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In het vorige magazine eindigde dit  
redactio nele stukje met de wens dat u 
behalve leesplezier een mooie nieuwe lente 
zou  beleven! Die mooie nieuwe lente is 
er niet echt van gekomen, maar hopelijk 
maakt de komende zomer dat goed. Ook 
het lees plezier is niet voor iedereen gelukt. 
De redactie ontving  kritisch commentaar 
ten aanzien van de inhoud van het BOOR 
 Magazine. Er stond de laatste keren wel 
veel in over het basisonderwijs en speciaal 
onderwijs, maar heel weinig over het  
voortgezet onderwijs. Wij hebben daar als 
redactie goed naar gekeken en moeten 
toegeven dat het voortgezet onderwijs er 
de laatste tijd bekaaid vanaf komt. Daarom 
 hebben we geprobeerd in dit nummer de 
zaken wat meer in evenwicht te brengen. 
In de rubriek Hart van onderwijs een artikel 
over de vakschool De Wielslag. Diezelfde 

school is ook prominent aanwezig in Actueel 
waarin het gaat over een pilot loopbaan-
oriëntatie. De locatiedirecteur van Wolfert 
College komt in Opinie aan het woord over 
Cito-scores en school adviezen. Verder in dit 
nummer ook het al eerder  aangekondigde 
interview met de nieuwe voorzitter van het 
college van bestuur, Huub van Blijswijk. 
Overigens is dit het laatste reguliere BOOR 
Magazine op papier. Het magazine wordt 
na de zomervakantie alleen nog digitaal 
 verspreid. Daarmee realiseren we een 
 aanzienlijke kostenbesparing. 
Ik realiseer me na de vorige keer dat het 
opschrijven van een wens niet altijd het 
gewenste oplevert. Daarom spreek ik 
namens de redactie dit keer een hoop 
uit. De hoop dat u dit schooljaar op een 
goede manier kunt afsluiten en daarna gaat 
 genieten van een zeer verdiende vakantie.

 VAN DE REDACTIE / COLOFON / SOCIAL MEDIA

BOOR Magazine, 2013, nummer 2

Colofon BOOR Magazine is een uitgave 

van stichting BOOR en wordt verspreid 

onder de medewerkers en relaties van 

BOOR. Het magazine verschijnt onder 

verantwoordelijkheid van het college 

van bestuur.  

Kernredactie Marianne Eijkenduijn  

en Paul Kamps 

Redactionele productie Pnyx Media  

Tekst pag. 14 Dore van Duivenbode  

Ontwerp en vormgeving  

Karla de Witte i.s.m. Theo Ruys

Coverfotografie Tjitske Agricola 

Fotografie Jan van der Meijde, 

Tjitske Agricola, leerlingen Mustafa  

en Fatma met Paul Kamps

Illustraties Karla de Witte  

i.s.m. Theo Ruys 

Druk Senefelder Misset BV

De redactie is bereikbaar op:  

redactie@stichtingboor.nl. 

Stichting BOOR 

Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam

Evenwicht 

Paul Kamps,  

redactielid BOOR Magazine

 Hieronder is een selectie opgenomen van actuele berichten op  
 Twitter. BOOR is te volgen via @stichtingboor.

OBS De Groene Palm @OBS_IJsselmonde 8 May

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject ‘Het BeterBoek’ 

voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Maasstad Ziekenhuis....

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

BOOR @stichtingboor 1 May

Laura van Geest, lid algemeen bestuur van BOOR, is benoemd tot directeur 

van het Centraal Planbureau. Veel succes! 

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

Cloudschool @Cloudschool_nu 27 Apr

3 digitale scholen met elkaar vergeleken in KaderPrimair 8: www.avs.nl. 

Verschillen en overeenkomsten tussen iPad-, Sterren- en Cloud-school.

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

SBO vHG @SBO_IJsselmonde 13 Apr

Veel scholen van @stichtingboor aanwezig als deelnemer aan de #kidsrun 

#marathonrotterdam

Expand       Reply       Retweet       Favorite  
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 OPINIE

Pesten
Samenleving aan zet
Minder pesten, dus meer regels. Na de incidenten van de laatste  
tijd neemt de roep om regelgeving toe. ‘Gebrek aan opvoeding  
kunnen wij niet compenseren.’

Veel basisschoolleerlingen krijgen een hoger schooladvies dan de Cito-toets  
aangeeft, constateert de Onderwijsinspectie. ‘Soms is een defensief advies beter.’

‘De samenleving, de overheid,  
iedereen is weer bezig met 
pesten’, verzucht Ronald Pieck, 
directeur van obs Passe 
Partout. ‘Elk maatschappelijk 
probleem krijgt het onderwijs 
op zijn bordje.’ Niet dat zijn 
school pestpreventie links laat 
liggen, integendeel. ‘Driekwart 
van ons team is hiervoor recent 
naar een masterclass geweest.’ 
Verder helpen ook een pest-
protocol, een volgsysteem 
voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen 
en aandacht voor groeps-
vorming, weet de directeur. 
Maar dan is de gereedschaps-
kist leeg. Vaak is de bron van 
het pestgedrag ook buiten 
de school te vinden. Pieck 
noemt op: voorvallen op de 
sportclub, moeilijkheden rond 
hang jongeren, opvoedings-
problemen thuis of psychische 
afwijkingen bij kinderen. ‘De 
leerlingen importeren die vanuit 
de wijk of thuis. We kunnen 

deze problemen signaleren en 
ervoor zorgen dat pestgedrag 
op school geen ruimte krijgt.’ 
Voor het oplossen van dit soort 
problemen is de samenleving 
aan zet, vindt hij. ‘Daar ontstaat 
pestgedrag. Daar kunnen 
wij het niet oplossen.’ Wijk-
organisaties en ouders hebben 
een rol, vindt hij. ‘Een kind 
dat thuis mishandeld wordt, 
vertoont eerder pestgedrag. 
Gebrek aan opvoeding kunnen 
wij niet compenseren.’  

