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Minder is meer
Een compleet vernieuwd BOOR Magazine!
In deze schrale tijden heeft de redactie
geprobeerd om ook met het magazine een
bezuinigingsslag te maken. Sommigen zullen
dan misschien zeggen: ‘Was er maar
helemaal mee gestopt’. Maar dat zou te
kort doen aan onze inspanningen om de
medewerkers en externe relaties te laten zien
wat zich in het openbaar onderwijs van
Rotterdam afspeelt. Het magazine vervult
verder een belangrijke rol bij het verbinden
van alle betrokkenen rond het onderwijs op
onze scholen. Ook is het een middel om
horizontaal verantwoording af te leggen.
Paul Kamps,
redactielid BOOR Magazine

‘Wat houdt die bezuinigingsslag dan in?’,
vraagt u zich af. Wel, er is gesneden in
ontwerp- en redactiekosten, er is een goedkopere drukker gevonden en het aantal

pagina’s is met vier verminderd. Dat is mooi.
Maar het mooiste is dat we ondanks deze
veranderingen menen dat de kwaliteit er niet
minder op is geworden en misschien zelfs
wel beter. Dat oordeel laten we echter graag
aan u, de lezer, over.
Nieuw zijn de vermeldingen van Twitteraccounts en QR-codes bij de artikelen met
verwijzingen naar websites. Download een
QR-reader op uw telefoon of tablet, scan de
code en u vindt extra informatie. Ook voor dit
magazine geldt dat het meer en meer gedigitaliseerd zal worden. Op den duur zal de
papieren versie (bijna) geheel verdwijnen en
wordt het nog slechts als digimagazine naar
u verstuurd; nog een besparing.
Namens de redactie: veel lees en kijkplezier!

 OOR is al geruime tijd actief op Twitter en LinkedIn.
B
Via Twitter volgen wij actuele berichtgeving in het onderwijsveld
of het Rotterdamse.
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OPINIE

Burgerschapsvorming

Wat te doen met burgers
in spe?
Weerbarstige materie is het voor scholen: burgerschapsvorming. Een goede methode helpt, aldus de Onderwijsraad. ‘Het is een beetje een vaag begrip.’
Al sinds 2006 moeten scholen
aandacht besteden aan burger
schapsvorming. De Onderwijsraad constateert in haar laatste
rapport Verder met burgerschap in het onderwijs dat van
vorderingen nauwelijks sprake
is. Scholen worstelen met de
concrete invulling van dit kern
doel. Als succesvolle benade
ring noemt de raad de methode
De vreedzame school. Op
basisschool De Kleine Wereld
werken ze hier nu twee jaar

mee. Vreedzameschoolcoördinator Sharon Schenk:
‘We waren op zoek naar een
nieuwe methode voor sociale
vaardigheden, waar burger
schap ook een grote rol speelt.
Want dat is een beetje een
vaag begrip.’ De Onderwijsraad
doet daarom de aanbeveling
om het onderwijs te ondersteunen bij het concretiseren
van dit kerndoel. ‘Zonder
methode en goede kennis is
het toch moeilijk om hier vorm

aan te geven. Want wanneer
ben je een goede burger? Daar
denken mensen heel verschil
lend over.’ Het team kreeg
een speciale cursus om de
methode te gebruiken. Die mist
zijn uitwerking op school niet,
constateert Schenk. ‘Kinderen
leren bewust met menings
verschillen en conflicten om te
gaan. Ruzies zijn er nog altijd,
maar ze lopen minder uit de
hand.’

Vacaturestop onderwijs

Talentverspilling bedreigt het onderwijs
Recent nog schreeuwde het onderwijs om personeel, nu heersen de vacaturestops.
De PO-raad waarschuwt voor verlies van net opgeleide leerkrachten. ‘Dan maar een
baan buiten het onderwijs.’

