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Maakt ondernemend kwaliteitsonderwijs in een wereldstad zichtbaar
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Dichtwerk in
Delfshaven
Bij de speelplaats op Plein 1943 in de wijk Delfshaven hangen
kunststofpanelen met daarop gedichten die door leerlingen van
basisschool De Boog zijn gemaakt. Die dichtten zij tijdens de taaldruklessen van de SKVR en moesten gaan over hun toekomstig
beroep. Leerlingen uit groep 7/8 onthulden deze borden.

Jan Rath, lid van het
college van bestuur

Liefde en aandacht

06 Modderen

met
medezeggenschap

Half april vond de jaarlijkse personeelsdag van BOOR
plaats. ’s Avonds was er een programma in de Kunst
hal met onder andere een lezing van Yvonne van Sark,
een van de auteurs van Puberbrein binnenstebuiten.

Medezeggenschap is in de wet perfect geregeld.
Maar in de praktijk is het meer dan eens tobben.
“Ouders vinden dat zij thuis de baas zijn en wij op school.
Daar kunnen ze prima mee leven.”

Het boek levert een goede bijdrage aan het beter
begrijpen van onze leerlingen. Na een beschrijving
van wat jongeren individueel doormaken tussen hun
tiende en vijfentwintigste levensjaar volgt een uit
gebreide beschrijving van de invloed van de opvoeding
thuis, van school, van jongerennetwerken en van
bijvoorbeeld sportverenigingen op hun gedrag.
Het is een dik boek geworden en het maakt duidelijk
dat de leefwereld van onze jeugd minstens zo beïnvloedt
als biologische factoren. Daarom zien we ook de

“Expliciteren is soms
vermoeiend, maar ook
het enige dat helpt”

Dromen voor Oud-Charlois
Scholengemeenschap Hugo de Groot is
weer aanspreekbaar voor de buurt, aldus
bewoners. “Als de jongeren hier blijven wonen,
profiteert de wijk daar ook van.”

De focus op taal in het onderwijs,
beziet hoogleraar Sabine Severiens
met gemengde gevoelens.
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uitdaging een zorgzame samenleving om onze jongeren

14

heen te organiseren. Er moeten mensen zijn die naar
hen omkijken, oprechte aandacht voor hen hebben
en, zoals Winsemius onlangs in NRC Handelsblad
aangaf, “voor structuur zorgen maar vooral van ze
houden!” De titel van de tentoonstelling in de
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Kunsthal, die de BOOR-medewerkers die avond ook
konden bezoeken, luidde: “I promise to love you!”
Dat sloot dus mooi aan!

4 Ondernemende scholen
8 BOOR opinie
14 BOOR nieuws

Tot slot een onvergetelijk citaat uit het boek. Het is
van Omar, 16 jaar oud:
“Het enige wat ik eigenlijk wil, is aandacht. Met

13

emmers tegelijk! Gewoon dat mensen naar mij willen
luisteren en proberen te begrijpen dat ik iets goed
probeer te doen, maar dat het heel vaak gewoon niet
lukt. Dan gaat het mis en dan weet je niet meer hoe je
het terug moet draaien. Op zo’n moment wil je dat
een volwassene zegt hoe het moet…”
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Ontwerper: wijk
stempelt schoolplein

Oefeningen in
ondernemerschap

Het schoolplein is het visitekaartje
van de school, vindt schoolpleinontwerper Niek Kortenhoeven.

“De meeste leerlingen krijgen het
ondernemerschap niet van huis
uit mee”, aldus Marijn van Herel.

Menskracht
4
		
Culturele talenten van
8
het voortgezet onderwijs 		
De talentenavond van BOOR in
17
theater Zuidplein voor het voortgezet 18
onderwijs telde vijftien optredens.
		

Leidinggevende vvp
Pamela Tjon Apian
Leerling Romy
van Breukelen
Leerkracht Mark Weel
Hr-adviseur Dick
de Klepper
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/ ondernemende scholen

Loef
heet ons
zeehondje

Foto Tineke de Lange

/leidinggevende vaste vervangingspool

En verder...

Scholengemeenschap Hugo de Groot heeft sinds kort haar
eigen adoptiezeehondje. Dat verblijft bij het Texelse Ecomare.
De eerste klassen hadden eind mei een projectweek naar Texel
en in dat kader deden de leerlingen mee aan een prijsvraag
voor de naam van het zeehondje. De burgemeester van Texel
koos uiteindelijk de winnende naam: Loef. Die was verzonnen
door leerling Meijke Hoekstra en verwijst naar zowel de zeil
term loef als naar slot Loevestijn waar Hugo de Groot gevangen
zat. Zij mocht daarom met het vliegtuig in plaats van de bus
naar het eiland.

Foto’s Bas Weijkamp

Een kijkdozenslang
tegen geweld

Mei 2011 Wilge
nstam

wie, wat, waar... Pamela Tjon Apian, (48),
leidinggevende vaste vervangingspool

‘Onderwijzen doe je
met je hoofd en hart’
Sinds ruim anderhalf jaar geeft Pamela Tjon Apian
leiding aan veertig leerkrachten die bij ziekte collega’s
op de basisscholen vervangen, de zogenaamde
vaste vervangerspool. Verder is ze adjunct-directeur
op basisschool Het Landje.
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Magazineverkopers
Een schooljaar lang verdiepten de leerlingen
van basisschool De
Wilgenstam zich in
microkredieten en
De leerlingen maakten
ondernemerschap.
een magazine en verkochten die aan
Mei 2011 Wilge
nstam
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Vaste vervangerspool “Steeds vaker kiezen leerkrachten
bewust voor deze pool. Dat zijn vaak zeer getalenteerde mensen,
die op verschillende scholen ervaring op willen doen. We krijgen
langzamerhand dus een soort A-team, dat scholen die kampen
met personeelsproblemen weer op weg helpt. Ook mijn Proscomedewerkers Jacinta Moonen, Elze Muller en Henk Reijnders
leveren een belangrijke bijdrage.”
Onderwijs voor iedereen “Voor iedereen, maar niet voor
alles. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook
voor leerkrachten. Niet iedereen blijkt geschikt te zijn voor het
onderwijs. Kwaliteit moet voorop blijven staan.”
Passie “Kwaliteit is mijn passie. Ik ben blij met de competentie
beschrijvingen van tegenwoordig, maar kwaliteit in het onderwijs is meer dan aan een aantal lijstjes kunnen voldoen.”
Inspiratie “Zelf sta ik ook nog steeds voor de klas en daaruit
put ik nog altijd mijn inspiratie. Onderwijzen doe je met je hoofd
en hart, zonder een van beide ontbreekt er iets.”
Rotterdam “Geen andere stad meer voor mij dan Rotterdam.
Hoewel ik altijd Ajacied zal blijven.”
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Circa 250 door leerlingen gemaakte kijkdozen en 1.250
stapeldozen vormden een 120 meter lange slang over
het schoolplein van basisschool Het Landje. Op de tong
van dit kartonnen reptiel stonden antwoorden op de
vraag: ‘Wat kun jij tegen geweld doen?’
“Het moest een groot en fantastisch kunstwerk worden”, aldus kunstenaar Hugo
Lammerink, die door basisschool Het Landje gevraagd was een kunstuiting te bedenken bij het thema ‘geweldig en geweld’. “De leerlingen creëerden onder begeleiding
van de leerkrachten 250 kijkdozen met het thema geweldig. Die toonden de fantastische binnenwerelden van de leerlingen en werden als parels in de 120 meter lange
slang verborgen.” De kop van de slang kreeg een lange ribbelige tong. Op deze tong
stonden de antwoorden van de leerlingen op de vraag ‘Wat kun jij tegen geweld doen?’
Lammerink: “Door de immense grootte en de parels van de kijkdozen werd het
publiek als een magneet naar de slang getrokken. Die werd door de ouders, vrienden,
collega’s en leerkrachten bekeken, besproken en beleefd.”

ouders en buurtbewoners

Even waanden de leerlingen zich eind mei ondernemer.
Tijdens de actiedag eind mei probeerden ze op allerlei manie
ren omzet te creëren. De opbrengst van de verkopen ging naar
stichting Plons. Leerkracht en organisator Lisette van der
Helm: “Elk jaar hebben we een thema en dit jaar stond in het
teken van het microkrediet.” Mensen in ontwikkelingslanden
ontvangen dit kleine krediet om daarmee via handel en
nijverheid in hun inkomen te voorzien. Groep 4 besloot
een magazine te maken om tijdens de actiedag te verkopen.
Het magazine bevat interviews, recepten, spannende verhalen,
puzzels, strips en advertenties. De leerlingen stelden de
inhoud samen en verkochten het magazine aan ouders en
buurtbewoners. Naast het magazine verkochten de leerlingen
ook zelfgemaakte cd’s en boden ze hun diensten aan in een
kapsalon en beauty center. In de bovenbouw stelden leerlingen
een ondernemingsplan op. Ondernemers uit de buurt gaven
tips en adviezen. Het viel de leerkracht op hoe betrokken de
kinderen waren. “Op deze leeftijd zijn ze ook al met zakgeld
bezig en daardoor kunnen ze zich goed voorstellen hoe het
systeem van microkredieten werkt.”