Op Wolfert College  herkennen 
ze het beeld dat uit het 
onderzoek van de Onderwijs-
inspectie naar voren komt, 
aldus locatiedirecteur Geoffrey 
van Melick. ‘We krijgen inder- 
daad leerlingen binnen met 
een advies dat hoger ligt 
dan bij hun Cito-score past.’ 
Uit de gesprekken met de 
basisscholen hierover weet hij 
dat zij bij hun advies verder 
kijken dan alleen de Cito-
score. ‘De resultaten van het 
leerlingvolgsysteem laten 
dan volgens de school zien 

dat een leerling beter zou 
moeten kunnen presteren.’ 
Maar de condities in het 
basisonderwijs bepalen die 
resultaten in belangrijke mate, 
stelt de locatiedirecteur. Als 
die met veel begeleiding en 
ondersteuning in vaak kleine 
groepen tot stand komen, kan 
de leerling inderdaad meer in 
huis lijken te hebben dan de 
Cito-uitslag doet vermoeden. 
Alleen: ‘Die condities kan het 
voortgezet onderwijs niet 
altijd in die mate bieden. Vaak 
zien we dat zulke leerlingen, 

zonder  structurele aandacht 
en ondersteuning, moeite 
 hebben om het gewenste 
niveau te  bereiken of te 
behouden.’ Hij erkent dat 
een goed advies  lastig blijft. 
‘Leerkrachten  gunnen een 
leerling een zo hoog mogelijke 
vervolg opleiding. Maar 
zelfstandigheid, motivatie, 
 concentratie en huiswerk-
houding zijn ook belangrijk. 
Scoort een leerling daarop 
minder dan is een defensief 
advies soms beter.’ 

‘Leerkrachten 
gunnen een 
 leerling een zo 
hoog  mogelijke 
 vervolgopleiding’

Schooladvies
Defensief advies is soms beter 
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 ACTUEEL

Peter Jelly, directeur basisschool Nelson Mandela: 

‘Leerlingen van groep 8 zijn vaak nog niet zo 
met hun toekomst bezig’

 Leerlingen hebben moeite met keuzes in hun schoolloopbaan

Lastige keuzes en gemiste kansen

van beide?’ Eerder gemaakte keuzes op bijvoorbeeld het vmbo 
beperken de studenten vaak in hun keuzevrijheid op het mbo. 
Daarom vindt Schilder het belangrijk dat leerlingen bewust en 
goed geïnformeerd hun beslissingen nemen. Eigenlijk start het 
hele keuzeproces al op de basisschool, beseffen de betrokkenen. 
Als leerlingen daar fout afslaan, dan speelt hen dat tijdens het 
latere schoolleven vaak parten.

Een schoolloopbaan bestaat uit een reeks van beslis-
singen over opleidingsrichtingen en vervolgopleidingen. 
Leerlingen maken die keuzes niet altijd overwogen, wat 
zich later wreekt. Vroeg starten met loopbaanoriëntatie 
kan helpen.

Ze zijn elf, twaalf jaar oud en staan al voor ingrijpende beslis-
singen: hoe zet ik mijn schoolcarrière voort en waar? Voor veel 
leerlingen in de wijken van Rotterdam-Zuid is een werkzaam leven 
nog een ver-van-mijn-bed-show. Terwijl hun perspectieven op een  
baan zeker niet slecht zouden kunnen zijn. Haven en industrie 
staan garant voor permanente vraag naar arbeid. Maar dan  
moeten de jonge inwoners wel eerst de benodigde diploma’s  
verwerven, aldus Manon van Kerkhof. Ze werkt als docent en 
mentor voor de eerste klas op vmbo De Wielslag. De school 
kampt met leerlingen die na hun keuze voor een bepaalde  
studierichting de motivatie verliezen. Van Kerkhof: ‘Terwijl het  
voor hen juist zo belangrijk is dat ze geen kansen missen.’ Ook op 
de mbo-opleidingen van de regionale opleidingscentra speelt dit 
probleem, aldus Kees Schilder, projectmanager bij roc Zadkine.  
‘Bij ons maken de studenten gedurende hun opleiding ook keuzes: 
ga ik werken of verder studeren of kies ik voor een combinatie 



 N  2  /  juni 2013 B R MAGAZINE  5 

Ouders
‘Leerlingen van groep 8 zijn vaak nog niet zo met hun toekomst 
bezig’, aldus directeur Peter Jelly van basisschool Nelson  
Mandela. ‘Ze zitten met hun handen in het haar: welke vervolg-
opleiding moet ik kiezen?’ Hun ouders, zeker in de wijken van 
Zuid, zijn volgens Jelly vaak niet goed in staat hun kinderen  
hierbij te begeleiden, omdat ze te weinig kennis hebben van het 
opleidingsaanbod en de arbeidsmarkt. Om leerlingen, onder-
steund door hun ouders, betere keuzes te laten maken, hebben 
basisschool Nelson Mandela, vmbo De Wielslag en roc Zadkine 
de handen ineengeslagen. Zij experimenteren nu met een traject 
voor loopbaanoriëntatie, dat begint bij de laatste groepen van de 
basisschool en eindigt op het roc. Aan de hand van een digitaal 
portfolio documenteren de leerlingen gedurende hun school-
loopbaan hun keuzes. Ze beginnen daarmee al op de basisschool 
en nemen dit dossier gedurende hun hele schoolloopbaan mee, 
eventueel tot aan het hbo. Dat neemt  in de loop van de tijd dan 
ook de vorm van een curriculum vitae aan. Vervolgopleidingen, 
maar ook werkgevers kunnen op basis van de inhoud leerlingen 
gericht van informatie voorzien, bijvoorbeeld over open dagen 
of banenevenementen.  Ouders hebben ook de mogelijkheid om 
mee te kijken in het dossier, zodat ze weten voor welke keuzes 
hun kind staat en mee kunnen denken.  
Zadkine heeft al enige ervaring met deze manier van werken en 
Schilder benadrukt het nog maar eens: ‘Eerder sturen op bewuste 
keuzes is zo belangrijk voor de toekomst van de jeugd!’  

