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Redactie

Paul Kamps,
redactielid BOOR Magazine

BOOR Magazine, 2012, nummer 4
Colofon BOOR Magazine is een
uitgave van stichting BOOR en wordt
verspreid onder de medewerkers en

Dank voor de vele positieve reacties, die wij
mochten ontvangen op de nieuwe inhoud
en vorm van het BOOR Magazine. Het
stimuleert ons op de ingeslagen weg verder
te gaan. Zo willen we dat het magazine
steeds meer een podium wordt waar de
mensen van BOOR zich uitspreken over
zaken in het onderwijs en binnen BOOR.
De rubriek Opinie op de volgende bladzijde
is daar een voorbeeld van, net als de rubriek
Interview leerling (die ook de prachtige cover
oplevert), maar zeker ook de nieuwe rubriek
Dilemma op pagina 6 en 7. Daarin willen
wij mensen uitnodigen te vertellen hoe ze
omgaan met dilemma’s die ze tegenkomen in
hun dagelijkse onderwijspraktijk. Deze rubrieken gaan we koppelen aan het Forum op de
openingspagina van BOOR intranet. Hierbij
ook aan u de uitnodiging om daar een reactie
achter te laten en te delen met uw collega’s.

Het adviesrapport van de commissie
Governance Openbaar Onderwijs (de
commissie Cohen) ligt alweer enige tijd bij
de gemeenteraad. Deze commissie bestond
naast de naamgever, tevens voorzitter, uit
de leden Jan de Vries, voormalig kamerlid
en directeur van MEE Nederland en Philip
Geelkerken, directeur CAOP en voorzitter
raad van toezicht bij de stichting Haagse
Scholen. Op pagina 10 en 11 kunt u lezen
hoe Philip Geelkerken na zijn werkzaamheden voor de commissie denkt over BOOR
en welke adviezen hij voor de toekomst van
BOOR heeft.
Namens de redactie: veel lees- en kijkplezier,
maar vooral ook fijne dagen en alle goeds
voor het nieuwe jaar!

 OOR is al geruime tijd actief op Twitter en LinkedIn. Via Twitter volB
gen wij actuele berichtgeving in het onderwijsveld of het Rotterdamse.
De afgelopen weken is er veel getwitterd over de bezuinigingen in het
onderwijs. Onderstaand een selectie.

relaties van BOOR. Het magazine
verschijnt onder verantwoordelijkheid
van het college van bestuur.

Wim Ludeke @WimLudeke
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OPINIE

Ouderbetrokkenheid

Niet-helpende ouder vaak
ook betrokken
Het Rotterdamse onderwijsbeleid zet sterk in op ouderbetrokkenheid. Het onderzoeksinstituut ITS deed onderzoek en kwam met de aanbeveling om ouders op school
meer als vrijwilligers in te zetten.
Op basisschool Bloemhof
zijn dagelijks dertig tot veertig ouders actief als hulp. Ze
maken onder meer de maaltijden klaar voor tussen de middag. Directeur Wim Pak is heel
blij met deze hulp. De gedachte
dat ouders die niet meehelpen
minder betrokken zouden zijn
bij hun kind en de school, is

echter volgens hem niet juist.
Hij signaleert nog een ander
punt. ‘Veel effectiever vind
ik dat de school inzet op een
gelijkwaardige omgang met
de ouders. Dat is heel goed
mogelijk in het onderwijs. Ook
in achterstandswijken, zoals we
die hier hebben.’ Als ouders op
school als vrijwilliger helpen,

dan verlaagt dat wel de drempel naar school, is zijn ervaring.
‘Zij maken makkelijker contact
met onze medewerkers, maar
voor mij is dat niet de essentie.
Veel belangrijker vind ik een
volwassen omgang tussen
school en ouders. Dat staat
los van het feit of ze vrijwilliger
zijn.’

Regeerakkoord

Onderwijs in beeld bij kabinet
Het regeerakkoord van kabinet-Rutte II
spaart het onderwijs bij de bezuinigingen.
Een korte reactie.

‘Een enorme
kans om de kwaliteit
van het personeel
te verbeteren’

‘Ik ben in ieder geval blij
dat het onderwijs gespaard
blijft voor bezuinigingen’, zo
reageert Laurens van Tilburg,
toegevoegd aan het college
van bestuur van BOOR, op het
regeerakkoord. ‘BOOR heeft al
moeite genoeg om de financiën
op orde te krijgen. Bezuinigingen van de rijksoverheid hadden het probleem alleen maar
groter gemaakt.’ Hij signaleert
tevreden dat onderwijs bij dit
kabinet op de agenda staat.
Wat hij ook positief waardeert,
is de inzet op de modernisering

van de arbeidsvoorwaarden.
‘Dat mogen de onderwijswerk
gevers en -werknemers voortaan zelf regelen. Daar wordt
al jaren over gesproken.’ De
regering zet op de succesvolle
afloop van de modernisering
een bonus van 340 miljoen
euro. ‘Dat biedt een enorme
kans om de kwaliteit van het
personeel te verbeteren.’
Verder juicht hij de trend toe,
ook te zien in het regeer
akkoord, om meer belang
te hechten aan horizontale
verantwoording. ‘Dat vind ik
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geen slechte ontwikkeling en
je ziet deze wens breder in de
samenleving.’ De tijd is volgens
hem voorbij dat schoolbesturen
en andere maatschappelijke
organisaties zeggen: ‘We doen
het goed en daarmee klaar.’
Van Tilburg: ‘Laat zien wat je
doet en wat je resultaten zijn.
Verantwoord je niet alleen naar
de toezichthouders, maar ook
naar de samenleving.’
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ACTUEEL

Hoe kunnen we scholen, schooldirecties en college van b

Herinrichting bestuurskantoor leidt

Het college van bestuur staat voor een
duidelijke regievoering en wil actief betrokken zijn bij vaststelling en toetsing van het
onderwijs(kwaliteits)beleid en de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om dit ook te
verankeren binnen het bestuurskantoor van
BOOR. Het bestuurskantoor wordt daarom
omgevormd tot een servicebureau.

