebben tot sterk uiteenlopende visies 

op identiteit geleid. Beugelsdijk: ‘Polarisatie is 

dat leefwerelden steeds verder uit elkaar komen 

te staan en dat mensen steeds minder begrip 

krijgen voor de leefwereld van de ander. Doorge-

slagen diversiteit eigenlijk, segregatie.’

Zijn boek is toegan-

kelijk geschreven en 

is interessant voor 

iedereen die te maken 

heeft met de polari-

serende samenleving 

die steeds zwaardere 

eisen aan ze stelt. De 

directeur, leerkracht, 

bestuurder en ouder 

kunnen allemaal iets 

uit dit boek halen. 

Vanuit historisch perspectief en verbindingen 

leggend onderzoekt Beugelsdijk waar deze pola-

risatie vandaan komt. Het onderwijs komt in zijn 

boek geregeld aan de orde en is ook de focus van 

ons gesprek.

Maak kleine klassen de norm
Kinderen leren en ontdekken samen, dat is het 

ideaalbeeld van de school. Tegelijkertijd kan het 

onderwijs ook tot segregatie leiden. Beugelsdijk: 

‘Dat zie je bijvoorbeeld heel sterk met de toe-

gang tot schaduwonderwijs. Dat vind ik echt heel 

kwalijk. Iets publiekelijk wordt op grond van het 

individuele belang een marktproduct.’ Is dat nog 

te stoppen? ‘Soms ben ik optimistisch gestemd 

omdat Onderwijsraad, SER en dergelijk het gevaar 

van segregatie erkennen. Op een ander moment 

ben ik pessimistisch omdat het zo snel toeneemt. 

Feit blijft dat factoren die tot segregatie leiden 

vrij structureel zijn. Dat betekent dus dat je er 

doelbewust mee aan de slag moet.’

Beugelsdijk analyseert niet alleen maar draagt 

ook oplossingen aan. ‘Ik snap dat er discussie is 

over onderwijskwaliteit en dat het moeilijk is om 

personeel te vinden. Een gouden knop bestaat 

niet, maar is er wel eentje die heel dichtbij komt: 

maak kleinere klassen de norm. De kwaliteit van 

onderwijs gaat dan omhoog, de docent – waar 

je gelijk even een deel administratie weghaalt - 

heeft meer plezier in het werk en de verschillen 

tussen leerlingen kunnen meer aandacht krijgen, 

wat ook ouders weer blij maakt.’

Voor de creatie van kleinere klassen zijn er 

twee actoren aan zet, vervolgt Beugelsdijk. ‘Het 

Tekst

Akke Tick

Beeld

Sjoerd Beugelsdijk

‘Leuk, jij denkt er 
anders over, vertel!, 
als we dat nu eens in 
alle scholen hangen’

Scholen open, scholen dicht … de argumenten van schoolbestuurders vliegen op 

het moment dat dit artikel geschreven wordt ons via diverse media om de oren. 

Vele standpunten, vele meningen. Het was een prettig toeval dat De VBS juist nu 

sprak met hoogleraar en intern toezichthouder Sjoerd Beugelsdijk over zijn boek 

‘De verdeelde Nederlanden’. Een gesprek over dat scholen leefwerelden bij elkaar 

kunnen brengen, maar ook kunnen segregeren. Over de school als McDonalds 

waar je onderwijs bestelt. Over verantwoordelijkheid.
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ministerie van OCW moet kleinere klassen de 

norm maken en structureel hiervoor geld vrij 

maken. Structureel geld betekent stoppen met 

de Nederlandse trend om structurele uitgaven 

tijdelijk te financieren. En zo duur is het niet. 

We hebben 8.5 miljard gestoken in NPO, een 

fractie hiervan is nodig om kleine klassen te 

bewerkstelligen. De tweede actor is de gemeente 

voor huisvesting, want kleinere klassen vragen 

om meer ruimte. Er staan veel panden in binnen-

steden leeg, kantoren worden minder gebruikt. 

Daarvan zou je dus ook schoolgebouwen kunnen 

maken.’ Klinkt eenvoudig, maar hoe komt het dat 

het niet gebeurt? Beugelsdijk: ‘Heel simpel, het 

heeft geen prioriteit. Bij ons allemaal niet want de 

overheid dat zijn wij.’

Neem de regie en draag 
verantwoordelijkheid
Beugelsdijk kijkt enerzijds naar de overheid als 

systeem maar ook naar de individuele verant-

woordelijkheid. De druk op het onderwijs is 

groot, dat erkent ook Beugelsdijk. Toch plaatst 

hij, en dat past bij zijn constatering ‘de overheid 

dat zijn wij’, ook kanttekeningen bij hoe we 

ermee omgaan. ‘We besteden soms best wel 

veel tijd aan praten over de druk, over de ander 

die iets moet doen of vervelend doet, over de 

verantwoording en over de overheid, terwijl we 

misschien ook wel eens meer naar onszelf kun-

nen kijken en de regie zouden kunnen nemen. 

Bijvoorbeeld: doe het minimum aan verantwoor-

ding en laat de rest zitten. Door geen nee te 

zeggen en naar de ander te wijzen, organiseren 

we soms ook ons eigen ongeluk.’

‘Ouders stellen zich soms net zoals bij McDo-

nalds op: ik bestel onderwijs. Hun eigen aandeel 

in de vorm van ouderbetrokkenheid zoals ouder-

avonden en meehelpen bij uitstapjes, nemen ze 

dan niet op zich. Overigens begrijp ik het ook 

wel. Ouders vertalen de druk die ze zelf op de 

arbeidsmarkt ervaren naar het onderwijs toe.’ Als 

hoogleraar binnen de universiteit maar ook als 

intern toezichthouder bij VBS-lid de Groningse 

Schoolvereniging probeert Beugelsdijk zijn 

analyses voor te leven. ‘Ik kaats geregeld de bal 

terug en vraag naar de eigen inzet. Bij verzoeken 

van ouders is de vraag: Moeten we dat als school 

doen? Waar stap jij als ouder in? Die vragen kan 

iedereen in de school, in de maatschappij zich 

stellen. Je geeft dan ruimte aan individualisering 

in combinatie met eigen verantwoordelijkheid.’

Er is hoop …
Hoe zwaar de materie en de reden tot zorg over 

polarisatie in Nederland ook is, het boek eindigt 

hoopgevend met verandersuggesties die te 

maken hebben met gedrag en structuur. Daarbij 

is opvallend dat je in het boek Beugelsdijk niet 

kunt vangen in een kamp: links, rechts, markt, 

overheid … hij bekijkt ze allemaal kritisch. Het 

boek ‘De Verdeelde Nederlanden’ is meer dan 

ooit een aanrader!  

Sjoerd Beugelsdijk is hoogleraar aan de faculteit 

Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Hij is tevens lid van het bestuur van 

VBS-lid de Groningse Schoolvereniging. Zijn boek 

‘De verdeelde Nederlanden, hoe een perfecte 

storm een klein land dreigt te splijten (en wat we 

daaraan kunnen doen)’ is uitgegeven door Balans.

Sjoerd 

Beugelsdijk

Hoe verklaar je polarisatie 
aan kinderen?

Ben of ken jij een kinderboekenschrijver en wil je 

het boek mee omschrijven naar een kinderboek? 

Neem dan contact op met Sjoerd Beugelsdijk.



» 6 VBS - januari 2022

Heerlijk, vakantie, denkt je werknemer. Toch komt er voor jou als werkgever administratief 

gezien heel wat bij kijken. Ten eerste gelden er specifieke regels wat betreft de opbouw, 

zowel voor po, so als vo. En hoe zit het met de opbouw bij werknemers die ziek zijn, of  

bij stagiairs? Een overzicht.