 COMMENTAAR 

 Leerlingen hebben moeite met keuzes in hun schoolloopbaan

Lastige keuzes en gemiste kansen

Manon van Kerkhof, 

docent en mentor  

vmbo De Wielslag

‘Het gaat vooral  

om zelfreflectie’

‘We kampen met uitval van leerlingen die na een 
keuze voor een van onze sectoren gedemotiveerd 
raken. Het boeit ze niet of het vak spreekt hen niet 
aan, omdat ze de verkeerde sector kozen. Ze weten 
niet goed waar een sector voor staat, maar ook niet 
wat hun eigen kwaliteiten zijn. In onze ogen kiezen 
ze nog te vaak dezelfde richting als hun vrienden of 
vriendinnen.’ Hoe eerder de leerlingen een bewuste 
en doordachte keuze maken, hoe kleiner de kans is 
dat ze studietijd kwijtraken omdat ze van opleiding 
moeten wisselen en opnieuw beginnen. Of erger: de 
school zonder diploma verlaten. Van Kerkhof: ‘We 
investeren daarom veel in loopbaanbegeleiding. 
Het gaat dan vooral om zelfreflectie. Ze doen dit 
vooral voor zichzelf, niet voor ons. De leerlingen 
moeten zich dan afvragen: hoe zit ik in elkaar, waar 
ben ik goed in en wat vind ik leuk.’ Zowel de leerling 
als een docent vult een lijst in met persoons- 
kenmerken. Hoe ziet hij zichzelf en hoe ziet de 
docent hem?’ Ook stages spelen een belangrijke rol, 
zoals die in het eerste jaar, en de beroepensafari in 
het tweede jaar. ‘Aan de hand daarvan kunnen  
de leerlingen zich oriënteren op verschillende 
beroepen.’    
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 DILEMMA

De klokkenluidersregeling is een procedureregeling 
voor het melden van het vermoeden van een misstand 
voor het personeel, leerlingen en ouders op de  
scholen en het bestuurskantoor van BOOR. Bij de  
integriteitscode gaat het niet over procedures, maar 
over gedrag. In de code staan concrete regels en  
algemene gedragslijnen geformuleerd. 

De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt 
namens of ten behoeve van BOOR. De code biedt een 
kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van 
wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken 
aan hoe om te gaan met geschenken van ouders  
en relaties of met het privégebruik van telefoon en 
computer. Of hoe om te gaan met bedrijven wanneer  
u verantwoordelijk bent voor inkoop.   

Bij de bespreking van dit dilemma in het overleg 
van BOOR Services varieerden de reacties van ‘het 
aanbod totaal negeren’ tot ‘blijkbaar is er onder-
handelingsruimte, kan er dan niet iets van de prijs 
van die laptops af?’. En ter geruststelling: er was 
niemand, die van het aanbod gebruik zou maken. 
Integer handelen, de juiste keuze maken, de verleiding 
weerstaan; het klinkt allemaal simpel, maar dat is het 
in de praktijk vaak niet. 

Iedereen weet of vermoedt dat er nog wel eens wat 
losjes met de (school)mores wordt omgesprongen. 
Daarover met elkaar in gesprek gaan, kan zeer  
verhelderend werken en mensen bewust maken van 
de overwegingen die het handelen bepalen. Jouw 
eigen overwegingen, maar ook die van anderen. 
Waarom doen we wat we doen en hoe beoordelen we 
dat gedrag? 

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
BOOR beschikte nog niet over een integriteitscode en 
klokkenluidersregeling. Beide worden nu als concept 
aan de diverse BOOR-gremia voorgelegd. Het is niet 
de bedoeling dat deze alleen vastgesteld worden, om 
daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Ze 
worden gebruikt om met elkaar het gesprek aan te 
gaan. Binnen de kaders van deze regelingen kunnen 
er binnen de eigen werkomgeving afspraken gemaakt 
worden over hoe om te gaan met dit soort zaken.

Voor medewerkers:  

u kunt uw mening geven over onderstaand dilemma  

in de rubriek Forum op het BOOR Intranet. 

In deze rubriek legt BOOR Magazine een dilemma voor aan mede- 
werkers van BOOR. Dilemma’s doen zich regelmatig voor  
in de dagelijkse praktijk. Hoe reageren betrokkenen in zo’n geval? 

U  
koopt zes laptops voor uw werkgever. Bij het weggaan ziet u 
een printer die u privé graag wilt aanschaffen. U vraagt de  

verkoper naar de prijs. Vanwege de zojuist gesloten deal biedt de  
verkoper u vijftig procent korting aan op deze privéaankoop. Wat doet u?

Hoe gaan we om met geschenken van relaties?
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 CIJFERS

Lagere Cito-score  
voor basisscholen BOOR
De gemiddelde gewogen score voor de Cito-eindtoets van de BOOR-basisscholen bedroeg 
dit jaar 534,8. Ten opzichte van vorige jaar is dat een daling. 
Deze daling ligt in lijn met de ontwikkeling in de vier grote steden en de rest van Nederland, 
waar de gemiddelde score eveneens naar beneden ging. Nadere analyse van de cijfers moet 
uitsluitsel geven over de oorzaken van deze teruggang. 

Een opvallende stijger onder de basis-
scholen is De Groene Palm, die een 
sprong maakte van 4,3 punten en  
eindigde op een voor Rotterdamse 
begrippen hoge score van 538,5. 

In 2009 kreeg De Groene Palm nog een 
rode kaart van de Onderwijsinspectie  
vanwege de slechte prestaties. ‘Laten we 

Gewogen Cito-scores BOOR-basisscholen

vooropstellen: dit is wat ons betreft  
uitzonderlijk’, zo geeft Ivo Bravenboer, 
directeur van De Groene Palm toe. ‘Na die 
rode kaart zijn we een stevig verbeterings-
traject gestart. De resultaten verbeterden 
daarna over de hele linie.’ Toch is dat niet  
het hele verhaal, erkent hij. ‘In zekere 
zin was het ook een mazzeltje. Groep 8 
bestaat dit jaar uit elf leerlingen, waaronder 
drie topscoorders.’ Anderzijds: ‘Het is ons 
wel gelukt om de leerlingen hun volledige 
potentie te laten benutten. Daar hebben de 
inspanningen van de afgelopen jaren wel 
aan bijgedragen.’  

‘Wat ons betreft  
uitzonderlijk’

2007: 532,5 2008: 533,0 2009: 534,3 2011: 534,6 2013: 534,82012: 535,22010: 533,9
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543

2010

Vmbo De Wielslag bestaat sinds 2010. De school is 
onderdeel van scholengroep Nieuw Zuid, gevestigd aan 
de Hillevliet, en heeft een grote internationale schakel-
klas (ISK). De schoolpopulatie bestaat uit zo’n veertig 
nationaliteiten. De schoolleiding heeft de ambitie om van 
De Wielslag een echte vakschool te maken. De bouw van 
drie sloepen symboliseert de aandacht voor het vakman-
schap. De leerlingen werken onder aanvoering van een 
scheepstimmerman aan de bouw van deze vaartuigen. 
Medio 2013 betrekt De Wielslag een nieuw schoolgebouw 
aan de Slaghekstraat. Tijdens de officiële opening van het 
gebouw zullen de drie sloepen worden geveild.