‘Ik kreeg de
verzekering dat
ik een baan zou
vinden’

‘Ik zou heel graag in Rotterdam
aan de slag gaan’, stelt Anouk
Schaaij, die een lio-stage liep
bij BOOR. ‘Maar de besturen
hebben een vacaturestop
ingesteld.’ Haar treft hetzelfde
lot als vele andere net afge
studeerden van de pabo: geen
banen beschikbaar. Schaaij:
‘Toen ik met de opleiding
begon, kreeg ik de verzekering
dat ik een baan zou vinden.
Maar nu denk ik: dan maar
een baan buiten het onderwijs,

hoewel ik met goed resultaat
mijn opleiding heb afgerond.’
De PO-raad wijt dit probleem
aan het teruglopend leerlingenaantal, maar ook uitgestelde
pensionering gooit roet in het
eten. De raad uitte aan de
Tweede Kamer de vrees dat
de kersverse pabo-afgestudeerden hun heil ergens
anders op de arbeidsmarkt
zullen zoeken. Toch verlaten
de komende jaren alsnog
veel oudere leerkrachten het
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vergrijsde onderwijs. Schaaij,
die nu tijdelijk als thuishulp
werkt, weet niet of ze dan nog
terug zal keren. ‘Dat hangt er
helemaal vanaf welk werk ik
dan doe en wat ik dan verdien,
hoewel ik niet voor het geld
voor het onderwijs kies. Ik vind
het gewoon erg zinvol werk.
Maar op deze manier is de
kans wel groot dat je veel jonge
en gemotiveerde leerkrachten
definitief kwijtraakt.’
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ACTUEEL

Heeft de onderwijsmanager zijn langste tijd gehad?

Dagelijkse beslommeringen gijzelen
Heeft het onderwijs tegenwoordig een hardwerkende manager nodig als directeur? Of verlangt het onderwijs een leider die zijn school
onderwijskundig naar hogere regionen stuwt?

oit stond de bovenmeester alle dagen voor
de klas. Hij deed - als hoofd der school - na
schooltijd zijn administratie. Dat volstond om
de school draaiende te houden. Kom daar nog maar
eens om bij zijn collega’s anno 2012. Directeuren staan
nauwelijks meer voor de klas, maar zitten gebogen
achter hun pc. Of voeren gesprekken met de vele
partners die een school tegenwoordig telt. En passant
doen ze nog de administratie en regelen ze het onder
houd van de school. ‘Ik ben meer en meer manager
geworden’, verzucht Hennie Horeweg, directeur van
basisschool De Klimop, locatie Klein Coolstraat.
‘Vroeger stond ik zelf ook voor de klas. Nu lukt dat niet
meer. En een lekkend dak ervaar ik als zeer storend: ik
moet er direct achteraan.’ Haar collega in het voortgezet onderwijs Selma Klinkhamer signaleert hetzelf
de. De directeur van vmbo De Wielslag: ‘Voor circa 70
procent ben ik aan het managen en voor 30 procent
houd ik me bezig met onderwijskundig leiderschap. Ik
zou dat liever andersom zien.’

Lekkend kraantje
Dat directeuren tegenwoordig vooral regelneven zijn,
heeft met de toegenomen autonomie in het onder
wijs te maken. Vroeger dicteerde het Ministerie van
Onderwijs de bovenmeester wat hij moest doen en
waar hij geld aan mocht spenderen. Maar de lat ging
voor het onderwijs steeds verder omhoog en scholen
kregen daarvoor de ruimte. Eerst het voortgezet en
later ook het basisonderwijs kregen een grote zak met
geld, de lumpsumfinanciering, waarmee ze zichzelf
moesten bedruipen. Zo konden ze hun eigen keuzes
maken en het onderwijs was daar content mee. Alleen:
deze zelfredzaamheid vroeg wel een ander soort
schoolleider dan de oude bovenmeester. De nieuwe
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integrale schoolleider werd volledig verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van de school. Van een lek
kend kraantje in de wc tot de verantwoording van de
schoolprestaties naar de Inspectie van Onderwijs. De
onderwijsmanager was geboren.
Maar de eisen die de samenleving en de overheid
aan het onderwijs stellen, stijgen nog steeds. Scholen
moeten zich daarom meer dan ooit focussen op
opbrengstgericht werken en gerichte resultaatverbete
ring. En de schoolleider is de ultieme persoon om daar
leiding aan te geven. Maar die heeft het eigenlijk te
druk met lekkende daken, zijn administratie en andere
dagelijkse besognes, die weinig met het onderwijs
zelf te maken hebben. Het Enschedese schoolbestuur
Consent gooide een aantal jaren geleden het roer om.
Bert Jansen, projectleider Consent Academie: ‘We