Opbouw vakantieverlof  
(tijdens ziekte)  

Vakantieverlof ondersteunend 
personeel
Onderwijsondersteunend personeel heeft bij 

een werkweek van 40 uren recht op 426 uren 

vakantieverlof. Dat zijn 160 uren wettelijke en 

266 uren bovenwettelijke vakantiedagen. In 

tegenstelling tot leerkrachten zijn onderwijs-

ondersteuners vrij om de vakantiedagen op 

te nemen buiten de schoolvakanties. Wel kan 

de werkgever bepaalde dagen of periodes als 

verplichte vakantie aanwijzen.

Ziekte / arbeidsongeschiktheid
Heeft een leerkracht in een jaar (gerekend van 

oktober tot oktober) door ziekte minder dan 

160 uren vakantieverlof kunnen opnemen, dan 

moeten de niet genoten vakantie-uren gecom-

penseerd worden. Deze uren komen dus niet te 

vervallen totdat de leerkracht de mogelijkheid 

heeft om deze uren op te nemen. Worden de 

uren tijdens het dienstverband niet opgenomen, 

dan moeten deze bij het einde van het dienst-

verband (bijvoorbeeld na een lange periode 

van arbeidsongeschiktheid) alsnog uitbetaald 

worden. Heeft een leerkracht wel 160 uren of 

meer vakantie kunnen opnemen in een jaar, dan 

vervallen de overige opgebouwde vakantie-uren. 

Een leerkracht die in de zomervakantie vijf 

dagen ziek is geweest maar de rest van het jaar 

voor de klas heeft gestaan, heeft dus geen recht 

op compensatie van de vijf niet genoten vakan-

tiedagen. Alleen de wettelijke dagen worden in 

het po en so gecompenseerd bij ziekte, niet de 

bovenwettelijke dagen.

Het vakantieverlof wordt zowel in het primair, 

speciaal als voorgezet onderwijs opgebouwd 

van 1 oktober tot 1 oktober van het volgende 

jaar. Voor werknemers die in deeltijd werken 

is het aantal uren vakantieverlof naar rato. Als 

werkgever moet je zicht houden op de opbouw 

en opname van het vakantieverlof.

Vakantieverlof leerkrachten
Tot enkele jaren geleden hadden leerkrachten in 

het primair en speciaal onderwijs vakantieverlof 

als de leerlingen vrij hadden. Nu bepaalt de cao 

po dat een leerkracht bij een fulltime aanstelling 

428 uren vakantieverlof heeft. Dat zijn 160 uren 

wettelijke vakantiedagen, ofwel vakantiedagen 

waar je volgens de wet recht op hebt. Daarnaast 

kan een werkgever extra vakantiedagen geven, 

ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. 

In de cao po is afgesproken dat dit in totaal 268 

uren zijn. De wettelijke vakantiedagen hebben een 

beperkte geldigheid. Een leerkracht moet deze op-

nemen binnen zes maanden na het jaar waarin het 

verlof is opgebouwd. De bovenwettelijke vakantie-

dagen zijn vijf jaar geldig, en daarom maakt een 

leerkracht altijd eerst de wettelijke vakantiedagen 

op. In het voorgezet onderwijs hebben leerkrach-

ten vakantieverlof tijdens de schoolvakanties. 

Daarnaast hebben zij recht op vijf extra dagen 

buiten de schoolvakanties. In principe geldt voor 

zowel het po, so als vo dat wanneer een leerkracht 

op alle werkdagen binnen de betrekkingsomvang 

werkt en de schoolvakanties geniet (met uitzonde-

ring van eventuele terugkomdagen), de leerkracht 

alle opgebouwde vakantie-uren geniet.

Tekst

Nienke Daniëls

Meer info, mail naar 

helpdesk@vbs.nl

Ledenservice / Helpdesk
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Voor leerkrachten in het vo geldt dat zodra hij of zij 

in een schooljaar twintig dagen (wettelijke vakantie-

dagen) vakantieverlof heeft genoten, bij samenloop 

van ziekte en vakantieverlof de verdere (bovenwet-

telijke) vakantiedagen komen te vervallen. Ook hier 

geldt dus dat wanneer een leerkracht in de zomerva-

kantie een weekje ziek is geweest en de rest van het 

jaar voor de klas heeft gestaan, hij geen recht heeft 

op compensatie van het niet genoten vakantieverlof. 

Onderwijs ondersteunend personeel in het vo dat 

te kampen krijgt met ziekte, bouwt gedurende de 

24 maanden van het ziekteverlof alleen wettelijke 

vakantiedagen op. Op de bovenwettelijke vakantie-

dagen mag alleen de laatste zes maanden van de 

arbeidsongeschiktheid aanspraak worden gemaakt. 

Vaststellen vakantieverlof tijdens ziekte
Wanneer er sprake is van ziekte moet de werkge-

ver de werknemer actief erop attenderen dat hij 

of zij (als de ziekte dit niet in de weg staat) de 

mogelijkheid heeft om vakantieverlof op te nemen, 

én dat een deel van het vakantieverlof in beginsel 

vervalt als het niet wordt opgenomen. Je doet er als 

werkgever sowieso verstandig om met een zieke 

werknemer (en eventueel de bedrijfsarts) afspraken 

te maken over de vakantiedagen en de mogelijkheid 

om hiervan te genieten. Neemt een zieke werknemer 

vakantieverlof op, dan moet hij dit aan de werkgever 

kenbaar maken. Mocht er discussie ontstaan of de 

zieke werknemer wel of niet vakantie heeft genoten, 

schakel dan de bedrijfsarts in om dit te bepalen.  

Vakantieverlof en tijdelijke 
werknemers

Anders dan voorheen bepaalt de cao po niet langer dat 
het dienstverband van een werknemer die vóór 1 maart 
is benoemd, doorloopt tot en met 31 juli. Je ziet dan ook 
steeds vaker dat tijdelijke dienstverbanden aflopen op de 
laatste schooldag. Na afloop van dit dienstverband wordt 
de werkgever er vervolgens mee geconfronteerd dat de 
werknemer niet het volledige aantal uren opgebouwd 
vakantieverlof heeft kunnen opnemen. Deze dienen dan 
alsnog uitbetaald te worden. Dat zit zo.

Voor werknemers die in dienst zijn geweest vanaf de 
eerste tot aan de laatste schooldag geldt dan dat zij een 
deel van een schooljaar hebben gewerkt. Voor dat deel 
– circa tien en een halve maand - wordt vakantieverlof 
opgebouwd, evenredig aan de 428 uren waar de 
werknemer conform de cao recht op heeft. Dat is dus 
ongeveer 375 uren. Omdat het aantal uren vakantieverlof 
buiten de zomervakantie aanzienlijk minder is dan dit 
aantal, heeft de werknemer recht op uitbetaling van 
de niet genoten vakantiedagen. De bepaling van het 
vervallen van de vakantiedagen als de werknemer het 
wettelijk minimum van 160 uren heeft opgenomen, geldt 
hier namelijk niet. Deze bepaling heeft alleen betrekking 
op vakantieverlof tijdens ziekte.
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  Kijkje achter de schoolmuur     Ook zo benieuwd hoe andere scholen 
werken of innoveren? Deze rubriek geeft  
je inspiratie en ideeën.

‘De opleidingsschool verkleint de kloof tussen theorie en 

praktijk’, vindt Hunziker. ‘Als leerkracht draag je het vak 

over aan nieuwe collega’s, daar leren student en mentor 

van.’ De Werkplaats ervaart die voordelen ook. ‘Studenten 

zijn bij de studiedag en bij de oudergesprekken. Er waait 

een frisse wind door de school. Soms stellen studenten 

verwonderingsvragen: waarom doen jullie dat zo? Dat 

houdt je scherp. Soms zijn het prikkelende vragen. 