Vmbo De Wielslag

De vakschool van Zuid
‘Belangrijk dat jongeren  
een vak leren’ 

Selma Klinkhamer,  schoolleider

Omgeving ‘Onze school staat precies 
op het kruispunt van de Afrikaanderwijk, 
Bloemhof en Hillesluis. De buurt is zeer 
kinderrijk en wij willen een vakschool voor 
de wijk zijn. Het is belangrijk dat jongeren 
een vak leren en daardoor zelfvertrouwen 
krijgen. Ze moeten van het gevoel af dat 
ze hebben gefaald vanwege hun lage 
Cito-score. Ze zijn juist hard nodig door 
het tekort aan technici. Met een diploma 
techniek verwerven leerlingen feitelijk een 
baangarantie. Verder schuift de sector 
administratie steeds meer richting logis-
tiek. Dat sluit beter aan bij de vraag uit de 
haven.’

Leiderschap ‘De vraag waar we naar 
toe willen met de school houdt ons sterk 
bezig. Ik richt me vooral op het primaire 
proces: dat wat er gebeurt in relatie tot 
onze leerlingen. Is er geen relatie met hen, 
dan blijven prestaties vaak uit. Dat proces 
verliep in het verleden niet altijd naar wens. 
Nu werken we met intervisiegroepen en 
geven we vanuit de schoolleiding duidelijk 
aan wat we van onze docenten en hun 
lessen verwachten. Door masterclasses 
van socioloog Iliass El Hadioui zoeken 
we met ons onderwijs naar een relevant 
antwoord op de thuis- en straatcultuur. 
Het is belangrijk dat onze docenten vanuit 
persoonlijk meesterschap plezier in hun 
werk hebben. School maakt zo echt het 
verschil voor onze leerlingen.’

sINDs

HILLEVLIET 90
(FEIjENOORD)

foto’s Jan van der Meijde

 HART VAN ONDERWIJS

LEERLINGEN
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bedrijven. Zo ontdekken ze, mede op 
basis van reflectiegesprekken, waar hun 
interesses liggen en komen ze in contact 
met rolmodellen. Als een vak een leerling 
raakt, kan het eigenlijk niet meer misgaan. 
Dan behalen wij weer een succes.’

‘Elke leerling is voor mij gelijk’

Mijndert de Vos,  conciërge

Het leukste ‘Sinds 2007 ben ik conciërge 
op deze school. Samen met mijn collega 
regel ik facilitaire zaken en onderhoud ik 
het contact met de leerlingen buiten de 
lestijden.‘

Leukste klus ‘De omgang met leerlingen. 
Je kunt niet iedereen te vriend houden, 
maar ik probeer toch met iedereen goed 
op te schieten. Bij mij is er geen grijs 
gebied. Ze weten wat ze aan mij hebben. 
Elke leerling is voor mij gelijk.‘

Leerlingen ‘Die zijn heel divers en nemen 
geen blad voor hun mond. Ze zijn direct en 
open. Het lijkt soms brutaal, maar vaak zit 
er wat achter, bijvoorbeeld de thuissituatie. 
Ik zeg ook nooit tegen de leerlingen dat 
ik boos ben. Wel: ‘Je maakt me hiermee 
ontzettend verdrietig.’ Daarmee bereik ik 
ze beter.’

Ouders ‘Die staan hier regelmatig bij de 
balie om te vragen hoe het met hun kind 
gaat. Dan zeg ik: ‘O, u bent de moeder van 
die en die. Dan moet ik u wat vertellen…’ 
Grapje natuurlijk. Maar ik kan wel degelijk 
iets vertellen, alleen niet over wat hij in de 
les doet.’  

‘Er gaat een wereld  
voor ze open’ 

Piet van Doorn,  decaan

Prestaties ‘Zo’n 90 procent van onze leer-
lingen slaagt voor het examen en dat is een 
mooi resultaat. Maar we gaan natuurlijk 
voor de 100! Voor de schoolleiding is 
alleen het beste goed genoeg voor onze 
leerlingen. De kunst is dan wel om ze te 
bereiken, want de klacht luidt dat ze niet 
geïnteresseerd zijn in onderwijs. Daarom 
willen we het contact met de leerlingen 
verbeteren en hen aantrekkelijk onderwijs 
bieden.’

Talenten ‘Die zijn er zeker. Aan ons is 
de taak om de jongeren die zelf te laten 
ontdekken. Ze moeten zich niet laten 
leiden door wat hun vriendjes op straat 
zeggen, maar hun talenten inzetten voor 
hun eigen toekomst. Als ze met hun 
handen mogen werken, gaat er een wereld 
open. We bouwen hier sloepen en dan 
vragen de leerlingen verbaasd: kun je die 
zelf maken? Ook bezoeken wij met hen 

Meer informatie over  

vmbo De Wielslag

www.dewielslag.nl



 INTERVIEW

‘Mijn missie? Herstel van het 
onderlinge  vertrouwen en 
versterken van  professioneel 
gedrag’

Huub van Blijswijk, 
aankomend voorzitter van 
 college van bestuur van BOOR

Huub van Blijswijk is momenteel 
voorzitter van het college van 
bestuur van Lucas Onderwijs, een 
Haagse onderwijsinstelling voor 
bijzonder onderwijs. Die biedt 
basis-, voortgezet en speciaal 
onderwijs aan 32.000 kinderen. 
Per 1 augustus treedt hij in dienst 
bij BOOR.
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Met ingang van het nieuwe schooljaar staat Huub van Blijswijk aan het roer van 
BOOR. Een kennismakingsinterview met de aankomende voorzitter van het college 
van bestuur van BOOR. ‘Als iedereen bereid is om mee te werken aan een nieuwe 
start en we het ongenoegen uit het verleden achter ons laten, komt het goed.’
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Het zijn voor hem de laatste weken als 
voorzitter van het college van bestuur 
van Lucas Onderwijs in Den Haag. Vanaf 
augustus biedt BOOR Huub van Blijswijk 
een nieuwe uitdaging in dezelfde  functie, 
maar of alles dan ook anders wordt?  
‘De grotestadsproblematiek is in de 
hele Randstad vergelijkbaar en de maat-
schappe lijke opdracht van het onderwijs 
is overal hetzelfde.’ Bovendien werkt Van 
Blijswijk vanuit zijn huidige functie in het 
bijzonder onderwijs al jaren samen met 
andere schoolbesturen, waaronder natuur-
lijk ook openbare en hij weet: ‘Verschillen 
zijn er, maar vooral de overeenkomsten zijn 
groot.’ Toch: hij beseft dat Rotterdam als 
stad wel degelijk anders is. ‘Den Haag is 
vooral de stad van ministeries, ambte naren 
en internationale instituten.  Rotterdam 
heeft een heel eigen grootstedelijke 
 dynamiek met de haven, het transport 
en de industrie.’ 