In het strategisch beleidsplan Het kind voorop is
geconcludeerd dat de focus op onderwijs(resultaten)
en de bedrijfsvoering binnen BOOR sterk verbeterd
kunnen worden. BOOR wil zich richten op de kwaliteit
van het onderwijs! Het is de trend dat leerkrachten en
leidinggevenden steeds meer verantwoordelijkheid
krijgen. Dit heeft onder meer te maken met de veranderende verwachtingen van ouders. Ook veranderingen in de maatschappij spelen hierbij een rol. Scholen
moeten reageren op die veranderingen. Dit vraagt een
heldere visie op leiderschap bij leraren, leidinggevenden en bestuur. BOOR wil een bedrijfsmatig professionele organisatie zijn. Bedrijfsmatig omdat een
gezonde bedrijfsvoering het fundament is om goed
onderwijs te verzorgen. Professioneel, omdat leraren,
leidinggevenden en bestuur zelf de regie moeten kunnen voeren op de eisen en verwachtingen die bij hen
wordt gelegd. De rode draad in de besturingsfilosofie
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COMMENTAAR
boorservices@stichtingboor.nl
@bartkestens

bestuur ontzorgen?

tot BOOR Services
van BOOR is dan ook het nemen en geven van verantwoordelijkheid. In de cultuur binnen BOOR wordt dit zichtbaar doordat we
gebruik maken van elkaars expertise en elkaar aanspreken op
resultaten.
Binnen BOOR vindt de komende jaren een herstructurering van
de organisatie(structuur) plaats. Het eerste onderdeel dat wordt
heringericht is het bestuurskantoor.
De achterliggende gedachte bij de herinrichting is antwoord geven
op de volgende vraag: op welke wijze kunnen scholen, schooldirecties en leden van het college van bestuur ondersteund
worden bij de verbeteracties?
Doel is dus het ontzorgen van algemeen directeuren en schooldirecties. Daarnaast een hogere professionaliteit en kwaliteit
creëren. Dit kan gedaan worden door het bundelen van de krachten op het gebied van diensten, facilitering en bedrijfsvoering. Het
bestuurskantoor wordt daarom omgevormd tot een servicebureau
genaamd BOOR Services.
Het uitgangspunt van BOOR Services is faciliterend, ondersteunend en dienstverlenend zijn aan college van bestuur, (algemeen)
directies scholen en scholenveld. Daartoe worden heldere en
duidelijke afspraken opgesteld tussen het servicebureau, college
van bestuur en (algemeen) directies scholen.
BOOR Services gaat waarschijnlijk uit de volgende zes afdelingen
bestaan:
1. Finance en control (F&C)
2. Gebouwen, materieel (G&M)
3. HRM en juridische zaken (HRM)
4. Kwaliteit, onderwijs & onderzoek (K&O)
5. Algemene (beleids)ondersteuning en centrale inkoop (AB)
6. Kennis- expertiseplatform(s)
Vanaf eind november 2012 treedt het bestuurskantoor naar buiten
onder de vlag BOOR Services. In de loop van 2013 neemt de
herinrichting steeds verder vorm aan.

Bart Kestens,
programmamanager
strategisch beleidsplan

We zijn er klaar voor!
2012 was een turbulent jaar voor de medewerkers
van het bestuursbureau. De hoge ambities, wensen en vele verwachtingen vanuit diverse fronten
hebben echter de motivatie niet aangetast. Het
tegendeel is waar. Het besluit van het college van
bestuur om het bestuursbureau om te vormen tot
een servicebureau ‘BOOR Services’ wordt gevoeld
als een grote uitdaging.
Alle medewerkers van het voormalig bestuursbureau, de bestuursadviseurs en het cvb-secretariaat vormen nu één team. We willen samen met
het college van bestuur en scholenveld zo spoedig
mogelijk invulling geven aan het begrip ‘ontzorgen’.
Of beter gezegd: hoe kunnen we scholen maximaal
ondersteunen bij hun bedrijfsvoering en ambities
op (onderwijs)kwaliteit? Binnenkort starten we met
een klein media-offensief om BOOR Services een
eigen plek te geven op de website van BOOR en het
intranet. Zodat voor iedereen duidelijk wordt wie
nu wat doet en welke ondersteuning wij kunnen
bieden. Onze voornaamste aandachtspunten deze
eerste periode zijn: financiële beheersing en sturing,
centrale inkoop, huisvesting (denk bijvoorbeeld
aan leegstandsreductie) en tonen van doorzettingsmacht om gewenste verbeteringen daadwerkelijk
te realiseren. Alle medewerkers van BOOR Services
geloven erin! We komen graag in contact met de
medewerkers van BOOR. Daarvoor is het e-mailadres boorservices@stichtingboor.nl bestemd. Laat
het ons gerust weten als we iets kunnen betekenen.
Elkaar als professionals aanspreken is het adagium.
Zo kunnen we echt veranderen!’
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DILEMMA
In deze rubriek vragen wij mensen om hun reactie op een dilemma
dat zich kan voordoen in de dagelijkse schoolpraktijk. Deze eerste keer
hebben we twee directeuren gevraagd om te reageren op het volgende
dilemma:

Voor medewerkers:
u kunt uw mening geven over onderstaand dilemma
in de rubriek ‘Forum’ op het BOOR intranet.

Niet meedoen met Sinterklaas en het kerstontbijt

E

Een ouderpaar meldt bij de inschrijving van hun kind dat ze
Jehova’s getuigen zijn. Om die reden zullen ze hun kind niet laten
deelnemen aan allerlei vieringen zoals Sinterklaas en het kerstontbijt.
Zij houden hun kind bij die gelegenheden thuis. Hoe reageert een schoolleider op dit standpunt van de ouders?