Van Heuven Goedhart
doorbreekt isolement
Scholen voor speciaal basis
onderwijs hebben vaak een
geringe binding met hun wijk,
omdat de leerlingen uit de regio
komen. Sbo Van Heuven Goed
hart doorbreekt dit isolement.
Sbo Van Heuven Goedhart probeert
de banden met de wijk aan te halen
door samenwerking te zoeken met
maatschappelijke organisaties en
betrokkenen bij de wijk Groenhagen
en Tuinhoven in IJsselmonde.

Dit doet de school door samen te
werken met JIJ (Jongerenwerk
IJsselmonde) en de betrokken
buurtvaders van de wijk. Na een
brand in het wijkcentrum zaten zowel
het jongerenwerk als de buurtvaders
om onderdak verlegen.
Ze werken nu vanuit het gebouw van
de Van Heuven Goedhart. Daarnaast
ondersteunen de jongerenwerkers
de teamleden van de school bij de
begeleiding van de leerlingen tijdens
de middagpauze.

Leerlingen bakken pannenkoeken.
Op basisschool Pluspunt bakten de leerlingen
op de Nationale Pannenkoekdag stapels
pannenkoeken voor buurtbewoners. Die
kregen een uitnodiging om ze op school te
komen nuttigen. Leerlingen gaven daarbij
dans- en zangoptredens.
Hoofd in beweging Op montessoribasisschool Tuinstad Schiebroek sloten de leerlingen van groep 8 in april het project Move
a-Head af. Dat lesconcept gebruikt beweging
in de vorm van judolessen om de intellectuele
prestaties te bevorderen. Kinderen kunnen
zich zo bewust worden van de sociale,
mentale en emotionele vaardigheden, die ze
dagelijks nodig hebben.
Ook een schoolsportvereniging
Basisschool De Tuimelaar heeft sinds kort
een eigen schoolsportvereniging. Dit in
samenwerking met de rooms-katholieke
Jacobusschool. Leerlingen kunnen nu laagdrempelig kennismaken met karate en turnen.
Schoolsportvereniging Meeuwenplaats is de
twintigste van Rotterdam.
Ondernemen voor kinderen met
kanker Als oefening in ondernemerschap
handelden leerlingen van basisschool De
Triangel in mei in producten van Fairtrade.
De winst doneerden ze aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De leerlingen leren zo
goede doelen te steunen, maar ook verantwoordelijk te zijn voor een eigen bedrijf.
Gezonde eetpauzes Sinds kort beschikt
scholengemeenschap Hugo de Groot over
een zogenaamde Breakpoint-schoolkantine.
Het aanbod van verantwoorde voeding is
samengesteld samen met de GGD en het
Voedingscentrum. Olympisch zeilkampioene
Marcelien de Koning opende de kantine.
School bouwen in Gambia Twaalf
jongeren van vso-school De Hoge Brug
vertrokken in april naar Gambia. Zij hebben
daar een bijdrage geleverd aan het behalen
van het tweede millenniumdoel. Twee
weken hielpen ze mee in de buurt van
Kajabang met de bouw van scholen.
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Medezeggenschap
spreekt niet vanzelf
De wet is goed, de praktijk weerbarstiger
Medezeggenschap is in het onderwijs perfect geregeld. Maar de praktijk is
weerbarstig en scholen moeten er hard aan trekken om hun medezeggen
schapsraad in leven te houden. “Ouders vinden dat zij thuis de baas zijn
en wij op school. Daar kunnen ze prima mee leven.”

I

nspraak van ouders en personeel in
het beleid van de school: het is prima
geregeld in Nederland. De politiek
heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt
en de wet is in de loop van de tijd steeds
verder geperfectioneerd. Ondanks alle
goede intenties vanuit de politiek gaat het
bestaan van de medezeggenschapsraad
lang niet altijd over rozen en kost het
scholen vaak veel moeite om hun raad
‘in de lucht’ te houden.
Soms zelfs gooit de
schoolleiding gefrus
treerd de handdoek in
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de ring en leidt de school een bestaan zon
der medezeggenschapsraad. Zo ontdekte
directeur Han de Jonge toen hij aantrad
op basisschool Pierre Bayle dat daar geen
medezeggenschapsraad bestond. “Wat de
reden was, weet ik nog steeds niet, maar ik
heb hem direct weer in het leven geroepen
omdat ik die toch erg zinvol vind.” Al
duurde het nog wel enige tijd voordat ook
de ouders weer voltallig present waren in
de raad, aldus de directeur. Naast
de geringe betrokkenheid van
de ouders en in mindere mate
het personeel bij medezeggen

schap functioneren veel raden ook niet
optimaal, zo valt in de wandelgangen te
beluisteren. De symptomen: directeuren
die de regels niet kennen en aan het
improviseren slaan, personeelsleden die
persoonlijke vetes uitvechten met de
schoolleiding en ouders die strikt hun
eigen agenda volgen.

Succesfactoren
Aan de wet kan het niet liggen, want die
is volgens alle betrokkenen na een periode
van sleutelen toch wel bijkans perfect.
“Met de wet zelf is weinig mis, zo blijkt uit
de evaluatie”, weet medezeggenschaps
expert Frederik Smit van het Expertise
centrum Ouders, school en buurt van het
ITS, onderdeel van Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij stelt wel vast dat een mede
zeggenschapsraad niet zomaar goed func
tioneert. Zoals ook wel blijkt uit de vier
succesfactoren voor medezeggenschap die
hij op basis van onderzoek kan aanwijzen.
“Een daarvan is de bereidheid bij de
schoolleiding om te overleggen over beleid
met ouders, leerkrachten en leerlingen en
daar tijd en energie in te steken.” Daar
naast speelt ook de schoolcultuur een rol.
Smit: “Een medezeggenschapsraad gedijt
pas goed bij een open en transparante
cultuur. Daar is het eigenlijk vanzelfspre
kend.” Verder is investeren in de vaardig
heden en kennis van de raadsleden ook
een belangrijke succesvoorwaarde. “Denk
daarbij aan vergadertechniek en onder
handelingsvaardigheden. Vooral nieuwe

leden kunnen baat hebben bij een cursus”,
aldus de wetenschapper. Als laatste succes
factor noemt hij nog kennis van de wet
zelf. “Die wet laat veel ruimte om de raad
naar eigen inzicht te organiseren. Om die
mogelijkheden goed te benutten, moeten
de leden weten welke dat zijn.”
Bij de ouders van de Rotterdamse basis
scholen staat medezeggenschap niet echt
hoog op de agenda, is de ervaring van de
scholen. Directeur Roel Walrecht zwaait
de scepter over de vier locaties van basis
school Delfshaven en signaleert duidelijk
verschillen tussen de locatie op de Müller
pier, waar veel hoogopgeleide autochtonen
wonen, en bijvoorbeeld de locatie aan
de Pieter de Hooghstraat met veel laag
opgeleide autochtone bewoners in de
buurt. “Op de Müllerpier functioneert de
oudergeleding. Deze ouders bemoeien zich
al bijna op voorhand met de school en ze
hebben kennis van zaken. Op de andere
locaties vinden de ouders dat zij thuis de
baas zijn en wij op school. Daar kunnen ze
prima mee leven.” Hij probeert zo goed en
kwaad als het gaat deze ouders betrokken
te krijgen, maar moet er erg hard aan trek
ken. Bovendien: “Als we al ouders kunnen
vinden, dan haken ze bij veel onderwerpen
op de agenda van de medezeggenschap
weer af.”