Waarom maken we in groep 3-4 niet ook een spelhoek 

net als bij de kleuters, vroeg een stagiair. Zij heeft een 

pizzeria ingericht en daarmee het reken- en taalonderwijs 

spelenderwijs aangeboden. In groep 7-8 werken we 

thematisch met projecten. Studenten helpen mee het 

programma te verdiepen, komen met nieuwe ideeën en 

geven voorbeeldlessen.’

Bulters kan het andere scholen zeker aanraden. ‘Het is heel 

fijn als eenpitter en opleidingsschool stagiaires op te leiden. 

De studenten brengen een stuk samenleving de school in. 

De pabo’s zijn bezig met een nieuw curriculum, door ons 

contact kunnen we daar enige invloed op uitoefenen. Ik zie 

het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om nieuwe 

leerkrachten op te leiden. En het biedt kansen om oud-sta-

giaires langer aan jouw school te verbinden.’  

Zo’n twaalf jaar is De Werkplaats nu opleidingsschool. Het 

begeleiden van stagiaires is volkomen vanzelfsprekend 

voor het team. ‘De eerste twee jaar voor de klas mag je 

je het vak eigen maken en soms stellen we een leerkracht 

een jaar vrij, maar verder begeleidt iedereen een stagi-

aire’, vertelt directeur Anne-Mieke Bulters. Jaarlijks leidt 

de school twaalf tot vijftien studenten op. Bulters: ’Het 

opleiden van stagiaires is geborgd in onze aanpak, men-

toren zijn getraind en we hebben twee schoolopleiders 

die coördineren, begeleiden en contact onderhouden met 

de Marnix Academie. Doordat we heel dichtbij de praktijk 

staan, zie je sneller die heeft wat extra aandacht nodig of 

met jouw kwaliteiten pas je beter bij groep 7-8 dan 3-4 

bijvoorbeeld.’  

De Marnix Academie in Utrecht is de pabo waarmee De 

Werkplaats samenwerkt als opleidingsschool, een partner-

schap noemen ze het. ‘Voordat er opleidingsscholen wa-

ren, liepen studenten ook stage. Het knelde soms, omdat 

de opdrachten van de stagiair niet altijd pasten bij waar 

de leerkracht in de klas mee bezig was’, herinnert Martin 

Hunziker zich. Hij is relatiebeheerder van De Werkplaats 

namens de Marnix Academie.

De pabo had de behoefte om veel meer gezamenlijk 

studenten op te leiden. ‘We wilden echte samenwerking 

tussen pabo en basisscholen, een partnerschap. Zo’n veer-

tig procent van de opleiding vindt nu op de basisschool 

plaats. Daarom betalen we ook voor de schoolopleiders, 

omdat zij een deel van de opleiding verzorgen. We leiden 

inmiddels al onze studenten binnen een opleidingsschool 

op’, zegt Hunziker. De Marnix Academie werkt op dit 

moment samen met zo’n 350 scholen in de regio Utrecht.

Tekst

Jaan van Aken

Fotograaf

Rob Niemantsverdriet

www.wpkeesboeke.nl 

www.marnixacademie.nl

Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleiding 
en basisschool. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen 
de opleiding en de onderwijspraktijk. De Werkplaats in Bilthoven is 
al jarenlang opleidingsschool en vindt het ontzettend fijn ieder jaar 
verantwoordelijk te zijn voor het opleiden van 12 tot 15 studenten.

‘Heel fijn als eenpitter en opleidings-
school stagiaires op te leiden’

Foto van De Werkplaats, uit de online  
fototentoonstelling ‘Een leven lang leren’, zie ook pagina 17.
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Leiderschap in roerige tijden
Column

Tekst

Artho Jansen, 

 voorzitter VBS  

en bestuurder 

Vrijescholen Zuidwest 

Nederland

I                       k ben onder de indruk van wat schoolleiders en 

rectoren de afgelopen periode met hun scholen 

voor elkaar hebben gekregen. De flexibiliteit 

die is opgebracht was enorm, de nawerking 

ingrijpend en we zijn er nog niet. De combinatie 

van vermoeide leerkrachten, onderwijs op afstand 

en leerlingen die meer moeite hebben om in vorm 

te komen, maakt de komende tijd kwetsbaar, 

hoeveel extra NPO-gelden er ook beschikbaar 

komen. Deze tijd vroeg en vraagt om een herijking 

van je leiderschapsstijl. Past die nog bij de situatie 

waarin scholen terecht zijn gekomen? 

Ik ben altijd voorstander geweest van het zo 

laag mogelijk in de organisatie organiseren van 

taken en bevoegdheden. Om direct betrokkenen 

zo veel mogelijk invloed te geven op hun eigen 

werk, zodat zij hun eigen inzichten binnen de 

afgesproken kaders kunnen realiseren. De rol van 

bestuurder is in dat geval denk ik die van “dienend 

leider”, met bij tijd en wijlen een sturende en 

bewakende rol. Hierbij begint de leidinggevende 

altijd bij het begin: waarom was déze school in 

het leven geroepen, wat is het hogere doel en haar 

toegevoegde waarde? 

In de afgelopen crisistijd moesten echter op 

korte termijn veel, elkaar soms tegensprekende, 

beslissingen genomen worden. Hierbij was 

de beslissingsruimte vaak (zeer) beperkt en 

was er gewoon sprake van het uitvoeren van 

overheidsbeleid. Sommige bestuurders hebben 

dit soort besluiten naar zich toegetrokken en 

daarmee de scholen (mogelijk) ontlast, andere 

bestuurders hebben vooral veel ruimte gegeven 

aan scholen om invulling te geven aan de 

verplichtingen, zonder details centraal voor 

te schrijven. Ik heb niet de indruk dat de ene 

aanpak veel effectiever is geweest dan de andere, 

waardoor ook hierin het dienend leiderschap een 

functie kon blijven hebben.

Bij veel VBS-leden zal het sturen op waarden 

een open deur zijn: de veelal kleine scholen 

hebben een specifiek én een ideëel doel. Leraren, 

leerlingen en ouders kiezen speciaal daarom voor 

deze school. Daar verandert in deze lastige tijd 

niet zo veel aan, maar het kan wel helpen om die 

verbondenheid en dat ideaal wat nadrukkelijker te 

noemen. ‘Dat is toch waarom we het met z’n allen 

deden? Daar verandert deze crisis niets aan.’ 

Tegelijkertijd werpt deze crisis nieuwe 

vraagstukken op en blijkt dat sommige ouders 

en leraren een andere invulling van de idealen 

verwachten dan waarvoor de school kiest. Het 

meest duidelijke zie je dit bij het toepassen van 

de OMT-adviezen. Op grond van de vrijheid die 

de school normaal omhelst, verwachten sommige 

ouders dat dit nu ook wordt toegepast en dat 

protocollen genegeerd worden. Andere ouders 

vragen op grond van dezelfde idealen juist om 

zorgvuldigheid en veiligheid. Daarbij gaat het over 

medische aspecten en gevolgen waar schoolleiding 

en bestuur geen deskundigheid van hebben. 

De verwijzing naar de waarden van de school, 

die in andere gevallen vaak effectief is, roept hier 

dan juist discussies op over de interpretatie. Dit 

leidt er toe dat bepaalde ouders, die in andere 

tijden vaak loyaal waren aan het schoolbeleid, 

zich nu teleurgesteld voelen. Het toepassen van 

dienend leiderschap is dan lastiger en dus zie 

je in de huidige tijd dat er vaker wordt gekozen 

voor een zogenaamd uitvoerend leiderschap: het 

voldoen aan de eisen van de 

overheid. Begrijpelijk, maar 

waak voor automatisme. 