6

Nick Zuiddam, De Driehoek

Barbara Knol, Reconvalescentenschool

‘Onlangs kwam er een ouder op onze school om haar
kind in te schrijven. Het was vijf jaar en wij zouden de
derde basisschool voor haar kind worden. We zijn heel
voorzichtig met het zomaar inschrijven van kinderen.
Uit ervaring weten we dat daar een hele geschiedenis
aan vooraf kan gaan. Soms is het beter dat een kind
op de school blijft waar hij nog staat ingeschreven en
dat de ouders daar dus de problemen proberen op te
lossen. Ik heb geïnformeerd bij de vorige twee scholen:
hoe is het onderwijs aan dit kind bij hen verlopen? De
moeder was eerst moslim en is nu christen. Het kind
mocht niet mee doen met allerlei schoolactiviteiten.
Ik heb de moeder uitgelegd wat voor school wij zijn
en welke activiteiten er plaatsvinden. Onze school
besteedt veel aandacht aan cultuureducatie. Denk aan
muziek, drama, theater en beeldende vorming. Maar
ook aan computerlessen bijvoorbeeld. De moeder wil
haar kind niet mee laten doen aan dans- en muzieklessen en feesten. Wij verwachten van de kinderen dat
ze meedoen met de lessen en de schoolactiviteiten,
waaronder de verschillende feesten. Samen hebben
we toen gesproken over de wederzijdse verwachtingen
van de school en de ouder. Deze ouder heeft de keuze
om haar kind in te schrijven bij ons op school, maar we
hebben haar ook gewezen op de christelijke basisschool in de wijk. Ze heeft er uiteindelijk voor gekozen
om haar kind niet bij ons in te schrijven.’

‘Op onze school zitten langdurig zieke kinderen. Die
hebben daarvoor een indicatie nodig. Zij hebben dus
geen vrije keus, want meer ‘smaken’ zijn er niet voor
onze doelgroep. Tegelijkertijd hechten wij als school
sterk aan een aantal zaken: zo hoog mogelijke leeropbrengsten, zo goed mogelijke contacten met ouders
en maximale duidelijkheid en transparantie over onze
afspraken. Een mooi uitgangspunt, maar dat moet je in
de praktijk ook waar zien te maken. Hoe handelen wij
nu in het geval van dit dilemma? Vanaf het begin gaan
we in gesprek met ouders en luisteren goed naar hen.
Daar investeren we echt in. Tegelijkertijd houden we
ons standpunt helder. Sinterklaas hoort bij de Nederlandse samenleving en maakt deel uit van het onderwijs. We houden ons ook aan de Nederlandse wet- en
regelgeving. Dat betekent maximaal één vrije dag
per jaar vanwege geloofsovertuiging. We maken per
situatie duidelijke afspraken. In dit geval: de leerling
blijft op 5 december thuis. Als de groep kijkt naar het
Sinterklaasjournaal doet het kind iets anders, als het
kan ook in een andere groep of in een ander lokaal.
Als de groep iets tekent of knutselt voor Sinterklaas
krijgt ze een andere opdracht en ze doet niet mee met
zwartepietengym, gaat niet op de foto en krijgt geen
diploma. Zijn we daarmee tevreden? Op dit moment
is nog duidelijk sprake van een compromis. Voor mij is
belangrijk: de leerling meldt zich niet ziek, we houden
vast aan ons kader en blijven in gesprek.’
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CIJFERS

Meer leerlingen voor BOOR in 2012
Op 1 oktober tellen de scholen hun leerlingen.
Voor BOOR altijd spannend, want waren er meer of
minder leerlingen dan het jaar daarvoor? Dit jaar
groeit het aantal met 416 leerlingen naar een totaal
van 30.256.

De Groeimeter
Jaar:

2009

Jaar:

2010

Jaar:

2011

Jaar:

2012

Totaal: 29.490 leerlingen

Totaal: 29.607 leerlingen

Totaal: 29.840 leerlingen

Totaal: 30.256 leerlingen

BAO: 18.207 ll
SBO: 488 ll
SOVSO: 1.697 ll
VO: 8.963 ll

BAO: 18.332 ll
SBO: 486 ll
SOVSO: 1.667 ll
VO: 9.122 ll

BAO: 18.163 ll
SBO: 493 ll
SOVSO: 1.731 ll
VO: 9.453 ll

BAO: 18.150 ll
SBO: 462 ll
SOVSO: 1.829 ll
VO: 9.815 ll

Sterkste groeier basisscholen:
De Blijberg

Sterkste daler basisscholen:
De Barkentijn

De Blijberg telt dit jaar 41 leerlingen extra, op een
totaal van 632.
Directeur Barbera Everaars: ‘De groei kwam vooral
voor rekening van de internationale afdeling, waar
kinderen zitten van buitenlandse werknemers. Verder
verhuisden er op de Jenaplan-afdeling nauwelijks leerlingen. We zitten dit jaar dus met grote groepen.’

De Barkentijn noteert dit jaar 60 kinderen minder.
De eindstand is 397 leerlingen.
Directeur Harry Roossien: ‘In onze prognose gingen
we uit van een flinke terugloop, want het aantal
kinderen in de wijk neemt af. Verder hadden we te
maken met veel verhuizingen. Het viel ons op dat
meerdere gezinnen naar Suriname vertrokken.’