Abstractieniveau
De ervaringen van zijn collega De Jonge
stemmen daarmee overeen. Hij stelt daar
naast vast dat een gebrekkige beheersing
van het Nederlands ook een rol speelt.
“Om goed deel te kunnen nemen aan
medezeggenschap is een bepaald niveau
van taligheid nodig. Ook vindt de discussie
vaak op een hoog abstractieniveau plaats.
Veel ouders hebben daar problemen mee”,
aldus De Jonge. Hij werft daarom zelf heel
gericht ouders voor de raad, waarna de
kandidaatstelling en verkiezing nog maar
een formele kwestie is. Ook zijn collega
Walrecht werkt zo. De Jonge: “De ouders
die wij werven, zijn echt niet de eerste de
beste. We sturen bewust op de kwaliteit
van de oudervertegenwoordiging.” Ook
hij constateert verschillen tussen beide
locaties. “Bij de vestiging in Oud-Crooswijk
gaat het beter met de oudervertegen
woordiging, in Nieuw-Crooswijk speelt
de taalvaardigheid de ouders erg parten.”
Overigens spreken de agendapunten van
de medezeggenschapsraad ook bij de leer

krachten niet altijd tot de verbeelding,
weet De Jonge. “Ze zijn liever concreet
in de klas aan het werk, dan dat ze zich
verdiepen in de vaak abstractere materie
van de raad.”
Volgens Smit is geringe betrokkenheid van
allochtone ouders bij medezeggenschap
niet van vandaag of gisteren. “Ik denk
dat dit ook een leerproces voor een school
is: welke plaats hebben ouders in het
beleid van de school en hoe kunnen we
die bereiken?” Hij adviseert scholen te
gaan kijken bij collega’s die wel allochtone
ouders weten te vinden. “Bovendien is
medezeggenschap voor hen een prima
kans om vorm te geven aan hun burger
schap en zich daarin te ontwikkelen.”
Er is voldoende cursusaanbod om ook
hen bij te spijkeren over het hoe en waar
om van medezeggenschap, weet hij. “Een
beetje optimisme hierover bij de scholen
kan geen kwaad, denk ik.”

Welzijn
Overigens zijn ook niet alle autochtone
ouders warm te krijgen om hun zegje te
doen. Zij zien zichzelf steeds vaker als
klant van het onderwijs en beoordelen de
school puur op kwaliteitskenmerken als
leerprestaties, onderwijscultuur en de
uitstraling van het schoolgebouw. Mede
zeggenschap zit meestal niet in hun
wensenmandje. Het oordeel van de ouders
hengelt de school binnen via oudertevreden
heidspeilingen. Zijn de ouders tevreden,
dan is de school dat ook. Smit herkent dit
verschijnsel, maar vindt deze houding te
beperkt. “Het gaat niet alleen om de onder
wijsprestaties, maar ook om het welzijn van
de leerlingen. Een school kan alleen goed
functioneren in een netwerk met partners,
waaronder ouders en buurtbewoners. Dat
zou een school duidelijk moeten commu
niceren. Ouders en school kunnen elkaar
versterken in plaats van dat ouders alleen
maar eisen stellen.”
Ander probleem van de medezeggenschaps
raad, met name onder het personeel, is de
niet altijd even goede reputatie. Personeel
associeert de raad snel met gekissebis en
het berijden van stokpaardjes. De Jonge
kent voorbeelden waarbij de raad zelfs in
kampen uiteen viel. “Dat is een grote
valkuil. Mijn ervaring is dat ouders vaak
een stuk progressiever zijn dan het team”,
aldus de directeur. Volgens hem speelt de

‘De discussie vindt
vaak op een hoog
abstractieniveau
plaats. Veel ouders
hebben daar
problemen mee’
voorzitter van de raad hierbij een cruciale
rol. “Die moet in staat zijn om conflicten
niet te laten escaleren en mensen niet hun
stokpaardjes te laten berijden. Hij kan een
behoorlijke stempel op de cultuur van de
raad drukken.”

Vragen
De Jonge zelf is overtuigd van het nut van
medezeggenschap. “Op mijn vorige school
heb ik geleerd dat de raad een directeur
scherp kan houden”, aldus de schoolleider.
“Ook biedt het een goed platform om te
communiceren met ouders.” Anderzijds
verlangt een proces van medezeggenschap
actieve deelnemers. De Jonge: “De enige
vaardigheid die de raadsleden echt moeten
beheersen, is dat ze de juiste vragen kunnen
stellen over wat er op school gaande is. En
ze moeten het Nederlands goed beheersen.
Kunnen ze dit niet, dan wordt het knap
lastig voor ze.” Hoewel ook voor Walrecht
het nut van medezeggenschap niet ter
discussie staat, heeft hij wel vragen bij de
huidige vorm. De directeur: “Ik blijf me
ervoor inspannen dat mijn school een
medezeggenschapsraad heeft, ook als ik
dat elke keer weer alleen rond moet fietsen.
Maar ik vraag me echt af of de huidige
organisatie van medezeggenschap wel de
goede manier is voor een flink deel van
mijn ouders en daarmee voor veel andere
Rotterdamse ouders. Medezeggenschap is
gewoon hun taal niet.”
magazine
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Werven in Limburg
Over een paar jaar steekt het lerarentekort weer
de kop op in de grote steden, terwijl in de
krimpregio’s op het platteland een overschot
dreigt. Kansen voor Rotterdam?

/de leerling

Foto Tineke de Lange

wie, wat, waar... Romy van Breukelen (15),
leerling Thorbecke topsport

‘Lindsey Vonn is
mijn grote voorbeeld’
Sinds haar zevende doet ze mee aan skiwedstrijden.
Deze winter won Thorbecke-leerling Romy van
Breukelen het nationale kampioenschap slalom en
reuzeslalom voor junioren. Bij de senioren bereikte
ze de derde plaats.
Thorbecke Topsport “De school houdt rekening met mijn
trainings- en wedstrijdschema’s en zorgt voor een aangepast
onderwijsprogramma. Dat is fijn want tijdens het schoolseizoen
ben ik vaak weg. Meestal naar Oostenrijk, maar later in het
seizoen ook naar Noorwegen bijvoorbeeld.”
Onderwijs voor iedereen “Ik heb niet speciaal voor openbaar onderwijs gekozen. Thorbecke maakt het voor mij wel
mogelijk om sport en school met elkaar te combineren.”
Passie “Skiën natuurlijk! Ik wil me kwalificeren voor de juniorwereldkampioenschappen. Later zou ik graag in de top tien
van de wereld komen. Gelukkig ontmoet ik op school leeftijdsgenoten, want in het skiteam ben ik niet alleen het enige meisje,
maar ook een van de jongste leden.”
Inspiratie “Ik volg op de televisie bijna alle wedstrijden en kijk
dan goed naar de techniek van de topskiërs. Lindsey Vonn is
mijn grote voorbeeld. Een leuke meid om te zien en goed op
alle disciplines.”
Rotterdam “Ik woon in Hillegersberg en ben daar ook geboren.
De skiberg in Bergschenhoek ligt op vijf minuten afstand,
maar ik kom daar eigenlijk alleen om op de fiets te trainen.”
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“Nee, we hebben geen plannen om leerkrachten met busjes te
gaan halen in Limburg en Groningen”, lacht Dick de Klepper,
hr-adviseur van BOOR. Uit een recente arbeidsmarktanalyse
van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt blijkt dat in de
toekomst vooral in de grote steden het leerkrachtentekort
weer stevig zal opspelen, terwijl er op het platteland, met
name in de krimpregio’s, een overschot dreigt. In de grote
steden groeit het aantal leerlingen nog steeds, terwijl juist
door de vergrijzing een groot aantal onderwijzers de komende
jaren met pensioen gaat. De vergrijzing speelt ook op het
platteland, maar in de krimpregio’s zorgt het sterk afnemend
leerlingenaantal ervoor dat scholen zullen sluiten en leer
krachten op straat komen te staan. Op zich zou BOOR daar
personeel kunnen werven, vindt De Klepper, ware het niet dat
het bestuur ook streeft naar diversiteit onder het personeel.
“We willen dat ons personeel een afspiegeling is van de
Rotterdamse bevolking, maar momenteel zijn er nog relatief
veel autochtone leerkrachten. We hopen vooral dat onze
nieuwe collega’s Rotterdammers of oud-leerlingen zullen zijn
met een grote diversiteit aan achtergronden. Maar we houden
de kansen in de regio natuurlijk wel in de gaten.”