Zelf probeer ik ook in 

dit soort tijden nog zo 

veel mogelijk te blijven 

handelen vanuit de 

waarden die onze 

scholen voorstaan. 

Ik gun andere 

scholen 

hetzelfde.  
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Rol directeur(-bestuurder) 
bij innovatie

een school continu opereert. Voor 

de directeur(-bestuurder) is het de 

kunst om zichzelf en zijn team hier 

regelmatig uit te halen, én het hier en 

nu goed te blijven regelen.’  

Als tip verwijst ze hierbij naar orga-

nisatieadviseur Jacques Pijl. ‘Hij raadt 

organisaties aan een A- en B-agenda 

te hanteren, waarbij de A-agenda 

staat voor het overleg waarin het da-

gelijkse management wordt bespro-

ken. Daar staat efficiency voorop: 

knopen doorhakken, besluiten ne-

men en door. Bij de B-agenda wordt 

vooral een onderzoekende houding 

van eenieder verlangd. Tijdens deze 

vergadering hoeft er in beginsel niets 

besloten te worden. Ingebrachte idee-

en of inzichten mogen mee naar huis 

om verder te rijpen, om het tijdens 

de volgende vergadering weer verder 

uit te denken.’ De A-agenda brengt 

een andere fysieke modus en dyna-

miek met zich mee dan de B-agenda. 

‘Een gesprek over de lange termijn 

verlangt veel meer een met-de-benen-

op-tafel gevoel. Het gaat langzamer 

en wollig taalgebruik is tot op zekere 

hoogte toegestaan.’

Let op standaard zinnen
Iets anders om als directeur(-be-

stuurder) tijdens het pionieren 

en innoveren op te letten, zijn 

veelgehoorde standaard zinnen en 

vragen uit je team. Deze vragen 

lijken in kern prima, maar als je 

goed luistert omvat het een verkapte 

vorm van weerstand. ‘Ik sprak eens 

een schooldirecteur die regelmatig 

de vraag kreeg voorgelegd, nadat 

een nieuw idee was besproken, wat 

zijn visie erop was. Door hier een 

antwoord op te geven, voer je niet 

het juiste gesprek. Sterker nog, na 

het beantwoorden van de vraag komt 

de weerstand waarschijnlijk in een 

andere vorm terug. Bijvoorbeeld via 

het voorstel een besluit uit te stellen 

tot de volgende vergadering (waar 

dan hetzelfde gesprek opnieuw 

wordt gevoerd) of het voorstel om 

een taskforce op te richten (wat nooit 

gebeurt).’ 

Volgens Leijendekkers geldt: hoe 

beter je je team en de cultuur op je 

school kent, hoe eerder je verkapte 

weerstand in de vorm van standaard 

zinnen of vragen herkent. ‘Is hier 

sprake van, leg het voorstel dan nog 

eens uit of vraag door. Het kan zijn 

dat de betreffende persoon nog niet 

klaar is voor de verandering of bang 

is dat de organisatie een gewaardeer-

Tekst

Steffie Bom

www.freedomfinder.nl

Een belangrijk onderdeel bij innoveren is wie welke rol speelt in het proces. 

Vernieuwingsadviseur Suzanne Leijendekkers van Freedom Finder zet specifiek in 

op de rol van de directeur(-bestuurder). ‘Deze persoon hoeft echt niet alles zelf te 

verzinnen. Hij of zij moet wel het team kunnen aanzetten of de energie versterken.’

Als school pionier je niet sec omdat 

het leuk is. Je doet het om klaar te 

zijn voor de toekomst. Het gaat er 

kortgezegd om een beeld te schetsen 

van de toekomstige maatschappij, uit 

te zoeken wat deze maatschappij van 

jouw school wil en scherp te hebben 

waar jij als school voor staat. Op ba-

sis hiervan kun je toetsen of je klaar 

en fit genoeg bent voor de toekomst. 

Zo niet, dan is het zaak om vast te 

stellen wat je binnen het bestaande 

kunt verbeteren, of je het een en 

ander wezenlijk moet veranderen 

of rigoureus gaat innoveren. ‘Als 

directeur(-bestuurder) pak je dit niet 

alleen op. Je doet het samen met je 

team’, vertelt Leijendekkers.

Uit het dagelijkse 
Voordat je met je team een gesprek 

over de toekomst kunt voeren, moet 

je eerst uit het dagelijkse komen. ‘De 

grootste verantwoordelijkheid van 

iedereen die op een school werkt, is 

het iedere dag opnieuw leveren van 

goed onderwijs. Niet vreemd dus dat 

het gros vooral bezig is met het hier 

en nu en minder met waar de wereld 

over vijf a tien jaar staat en wat er 

dan van de school wordt verlangd. 

Het is een spanningsveld waarin 

Interview
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de kwaliteit kwijtraakt als het wordt 

doorgevoerd. Wuif dit niet weg. Zoals 

ik weerstand zie, is het niets anders 

dan een oproep aan het systeem 

dan wel de groep om iets in stand 

te houden wat waardevol is voor de 

organisatie en/of de persoon. Het 

is spannend om over de kern van 

de weerstand te praten en echt naar 

elkaar te blijven luisteren, want je wil 

door. Maar als het je lukt je te laten 

beïnvloeden door de wijsheid van 

de hele groep, dus ook de weer-

standvoelers, dan wordt je besluit 

completer. Het helpt om te spreken 

in termen van ‘wat heb je nodig om 

mee te gaan’ en ‘we besluiten X, 

waarbij we in de uitwerking rekening 

houden met Y’. 

Leijendekkers wijst er ook nog op 

dat ieder zijn eigen (standaard) 

manier heeft om vernieuwing door 

te voeren. ‘Hiermee bedoel ik dat 

iemand uit je team wellicht niet 

zozeer tegen de vernieuwing zelf is, 

maar wel tegen de wijze waarop deze 

wordt doorgevoerd. Het gesprek 

zou in dat geval moeten gaan over 

welke wijze passend is om de 

vernieuwing door te voeren. 

Dit vergt misschien voor een 

doorgewinterde pionierende 

directeur(-bestuurder) ook 

enige aanpassing.’ 

Kijk in de spiegel
Sommige directeur(-be-

stuurders) hebben de lange 

termijn continu in het oog en 

zijn heel erg bezig met ver-

nieuwing. Anderen hebben 

dit minder. Leijendekkers 

benadrukt dat dit niet zozeer goed 

of fout is. ‘Het gaat erom dat je 

je als directeur(-bestuurder) hier 

bewust van bent. Mocht het zo zijn 

dat jouw focus minder op de lange 

termijn ligt, zoek dan iemand in 

je team die hier wel alert op is en 

geef deze een positie binnen het 

innovatieproces. Zo weet je zeker 

dat het op de agenda blijft en het 

gesprek gevoerd wordt.’

Voor directeur(-bestuurders) die 

niets liever doen dan vernieuwen, 

heeft ze ook een tip. ‘Met alleen 

het opperen van ideeën en pilots 

draaien, ben je er nog niet. Je schudt 

dan vooral de school op. Dat is 

prima, maar uiteindelijk moet de 

vernieuwing wel verankerd worden 

in het dagelijkse. Dit heeft tijd nodig 

en er zullen kinderziektes zijn. Wees 

je hiervan bewust en waardeer en 

faciliteer de mensen die dit proces 

vormgeven ook, naast de toekomst 

waar je je graag mee bezig houdt.’  

Lees op pagina 18 ook het interview 

met directeur-bestuurder Anette de 

Ruiter over waarom veranderen nodig 

is bij Stichting Nutsscholen Breda en 

hoe zij het aanpakt. 