N 4 / december 2012

B

R MAGAZINE

7

HART VAN ONDERWIJS
foto’s Jan van der Meijde

Mindfulness voor Delfshavense kinderen

Basisschool De Driehoek
Nick Zuiddam
De schoolleider

‘Onze school wil een nieuwe leercultuur
neerzetten’

Van Duylstraat
(Delfshaven)

Omgeving ‘We zitten in een buurt met
veel zorgen. Van onze ouders is 82% laagopgeleid, spreekt een deel geen Nederlands of is soms zelfs analfabeet. De
leerlingen zijn hier meer dan eens illegaal
en financiële en relationele problemen
stempelen hun bestaan. De leerachterstand is veelal groot. Onze leerlingen
zitten daarom niet altijd lekker in hun vel.
Hun welbevinden en de betrokkenheid
verhogen is belangrijk. Een aantal groepen
deed daarom mee met een cursus mindfulness. Ook met een deel van het team
deden we deze cursus. Het is zo belangrijk
om een goede sfeer op school te creëren!
Ook krijgen de leerlingen extra bijlessen
als ze goed hun best doen en zich kunnen
gedragen. Door positief te belonen willen
we negatieve patronen doorbreken.’

sinds

leerlingen

CITO - gecorrigeerd

8

B

R MAGAZINE

Aan de Van Duylstraat 18 in de wijk Delfshaven is basisschool De Driehoek gevestigd. In 1993 werd het gebouw
geopend en kreeg de school de huidige naam. In de tijd van
het lager onderwijs luidde de naam Van Duylschool en
de kleuterschool heette De Hofstee. In 1985 gingen beide
samen verder als basisschool De Regenboog. De Driehoek
telt circa 125 leerlingen en is een van de kleinere scholen
van BOOR. De school heeft een zogenaamde schakelgroep. Die vangt leerlingen op die recent naar Nederland
zijn geïmmigreerd en de Nederlandse taal niet machtig
zijn. Hierna stromen zij in bij de reguliere groepen. De
laatste tijd telt deze klas vooral leerlingen van Bulgaarse
afkomst. De laatste Cito-score kwam uit op 534,1 en was
lager dan de voorlaatste: 536,9.
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Leiderschap ‘Toen ik in 2010 hier
directeur werd, ben ik direct gestart met
een tweedaagse met het team. Onze
school wil een nieuwe leercultuur neerzetten. Ons team maakt daarbij gebruik van
de kennis van onderwijskundige Robert
Marzano. We investeren vooral in klassenmanagement, sturing en herontwikkeling
van het lesprogramma en leerkrachtvaardigheden. Verder zetten we in op talentontwikkeling van onze leerlingen. Zij krijgen
begeleiding van tutoren en mentoren. Onze
leerkrachten gebruiken de zogenaamde
Toolbox, ontwikkeld door de Erasmus
Universiteit. Onze school investeert ook in
de contacten met de wijk. We willen daar
graag het middelpunt van zijn.’

Meer informatie over de
Toolbox die Nick Zuiddam
beschrijft.
www.obsdriehoek.com

taal- en rekenprestaties. Hoewel de ouders
veelal laagopgeleid zijn, tonen hun kinderen
grote motivatie om te leren. En eigenlijk
zijn de ouders op hun eigen manier ook
erg gemotiveerd. Dus vragen we ons af:
hoe kunnen we ouders helpen? Zij ervaren
de school vaak nog steeds als hoogdrempelig, terwijl wij juist werken aan laagdrempeligheid. Daarom wil ons team goed
naar hen luisteren en hun niet van bovenaf
de les lezen.’

Conny de Roo
De pedagogische conciërge

‘Ik ben echt een manusje-van-alles’

Sandra IJsbrandy

De Driehoek ‘Ik werk nu tien jaar op deze
school en ben echt een manusje-vanalles. Ik neem de telefoon op, laat mensen
binnen, onderhoud de website en onze
pagina op Facebook.’

Intern begeleider

‘Hoe kunnen we ouders helpen’
Prestaties ‘Vorig jaar hadden we een dip
in de Cito-score. Groep acht van vorig jaar
telde relatief veel leerlingen die veel extra
zorg vroegen. Zolang die geen ernstige
gedragsproblemen geven, houden we ze
op school. Ook doen leerlingen groep 8
niet meer over, zoals in het verleden. We
proberen op alle niveaus eruit te halen
wat er bij hen inzit. Ons streven is dat
leerlingen minimaal naar het vmbo gaan.
Overigens heeft onze school te maken
met een grote instroom van Bulgaarse
leerlingen. Die kinderen spreken geen
woord Nederlands. Ze beginnen dus
met een enorme taalachterstand.’
Talenten ‘De leertijduitbreiding van zes
uur biedt leerlingen een aanbod aan
activiteiten als drama, beeldende kunst
en vorming, muziek, techniek en ict. We
ontdekken zo dat we zeer getalenteerde
leerlingen hebben en dat ontdekken ze
zelf ook. Dat werkt ook positief uit op de

Het leukste ‘De contacten met de ouders,
leerlingen en bezoekers. Ik heb ook mijn
diploma pedagogische conciërge. Daardoor leerde ik beter feedback te geven op
de leerlingen en kreeg meer inzicht in het
gedrag van leerlingen.’
Ouders ‘Die zijn bij ons voor 100%
allochtoon, maar wel uit heel veel ver
schillende culturen. Ze zijn heel vriendelijk,
begaan met hun kinderen en komen altijd
heel gezellig binnenwandelen.’
Leerlingen ‘Het zijn hele lieve, rustige
kinderen, die vooral in de wijken Bospolder, Tussendijken en Delfshaven wonen.
Vertonen ze moeilijk gedrag, dan weet ik
dat daar iets achter zit. Een praatje maken
en geruststellende woorden spreken helpt
vaak. Dat is het voordeel van een pedagogische conciërge, denk ik.’
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INTERVIEW

Philip Geelkerken
Directeur CAOP en lid
commissie Governance
Openbaar Onderwijs
Sinds 2006 is Geelkerken
directeur van CAOP, het kennisen dienstencentrum op het
gebied van arbeidszaken in het
publieke domein. Van 1999 tot
2006 was hij directeur van VOS/
ABB, een b
 elangenorganisatie
voor het openbaar onderwijs. Hij
was tevens lid van de commissie
Governance Openbaar Onderwijs,
onder leiding van Job Cohen.