Donkere wolken
boven passend
onderwijs
De drastische bezuinigingen op het passend onderwijs houden de
gemoederen in onderwijs en politiek aardig bezig. “De essentie van
passend onderwijs dreigt daardoor op de achtergrond te raken.”

Introverte schoolleiders
Schoolleiders in het basisonderwijs hebben
weinig oog voor ontwikkelingen buiten de
school, concludeert bureau Berenschot.
Oorzaak: de dagelijkse beslommeringen.
“Een zieke juf, waar vervanging voor moet komen, en meer van
zulke zaken, houden je vaak meer bezig dan de ontwikkelingen
buiten de school”, vindt Ivo Bravenboer, directeur van basis
school De Groene Palm en speciale basisschool Van Heuven
Goedhart. Onderzoek van bureau Berenschot wijst uit dat
schoolleiders in het basisonderwijs vaak weinig oog hebben
voor externe processen. Met het risico dat ze daardoor overval
len worden. “Herkenbaar, want de dagelijkse beslommeringen
kunnen je helemaal opslokken”, aldus de directeur. “Wat helpt,
is tijd reserveren in je agenda om de blik naar buiten te richten.
Wat gebeurt daar en welke invloed heeft dat op mijn school?”
Momenteel houden twee externe ontwikkelingen hem bezig.
“Het aantal leerlingen van De Groene Palm loopt terug. Daarom
wil ik weten wat de reputatie van de school in de wijk is. Verder
denken we na over passend onderwijs. Hoe anticiperen we op
deze ontwikkeling zodat we niet overvallen worden?”

De bezuinigingen van het kabinet op het
speciaal onderwijs riepen een storm van
protest op. Die treffen BOOR ook hard
omdat het bestuur relatief veel scholen voor
speciaal onderwijs telt. “Wij hebben passend
onderwijs hoog in het vaandel staan omdat
wij vinden dat elke leerling het onderwijs
moet krijgen dat het beste bij zijn behoefte
past”, aldus Toon Kuijs, bovenschools
directeur voor de so/vso-scholen. “Wij zijn
hier al geruime tijd mee bezig, niet omdat
het van de wet moet, maar omdat we er
belang aan hechten.” Hij vindt het daarom
jammer dat het tumult rond de bezuinigingen
op passend onderwijs in een centendiscussie dreigt te verzanden. “De essentie van
passend onderwijs dreigt daardoor op de
achtergrond te raken.” Dat er veel geld
omgaat in het speciaal onderwijs, zoals de
minister stelt, signaleert Kuijs ook. “Heel
veel geld zelfs en wij vragen ons af of we

met minder geld hetzelfde kunnen bereiken.”
Daarom inventariseert BOOR momenteel
welke kwaliteitseisen voor dit onderwijs
gelden en wat dat zal gaan kosten. Kuijs:
“Daarover willen we met de minister in
discussie. We kunnen nu echter nog niet
overzien of de toekomstige rijksbekostiging
voldoende zal zijn.”

Maatwerk
De directeur is ervan overtuigd dat het
speciaal onderwijs efficiënter en effectiever
kan. “De paradox is dat juist de huidige wetgeving dit onderwijs duur maakt vanwege
de bureaucratie rond de indicatiestelling,
de verlening van het rugzakje en het gebrek
aan flexibiliteit.” Zo heeft een leerling de
keus om een rugzak aan te vragen voor
het reguliere onderwijs of plaatsing op een
school voor speciaal onderwijs. “Een tussenweg is er niet, terwijl een mix van regulier en

speciaal onderwijs betere resultaten zou
kunnen geven. We kunnen nu geen maatwerk leveren. Dat is jammer.”
Hoewel de bezuinigingen BOOR hard zullen
treffen – er is inmiddels een vacaturestop
ingesteld om gedwongen ontslagen zoveel
mogelijk te voorkomen – is er ook een pluspunt. “Omdat we als bestuur relatief veel
scholen voor speciaal onderwijs hebben,
ervaren we de gevolgen sterk, maar het
schept ook weer kansen. De schaalgrootte
van BOOR maakt het mogelijk om naar
nieuwe, flexibele en efficiënte wegen te
zoeken om hoe dan ook passend onderwijs
te bieden. Het gaat erom dat elke leerling
het onderwijs krijgt die hij nodig heeft. Daar
zetten we ons met het reguliere, speciaal
onderwijs en de partners voor in. We hopen
dat we daar van de overheid genoeg ruimte
voor krijgen.”

magazine
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‘Expliciteren is
soms vermoeiend,
maar ook het
enige dat helpt’

‘Meer energie
steken in
taalonderwijs
alleen, lost
dit probleem
niet op’

Hoogleraar Sabine Severiens vindt taalfocus te beperkt
Taal, taal en nog eens taal. Is dat de oplossing voor de
onderwijsachterstand waar allochtone leerlingen mee kampen?
Hoogleraar onderwijskunde Sabine Severiens vindt dat te beperkt.
“Het gaat erom dat de schoolleiding en de leraren zich bewust
zijn van de impliciete culturele lading van het onderwijs.”
Foto Jan van der Meijde

De trend om bij de bestrijding van onderwijsachterstanden volledig
te focussen op taal, en in het kielzog daarvan ook rekenen, slaat ze
met gemengde gevoelens gade. Niet dat ze het belang van een goede
taal- en rekenvaardigheid wil betwisten, maar goed onderwijs is veel
meer dan dat. Zeker voor de allochtone leerlingen, ontdekte Sabine
Severiens, hoogleraar onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit,
tijdens het onderzoek dat zij met haar collega’s verricht. “Nog
altijd zijn allochtone jongeren lager opgeleid dan autochtone leer
lingen, al worden de verschillen wel minder groot.”

Startkapitaal
Diversiteit tussen mensen heeft Severiens altijd gefascineerd,
zeker als dat ongelijkheid tot gevolg heeft. Zoals ze nu ook weer
constateert tijdens het onderzoek naar de studieresultaten van
allochtone en autochtone leerlingen. Want ergens moet het ver
schil in prestaties op terug te voeren zijn. “Allochtone jongeren
blijken veel afhankelijker te zijn van de kwaliteit van onderwijs
om goede studieresultaten te boeken dan autochtone. Dit geldt in
ieder geval voor het voortgezet en hoger onderwijs en ik vermoed
dat dit ook zo is in het basisonderwijs”, aldus de hoogleraar. En
kwaliteit omvat in dit geval meer dan alleen het niveau van het
taal- en rekenonderwijs. Autochtone jongeren blijken hier min
der gevoelig voor te zijn. Zij krijgen namelijk een groter sociaal
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startkapitaal mee van hun ouders, die veelal een hoger opleidings
niveau hebben, het Nederlands beter beheersen en daarom hun
kinderen beter kunnen begeleiden. En wat misschien nog belang
rijker is: ze kunnen terugvallen op een gedeelde cultuur tussen thuis
en het onderwijs. Severiens: “De autochtone leerlingen zijn daar
door minder kwetsbaar. Allochtone scholieren moeten dat sociaal
startkapitaal veelal ontberen en zijn aan zichzelf overgeleverd in
het onderwijs. Daardoor zijn ze afhankelijker van de kwaliteiten
van de leerkrachten.” Verder voltrekt onderwijs zich voor een
deel cultureel impliciet en juist met dat deel hebben allochtone
leerlingen moeite omdat hun wortels niet in die cultuur liggen,
volgens Severiens. Ze noemt het voorbeeld van scholieren die hun
tentamencijfer aanvechten. “Autochtone en allochtone leerlingen
volgen daarbij verschillende cultuurbepaalde strategieën. De eer
sten boeken daardoor bij hun veelal eveneens autochtone leraren
eerder resultaat dan de laatsten, tot hun frustratie.”