‘Als het je lukt je te 
laten beïnvloeden 
door de wijsheid van 
de hele groep, dus 
ook de weerstand-
voelers, dan wordt je 
besluit completer’

A-agendaA-agenda

- Weektaken doornemen- Weektaken doornemen
- Vervanging juf Liza- Vervanging juf Liza

B-agendaB-agenda

- Onderwijs 2030- Onderwijs 2030
- Stimuleren ‘zelf ontdekken’, hoe?- Stimuleren ‘zelf ontdekken’, hoe?
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Tijdens de 100ste ALV van VBS die op 22 november 

voor de tweede keer in haar geschiedenis online 

plaatsvond, is de begroting vastgesteld en Pim  

Spijker herkozen als bestuurslid. Daarnaast was  

er veel aandacht voor het activiteitenverslag. 

Kernwoorden schooljaar  
2020-2021: flexibiliteit en online

netwerk- en kennissessies online door. Nieuw dit 

jaar was dat onze externe partners van onder andere 

financiën, communicatie en HR intensief werden 

betrokken bij de inhoud. Het was pionieren, waarbij 

jammer genoeg de feestelijke bijeenkomst rond 

impactvol pionieren uitgesteld moest worden. Dat 

houd je nog van ons tegoed’, beloofde Nienke.‘Ook 

onze externe contacten gingen gewoon online 

door. We zijn gesprekspartner van de Minister 

van Onderwijs, medewerkers van het ministerie, 

Kamerleden, Onderwijsinspectie, Onderwijsraad 

en andere onderwijsorganisaties. We leveren 

inbreng voor Kamerdebatten en reageren op 

internetconsultaties. Je vindt de vele thema’s in 

het activiteitenverslag.’ Nienke vroeg aandacht 

voor het manifest ‘Geef ruimte aan scholen om 

vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed 

onderwijs te bieden’. Nienke: ‘Als de coronacrisis 

iets heeft bewezen, is dat scholen vanuit ruimte 

en vertrouwen, in diversiteit en verbinding, tot 

goede oplossingen kunnen komen voor leerlingen 

en betrokkenen.’ Interessant in dit kader is het 

interview met Wouter Groot op pagina 14. 

Dit schooljaar was er ook een aantal nieuwe VBS-le-

den die voor het eerst hun schooldeuren open-

den. In augustus 2020 openden Vrijeschool De 

Zeeridder in Bergen op Zoom en Klein Rotterdam 

(van Stichting Groos) in Rotterdam Zevenkamp 

hun schooldeuren. In oktober volgde ExpeditieWijz 

in Hengelo. Om schoolstichters te ondersteunen 

heeft VBS de website schoolstarterskit.nl geactu-

aliseerd met het oog op de wet ‘Meer ruimte voor 

nieuwe scholen’ die in werking trad. Tot slot zijn 

tijdens de bijeenkomst twee filmpjes vertoond. Een 

beeldimpressie van de VBS Roadshow in het kader 

van het 100-jarig bestaan op 31 mei 2021, en een 

testimonial van René Derksen over duurzaamheid. 

Hij is directeur-bestuurder van Montessori Kind 

Centrum Aan de Basis in Veenendaal.  

‘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. 

Dat waren honderd jaar geleden in 1921 de doelen 

van VBS. Anno 2021 zijn deze doelen nog steeds 

terug te vinden in de huidige drie pijlers van VBS, te 

weten: belangenbehartiger, helpdesk/ledenservice 

en verbinder’, vertelde Nienke Daniels.

‘Ons lustrumjaar stond meer in het teken van corona 

dan in het vieren van ons lustrum’, vervolgde ze. 

‘VBS toonde zich net zoals haar leden flexibel. We 

plaatsten een coronaknop op onze website die 

veelvuldig geraadpleegd werd. Ook gingen onze 

Tekst
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Beeld

Laatste voorbereidingen voor 

slaan waterput bij Montessori 

Aan de Basis, tijdens VBS 

Roadshow op 31 mei 2021

Belangenbehartiging
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Leerling aan het roer   
Invoering Noordwijkse Methode op De Nijepoort

Column

Tekst

Peggy van Holst 

Pellekaan,  

 directeur De Nijepoort

www.denijepoort.nl  

 noordwijksemethode.nl

D                                 e Nijepoort heeft al jaren goede 

resultaten voor de vakgebieden 

rekenen, taal, lezen en spelling. Onze 

leerlingen groeien op in een omgeving met 

betrokken ouders. De kinderen weten al veel, 

zijn geïnteresseerd in de wereld om zich 

heen en stellen mooie vragen over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Helaas is er voor 

al die eigen vragen van kinderen bij het gebruik 

van traditionele lesmethoden vaak te weinig 

ruimte. Want, de lessen moeten af… Hier liepen 

we door de jaren heen steeds meer tegenaan. 

Dat moest anders. Het mooiste dat een kind 

in zich heeft – verwondering, nieuwsgierigheid 

en intrinsieke motivatie – wilden we onberoerd 

laten. 

Drie jaar geleden kozen we er daarom voor om 

de traditionele lesmethoden voor de bovenbouw 

te vervangen door thematisch werken aan de 

hand van de kerndoelen wereldoriëntatie. Ons 

bevlogen team van leerkrachten ontwikkelde 

zelfstandig een aantal thema’s voor groep 

5 tot en met 8 en voerde deze uit. 

Om te zorgen dat deze aanpak 

schoolbreed werd ingevoerd, 

zijn we uiteindelijk 

overgestapt op De 

Noordwijkse Methode 

die geschikt is voor 

de hele school, 

praktische 

handvatten 

biedt en goed 

aansluit bij 

ons motto 

‘leerling aan 

het roer’.  

De methode is gebaseerd op inzichten over leren 

en hersenen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen 

veel effectiever en efficiënter kunnen leren als 

je de lesstof naast de traditionele manier, ook 

op andere manieren aanbiedt. Daarnaast vraagt 

onze veranderende wereld om nieuwe kennis en 

vaardigheden, zoals ICT, een leven lang leren en 

internationalisering. Het doel is om elk kind te 

laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij 

van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan 

de wereld om hem of haar heen. 

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling is het 

een uitdaging om oude patronen los te laten 

en nieuwe avonturen te omarmen. Daar 

ligt een schone taak voor de schoolleider - 

bewerkstelligen dat het team elkaars talenten 

benut, elkaar steunt op lastige momenten en 

elkaar scherp houdt. Vieren wat we tot nu toe 

al hebben bereikt is daarbij belangrijk, en dat 

doen we op De Nijepoort volop! Bij het eerste 

thema van dit schooljaar - invloedrijke personen 

- gonsde het in de school van de activiteiten. 

Overal werd er groepsdoorbrekend gewerkt, 

er waren keuze ateliers over etsen in de stijl 

van Rembrandt, Pop Art, topsport, invloedrijke 

chef koks, theater en boekbinden. Bij de start 

van het thema waren alle kinderen verkleed als 

een invloedrijke persoon op school; Einstein, 

Darwin, Jeanne d’Arc en Gretha Thunberg 

schreden over de rode loper de school in, naast 

vertegenwoordigers van allerlei beroepen in 

de onderbouw. Ik ben ervan overtuigd dat 

samenwerken en plezier in leren aan de basis 

staat van prachtig onderwijs, en ben er trots op 

dat De Nijepoort hier een grote stap in zet. En nu 

maar hopen dat we zo mooi groepsdoorbrekend 

kunnen blijven werken …. 

De oogst van het keuze atelier
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‘Het gaat erom dat je weet vanuit welke opdracht je werkt en dat je die gezamenlijk met 

elkaar geformuleerd hebt’, vindt Wouter Groot, directeur-bestuurder van De Casimir-

school in Gouda. De basis daarvan vormt een gezamenlijke missie en visie. ‘De missie 

en visie werken pas echt goed als iedere leerling weet wat ze doen en waarom’, zegt 

Annemieke Bezemer, lid van het leiderschapsteam van de school.