‘Het college van bestuur
moet staan voor een
cultuur van dienstbaarheid’
’
Philip Geelkerken, directeur van het CAOP, was lid van de commissie
Governance Openbaar Onderwijs. Met de aanbevelingen van deze
commissie, onder leiding van Job Cohen, moet BOOR uit zwaar weer
kunnen komen. ‘Er is veel mis gegaan. Daar moeten we niet voor
weglopen.’
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Download het rapport van
de commissie Governance
Openbaar Onderwijs

‘Transparantie, dat is zo belangrijk voor een organisatie’, bezweert Philip Geelkerken, directeur van het
CAOP, na afloop van het interview nog even. ‘Zeker
ook als het wat minder gaat. Daaruit blijkt juist de
kracht van een organisatie.’ Hij was lid van de commissie Governance Openbaar Onderwijs, die BOOR
en de gemeente Rotterdam van advies diende om de
gerezen problemen op te lossen. Hij kent het openbaar onderwijs in Nederland als geen ander. Zo was
hij oprichter en jarenlang directeur van VOS/ABB, een
belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs.

‘De medewerkers hebben veel hart
voor onderwijs. Heel veel hart’
Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht
van de Haagse Scholen, het openbaar primair onderwijs in Den Haag. Hij en de overige commissieleden
spraken tijdens de laatste zomervakantie een groot
aantal mensen van BOOR, maar ook veel betrokkenen
daar omheen. Hij constateert in ieder geval: ‘De medewerkers hebben veel hart voor onderwijs. Heel veel
hart.’ Toch is dat niet genoeg, stelt hij nuchter vast.
‘Er is veel mis gegaan. Daar moeten we niet voor
weglopen.’ De commissie deed in haar rapport 26
aanbevelingen om BOOR weer op het rechte spoor te
krijgen. Geelkerken reageert op een selectie daarvan.
Torn niet aan de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs ‘Die staat op geen enkele manier ter
discussie. De argumenten uit het verleden gelden
nog steeds. Die terugdraaien zou een ongelofelijke
stap terug in de tijd zijn. De gemeentelijke overheid
is hoeder van het gehele onderwijs. Het openbare
onderwijs staat nu op gelijke voet met het bijzonder
onderwijs. Dat is heel helder en het bijzonder onderwijs bevestigde dat ook tijdens onze gesprekken.’
Verbeter de cultuur ‘Uit alle gesprekken blijkt dat de
cultuur bij BOOR niet scherp genoeg is. Begrotingen
werden te laat opgesteld, vaak als het bewuste boekjaar al liep. Ook andere documenten arriveerden te

laat bij bijvoorbeeld de gemeente, terwijl die daarover
ook niet aan de bel trok. Afspraken stonden wel op
papier, maar daar werd nogal weinig of geen inhoud
aan gegeven. Afspraak moet afspraak zijn. De medewerkers moeten elkaar daar ook aan houden. Dat
heeft alles te maken met professionaliteit en elkaar
serieus nemen. En elkaar aanspreken op gemaakte
afspraken geldt voor beide richtingen. Zowel van de
directie naar de medewerkers als van de medewerkers
naar de directie. Daar krijg je plezieriger werkverhoudingen van.’
Verbeter de structuur ‘Denk bijvoorbeeld aan de vraag:
welk lid van het college van bestuur vertegenwoordigt het primair onderwijs en wie vertegenwoordigt
het speciaal en het voortgezet onderwijs? Dat is niet
duidelijk, omdat het college een ongedeelde verantwoordelijkheid draagt voor het hele onderwijs. Maar
het biedt wel veel helderheid naar de scholen als
duidelijk is wie portefeuillehouder is van welk onderwijs. De ongedeelde verantwoordelijkheid kan dan
blijven bestaan.’
Versterk de medezeggenschap ‘Het was praktijk dat
het bovenschools management gesprekspartner
was van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Terwijl dit meer een taak is van het college van
bestuur. Daarmee geeft het college aan dat medezeggenschap een serieuze zaak is. Overigens is het
ook goed om contact te onderhouden met ouders
buiten de officiële lijnen van de medezeggenschap
om. Hoe moeizaam dat soms ook gaat. Het onderwijs
moet zich daar niet bij neerleggen, maar actief zoeken
naar andere wegen. Het zijn wel hun kinderen die bij
ons onderwijs krijgen!’
Wees dienstbaar aan het primaire proces ‘De bedrijfsvoering van BOOR dient gericht te zijn op het primaire
onderwijsproces op de school in de wijk. Het college
van bestuur moet staan voor een cultuur van dienstbaarheid. Alles wat het bestuur en het bureau doen,
moet ten goede komen aan het primaire proces op
de scholen. De omvang van BOOR biedt daarbij grote
voordelen. Denk maar aan het vroegschoolse Engels
van EarlyBird. BOOR kan zaken regelen voor zijn
scholen, waar andere besturen geen capaciteit voor
hebben.’
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DE WIJK VAN
Op een woensdagmorgen is Paul Kamps op
weg naar Rozenburg. Twee leerlingen van
basisschool De Phoenix, Isabel en Jeffrey,
zullen hem hun dorp laten zien.

foto’s leerlingen Isabel en Jeffrey
met Paul Kamps

t (deel)gemeentehuis
1 De molen naast he

Isabel en Jeffrey
Over Rozenburg - Rozenburg was tot 2010 een zelfstandige gemeente, maar ging in dat jaar
op in de gemeente Rotterdam. Het dorp ligt op het gelijknamige eiland Rozenburg en telt circa
12.500 inwoners. Het is geheel omsloten door de industrie van het Botlek-gebied en Europoort,
die in de afgelopen halve eeuw het eiland Rozenburg in bezit namen. Basisschool De Phoenix
ging over naar BOOR toen Rozenburg zichzelf ophief.