COMMENTAAR
@bartkestens

veel directeuren

Bart Kestens,
programmamanager
strategisch beleidsplan

constateerden dat bij onze schoolleiders de beheersmatige taken
zo de overhand kregen, dat ze onderwijskundig nauwelijks nog
leiding gaven. Dat vonden wij niet verstandig, want aan de zorg
voor de onderwijskwaliteit zou hij een dagtaak moeten hebben.’
Een manager als schoolleider kan zelfs de kwaliteit van het onderwijs bedreigen, ontdekte Horeweg. ‘De dagelijkse beslommeringen
kunnen een directeur zo in beslag nemen, dat hij het contact met
de ontwikkelingen in het onderwijs kwijtraakt. Wij zijn een kleine
school en daarmee lukt het me nog om mee te groeien met het
team – ik doe alle cursussen zelf ook – maar op een grote school
kan dat wel eens heel moeilijk worden.’

Directeur Hennie Horeweg:

‘Een lekkend dak ervaar ik als zeer storend:
ik moet er direct achteraan’

Kortom, wil een directeur zijn school naar een nog hoger plan tillen, dan moet hij dingen anders gaan doen en zich meer focussen
op onderwijskundig leiderschap. In Enschede betekende dat een
paradigmashift, volgens Bakker: ‘De directeur coacht de leer
krachten, voert het personeelsbeleid, bewaakt de onderwijsresultaten en richt zich met name op de kwaliteitsontwikkeling
van de school op lange termijn. Daar heeft hij dan een dagtaak
aan.’ Bij Consent ontlasten daarom nu administratieve assistenten
de directeur. De schoolleiders stonden helemaal achter de keuze
van hun bestuur. Bakker: ‘Eindelijk kregen ze ruimte voor waar ze
goed in zijn: onderwijs.’ Ook Klinkhamer raakt direct enthousiast
bij het idee dat ze meer tijd krijgt om haar school onderwijskundig
te leiden. ‘Daar ben ik warm voorstander van. Dan kan ik me
volledig richten op de reflectie op ons onderwijsproces, op de
resultaten en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.’ Ook
Horeweg kijkt uit naar het moment dat ze zich weer volledig met
onderwijs mag bezighouden. ‘Je kunt tegenwoordig niet alles
meer goed doen, daarvoor moet je als directeur van te veel
markten thuis zijn. Wil een school zijn onderwijs verder ontwikke
len, dan moet de directeur zich ook alleen daarmee bezighouden.
Niet met allerlei randzaken.’

‘Schoenmaker blijf bij je leest!’
Dat de integrale schoolleider niet meer voldoet als
de eisen voor het onderwijs steeds hoger komen te
liggen, is voor BOOR inmiddels duidelijk, aldus Bart
Kestens, programmamanager strategisch beleidsplan. ‘De samenleving vraagt steeds meer van ons
en passend onderwijs daagt scholen uit om actief
met verschillen tussen leerlingen om te gaan.’ De
visie op schoolleiderschap verandert daarom ook,
weet hij. Bij integraal schoolleiderschap faciliteert
de directeur vooral het onderwijsproces. ‘Dan liggen ook zaken als huisvesting en financiën op zijn
bordje. Zaken waar menig directeur, opgeleid als
onderwijsprofessional, weinig kaas van gegeten
heeft.’ Ze volgen daarvoor wel extra scholing, aldus
de programmamanager. Kestens: ‘Wij staan steeds
meer op het standpunt: schoenmaker blijf bij je
leest. Dat levert voor het onderwijs het meeste op.’
BOOR onderzoekt daarom de mogelijkheden om
directeuren van taken te ontlasten die weinig met
het primaire onderwijsproces van doen hebben.
‘Denk aan de scholengroep, die een eigen bovenschoolse directeur krijgen en een directeur bedrijfsvoering. Ook op bestuursniveau kunnen, in overleg
met bovenschoolse directeuren, taken uitgevoerd
worden. Wat we in elk geval willen bereiken, is dat
de onderwijskundig leider zich zo volledig mogelijk
kan richten op het verhogen van onder meer de
leeropbrengsten van zijn school.’
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DILEMMA
foto Desirée Verstege