‘Het is van groot belang dat  
een school een sterk  
pedagogisch perspectief heeft’

missie en visie werken pas echt goed als iedere 

leerling weet wat ze doet en waarom.’ Vandaar 

dat de visie en missie vertaald is in een fraai 

prentenboek voor kinderen.

Zelfbewustzijn zonder vrees
‘De kracht zit in de missie en visie’, vult Groot 

aan. De missie luidt: we bieden onze leerlingen 

Daltononderwijs naar zelfbewustzijn zonder vrees: 

voor kinderen met lef! De visie is: we willen kinde-

ren laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, 

wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te 

kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, 

door samen werken, samen leren en samen leven.

Groot zegt: ‘Het gaat erom dat je weet vanuit 

welke opdracht je werkt en dat je die gezamenlijk 

met elkaar geformuleerd hebt. De Casimirschool 

bestaat al sinds 1923 en Rommert Casimir was 

een onderwijsvernieuwer die toen al het belang 

van het pedagogisch perspectief zag. Vernieu-

wers als Casimir, Montessori, Jenaplan, Freinet en 

Parkhurst zagen een kind niet als iemand die zo 

snel mogelijk van school moest om in een fabriek 

te gaan werken. Maar als ‘mensch in wording’, 

zoals in de akte van oprichting staat. Het is mooi 

dat de waarden die je bij de oprichting al ziet nog 

steeds voortleven in onze school.’

‘Wat wil je leren’, vraagt juf in het boek ‘Jip en de 

geheime kamer van Casimir’. ‘Lezen’, zegt Jip die 

vier jaar is en voor het eerst naar de Daltonschool 

Casimirschool in Gouda gaat. In het boek is op 

speelse wijze het pedagogisch perspectief van 

de school vertaald voor kinderen. Zo helpen alle 

kinderen Jip met het vangen van letters. Dit illus-

treert de principes ‘We leren van en met elkaar’ 

en ‘We weten wat we nodig hebben om te leren’. 

Verderop in het boek is een lieveheersbeestje 

zijn stippen kwijt. Iedereen helpt mee zoeken. 

Dit staat voor: ‘We werken samen met elkaar’. En 

zo komen er nog een aantal principes terug: ‘We 

weten wat we lastig vinden’ en ‘We weten wie we 

zijn’. 

‘Een sterk pedago-

gisch perspectief 

is van groot belang 

voor een school’, zei 

Wouter Groot begin 

dit schooljaar bij het 

onderwijsontbijt 

van de gezamenlijke profielorganisaties met 

Kamerleden. Annemieke Bezemer legt uit wat ze 

daaronder verstaan: ‘Als team werken we er met 

elkaar aan om zo goed mogelijk onderwijs te 

geven. Wij weten wat onze visie en missie is. De 
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www.casimirschool.nl

‘Het gaat erom dat  
je weet vanuit welke  
opdracht je werkt’

Interview
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Continue ontwikkeling
Bezemer en Groot vinden een gezamenlijke pedago-

gische blik van groot belang omdat het zorgt voor 

focus en filter; je weet wat je wel en niet wilt. ‘Ik gun 

elke school een pedagogisch concept. Uit onderzoek 

blijkt dat een gezamenlijk pedagogisch perspectief per 

definitie resultaat oplevert’, zegt Groot. ‘Hoe bepaal je 

zonder concept je missie en visie en hoe weet je dan 

waartoe je je wilt ontwikkelen? Dan kijk je wat andere 

scholen doen en snoep je hier en daar wat weg, maar 

je raakt nooit aan de kern van je opdracht. Om leerling-

en gelijke kansen te bieden, heb je een gezamenlijke 

focus en structuur van continue ontwikkeling nodig’, 

stelt hij.

Bij Daltonschool Casimir bestaat de gezamenlijke 

focus uit drie elementen: zelfinzicht, zelfregulatie 

en zelfsturing. ‘Deze drie elementen laten kinderen 

groeien: wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik goed 

in? Dat helpt je in je ontwikkeling. Zelfregulatie zit 

in executieve functies, denk aan jezelf leren ontwik-

kelen, focus en concentratie. Zelfsturing gaat over 

hoe je zelf je ontwikkeling kunt vormgeven. En dat 

leidt allemaal tot ontwikkeling van zelfbewustzijn’, 

legt Groot uit.

Vrijheid in gebondenheid
Zelfsturend leren kun je niet zelfgestuurd leren. 

Vandaar dat de Casimirschool werkt met het program-

ma iSelf om dit kinderen bij te brengen. ‘Je bent als 

leerkracht de begeleider die nodig is om zelfsturend 

leren voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld een rekenaanpak voordoen, dan samen 

doen en daarna kunnen leerlingen het nadoen’, vertelt 

Bezemer. Niet elk kind werkt op hetzelfde moment 

aan de verwerking, dat mogen ze zelf kiezen. Dat 

vind en ouders soms spannend. ‘Je weet niet precies 

waar je kind op elk moment mee bezig is, maar die 

vrijheid zorgt juist dat alle kinderen actief bezig zijn. 

Het gaat soms anders dan ouders zelf op school 

gewend waren. Daarom laten we kinderen de rond-

leiding door de school geven, dan kunnen ze in de 

praktijk zien en horen hoe het gaat’, vertelt Bezemer.

Vanuit het voortgezet onderwijs hoort de school 

terug dat hun leerlingen zoveel hebben meegekregen; 

samenwerken, zelfstandigheid en omgaan met vrijheid 

bijvoorbeeld. ‘Dat komt niet doordat wij de zweep 

erover leggen’, lacht Groot, ‘maar omdat we vanuit een 

duidelijke visie werken. We werken altijd vanuit vrijheid 

in gebondenheid. Je neemt ruimte en geeft ruimte. Dat 

zijn mooie principes.’  

Meer aandacht voor 
pedagogisch perspectief 

VBS en de andere profielorganisaties hebben 

een manifest gepubliceerd, dat heet: ‘Geef 

ruimte aan scholen om vanuit diversiteit en 

eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden’. 

Drie thema’s, passend bij VBS, staan centraal:

 § Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een 

pedagogisch perspectief; met onder andere 

de brede vorming, zoals we die in veel 

VBS-scholen zien, als vanzelfsprekendheid;

 § Maak een lerarenagenda met aandacht voor 

de pedagogische ruimte; zeker en juist in 

een tijd van schaarste aan leerkrachten 

en ook schoolleiders is de pedagogische 

ruimte voor alle professionals in de scholen 

van groot belang;

 § Geef ruimte aan scholen om de beweging 

naar inclusiever onderwijs vorm te geven; 

in samenwerking en verbinding tussen 

gespecialiseerd en regulier onderwijs, op 

maat en passend voor iedere leerling, zonder 

onnodige belemmeringen.

Met deze oproep voor ruimte vragen we met 

elkaar om waardering van merkbare kwaliteit 

tegenover een eenzijdige focus op meetbare 

kwaliteit.



Bespaar op je energiekosten,  
stap in het collectief
De energieprijzen stijgen en vormen een serieuze post 

op de begroting van schoolbesturen en scholen. VBS 

biedt leden de mogelijkheid deel te nemen aan een 

energiecollectief dat al zesduizend locaties ondersteunt.

De energieprijzen stijgen, maar deelnemers aan het 

collectief Energie Voor Scholen hebben daar geen 

omkijken naar. 