D it zij
n wij;
Isabe

l en J e
ffre

5 Kippenren
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Als ik op de fiets zit naar Rozenburg,
vraag ik me af: spreek je de naam van de
school nu uit als Foeniks of Feuniks? Ik
ben op weg naar een afspraak met Isabel
en Jeffrey, twee leerlingen uit groep 8.
Rozenburg is geen zelfstandige gemeente
meer. Daarom is deze en enige openbare
basisschool overgedragen aan BOOR.
Isabel en Jeffrey hebben er zin in. Ze zijn
hier allebei geboren en zitten al hun hele
schooltijd bij elkaar in de klas. Op mijn
vraag welke route we door Rozenburg
gaan volgen, beschrijven ze locaties die
kilometers van elkaar verwijderd zijn.
Gelukkig heeft Jeffrey zijn fiets bij school
staan en zo trekken we het dorp in. Eerst
naar de molen (1), die naast het gemeentehuis, pardon deelgemeentehuis, staat.
‘Vinden jullie het eigenlijk leuk om bij
Rotterdam te horen?’, vraag ik. ‘Nee’,
antwoordt Isabel, ‘ik had het leuker
gevonden om bij Amsterdam te horen!’
‘Maar waarom dan?’ ‘Omdat ik een fan
van Ajax ben.’ Jeffrey zegt dat zijn ouders
vinden dat ze veel meer belasting moeten
betalen sinds Rozenburg Rotterdam is,
maar: ‘Grote mensen zeuren altijd over
geld.’ Na de molen fietsen we door naar
De Kolenkit (2), een speeltuin tegenover de
brandweer. Op de vraag waarom de speeltuin zo heet, hebben ze geen antwoord.
Sterker nog, ze weten niet eens wat een
kolenkit is. Dat leg ik ze toch maar even uit.
Een lesje geschiedenis, waarbij ik me realiseer hoeveel uit mijn eigen leven inmiddels vergeten historie is. Zo zullen ook de
kinderen van De Phoenix straks niet beter
weten dan dat Rozenburg bij Rotterdam
hoort en dat je als Rotterdammer ook
Ajax-fan kunt zijn. We fietsen nog langs
de veerpont (3) en de achter de school
gelegen boomgaard (4) met kippenren
(5). Voor de wilde koeien op de landtong is helaas geen tijd meer. O ja, de
naam. Volgens de directeur zeggen ze
op Rozenburg: ‘Feuniks’.
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Scan deze qr code
en ga direct naar
www.obs-dephoenix.nl
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de school

De Wijkpartners van basisschool De Phoenix

Joyce Davidse

Elly Visser

Anita Ivak

Maatschappelijk werker Careyn.

Educatief medewerker
kinderboerderij De Beestenboel.

Locatiemanager kinderopvang Humanitas.

Relatie met De Phoenix ‘Als maatschappe
lijk werker bezoek ik om de twee weken de
school. Met de intern begeleider evalueer
ik dan de situatie rond leerlingen waar
zorgen om zijn. Vaak doen we dit samen met
de ouders en het kind. Soms is een leerling
on-voldoende sociaal weerbaar, een andere
keer geven we opvoedingsadviezen.’
Het dorp ‘Rozenburg komt steeds meer onder
invloed van het stadse Rotterdam. Dat is
jammer. Het dorpsgevoel is er gelukkig nog
steeds: ons kent ons. ’t Is gewoon gezellig en
de Rozenburgers zijn vriendelijke en leuke
mensen.‘
Zonder De Phoenix ‘Dan moet het dorp de
enige openbare basisschool missen. En dus
ook het vroegschoolse Engels van EarlyBird,
dat de school aanbiedt. Dat geldt eveneens
voor de leuke activiteiten voor de kinderen,
zoals de activiteiten rond de Kinderboeken
week. Ouders waarderen de school als
betrokken. Net als op mijn andere drie
scholen, kom ik graag op de Phoenix.’

Relatie met De Phoenix ‘Via het park lopen
de leerlingen zo naar onze kinderboerderij.
Minimaal twee keer per jaar komen ze bij
ons op bezoek, om de natuur te ervaren. De
kleuters zijn in september geweest en tijdens
dierendag hadden we een Ren-je-rotspel
voor alle groepen 4 en 5 van de Rozenburgse
scholen.’
Het dorp ‘Hoe ik Rozenburg moet typeren?
Dorps! Midden tussen de industrie ligt een
groen en relaxed gebied. Eenmaal in het dorp
overheerst het landelijke gevoel, ook door de
vele parken. In een daarvan ligt Beestenboel.
De echte Rozenburgers bestaan nauwelijks
meer. Bijna alle inwoners zijn import en nononsense.’
Zonder De Phoenix ‘Geen openbaar onderwijs meer in Rozenburg! De school timmert
lekker aan de weg. Het is niet zo’n hele grote
school, met kleine klassen. Ik krijg alle scholen
op de boerderij en ik merk dat ze allemaal hun
eigen sfeer hebben.’

Relatie met De Phoenix ‘Vanuit onze peuterspeelzaal hebben we regelmatig contact met
de school. Leerkrachten zijn bij ons ook op
bezoek geweest om te kijken hoe wij werken.
We gebruiken een voorschools programma
en een goede aansluiting op de basisschool
is belangrijk. Als onze kinderen naar groep 1
gaan, houden we ook overdrachtsgesprekken
met de ouders en de school.’
Het dorp ‘Rozenburg is een kleine gemeenschap, met stevige sociale banden. Ouders
kunnen ook op elkaar rekenen en ondersteunen elkaar. Dat is prettig werken voor ons.
Ze zijn ook erg betrokken bij wat hun kinderen
doen. Best een verschil met Rotterdam, waar
ik eerder werkte.’
Zonder De Phoenix ‘Dan zou Rozenburg een
school met goede onderwijskwaliteit moeten
missen. Ook zouden de ouders minder keuze
hebben voor hun kinderen, want er zijn nu vier
basisscholen. Kiezen voor openbaar onderwijs
kan dan niet meer.’

N 4 / december 2012

B

R MAGAZINE

13

interview leerling
foto Tjitske Agricole
Modellen Mason Wolff en filosofiejuf Miranda Hagoort

‘Ik houd ook van vragen zoals:
waarom is zwart, zwart?
Dat vind ik een moeilijke.’