Verwachtingen
“Meer energie steken in taalonderwijs alleen lost dit probleem niet
op”, denkt Severiens. “Het gaat er veel meer om dat de schoolleiding
en de leraren zich bewust zijn van de impliciete culturele lading van
het onderwijs. Docenten die de problemen van de multiculturele
samenleving moeilijk en lastig vinden, geven op een andere manier

les aan allochtone jongeren dan leerkrachten die een positieve
houding hebben en zeggen: daar kan ik wat mee.” Waar komt de
kwaliteit van het onderwijs tot uiting als het gaat om de verschillen
tussen leerlingen? “Kwaliteit wordt vooral zichtbaar bij de onder
kenning van de eigen rol van het onderwijs. Goede scholen passen
hun onderwijs aan op de diversiteit onder leerlingen.” Ze geeft
het voorbeeld van onuitgesproken verwachtingen. “Een docent
kan makkelijke vragen stellen aan allochtone leerlingen en moei
lijke aan autochtone. Dat is niet verkeerd bedoeld, integendeel,
maar dit gedrag, dat er vaak ongemerkt insluipt, is natuurlijk niet
stimulerend voor allochtone leerlingen.” Want lage verwachtingen
zorgen ook voor lage prestaties, zo blijkt uit onderzoek. Severiens:
“Op deze manier blijven de verschillen bestaan.”
Haar Amerikaanse collega Elizabeth Cohen deed onderzoek naar
hoe docenten talent kunnen ontwikkelen in een klas met een grote
diversiteit aan leerlingen. “De rol van zowel de klasgenoten als de
docent blijkt groot te zijn bij de ontwikkeling van talenten onder
allochtone leerlingen. Zij stempelen het sociale proces in de
groep en daarmee de manier waarop leerlingen zich profileren in
de klas.” Dat leidt, volgens Severiens, weer tot een verwachtings
patroon, dat ongelijkheid bevordert of juist tegengaat. “Als een
docent leerlingen laat samenwerken, mits goed georganiseerd en

goed begeleid, verkleint dat de invloed van ongelijkheid in bij
voorbeeld sociaal startkapitaal en taalvaardigheid.” Klassikaal en
frontaal onderwijs loopt sneller het risico de verschillen te beves
tigen, zoals bij die leerkracht die alleen makkelijke vragen stelde
aan de allochtone leerlingen. “Zoiets ligt minder voor de hand bij
een klas die samen aan opdrachten werkt”, aldus de hoogleraar.

Visitatie
Welke tips heeft zij voor leraren die verschillen in de klas willen
verkleinen in plaats van bevestigen? Severiens: “Een docent moet
zich bewust zijn van zijn impliciete aannames. Een collega kan
bijvoorbeeld door collegiale visitatie aan het licht brengen hoe hij
onbewust verschillen benadrukt.” Ook kan hij zich oefenen in
multiculturele sensitiviteit. “Elke docent kent vanuit het contact
met allochtone leerlingen, denk ik, dat ongrijpbare moment het
contact met een leerling te verliezen.” Dat heeft volgens haar te
maken met die impliciete, culturele kant van het onderwijs, waar
allochtone leerlingen vaak minder goed raad mee weten. “Met
het expliciteren van waarom hij iets zegt, waarom hij iets zo doet,
waarom hij iets vindt en wat hij precies van de leerling verwacht,
kan een docent duidelijkheid creëren. Ja, expliciteren is soms ver
moeiend, maar ook het enige dat helpt. Docenten die deze vaar
digheid in huis hebben bieden aantoonbaar beter onderwijs.”
magazine
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/ bouwend ondernemen

Hoe breng
ik nieuwe
sinaasappelen
aan de man?

Het ontwerp voor het schoolplein van de Pierre Bayle

Schoolpleinontwerper:
‘De invulling is wijkgebonden’
Het schoolplein is het visitekaartje van de school, vindt
schoolpleinontwerper Niek Kortenhoeven. Hij neemt momenteel
het schoolplein van basisschool Pierre Bayle onder handen.

D

e Fridtjof Nansen, Het Prisma, De Sonnevanck, de Prins
Alexander en de Pierre Bayle; al deze scholen kregen recent
een nieuw schoolplein. Brein achter het ontwerp van
deze pleinen is Niek Kortenhoeven van DKN Bouw. Bij een reno
vatie zijn altijd twee partijen betrokken met hun eigen inbreng:
de school en de gemeente, die financieel groen licht moet geven voor
het plan. Zo ook bij de Pierre Bayle in Crooswijk. “De gemeente
wil graag dat het plein een buurtfunctie krijgt. Daar houd ik
rekening mee. Maar ook speelt de vraag: om wat voor een school
gaat het? Is het een sportieve of juist kunstzinnige basisschool?
Ook kijk ik naar de plaats van de school binnen de wijk. In Hille
gersberg is er genoeg groen, daar houd ik met het ontwerp verder
geen rekening mee. In Crooswijk ligt dat anders. Kinderen hebben
daar weinig mogelijkheden om in het groen te spelen. Een appel
komt voor hen uit de supermarkt. Dus creëer je met een school
tuin groen op het schoolplein. De invulling is dus wijkgebonden.”
Soms inspireert de naam van de school Kortenhoeven. “Basisschool
Fridtjof Nansen is vernoemd naar een Noorse ontdekkingsreiziger.
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Daar ligt nu halfverzonken een zeilboot in het schoolplein. Een
blikvanger van de eerste orde en het richt de aandacht helemaal
op deze school. Dat maakt een school aantrekkelijk, blijkt uit de
reacties. Een schoolplein is toch het visitekaartje van de school”,
vindt hij. Bij de Pierre Bayle gooide hij het over een andere boeg.
“Daar heb ik het plein in tweeën gedeeld, een deel voor de onder- 
en een deel voor bovenbouw. Een victorieboog vormt de afscheiding
tussen de twee pleinen, maar functioneert tegelijkertijd ook als
doorgang. De onderbouw kreeg een verkeerstuin met zebrapaden
en kruispunten en de bovenbouw een voetbalkooi, kunstpodium,
basketbalveld en een chillplek waar ouders kunnen wachten op
hun kinderen.”
Blij is hij ook met het feit dat leerlingen van so/vso-school De Piloot
in samenwerking met de gemeente sinds half maart de pleinen
onderhouden. “Deze leerlingen maken periodiek het plein van de
deelnemende scholen schoon. Daarmee versterkt het onderwijs
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en de gebruikers van
het plein hebben weer profijt van een schoon plein.”

Wat is ondernemerschap en is dat iets
voor mij? Over deze vragen gaan
leerlingen uit de Leonardo-groepen zich
in het nieuwe schooljaar als eerste
buigen. Marijn van Herel, directeur
van uitgeverij Productief, werkt met
zijn medewerkers momenteel het
lesprogramma uit.Later volgen ook de
reguliere groepen van de basisscholen.
Wat is precies de bedoeling van de lessen in
ondernemerschap?
“De meeste leerlingen krijgen het ondernemerschap niet van huis
mee omdat hun ouders geen bedrijf hebben. En ook op school komen
ze daar niet mee in aanraking. We willen met de lessen een
ondernemende houding stimuleren, bijvoorbeeld om later een eigen
onderneming te beginnen of om ondernemender in een latere baan
te staan. We beginnen volgend schooljaar met de basisscholen die
een Leonardo-klas voor hoogbegaafde leerlingen hebben. Daarna
willen we het project ook starten op andere scholen.”