En dan is er nog de gemeentelijke over-
heid: die heeft nog steeds een vinger in 
de pap bij het openbaar onderwijs, al is 
die minder dik dan voor de verzelfstandi-
ging. Inmiddels zijn de gesprekken met 
de onderwijswethouder en de onderwijs-
commissie van de gemeenteraad rond 
zijn benoeming achter de rug. ‘Dat is 
inderdaad een nieuwe ervaring voor mij. 
Het waren prettige gesprekken, waarin ik 
heb gemerkt dat Rotterdam trots is op zijn 
openbaar onderwijs. We zullen elkaar de 
komende tijd hard nodig hebben om BOOR 
weer op de rails te krijgen.’ 

Trots Ja, hij is ervan doordrongen. ‘Er is 
veel werk te doen bij BOOR, heel veel. 
En er is al heel veel werk verzet.’ Het 
rapport van de commissie-Cohen over 
de bestuurlijke problemen bij BOOR kent 
hij bijna uit zijn hoofd. ‘BOOR is al twee 
jaar negatief in het nieuws. Er werken 
circa vierduizend mensen en dat gun je 
de medewerkers niet. Zij willen met plezier 
hun werk doen bij een organisatie waar 

ze trots op zijn.’ Er gebeurt veel goeds 
op de scholen, weet hij op basis van alle 
gesprekken rond zijn benoeming. ‘Die 
negatieve berichtgeving lijkt al het goede 
te ontkennen. Dat is onterecht, doet zeer 
en ik begrijp dat gevoel.’ 
De afstand tussen de scholen en het 
c ollege van bestuur moet zo klein mogelijk 
zijn, vindt Van Blijswijk. ‘Het eerste jaar ga 
ik alle scholen bezoeken. Ik wil weten wat 
er leeft en wat er speelt.’ Nee, hij vindt dat 

niet te ambitieus. ‘Dat wordt inderdaad 
een enorme klus. Maar ik wil de mensen 
ontmoeten die zich met hart en ziel  inzetten 
voor de kinderen. Ik wil weten wat er op de 
scholen gebeurt.’ Ook een goede relatie 
met de medezeggenschapsraden staat op 
zijn agenda. Hij gruwt van een  cultuur waar 
het denken in wij en zij floreert. ‘Onderwijs 
is teamsport, op alle niveaus.’ Al begrijpt 
hij dat het vertrouwen in het bestuur van 
BOOR hersteld moet worden. ‘Mijn missie? 
Herstel van het onderling vertrouwen en 
versterken van professioneel gedrag. Dat 
is nodig als je samen wilt werken aan de 
 kwaliteit van onderwijs. Voor de scholen 
was het niet werkbaar dat de management-
informatie onbetrouwbaar was. Financiën 
en bedrijfsvoering moeten op orde zijn.’ 
En dat zal nog de nodige moeite kosten, 
denkt Van Blijswijk. ‘Dat is een pijnlijk 
proces, maar laten we dat wel snel en 
adequaat doen. Een rotte kies moet je 
niet langzaam  trekken.’

Cultuurverandering BOOR is toe aan een 
nieuwe start, is zijn overtuiging. ‘We 
 moeten de problemen zo snel mogelijk 
achter ons laten. Het rapport-Cohen 

spreekt ook over een noodzakelijke 
 cultuurverandering. Afspraken moeten 
helder zijn en we moeten die nakomen. 
Zeg wat je doet en doe wat je zegt!’ 
 Eindeloos nakaarten en terugkijken acht 
hij heilloos. ‘We moeten ons verlies nemen 
en opnieuw beginnen, met de spreek-
woordelijke Rotterdamse voortvarendheid.  
Aan praten over elkaar, aan verwijten 
maken hebben we niets. We moeten met 
elkaar in gesprek als professionals en als 

collega’s, met passie voor onderwijs. Maar 
ook leren om fout gedrag bespreekbaar 
te maken. We moeten elkaar daarop aan 
 kunnen spreken. Alleen zo kunnen we 
 allemaal beter worden in ons vak.’

Ruimte voor cynisme ziet Van Blijswijk 
niet. ‘Als iedereen bereid is om mee te 
werken aan een nieuwe start en we het 
 ongenoegen uit het verleden achter ons 
laten, komt het goed. En dat kan heel 
snel gaan.’ Het belang van de kinderen 
in Rotterdam staat voorop, vindt hij. ‘Als 
we dat  beseffen, duurt het geen twee jaar 
om BOOR weer op de rails te hebben.’ En 
waar staat BOOR over vijf jaar? ‘Dan weet 
bijna niemand meer wat er allemaal mis 
is gegaan, het verleden is dan verwerkt 
en BOOR is sterker uit de strijd gekomen. 
Ik merk aan alles dat belangrijke  lessen 
getrokken zijn. Met zoveel mensen die 
ervoor willen gaan, die uitkijken naar de 
verbetering, binnen en buiten BOOR, 
gaat dat lukken.’   

 @HuubvBlijswijk

‘We moeten ons verlies nemen en  
opnieuw beginnen, met de spreekwoordelijke 
 Rotterdamse voortvarendheid’

foto Jan van der Meijde
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 DE WIJK VAN

Mustafa en 
Fatma

Over Noordereiland
Het Noordereiland is een eiland 
in de Nieuwe Maas,  verbonden 
door de Willemsbrug en 
 Koninginnebrug. Het telt 
3.600 inwoners en valt onder 
deelgemeente  Feijenoord. Het 
eiland dankt zijn naam aan de 
Noorder haven (later Konings-
haven) die tussen 1868 en 
1876 werd gegraven. Nadien 
kende het eiland een grote 
bedrijvigheid. Aan de kades 
lagen de binnenvaartschepen 
soms vijf tot zes rijen breed. 
Met de komst van de  container 
en de verplaatsing van de 
haven activiteiten naar Botlek, 
Europoort en Maasvlakte 
verloor het Noordereiland 
zijn bedrijvigheid en werd het 
een woonwijk.  Basisschool 
Noordereiland is gevestigd 
aan Prins Hendriklaan 22.  