Mason (10 jaar) is verzot op de natuur. Op kunstzinnige
basisschool ’t Landje krijgt hij tijdens de filosofieles de
kans alle vragen te stellen over hoe de natuur in elkaar
zit. Het liefst komt hij te weten hoe vissen hun geboorteplaats terugvinden.
‘Sinds de eerste klas krijgen wij filosofieles. We
mogen dan alles zeggen. Niks is fout omdat volgens
juf Miranda in de filosofie niks fout is. Het gaat om het
stellen van vragen en het discussiëren. De natuur is
mijn lievelingsonderwerp. Het is een heel apart iets
waar nog heel veel vragen over zijn. Eén ervan die ik
hoop te beantwoorden is hoe vissen hun geboorteplaats terugvinden. Zalmen zwemmen de hele rivier
stroomopwaarts om eieren te leggen op de plek waar
ze zijn geboren. Waarom doen ze dat? Soms vind ik
de mens maar stom omdat wij de natuur ook dood
maken. Want waarom drinken wij als enige zoogdier
ook de melk van een ander dier? Een filosofische
vraag over de natuur is bijvoorbeeld hoe de natuur is
ontstaan. Ik houd ook wel van vragen zoals: waarom
is zwart, zwart? Dat vind ik een moeilijke. Toen ik
daar niet uitkwam, toen toetste ik op internet in: wat
is zwart? Maar toen stonden er allemaal hele moeilijke zinnen, dus toen ging ik het maar aan andere
mensen vragen. Aan mijn ouders, aan vriendjes en
aan tante Mirte, want zij kwam bij ons eten. Maar zij
wist het antwoord ook niet. Ik weet het nog steeds
niet. Als er een vriendje bij mij komt eten dan vraag
ik wel eens hoe híj denkt dat de natuur is ontstaan.
En of hij in God gelooft. Daar hebben we soms een
meningsverschil over omdat veel van mijn vriendjes
moslim zijn en ik sinds mijn zevende niet meer in God
geloof. Daarvoor wel, want toen was ik Jehovagetuige. Maar toen ik zeven was dacht ik: er zijn zoveel
vragen die niemand kan beantwoorden, dus hoe kan
je dan zeker weten dat God bestaat? Met vriendjes
praat ik vaak over het ontstaan van de aarde. Ik weet
ook niet precies hoe dat is gebeurd. Ik denk dat er
een paar stoffen tegen elkaar aan botsten en dat er
toen nóg meer stoffen kwamen en dat toen het heelal
is ontstaan. Vaak komen we niet uit deze discussies
en laten we het zitten voor wat het is. Ook als we
ruzie hebben komt het vaak wel weer goed. Maar we
hebben niet zo veel ruzie, alleen over spelletjes.’
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NIEUWS
Voor meer nieuws zie
www.boorbestuur.nl

Argumentatie

Debatwedstrijd:
‘Een schitterende leervorm’
Door bezuinigingen moest de bibliotheek van Capelle aan den IJssel zijn
jaarlijkse debatwedstrijd opgeven. De
deelnemende scholen organiseren nu
zelf de wedstrijd. Thorbecke VO beet
de spits af.
Docent Nederlands Andries Poot doet met
leerlingen van Thorbecke VO altijd mee met
de jaarlijkse debatwedstrijd van de bibliotheek van Capelle aan den IJssel. Door
bezuinigingen kon die de organisatie niet
meer voortzetten, waarop het Emmauscollege, Krimpenerwaard College, IJsselcollege
en Thorbecke VO de handen ineen sloegen.
De wedstrijd vond 19 november plaats en het
IJsselcollege won.
Waarom? ‘We vinden deze wedstrijd gewoon
te leuk om te laten schieten. Alle betrokken
docenten besloten dit samen te organiseren.
We kozen daarbij voor het Eurovisie principe.
De winnende school trekt het jaar daarop de
kar en de scholen delen de kosten.’
Belangrijk? ‘We leven in een samenleving
waarin communicatie steeds belangrijker
wordt. Bovendien is het een schitterende
leervorm, omdat de debater wordt gedwongen een standpunt vanuit verschillende
posities te onderzoeken en te bespreken.
Het ontwarren van retoriek en argumentatie
is een vaardigheid die elke stemgerechtigde
tegenwoordig goed kan gebruiken.’

Maatwerk

‘De artsen leren veel van ons en
wij van hen’
Het Sophia Kinderziekenhuis en
SCOOR sloten een convenant om leerlingen met een psychiatrische behandeling terug te begeleiden naar school.

Een vergeten groep, noemt Annemarie
Schuijs, onderwijsondersteuner bij SCOOR,
de leerlingen die een diagnose krijgen via
de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie
van het Sophia Kinderziekenhuis. ‘Op deze
poli’s ontstaat pas een duidelijk beeld van
wat er met hen aan de hand is en wat de
beste behandeling is. Vaak weet een school
dan al geen raad meer met een leerling.’ De
behandelende artsen starten na de diagnose
hun behandeling en de kinderen moeten
de draad op school weer oppakken. Voor
de begeleiding van deze leerlingen sloten
SCOOR en het ziekenhuis een convenant.
‘We hebben nu contact met de behandelende artsen om de leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden in het onderwijs. Dat
valt buiten het werk van de poli. De artsen
leren veel van ons en wij van hen.’ Volgens
haar is het begeleiden van deze leerlingen
maatwerk. ‘We proberen samen met de
school deze leerling echt passend onderwijs
te bieden.’Inmiddels is SCOOR ook gestart
met een zelfde benadering voor de afdeling
psychosociale zorg van het ziekenhuis.

Drugscriminaliteit

Theaterstuk over de gevaren
van de straat
Sbo Cornelis Leeflang was het decor
voor een toneelstuk over de gevaren
van drugscriminaliteit.

wil niet weglopen voor de problemen, zegt
ze. ‘Pas dan kunnen we kinderen weerbaar
maken voor de straat.’