Wat worden het precies voor lessen?
“Het is niet de bedoeling dat dit extra lessen worden bovenop de
bestaande. De leerkrachten kunnen deze inruilen voor bijvoorbeeld
rekenlessen. In plaats van gewone sommen te maken, buigen
leerlingen zich dan over een kostprijsberekening. Welke kosten
moet je meenemen als je een prijs voor een product berekent en
wat zou de winstmarge kunnen zijn? De ondernemersthema’s
zijn dus te integreren in de gewone lessen. Dat hebben we bewust
gedaan om de belasting voor de leerkrachten laag te houden.”

Vanaf welke leeftijd starten de ondernemerslessen?
“Het gaat om een doorlopende leerlijn, die begint bij de kleuters
en eindigt bij groep 8. Scholen kunnen ervoor kiezen om elk jaar
aandacht aan ondernemerschap te besteden, maar ook om de
twee jaar bijvoorbeeld. Dat bepalen ze zelf.”

Directeur Marijn van Herel: “We willen met de lessen een ondernemende
houding stimuleren”

Hoe ver zijn jullie met de uitwerking van de lessen?
“Momenteel zijn we nog bezig met de ontwikkeling van de lesstof
in samenwerking met de Leonardo-leerkrachten. Vanaf volgend
schooljaar testen we het lesmateriaal uit in hun klassen. Op basis
van de evaluatie passen we de lessen aan en gebruiken we ze dan
ook voor de plus-klassen voor hoger getalenteerde, maar niet
hoogbegaafde leerlingen. De methode is daarna uitontwikkeld en
dan zijn ook de overige basisscholen aan de beurt. De leerkrachten
krijgen begeleiding bij het geven van deze lessen.”

Wat bieden jullie nog meer aan naast de lessen?
“We ontwikkelen ook zogenaamde reflectiekaarten, waarop de
kenmerken van een goede ondernemer staan, maar ook een samen
vatting van het ondernemerschap. Aan de hand daarvan kunnen
leerlingen tijdens de lessen bepalen of dat wat voor hen is. In de
groepen 5 tot 8 zijn er ook projectweken, waar leerlingen onder
nemers proberen te helpen met een concrete leervraag. Bijvoorbeeld:
een groenteboer wil een nieuwe soort sinaasappelen onder de
aandacht van zijn klanten brengen. Hoe kan hij dat het beste doen?
Daarover denken de leerlingen dan na.”
magazine
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/ dromen voor de wijk

Scholengemeenschap Hugo de Groot heeft afdelingen
voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school
is gevestigd aan het Nachtegaalplein (nummer 53)
in Oud-Charlois. De school is vernoemd naar rechts
geleerde en schrijver Hugo de Groot (1583-1645).

Streng verzuimbeleid
Leerplichtambtenaar Michaël Elsinga houdt een keer per
week spreekuur op Hugo de Groot. Leerlingen die regelmatig
te laat komen of spijbelen moeten op het matje komen.

Scholengemeenschap Hugo
de Groot en Oud-Charlois
De droom van de partners over de school en de wijk
De wijk
Veel zwerfvuil

Oud-Charlois was voor de annexatie van Rotterdam in
1895 een zelfstandige gemeente. De dorpse bebouwing
is nog goed te herkennen tussen de grootschalige
woningbouw, die Rotterdam de eeuw daarna realiseerde
voor de havenarbeiders. Momenteel telt de wijk circa
13.000 inwoners. Meer dan 150 kunstenaars hebben
onderdak gevonden in Oud-Charlois.

Ze is een van de vaste bezoekers
van de buurtbewonersavonden, die
de school sinds enige tijd organi
seert. Dinie Arnold woont er tegen
over en volgens haar is het contact
met de school enorm verbeterd.

Ook in het donker veilig
Al dertig jaar houdt GOM-medewerker Jacqueline van
Hattem toezicht op de schoonmaak bij verschillende
klanten in Charlois. Ook op Hugo de Groot zorgt zij
ervoor dat haar team van schoonmaaksters de school
proper houdt.
Typisch Oud-Charlois “Deze wijk is veiliger geworden, dat
komt door de nieuwbouw van de laatste jaren. De bewoners
houden ook een oogje in het zeil, zeker rond de gebouwen van
de Hugo de Groot. Ik voel me ook in het donker hier veilig.”
Mijn droom “Eigenlijk ben ik best positief over deze wijk. Dat
geldt zeker niet voor alle wijken op Zuid. De buurt toont weer
betrokkenheid. Mensen beseffen dat zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Ik hoop dat dat nog verder groeit.”
Rol Hugo de Groot “Als het gaat om de relatie met de buurt,
vind ik deze school echt een voorbeeld. Het contact verloopt
goed en dat willen de bewoners vaak ook, merk ik.”
Mijn rol “Een schoon gebouw heeft hoge prioriteit bij de
school. De leiding spreekt de medewerkers en leerlingen daarbij aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Daardoor kunnen wij
de school schoner krijgen met dezelfde inspanning.”
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Typisch Oud-Charlois “Ik vind het een prachtige wijk. Ik kom er graag om scholen te bezoeken. De bewoners zijn heel gemêleerd. Er wonen best nog veel oudere mensen, de echte
Charloisers. De wijk vind ik ook opvallend groen.”
Mijn droom “Dat de jongeren in Charlois niet meer verzuimen op school. Ik hoop dat zij de
kansen die het onderwijs hen biedt, ook echt pakken. Bij ernstig verzuim spelen op de achtergrond vaak andere problemen. Dan zorg ik ervoor dat er hulp komt.”
Rol Hugo de Groot “Op de school is de laatste tijd veel veranderd. Het verzuimbeleid is
nu streng. Dat heeft effect op de verzuimmeldingen.”
Mijn rol “Minstens een keer in de week ben ik op school voor ondersteuning. Het contact
is intensief tussen de verzuimcoördinator, de school en mij. Leerlingen merken dat en hebben
daardoor minder de neiging om de grenzen op te zoeken als het om verzuim gaat.”

Typisch Oud-Charlois “Een wijk
met veel zwerfvuil. Het Nachtegaalplein ligt vaak vol met blikjes, fastfoodverpakkingen en etensresten. De wijk
rond de school is best nog goed, maar
elders vind ik het wel achteruit gaan.”
Mijn droom “Een schone wijk waar
de mensen aardiger tegen elkaar doen.”
Rol Hugo de Groot “Vroeger ondervonden we veel overlast van de
school. De directie gaf niet thuis. Dat
is totaal veranderd. De school investeert bewust in de relatie met de buurt.
De leerlingen mogen tijdens de pauze
het schoolplein niet meer af en dat
scheelt veel zwerfvuil.”
Mijn rol “Ik bezoek de buurtbewonersavonden en kaart daar problemen
aan. Doe je dat niet, dan weet de
school van niets en blijft het zo. Met
de buren hebben we met kerst een
borrel georganiseerd en misschien
doen we deze zomer wel een barbecue.
Daar wil de school ook aan meedoen.”

De Jordaan van Rotterdam
Michel de Baan (PvdA) is bij de deelgemeente Charlois portefeuillehouder en
onderhoudt de contacten met Hugo de Groot. Hij spant zich in om de school
voor de wijk te behouden, nu er plannen zijn om die te verhuizen.
Typisch Oud-Charlois “Qua bewoners zeer gemêleerd, sommige wonen hier al heel
lang, terwijl ook veel mensen in de wijk hun wooncarrière starten. Oud-Charlois kent ook
veel kunst en cultuur.”
Mijn droom “Ik hoop dat Oud-Charlois hetzelfde karakter krijgt als de Jordaan in Amsterdam
en dat deze wijk waardering krijgt om zijn multiculturele waarde. Ook hoop ik natuurlijk dat
Hugo de Groot blijft vanwege het brede onderwijsaanbod.”
Rol Hugo de Groot “Het grootste deel van de leerlingen van de school komt uit deze
wijk. Goed onderwijs en goede docenten bieden hen een basis voor een goede toekomst.
Als de jongeren hier blijven wonen, profiteert de wijk daar ook van.”
Mijn rol “Ik praat met alles en iedereen om de school voor deze wijk te behouden. De
Hugo de Groot was een begrip in Oud-Charlois en na een mindere periode heeft de school
het goede spoor weer te pakken.”
magazine
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/ BOOR nieuws

Waarom pubers
behoefte hebben aan
duidelijkheid

Talenten!