Op een ochtend in april is Paul Kamps 
 onderweg naar basisschool Noordereiland. 
Twee leerlingen, Mustafa en Fatma zullen 
hem de wijk laten zien.

Ruim een jaar geleden verhuisde het 
bestuurs kantoor van BOOR naar het 
 Noordereiland en de dichtstbijzijnde 
openbare basisschool werd daarmee het  
gelijknamige Noordereiland. Met 66 leerlingen 
is die tegelijkertijd de kleinste van BOOR. 
Recent dreigde de school kwalitatief af te 
glijden naar een bedenkelijk niveau, maar 
door de gezamenlijke inspanning van de  
school en het team Kennis, kwaliteit en 
onderzoek van BOOR Services is de 
 kwaliteit weer helemaal op orde.  

Met Mustafa en Fatma, leerlingen uit groep 8 
van de school (1), wandel ik over het eiland.  

 
Ik vraag of zij allebei op het  Noordereiland 
zijn geboren. Fatma beaamt dat, maar 
Mustafa zegt: ‘Min of meer.’ Dat lijkt me 
inge wikkeld, maar hij legt uit dat hij in het 
Franciscus-ziekenhuis is geboren. Favoriete 
plek op het eiland is toch wel het cen-
traal gelegen speelplein (2). Daar staat de 
container van Duimdrop (3) waar kinderen 
buitenspeelgoed  kunnen lenen. Fatma en 
Mustafa weten veel over de historie van het 
eiland, zoals dat er zwaar gevochten is in de 
Tweede Wereldoorlog, want: ‘De Duitsers 
wilden naar Den Haag.’ (4) Er staan veel 
monumenten, groot en klein, op het eiland. 
Dat roept vragen op. Wat doet dat Ajax-
teken op een Rotterdams monument (5) en 
wie ligt er begraven onder die stenen (6)? 
Overigens werd kort na deze tocht, in de 
Thorbecke straat bij het geboortehuis van 
Maarten Toonder een standbeeld van Tom 
Poes onthult. Het eiland heeft daarmee de 
grootste monumentendichtheid van de stad 
en is dus niet voor niets beschermd stads-
gezicht.  

foto’s leerlingen Mustafa en Fatma  

met Paul Kamps

5   Wat doet dat Ajax-symbool      hier?
1    Dit zijn wij, Mustafa en Fatma

3  De container van 
Duimdrop
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Scan deze qr code 

en ga direct naar  

www.noordereilandschool.nl

Marco van Lankeren
Wijkagent Noordereiland

Relatie met Noordereiland ‘Het contact 
is informeel. We ervaren een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid voor de wijk. Ontstaat 
er een zorgwekkende situatie rond een 
leerling, dan maak ik daar een zorgmelding 
van en neem ik contact op met de school. 
Het schoolteam kan vaak wat meer inzicht 
geven in zijn situatie. Ook kan het  makkelijk 
contact leggen met de ouders.’

De wijk ‘Het eiland lijkt op een dorp en er is 
sociale cohesie. Best uniek voor Rotterdam-
Zuid. Een rustige wijk ook, met veel autoch-
tone Rotterdammers. Vrij in de omgang, 
het verbale spat eraf. Ook wonen er veel 
schippers. Verder kent het eiland een Turkse 
gemeenschap.’

Zonder Noordereiland ‘Dan kan ik mijn  voel-
horens niet meer uitzetten om zogenaamde 
zachte informatie over de wijk in te winnen bij 
de ouders op het schoolplein. Het plein en de 
school zijn belangrijke plaatsen voor sociale 
cohesie.’ 

Jasmijn Joedoleksono
Beheerder Duimdrop Noordereiland 

Relatie met Noordereiland ‘Leerlingen van  
deze school zijn lid van Duimdrop en komen 
buiten schooltijd hier speelgoed lenen, zoals  
rolschaatsen, skateboards, skelters en spring- 
stokken. Ik leg in de school ook altijd folders 
neer voor Duimdrop. Het contact is de laatste 
tijd minder geworden, vanwege de bezuini-
gingen. Desondanks organiseren we op 
woensdagmiddag nog steeds activiteiten.’

De wijk ‘Het is mijn tweede huis, zeg ik wel 
eens. Erg sociaal, en multicultureel natuurlijk. 
Mensen maken vaak een praatje met elkaar. 
Er zijn wel eens problemen met jongeren. Maar 
zolang ze zich niet gedragen, mogen ze niets 
lenen van Duimdrop. Een gesprek helpt vaak, 
en geduld. Ik probeer een tweede moeder voor 
ze te zijn.’

Zonder Noordereiland ‘Noordereiland  zonder 
Noordereiland kan toch niet?  Scholen op het 
eiland is zo belangrijk! Ouders  kunnen nog 
steeds makkelijk zelf hun kinderen  ophalen. 
Als er geen school op het eiland is, gaat dat 
niet meer. Het buurthuis is al verdwenen. Nu 
hangen de jongeren rond op het plein.’ 

Claerence Person
Docent urban dance 

Relatie met Noordereiland ‘Vier uur in de 
week geef ik aan de leerlingen danceclinics.  
Ik mix daarvoor stijlen als breakdance, hiphop 
en krumping  en leer hen die dan. Dat levert 
een show op. Ik werk in opdracht van de dienst  
sport en recreatie van de gemeente  Rotterdam.’

De wijk ‘Zoals veel wijken in Rotterdam een 
echte multiculturele samenleving. Niet alle 
kinderen spreken even goed Nederlands maar 
dat is voor de clinics geen probleem. Tussen 
het Noordereiland en de andere wijken van 
Zuid zie ik weinig verschil.’

Zonder Noordereiland ‘Dan geef ik mijn 
clinics altijd nog op de andere school van het 
eiland. En als die ook verdwijnt? Dan zijn er 
geen leraren meer in de wijk die de kinderen 
kunnen opvangen. Maar het kan toch niet zo 
zijn dat de kinderen het eiland af moeten voor 
onderwijs?’   