Arbeidscontract

Meer vso-leerlingen aan
een baan
Steeds meer leerlingen van vso
De Hoge Brug weten een arbeidscontract te bemachtigen.
‘De laatste jaren heeft ongeveer een derde
van onze schoolverlaters een arbeidscontract en dat is meer dan ooit’, vertelt
Paul Meeuwsen van De Hoge Brug trots in
het UWV Magazine. Dat is bijzonder volgens
hem, omdat veel leerlingen met een verstandelijke beperking kampen. Een deel van de
jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs blijken met een goede voorbereiding
prima in het bedrijfsleven te kunnen functioneren. Vaak hebben ze dan wel begeleiding
van een zogenaamde jobcoach nodig.
Overigens geldt dat ook voor de collega’s en
leidinggevenden met wie ze moeten werken.
Vanwege hun beperking vragen ze namelijk
wel een specifieke benadering van de
mensen om hen heen. ‘Als de school de jobcoaching geeft, is de kans op een succesvolle start op de arbeidsmarkt groter’, aldus
Meeuwsen in het magazine. Het eerste
halfjaar verzorgt de school dit, daarna een
jobcoachorganisatie.

Een leerling die een pakje mag wegbrengen voor een paar buurtjongeren: het
lijkt onschuldig. Maar een toneelstuk van
The Crew maakt het tegendeel duidelijk. De
uitvoering was een pilot, die plaatsvond op
de Cornelis Leeflangschool voor speciaal
basisonderwijs. De makers willen leerlingen
waarschuwen voor drugsgevaren.
Het toneelstuk maakt onderdeel uit van het
Rotterdamse programma ‘Grenzen stellen,
richting geven’. Directeur Door Faber zegt in
de Volkskrant ‘de verbinding tussen school,
straat en thuis te willen maken’. De school
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WERK IN UITVOERING
Voor meer informatie zie
www.pporotterdam.nl

In uitvoering: passend onderwijs
Wie: Simone de Wit, kwartiermaker PPO Rotterdam
@pporotterdam

Samenwerking
zonder bureaucratie
Voor de 24 Rotterdamse schoolbesturen, waaronder
BOOR, tuigt Simone de Wit als kwartiermaker een
nieuwe organisatie op voor passend onderwijs.
Op 1 augustus 2014 moet deze klus klaar zijn.
Het doel? ‘Een organisatie opzetten die ervoor zorgt dat elke
leerling passend onderwijs krijgt, met name diegene die extra
zorg nodig hebben.’
Waarom? ‘Scholen krijgen door de nieuwe wet Passend onderwijs een zorgplicht. Als een school een leerling niet de noodzakelijke zorg kan bieden, moet die binnen zes weken een school
vinden die dat wel kan. Ouders hoeven dat niet zelf meer te doen,
zoals voorheen. We willen nu een organisatie opzetten, die leer
lingen zonder bureaucratische rompslomp passend onderwijs
kan bieden.’

Hoe? ‘We hebben voor de verschillende deelterreinen van passend onderwijs werkgroepen ingericht en we organiseren themamiddagen. De wet schrijft vooral kaders voor, daarbinnen mogen
de besturen de samenwerking zelf invullen. De organisatie moet
daarnaast ook binnen de beschikbare financiering passen.’
Grootste vraagstuk ‘Hoe brengen we een goede samenwerking
tot stand tussen het grote aantal besturen, die bovendien ook nog
eens veel onderwijssectoren vertegenwoordigen? Samenwerken
doen ze nu al, maar dat zal in de toekomst volkomen ontschot
moeten plaatsvinden. De betrokkenen zijn in ieder geval blij dat
passend onderwijs er nu echt komt.’

In uitvoering: identiteit openbaar onderwijs
Wie: Jan van der Meer, bovenschools manager po

Scherp beeld van
identiteit
Identiteit speelde nooit zo’n rol bij openbaar onderwijs,
maar dit is inmiddels verleden tijd bij BOOR.
De doelen? ‘We willen de identiteit van openbaar onderwijs
tussen de oren van alle medewerkers van BOOR krijgen. Die
hebben we geformuleerd in kernbegrippen als respect, dialoog,
participatie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar ook in de
volgende kernwaarden: maximale talentontwikkeling, actieve
pluriformiteit, naleving van kinderrechten, sterke binding met de
samenleving en leerlingen opleiden tot nieuwsgierige, betrokken
en toekomstgerichte mensen. De vraag daarbij is: hoe gaan
we om met deze kernwaarden bij culturele, maar ook andere
dilemma’s? Zijn er dilemma’s die niet onderhandelbaar zijn maar
waar wel dialoog over moet plaatsvinden? Denk bijvoorbeeld
aan seksuele voorlichting.’
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Waarom? ‘Het is belangrijk dat we weten waarvoor we staan.
De identiteit willen we expliciet maken, want die heeft bij het
openbaar onderwijs ogenschijnlijk nooit zo’n grote rol gespeeld.
Daarom hebben we er vaak geen scherp beeld van. De deur
stond immers voor iedereen open. Voor ouders is het belangrijk
dat ze weten waarvoor ze kiezen als ze hun kind naar een openbare school sturen. Dat geldt ook voor mensen die bij ons willen
werken. Achter die identiteit moeten ze staan, anders kunnen ze
beter iets anders kiezen.’
Hoe? ‘We organiseren themabijeenkomsten over onze identiteit.
Eerst met de bovenschools managers en rectoren, daarna met
de schooldirecteuren uit het basisonderwijs en vervolgens met
medewerkers en leerlingen.’
Grootste vraagstuk? ‘Dit is typisch een thema dat belangrijk is
maar niet als urgent ervaren wordt. Doen we hier vandaag niets
aan, dan gaat er morgen niets fout. Maar als het gesprek over
identiteit dan plaatsvindt, raakt iedereen er wel door bevangen.’