1

Naast het ontwikkelen van cognitief talent op het vlak van rekenen en taal wil BOOR bij leerlingen ook
talent op cultureel gebied ontdekken, stimuleren en onder de aandacht brengen van ouders en personeel.
Op donderdag 7 april vond daarom een talentenavond plaats in theater Zuidplein. Maar liefst veertien
acts boden een avondvullend programma. Een fotoimpressie van deze avond.
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Onderzoek naar de hersenen van jongeren toont
aan waarom ze juist vanaf de tienerleeftijd vragen
om duidelijke grenzen en goede begeleiding, aldus
Yvonne van Sark, medeauteur van het boek Puber
brein binnenstebuiten. De schrijfster hield een
lezing tijdens de personeelsdag van BOOR.
Het lijkt wel of kinderen steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende
agenda’s en denken altijd alles beter te weten. Maar is dat wel
zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien? Yvonne van
Sark: “Ook al voelen pubers zich nog zo volwassen, ze zijn het
nog lang niet!” Tussen het tiende en vijfentwintigste levensjaar
maken de hersenen een belangrijke ontwikkeling door en
pas daarna zijn de hersenen helemaal ’klaar’. Van Sark: “Veel
kronkelpaadjes groeien in die periode uit tot snelwegen.
Jongeren hebben bijvoorbeeld nog moeite met een helikopterview, beschikken over minder probleemoplossend vermogen en
kunnen zich niet goed concentreren. Ze hebben ook meer
moeite met cognitieve vaardigheden als abstraheren, keuzes
maken, plannen, anticiperen en prioriteiten stellen.”

Structuur
Wat kunnen docenten en begeleiders van jongeren met deze
inzichten? Van Sark sloot haar lezing af met een aantal adviezen:
‘Wees je bewust van je rol: het doet er echt toe wat je doet en
zegt. Bied structuur en duidelijkheid: wat verwachten we dit jaar
van je? Denk positief: negatieve gedachten over een leerling
werken door in je non-verbale communicatie. Leer ze te focussen: ’infobesitas’ is een nieuw fenomeen, concentratie wordt
meer uitgedaagd dan ooit.”
Tijdens de personeelsdag deden de personeelsleden van BOOR ook mee
aan een scholencompetitie, die basisschool De Wilgenstam wist te winnen
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Nina Markus met Warwick Avenue, Libanon Lyceum
Schoolband De Bridge, Mytylschool De Brug
Hoge Brug Girlpower, Gambian Dance, Carnaval en Rap, vso De Hoge Brug
Storm in mijn hoofd - Nieuw Zuid/ Hugo de Groot
Roderick Tam, Etude nr. 9 van Chopin, Erasmiaans Gymnasium
Bart Huiskens & Liza Lozica, Bei Männern, welche Lieber fühle uit Die
Zauberflöte van W.A. Mozart, Libanon Lyceum
Thorbecke Dance Impact, Thorbecke, Voortgezet Onderwijs
Othello, Erasmiaans Gymnasium
Het Erasmiaans Schoolorkest, Erasmiaans Gymnasium
Roufaida en Pluck, Erasmiaans Gymnasium
Francesca Wiersema, Sonate nr 1 van Grieg, Erasmiaans Gymnasium
Sinan Düzenli, Ordinary People, Libanon Lyceum
Words Words Words, Wolfert van Borselen
Broken Promises, Einstein Lyceum

Foto Tineke de Lange

/de leerkracht

wie, wat, waar... Mark Weel (36), vakleerkracht
bewegingsonderwijs De Piloot

‘Geweldig om de kracht
van mensen te ontdekken’
Al vanaf zijn veertiende wilde Mark Weel gymleraar
worden. Hij volgde de Sportacademie in Den Haag.
In zijn vrije tijd is hij ‘fanatiek’ voetbaltrainer van
een seniorenteam.
De Piloot “Een hele gestructureerde school. Ik heb bewust
gekozen voor speciaal onderwijs. Je moet echt goed nadenken
hoe je onze leerlingen met sport een succeservaring kunt
geven. Welke uitdaging bied je ze en hoe geef je ze het gevoel
dat ze iets kunnen?”
Onderwijs voor iedereen “Dat is volstrekt logisch toch?
Iedereen heeft recht op onderwijs. Ik heb wel meer gekozen
voor het speciaal dan het openbaar onderwijs. Ik vind het leuk
om te merken dat sport jongeren met elkaar verbindt.”
Passie “Ik vind het geweldig om de kracht van mensen te
ontdekken. Dat is soms best wel even zoeken. Ook vind ik het
belangrijk dat mensen zich competent voelen. Soms blijven we
zo steken in wat we niet goed kunnen.”
Inspiratie “Krijg ik van voetbal, maar ook van de kweekvijver
van BOOR en andere projecten, waarmee ik bezig ben. Mezelf
ontwikkelen vind ik heel inspirerend. Vooral om daarmee anderen
te helpen met hun ontwikkeling.”
Rotterdam “Ik kom oorspronkelijk uit Brabant, volgde de
Sportacademie in Den Haag en woon nu in Nesselande, een
heerlijk rustige buurt.”

magazine
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/ BOOR nieuws

Medewerkers geven
vorm aan het nieuwe
strategisch beleidsplan
De termijn voor het huidige strategisch
beleidsplan van BOOR loopt dit jaar af.
Medewerkers krijgen alle gelegenheid om
hun bijdrage te leveren aan de plannen
voor de periode 2012-2016.

/de hr-adviseur

Foto Tineke de Lange

wie, wat, waar... Dick de Klepper (49), hr-adviseur,
bestuursbureau van BOOR

‘Wanneer zijn we klaar?’
Hij begon als verzuimcoördinator bij BOOR, werkte bij
de BOOR Academie en sinds april adviseert Dick de
Klepper het college van bestuur van BOOR over het te
voeren personeelsbeleid.
Hr-beleid BOOR “Sinds kort heeft BOOR een hr-beleidsplan. De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om goed
beleid. BOOR wil een antwoord hebben op de uitstroom door
vergrijzing, de nieuwe eisen die jonge mensen stellen, de technologische ontwikkeling, de vitaliteit van de werknemers die in
de toekomst langer moeten blijven werken en de personeels
diversiteit. Heel dynamisch allemaal.”
Onderwijs voor iedereen “De identiteit van het openbaar
onderwijs past bij mij. Zelf heb ik ook op zowel een basisschool
als twee scholen voor voortgezet onderwijs van BOOR gezeten.”

Het nieuwe plan krijgt drie kernthema’s met elk een eigen
kwaliteitsgroep. Die thema’s zijn: identiteit, kwaliteit en passend
onderwijs. Als rode draad door het plan loopt het thema leider
schap en verbinding. BOOR wil graag alle ruimte aan het
personeel bieden om een bijdrage te leveren aan het nieuwe
strategisch beleidsplan, zoals bij het huidige plan eveneens
gebeurde. Daarvoor staan een aantal activiteiten op de agenda.
Zo vindt er in juni een enquête plaats onder alle medewerkers.
In juni bezoekt ook het college van bestuur de scholen De Pijler,
Jan Prins en De Kubus. Hier gaan collegeleden Wim Blok en
Jan Rath in gesprek met leerlingen, ouders, leerkrachten,
ondersteunend personeel en management. In september volgt
er een tweede bezoekronde. In juni is er verder het BOOR
Café, waar afgevaardigden van de scholen in gesprek gaan
met Wim Blok en Jan Rath. Op dinsdag 30 a
 ugustus vindt
de kick-off plaats van het nieuwe schooljaar. Hier kan het
management van de scholen kenbaar maken wat hun
wensen en verwachtingen zijn voor het strategisch beleidsplan. Ten slotte is er op dinsdag 1 november de Dag van de
schoolleiding. Daar bespreekt het college van bestuur het
conceptvoorstel van het beleidsplan met het management van
de scholen. Medewerkers kunnen ook via sociale media een
bedrage leveren, bijvoorbeeld via de stellingen op intranet of
via LinkedIn en Twitter, met als onderwerp #BOORSBP.