Sinds 2003 bestaat het collectief Energie Voor Scholen, een 

initiatief van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, 

VBS en ISBO en Hellemans Consultancy als grootste energie-

inkoop adviesbureau in Nederland. Zo’n zesduizend locaties 

nemen deel aan de Europese Aanbesteding t/m 2025 voor 

aardgas en elektriciteit. Bij Energie Voor Scholen ben je aan 

het juiste adres voor energievragen, ontzorging en gemak.

Meerdere schoolbesturen hebben gemeld dat zij graag 

willen deelnemen en daarom start Energie Voor Scholen 

een nieuw collectief (Europees aanbesteed) voor de 

periode 2023 – 2025. VBS biedt je – via Energie Voor 

Scholen - graag de mogelijkheid om ook deel te nemen 

aan ons nieuwe collectief t/m 2025. Zo kunnen ook jouw 

locaties in de toekomst profiteren van de collectieve 

voordelen die ca. 70 % van de po- en vo-scholen al 

gewend zijn! 

 

Interesse? Surf naar www.energievoorscholen.nl of 

neem contact op met Karin Michgels van Energie 

voor Scholen via 06-23 69 02 88 of michgels@

hellemansconsultancy.nl. Miriam Leget (mleget@vbs.nl) 

helpt je ook graag verder. 

Bespaar tijd en geld door  
slim in te kopen

Het besturen of leiden van een of meer scholen vraagt 

om goede leerkrachten en genoeg leerlingen. Dat is geen 

nieuws. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan het 

inkopen van kantoorartikelen, digitale schoolborden en 

andere producten en diensten. Het gaat daarbij niet alleen 

om tijd, maar zeker ook om kosten voor aanschaf en 

contractbeheer. 

Schoolinkoop kan je op het gebied van inkoop en 

contractbeheer een hoop werk uit handen nemen. De 

school kan zich dan focussen op wat echt belangrijk is: 

het geven van goed onderwijs. 

VBS-leden kunnen via hun lidmaatschap eenvoudig op 

de kosten en tijd besparen. Via een samenwerking met 

Schoolinkoop bieden we al sanitaire producten, afvalverwerking, 

kantoorartikelen, busvervoer en ongediertebestrijding aan. 

Ook lopen er aanbestedingen voor digitale schoolborden en 

ICT-hardware. Daarnaast staan schoonmaak, totaalonderhoud 

gebouwen, food & catering en meubilair voor 2022 op de 

planning.

Meer weten? Surf naar schoolinkoop.nl of 

inkoopcentrumonderwijs.nl. Miriam Leget (mleget@vbs.nl)  

helpt je ook graag verder.  
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Nieuws

56 schoolstarters dienen 
aanvraag voor bekostiging in
Van de 102 initiatieven voor nieuwe scholen heeft 

ruim de helft een aanvraag voor bekostiging 

ingediend. Het gaat om veertig basisscholen (29 

nieuwe basisscholen en elf verzelfstandigingen) 

en zestien middelbare scholen. ‘Het is een vrij di-

verse groep, er zijn zowel bestaande organisaties 

als ook ouder- en lerareninitiatieven bij’, aldus  

Nicoline Vink, Schoolstarten-expert van VBS. Wij 

kunnen je helpen in alle fasen van schoolstich-

ting. Kijk ook eens op de website schoolstar-

terskit.nl. Wil je meer weten of heb je zelf een 

initiatief, neem contact op met Nienke van de 

VBS Helpdesk.

Nieuws

Vier VBS-leden in online 
fototentoonstelling ‘Een 
leven lang leren’
De online-fototententoonstelling ‘Een Leven Lang 

Leren’ geeft een mooi tijdsbeeld van het onderwijs in 

Nederland. Fotograaf Rob Niemantsverdriet, die ook 

fotografeert voor De VBS, maakte deze fotoreportage 

voor het Nationaal Onderwijsmuseum. Hij fotografeer-

de ook bij vier VBS-leden: College de Heemlanden, 

Rudolf Steiner College, Shri Vishnu hindoe school en de 

Werkplaats Kindergemeenschap. De onlinetentoonstel-

ling is te bekijken op de site van het Nationaal Onder-

wijsmuseum: www.onderwijsmuseum.nl.

Vergoeding werkeloosheids-
kosten van met NPO-gelden 
aangestelde werknemers per  
1 augustus omlaag

Medewerkers die tijdelijk zijn aangesteld op grond van 

de NPO-gelden vallen ook onder het Participatiefonds 

(PF). Wordt dit tijdelijke contract niet verlengd omdat 

de gelden eindigen of minder worden, dan kun je als 

werkgever onder voorwaarden bij het PF een vergoeding 

voor de werkeloosheidskosten aanvragen. Nu dekt het 

PF in principe nog 100% van deze kosten. Wordt het 

tijdelijke contract echter op of na 1 augustus 2021 

(datum modernisering PF) beëindigd, dan vergoedt het PF 

nog maar 50%. Wel kun je dan als werkgever een verzoek 

indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10%. 

Meer informatie vind je onder de NPO-knop op VBS.nl.

UBO-register ook verplicht 
voor alle schoolbesturen

Alle schoolbesturen moeten zich voor 27 maart 2022 

verplicht inschrijven in het UBO-register bij de Kamer 

van Koophandel. UBO’s staat voor Ultimate Beneficial 

Owners, ofwel mensen die zeggenschap hebben over 

een organisatie. Voor scholenorganisaties zijn dat de 

bestuurders van een vereniging of stichting. Het UBO- 

register komt voort uit Europese regelgeving. Het 

draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het 

financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefi-

nanciering. Het UBO-register maakt het transparanter wie 

aan de touwtjes trekt bij organisaties. Denk in dit kader 

ook aan je bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Voor meer informatie, bel Nienke van de VBS Helpdesk.

‘De energieprijzen stijgen, maar deelnemers aan het collectief Energie Voor Scholen 

hebben daar geen omkijken naar. Bespaar mee via www.energievoorscholen.nl 

Volg je ons al op sociale media?    www.linkedin.com/company/vbs/  
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Het Columbusmodel als  
onderlegger voor de toekomst

Van uitstel kwam geen afstel bij Nutsbasisscholen 

Breda. De studiedag in 2020 werd wegens corona 

verplaatst naar oktober 2021. Kosten noch moeite 

werden gespaard om ontmoeten te faciliteren en 

er een inspirerende dag van te maken. De Ruiter: 

‘Elkaar ontmoeten was naast samen ontwikkelen 

dan ook een belangrijk doel van onze dag. De 

prachtige locatie Podium in ’s-Hertogenbosch, de 

inspirerende dagvoorzitter Dieter Möckelmann, 

Innovator Jef Staes en Robin van Galen, tot voor 

kort bondscoach van het Nederlands Waterpolo 

vrouwenteam, maakten van het plenaire gedeelte 

een bron van inspiratie. Trommelsessies van Bart 

van Gerwen zorgden voor ontspannende inter-

mezzo’s. Verandering en diversiteit vormden de 

rode draad in alle presentaties. Jef Staes en Robin 

van Galen hadden allebei, doch verschillend, 

zeer rakende presentaties. Staes gaf iedereen, 

creator, pioneer, follower of settler al lachend een 

steek en wist zo de zaal door elkaar te schudden. 

Van Galen vertelde over teamprocessen en het 

aandacht geven aan de hele mens. De deelnemers 

in de zaal konden de echte Olympische gouden 

plak van de van de Olympische Spelen in 2008 in 

hun handen houden.

Alle sprekers in het plenaire gedeelte vormden 

een ring rondom de kern van het programma: 

spreker Hans Hoornstra. Hij nam samen met mo-

deratoren de medewerkers van Nutsbasisscholen 

op ontdekkingsreis.