De wijkpartners van basisschool Noordereiland

5   Wat doet dat Ajax-symbool      hier?

2   Skeeleren, skelteren en  

    voetballen op het plein4    Deze tegel herinnert     aan het bombardement
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 INtERvIEW lEERlING

‘Op school krijgen wij elke dag, behalve op woensdag, 
warm eten. Gisteren was dat citroenkip met spaghetti 
en als toetje een fruitsalade. We eten om twaalf uur, 
maar vanaf half twaalf krijg ik al trek. Wanneer je hier 
binnenkomt, ruik je de geur van lekker eten. Ik ben gek 
op eten! Kip, rijst, bonen, groenten; ik vind alles lekker. 
Gisteren heb ik aan de koks het recept van de citroen-
kip gevraagd en deze aan mijn moeder gegeven. Hij 
hangt nu bij ons aan de koelkast. Ik hoop dat zij hem 
snel gaat maken, want ik vond het heerlijk! Soms help 
ik haar samen met mijn vader met het snijden van de 
groenten, maar eigenlijk kookt zij altijd. Mijn moeder 
kan heel erg lekker koken, net zoals mijn oma. Al hun 
gerechten zijn mijn lievelingsgerechten. Ik zou er niet 
eentje kunnen uitkiezen als favoriet. Ze zijn allemaal 
mijn favoriet! Mijn moeder maakt elke dag iets anders. 
Soms pizza, soms Pakistaans, zoals spinazie of 
kikkererwten met komijn of kurkuma. Mijn ouders 
komen uit Pakistan en een groot deel van mijn familie 
woont er nog. Net zoals wij, willen zij verhuizen omdat 
de economie er zo slecht is. Mijn vader zegt dat 
hierdoor ook het eten in Pakistan slecht is. Volgens 
hem heeft de regering geen geld meer voor gezond 
eten en worden er overal kunstmatige kleurstoffen in 
gedaan die slecht zijn voor je tanden, net zoals suiker 
en vet. Nu het met de Nederlandse economie ook 
een beetje slechter gaat, is er denk ik geen geld meer 
om in alle scholen een restaurant te maken zoals bij 
ons. Dat vind ik jammer, want daardoor krijgen veel 
kinderen geen warme maaltijd of les in tuinieren zoals 
wij van meester Gerrit. Elke vrijdag neemt hij ons mee 
naar de tuinen van De Enk. Ook als het regent. Vorige 
keer heb ik rode sla meegekregen, alleen weet ik niet 
hoe hij smaakt want ik heb de sla bij mijn oma laten 
liggen. Stom hè? Als ik later zelf kinderen krijg dan wil 
ik hen bijbrengen dat ze gezond moeten eten. Ook 
moeten zij, net zoals ik nu, eerst iets proeven voordat 
ze zeggen dat ze het niet lusten. En ze moeten hun 
bord leegeten! Dat vind ik heel belangrijk.’  

Kip, rijst, bonen,  
groenten; Aliyan  
vindt alles lekker

Aliyan (11 jaar) houdt van eten. Kip, rijst, bonen, groenten; 
Alihan vindt alles lekker. Op zijn basisschool De Bloemhof 
is de warme maaltijd zijn favoriete onderdeel van de dag. 
Het schoolrestaurant is onderdeel van het programma 
‘Fysieke Integriteit’ waarin de leerlingen les krijgen in een 
bewuste omgang met voedsel.

foto tjitske Agricole

Modellen Aliyan Baig en meester Gerrit Roukens
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 NIEUWS

Voor meer nieuws zie 

www.boorbestuur.nl

Innovatie
studiedag voor  
onderwijs vernieuwing

Innovatoren helpen Hoogvlietse 
 scholen bij onderwijsvernieuwing 
met studiedag.

In deelgemeente Hoogvliet zijn sinds enige 
tijd onderwijsinnovatoren aan het werk. Zij 
ondersteunen scholen uit het basis-, speciaal 
en voortgezet onderwijs van BOOR bij het 
invoeren van vernieuwingen op de scholen. 
Zij begeleiden ook leerkrachten bij dit proces. 
De innovatoren organiseren daarnaast work-
shops en studiedagen voor de Hoogvlietse 
scholen. Aan de laatste studiedag namen 188 
medewerkers deel, voornamelijk leerkrachten, 
conciërges en ouderconsulenten. Zij volgden 
workshops, wisselden ideeën uit en dachten 
na over een gezamenlijke aanpak van het 
onderwijs voor de jeugd in Hoogvliet. 

Sociaal plan
Vakcentrales en BOOR in 
 overleg

BOOR voerde in april overleg met de 
vakcentrales over de bezuinigingen en 
over het sociaal plan voor medewerkers 
met een in- en doorstroombaan. 

Het sociaal plan voor medewerkers met een 
in- en doorstroombaan voor het schooljaar 
2013-2014 werd goedgekeurd en onder-
tekend door de vertegenwoordigers van 
de centrales en BOOR. Verder spraken de 
 partijen over de bezuinigingen en de  gevolgen 
daarvan voor het vaste personeel in het 
 primair onderwijs. BOOR zegde toe de  interne 
mobiliteit naar het (voortgezet)  speciaal 
onderwijs, waar op dit moment vacatures zijn, 
te stimuleren. Ook deelde BOOR mee dat een 
deel van het vaste personeel in het school-
jaar 2013-2014  vervangingswerkzaamheden 
uitvoert en werk verricht in het kader van 
het programma Beter Presteren van het 
 Rotterdams onderwijsbeleid. 

Toezichtkader
Gesprekstof voor BOOR 
en gemeenteraad 

Een nieuw toezichtkader moet de 
gemeente Rotterdam en het algemeen 
bestuur van BOOR in staat stellen 
beter toezicht uit te oefenen. 

De commissie Governance Openbaar 
 Onderwijs, die de problemen bij BOOR 
onderzocht, heeft een advies hierover 
 uitgebracht aan het college van burge-
meester en  wethouders van Rotterdam. 
Naar  aanleiding van de adviezen is er 
 inmiddels een toezichtkader opgesteld. 
 Daarin staan handvatten  waarmee de 
gemeenteraad een gesprek met het 
 algemeen bestuur kan voeren over de 
wezenskenmerken van openbaar onderwijs. 
Ook benoemt het kader de informatie- en 
 verantwoordingsplicht van het algemeen 
bestuur van BOOR aan de gemeenteraad. 
Verder besteedt het kader aandacht aan 
een nadere invulling van de relatie  tussen 
gemeente en BOOR, processen van 
 afstemming en  evaluatie. 

EarlyBird
Tien jaar Engels aan jonge leerlingen

EarlyBird bestaat tien jaar. Het programma voor meer, beter en vroeger Engels 
is een initiatief van BOOR.