Passie “Moeilijke zaken vertalen in werkende eenvoud, zodat
mensen het snappen en ermee aan de slag kunnen. Tussen de
bestuurlijke werkelijkheid en de werkvloer zit meestal nog een
hele wereld, die te winnen is.”
Inspiratie “Nadenken over de arbeidsmarkt van morgen,
inspireert mij enorm. Geeft iemand in de toekomst nog steeds
individueel 40 jaar les in Latijn of krijgen we een soort maatschappen klassieke talen, die lessen verzorgen op de scholen?
Boeiende vragen!”

BOOR Magazine, editie 8, jaargang 4, uitgave 2, 2011
Colofon BOOR Magazine is een uitgave van stichting BOOR en wordt v
 erspreid
onder de medewerkers en relaties van BOOR. Het magazine verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Kernredactie Marianne


Rotterdam “Rotterdam en ik hebben met elkaar gemeen dat
we ons al 50 jaar in een proces van ontwikkeling bevinden.
De vraag is: wanneer zijn we klaar?”

Eijkenduijn, Paul Kamps Fotografie Jan van der Meijde, Tineke de Lange 
Redactioneel ontwerp en realisatie Pnyx media Ontwerp en vormgeving
Verheul Communicatie, Alphen aan den Rijn Druk Okay Color
De redactie is bereikbaar op redactie@stichtingboor.nl of: stichting BOOR, Ca-

En verder...

Hugo de Groot heeft ook
mbo-infopunt
Sinds dit jaar huist in scholengemeenschap
Hugo de Groot een mbo-infopunt.

Nieuw bij BOOR: SCOOR
BOOR heeft sinds mei één dienst
voor a
 mbulante begeleiding voor
so/vso-leerlingen in cluster 3 en 4.
Deze nieuwe organisatie heet:
SCOOR, specialisten in onderwijs
ondersteuning. De dienst komt voort
uit de ambulante diensten van de
volgende so/vso-scholen van BOOR:
Reconvalescentenschool, Openluchtschool, mytylschool De Brug,
A. Willeboerschool, De Archipel en
De Piloot.
Gezond gewicht Rotterdam is
sinds april een zogenaamde JOGGgemeente. Dankzij de landelijke
beweging Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) kunnen organisaties
die zich op jongeren richten een
bijdrage leveren aan een gezonde
leefstijl voor kinderen. In dat kader
ondertekenden een aantal p
 ublieke
en private organisaties, waaronder
BOOR, de samenwerkingsovereenkomst Rotterdam Lekker Fit.
Fusie basisscholen Omdat
BOOR het aantal leerlingen per
basisschool wil verhogen, gaan
de twee Hoogvlietse basisscholen
De Plevier en De Boomgaard
fuseren. Dit gebeurt met ingang
van het nieuwe schooljaar.
Tevredenheid ouders Alle scholen
van BOOR meten periodiek de
tevredenheid van leerlingen, ouders
en personeel. In 2010 is in het primair
onderwijs een peiling onder het personeel afgenomen, met als resultaat
een 7,5. In het voortgezet onderwijs
vond een peiling plaats onder leerlingen
en ouders. De rapportcijfers bedragen
respectievelijk 6,5 en 7,2. Dat is
vrijwel gelijk aan de peiling in 2008.

Het infopunt is een gezamenlijk initiatief van de roc’s A
 lbeda College en Zadkine.
Zij willen daarmee bereiken dat leerlingen makkelijker overstappen naar het mbo.
Onderwijswethouder Hugo de Jonge opende in maart dit mbo-punt. Daar werken
decanen van de Hugo de Groot en loopbaanadviseurs van Albeda en Zadkine
samen aan de loopbaanbegeleiding van leerlingen. Zij helpen leerlingen bij de
overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo en andere opleidingen. Door
een dagdeel in de week als mbo aanwezig te zijn op de locatie waar de vmbo- en
havo-leerlingen hun lessen volgen, krijgt het een gezicht en wordt de stap naar een
passende vervolgopleiding makkelijker gemaakt, aldus de roc’s.

EarlyBird groeit door
EarlyBird groeit gestadig. Recent meldde de honderdste
school van buiten Rotterdam zich.
De afgelopen weken meldden ruim tien nieuwe scholen zich aan bij EarlyBird,
vroeg- en voorschools Engels op de basisschool, waaronder de honderdste van
buiten Rotterdam. Sinds kort is dit programma ook te vinden op een Friese basisschool.
Het is nu alleen nog afwezig in Groningen en Limburg. Half mei o
 rganiseerde EarlyBird ook een masterclass waar drie experts een bijdrage aan leverden.
Prof. dr. Janet van Hell, hoogleraar taalverwerving aan de Radboud Universiteit,
sprak over tweedetaalverwerving, dr. Peter Edelenbos, zelfstandig onderzoeker, gaf
een lezing over Vroeg Engels in Europees verband en drs. Marianne V
 erhallen van
Rezulto Onderwijsadvies praatte de a
 anwezigen bij over integraal taalbeleid.
Verder ontwikkelde b
 asisschool De Vierambacht samen met EarlyBird een brede
schoolactiviteit met de naam Swopping Scrapbooks. Kinderen uit groep 7
corresponderen in het Engels met een plakboek en brieven met leeftijdgenootjes
in een derdewereldland.

Actie voor BOOR-Medewerkers

50% korting

toegang tot de Kunsthal Rotterdam
Bij inlevering van deze pagina aan de kassa geldt 50% korting voor de
zomer tentoonstellingen van de Kunsthal. (U betaalt € 5 in plaats van € 10).

landstraat 41, 3016 CA R
 otterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam, T 0102821700, F 010-2821800, www.stichtingboor.nl
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De aanbieding geldt t/m september 2011. Geldig voor twee personen. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen.

/ BOOR nieuws

Lopen in een
gesponsord t-shirt
Leerlingen van verschillende BOOR-scholen liepen mee met de Kids
Run en de vijfkilometerloop tijdens de Rotterdam Marathon.
De sportieve leerlingen droegen allemaal een t-shirt, gesponsord
door BOOR. Het bestuur wil hiermee jongeren aanmoedigen om
mee te doen met deze sportieve activiteiten.

Aspirantpsychologen
in de college
banken
De lessenreeks ‘Ons briljante
brein’ voor basisscholen
van het Wetenschapsknoop
punt is in april gestart met
een openingscollege op de
universiteit.
De lessenreeks ‘Ons briljante brein’
bestaat uit een serie van vier bloklessen
op de deelnemende basisscholen.
De serie lessen is onderdeel van het
onderwijsarrangement Psychologie van
het Wetenschapsknooppunt, waar
BOOR ook in deelneemt. Half april
startten de zes deelnemende scholen
met een openingscollege, verzorgd
door de universiteit. De leerlingen
maakten zo via een speels programma
kennis met de universiteit.

Kortingsactie
voor BOOR
medewerkers
Kunsthal Rotterdam

Studentenduo’s van het Instituut Psychologie en de pabo van HRO voerden
dit voorjaar de lessenreeks op de zes
scholen uit, waaronder drie van BOOR:
de Eduard van Beinum, ’t Landje en de
Nelson Mandela. In schooljaar 20112012 volgen de andere deelnemende
scholen van het Wetenschapsknooppunt. Onderdeel van het onderwijs
arrangement is ook verdere nascholing
voor de leerkrachten van de deelnemende scholen. De lessenreeks kwam
tot stand in nauwe samenwerking
tussen de universiteit, de pabo (HRO)
en vertegenwoordigers uit het primair
onderwijs. De leerlingen maken kennis
met de wetenschap van psychologie,
waarbij zij door onderzoekend leren
ook zelf aan het werk gaan.