21e-eeuwse vaardigheden
Waarom is veranderen nodig bij de Stichting Nuts-

scholen Breda? De Ruiter voelt een urgentie. ‘Het 

is onze verantwoordelijkheid om kinderen voor te 

bereiden op een toekomst die we nog niet zien. 

Wat we wel weten is dat digitalisering daar een 

belangrijke rol in speelt. Voor ons als stichting is 

dan ook een belangrijke vraag hoe gaan we leer-

krachten voorbereiden op 21e-eeuwse 

vaardigheden zodat kinderen dat voelen 

in het onderwijs. Digitale geletterdheid 

is daarbij maar een kant van het verhaal, 

de mindset van de medewerkers speelt 

een belangrijke rol. Hoe wendbaar, hoe 

flexibel ben je zelf.’

In hun zoektocht naar ondersteuning 

bij dit proces kwam De Ruiter in contact 

met Hans Hoornstra. Hij ontwikkelde 

Tekst

Akke Tick

www.nutsscholenbreda.nl

Stichting Nutsbasisscholen Breda is toe aan een nieuw strategisch 

beleidsplan. Dit strategische beleidsplan maakt algemeen directeur-

bestuurder Anette de Ruiter in samenwerking met alle medewerkers 

van de vijf scholen. De kernvraag: ‘Wat verlangt de huidige tijd van ons 

onderwijs.’ Het Columbusmodel van 21ste eeuwse vaardigheden vormt 

de onderlegger voor de beantwoording.

‘Het is onze verantwoordelijkheid  
om kinderen voor te bereiden op  
een toekomst die we nog niet zien.’

Interview
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samen met Wijnand van Lieshout het Columbus-

model. De Ruiter: ’We kennen in ons onderwijs 

natuurlijk de 21e-eeuwse vaardigheden van SLO. 

Onze scholen zijn daar ook echt wel al mee bezig, 

maar de impact ervan op het onderwijs was niet 

zo zichtbaar. We willen het nu als leidraad, als 

onderlegger van het beleid nemen. Digitalisering 

is een nieuwe laag in onze werkelijkheid. Dat 

vraagt pionieren van het onderwijs, van ons als 

stichting.’

Het Columbusmodel
Het Columbusmodel (zie figuur) kent twaalf 

vaardigheden. De Ruiter: ‘De twaalfde vaardig-

heid is ondernemendheid. Het andere in het oog 

springende verschil is dat de term ‘probleem 

oplossen’ is vervangen door het begrip ‘droom-

denken’. Iedere medewerker heeft een vragen-

lijst ingevuld waaruit een Columbuspaspoort is 

ontstaan: dat is het startpunt.’

De zeventig vragen die leiden tot het Columbus-

paspoort zijn divers van aard. Van vragen over 

hardware (hdmi-kabel en RAM), algoritmes van 

Facebook, tot de impact van sociale media. Maar 

ook vragen over teamwerk, feedback ontvangen 

en luistervaardigheden. De resultaten – die je 

binnen twee minuten in je mailbox ontvangt – 

geven je talige feedback op de diverse stuwen-

de, verbindende en dragende vaardigheden in 

het model. De Ruiter: ‘ De feedback overstijgt 

de analyse. Het geeft daarnaast ook tips om de 

vaardigheden te verbeteren. Ook zijn er filmpjes 

beschikbaar die de achtergrond en zo je wilt 

noodzaak van de vaardigheden uitleggen’

Naast feedback op de vaardigheden spelen de 

zogeheten zeeën van mindset een belangrijk 

rol. Het kwadrantenmodel onderscheidt vier 

mindsets: de zee van impulsen, routine, strijd en 

impuls. Het paspoort geeft aan in welke positie jij 

je bevindt. Iedere positie heeft eigen bedreiging en 

maar ook kansen. De Ruiter: ‘Jezelf kennen is een 

belangrijke basis om vanuit te werken. Het is niet 

zozeer belangrijk in welk kwadrant jij zit. Wel 

is het bij verandering nodig dat je naar je eigen 

positie durft te kijken. Te kijken naar de vraag 

waartoe wil ik mij ontwikkelen.’ Het Columbus-

paspoort is trouwens anoniem, wel krijgen we 

een beeld van hoe we als Stichting staan. 

Columbus in Den Bosch
Tijdens de dag wisselden de plenaire sessies  

zich af met workshops. De Ruiter: ‘De work shops  

wer d en per groep ingevuld en daarnaast was 

er een MT groep. De insteek was dieper in het 

Columbus model duiken en vertaalslagen maken 

naar de praktijk. We hebben hierbij bewust  

gekozen voor moderatoren. Niet te veel presenta-

ties, maar juist samen aan de slag.’ 

Aan het einde van de dag toonde De Ruiter 

zich een tevreden bestuurder: ‘Ik heb heel veel 

enthousiaste mensen gezien, heb veel inspiratie 

opgedaan. Waar we gaan uitkomen weet ik niet, 

maar ik heb alvast genoten van deze stap in het 

proces ernaar toe.’

Lees op pagina 10 meer over de rol van direc-

teur(-bestuurders) bij innovatie.   

Voor meer informatie over het Columbusmodel,  

zie www.digitaleintelligentie.nl



26
JAN 
2022

VBS Kennissessie – Bekostiging (v)so
26 januari, van 19.30 tot 20.30 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.

9
FEB 
2022

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

Over de rol van het bestuur en het interne toezicht, en de verhouding tussen het bestuur en de 
directie. Speciaal voor (startende) bestuurders van kleine schoolbesturen in het po, al dan niet 
in de rol van interne toezichthouder. 

17
MRT 
2022

VBS Kennissessie – Personeelsvraagstukken po / so
17 maart, van 19.30 tot 20.30 via Teams

Tijdens deze kennissessie gaat HRM-specialist Louis van Loon dieper in op formatie, werving, 
selectie en een toekomstgericht functiebouwwerk. Je krijgt onder meer inzicht in hoe je het 
werk anders kunt verdelen en wat het ideale functiebouwwerk voor jouw organisatie is. 

13
APR 
2022

VBS Kennissessie – Bekostiging po
13 april, van 19.30 tot 20.30 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.

VBS Kennissessie – Relatie bestuur & toezicht po
9 februari, van 19.30 – 21.00 via Teams

Een directeur-bestuurder in plaats van directeur. Hoe pak je dit veranderingsproces aan? Waar loop je 
tegenaan? René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-direc-
teur Edward Moolenburgh spreken graag met je over je ervaringen en dilemma’s.

15
MRT 
2022

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten
15 maart, van 19.30 tot 21.00 via Teams

Om je als directeur of bestuurder in het po, vo of so goed voor te bereiden op een ontslag procedure, 
is het noodzakelijk te weten welke (spel)regels gelden en waarop te letten.Onderwijsrechts pecialist 
Arzu Yandere van Cascade Advocaten geeft je antwoord op deze en andere vragen.

Save the date!

17
FEB 
2022

VBS Kennissessie – Communicatie in de school in coronatijd
17 februari, van 19.30 tot 20.30 via Teams

Goede interne en externe communicatie naar ouders en medewerkers speelt in deze coronacrisis 
een belangrijke rol. In de waan van de (corona)dag is dit soms lastig. Je hoort onder meer de vijf 
essentiële aspecten van (crisis)communicatie en hoe je blijft aansluiten bij de waarden van je school.

20
APR 
2022

7
APR 
2022

VBS Kennissessie - Zorgplicht van de school en toelatingsbeleid
7 april, van 19.30 - 20.30

Hoe ver reikt de zorgplicht van de school en hoe geef ik deze vorm? Mag ik werken met wachtlijsten? 
Tijdens deze interactieve kennissessie wordt je meegenomen langs de juridische kaders van de 
zorgplicht en de do’s en dont’s van de toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen.