Het startschot voor EarlyBird klonk op basisschool Eduard van Beijnum tijdens een hete 
woensdagmiddag in juni 2003. Aanvankelijk startten twee scholen met EarlyBird, gevolgd 
door een pilot met tien scholen. Vandaaruit is in de loop der jaren het EarlyBird-netwerk 
gegroeid. Eerst alleen op scholen van BOOR in Rotterdam, maar vanaf 2007 sloten ook 
scholen buiten de stad zich aan. EarlyBird en zijn regionale partners zijn nu in bijna alle 
 provincies te vinden. Onderzoek naar de effecten van dit onderwijs vond direct vanaf de start 
plaats. EarlyBird is inmiddels, aldus directeur Karel Philipsen, uitgegroeid tot een  organisatie 
die zich tevens richt op programma’s voor de brede school, peuters en doorlopende 
 leerlijnen. Philipsen: ‘Met het Europees Platform en andere partijen werkten we de laatste 
jaren hard aan het leggen van een basis voor beleid voor voor- en vroegschools tweetalig 
onderwijs in het Engels. Daar kunnen alle scholen in Nederland baat bij hebben.’

Techniektoernooi
Leonardoleerlingen kienen 
snelste bootje uit

Leerlingen van basisschool ’t Prisma 
wonnen tijdens een techniektoernooi 
het onderdeel ‘Boot op drift’. 

Ze konden hun eigen gemaakte bootje het 
snelst door een watergoot van drie meter 
lang krijgen. Daarmee wonnen de leer-
lingen van de Leonardoklas van basisschool 
’t Prisma het onderdeel ‘Boot op drift’ van 
het techniektoernooi Zuid-Holland. Bij dit 
onderdeel draaide het om vragen als: wat 
is de beste aandrijving om een boot zo ver 
mogelijk te laten varen? De hoogbegaafde 
leerlingen ontwikkelden een aandrijftechniek 
om hun bootje zo snel mogelijk over het drie 
meter lange traject te krijgen. Ze namen het 
met hun vaartuig op tegen andere  klassen 
uit Zuid-Holland. De jury noteerde de tijden 
en na afloop van de wedstrijd bleek dat 
het bootje van ’t Prisma in 8 seconden de 
afstand wist te overbruggen. In juni doet 
de school mee met het landelijke toernooi. 
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Medezeggenschap is meer dan een wettelijke verplichting. 
Daarom investeert BOOR in de kennis over de inspraak op 
het beleid van scholen en bestuur. 

Doel ‘Medezeggenschap is een middel om ouders, leerlingen 
en personeel bij het beleid van de scholen en het bestuur te 
 betrekken, de opvattingen van betrokkenen te verwerken en 
zo draagvlak te creëren.’

Waarom? ‘Medezeggenschap is een wettelijk recht voor ouders, 
personeel en leerlingen. Maar dat is niet in eerste plaats waarom 
BOOR dit belangrijk vindt. Als de wet er niet zou zijn, dan  zouden 

we medezeggenschap zelf uitvinden. Participatie, ook in de 
besluitvorming, behoort tot de kernwaarden van BOOR.’

Hoe? ‘Vooral door medezeggenschap goed te regelen. Maar er 
zijn meer manieren om draagvlak voor een organisatie te  creëren. 
Denk aan meer informele contacten met ouders,  personeel 
en leerlingen via bijvoorbeeld klankbordgroepen. Je kunt ook 
 zonder  reglementen en bevoegdheden mensen betrekken bij 
de  organisatie.’

Grootste vraagstuk ‘We signaleren een gebrek aan kennis over 
medezeggenschap op alle niveaus binnen BOOR. Het gebeurt 
met de beste bedoelingen, maar vaak weten de betrokkenen niet 
goed hoe medezeggenschap zou moeten werken. Dat geeft bij 
de leden van de raden wel eens het gevoel dat ze niet serieus 
 genomen worden. Soms haken ze af. Daarom gaan we volgend 
schooljaar actief aan de slag om de kennis te vergroten. We 
 verwachten dat toename van kennis leidt tot een groter animo 
voor medezeggenschap. Nu zijn er nog te veel vacatures bij de 
raden.’   

BOOR streeft naar kwaliteitsonderwijs en het 
 strategische beleidsplan benoemt een kwaliteitsprofiel. 
Hoe geeft BOOR daar vorm aan?

Het doel? ‘Aan de hand van het kwaliteitsprofiel willen we 
binnen BOOR het gesprek over de kwaliteit op onze scholen 
 voeren. Met dat profiel loopt BOOR voorop in ons land.’ 

Waarom? ‘BOOR staat voor kwaliteitsonderwijs in een wereld-
stad. Kwaliteit is een van onze kernwaarden. We willen kinderen 
het beste onderwijs bieden, maar dan moeten we wel de vraag 
beantwoorden: op basis waarvan bepalen we onze kwaliteit?’
 
Hoe? ‘We ontwikkelen een kwaliteitsinstrument aan de hand 
van een aantal indicatoren. Denk aan de aanwezigheid van een 
 scholingsprogramma voor de leerkrachten. Gebeurt er weinig 
aan ontwikkeling, dan zegt dat wat over de kwaliteit. Een andere 
 indicator is bijvoorbeeld tussentijds verloop van leerlingen. 

Is dit uit onvrede of door verhuizing? De Cito-score nemen we 
ook mee: scoren we volgens de norm? Deze indicatoren geven 
een  kwaliteitsbeeld en daarover gaan we in gesprek met de 
schoolleiding. Dit gesprek vormt samen met de analyse, trends 
en acties het hart van het kwaliteitsbeleid.’ 
 
Grootste vraagstuk ‘De leerkrachten – zij bepalen in hoge 
mate de kwaliteit – ervaren een grote druk om aan allerlei 
eisen te v oldoen. De samenleving verlangt goede onderwijs-
prestaties, maar verwacht ook dat het onderwijs helpt allerlei 
maat schappelijke problemen op te lossen. Denk aan pesten. 
 Leerkrachten worstelen met de vraag hoe zij deze eisen in een 
lesweek van 25 uur kunnen realiseren.’  

 WERK IN UITVOERING

In uitvoering: kwaliteitsprofiel
Wie: Johan van Knijff, bovenschools manager  
primair onderwijs

In uitvoering: medezeggenschap
Wie: Paul Kamps, bestuursadviseur

Inspraak met kennis  
van zaken

In gesprek over de 
 
kwaliteit van onderwijs