Suikerzakjes en het hellend vlak

Integriteit bepaalt de gezondheid
van een organisatie
Een organisatie die integriteit hoog in het
vaandel heeft staan, voert continu een strijd
tegen menselijk gedrag, aldus Karin Ingelse.
Want integriteitschendingen beginnen altijd
klein.
e beste organisaties krijgen ermee te maken:
medewerkers die met hun gedrag over de
schreef gaan. En dan gaat het niet over de
suikerzakjes die in het koffertje verdwijnen omdat
thuis de suikerpot toevallig leeg is. Maar incidenten
rond integriteit binnen een organisatie beginnen vaak
wel klein, aldus integriteitsadviseur Karin Ingelse.
Zij is in contact met BOOR bij het verhogen van het
integriteitsbewustzijn bij de medewerkers. Binnen elke
organisatie ontstaan er vroeg of laat vragen of iets wel
of niet kan, aldus Ingelse. ‘Mag je papier of pennen
meenemen voor thuisgebruik bijvoorbeeld.’ Integriteitschendingen kunnen een enorme impact hebben,
weet ze uit ervaring. ‘Denk aan de bonnetjesaffaire
met Bram Peper indertijd.’ Sinds die tijd hebben over
heidsinstellingen gedragscodes ingevoerd, die affaires
moeten voorkomen. Vaak met beperkt effect, aldus
de adviseur. ‘Ze verdwijnen weer in een bureaula en
na verloop van tijd weten medewerkers niet meer dat
de code er is en hoe die luidt.’ Voor haar is zo’n code
een eindstation. Bewustwording van de integriteitsdilemma’s is heel belangrijk. ‘Ik omschrijf integriteit als
een natuurlijke drempel ter voorkoming van ongewenst
gedrag. Die cultuur kun je als organisatie stimuleren
door dilemma’s bespreekbaar te maken – wat kan
wel en wat kan niet –, daarover transparant te zijn en
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.’ Want
aan dat laatste schort het ook nog wel eens. ‘Vaak
reageren collega’s bij het aan het licht komen van
malversaties: wist je dat dan niet? Maar zij zijn eigenlijk
net zo schuldig, want zij hebben hun collega nooit op
zijn gedrag aangesproken.’
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Integriteitsincidenten beginnen vaak klein, maar kunnen door het voortdurend oprekken van grenzen toch
een grote omvang aannemen. ‘Dat komt omdat mensen
de neiging hebben om met argumenten hun gedrag
te rechtvaardigen, ook als ze weten dat het eigenlijk
niet goed is. Een kwestie van recht praten wat krom is.
Dat noemen we een vorm van cognitieve dissonantie.’
Daarom is een organisatie nooit klaar met preventie,
stelt de adviseur. ‘Het proces moet zich richten op het
bewust worden, bewust zijn en bewust blijven. De
strijd tegen menselijk gedrag is niet definitief te win
nen. Altijd bevinden we ons op een hellend vlak.’

‘Mensen hebben de neiging
om met argumenten hun
gedrag te rechtvaardigen’
Overigens blijkt de vraag wat wel en wat niet geoor
loofd is, met veel subjectiviteit omgeven. ‘Je ziet ook
een trend door de tijd heen. Een jaar of twintig geleden
kon er veel meer door de beugel dan nu. We zijn een
stuk strenger geworden door de verschillende grote
fraudezaken in het verleden.’ Die strengheid heeft zijn
voordelen, aldus Ingelse. ‘Uit onderzoek blijkt dat we
in Nederland hoog scoren als het gaat om geluk en
dat een integere overheid daar een grote rol in speelt.
Integriteit is bepalend voor de gezondheid van een
organisatie.’

CIJFERS
@kariningelse
www.integriteit.nl

Voor iedereen de vlag uit
Bij drie vo-opleidingen konden alle leerlingen een examenfeest geven. Dit blijkt
uit het overzicht van de eindexamenresultaten. Het betreft Hugo de Groot met
vmbo-tl, Wolfert Tweetalig havo en Wolfert Lyceum havo.

Einstein Lyceum

Erasmiaans Gymnasium
Libanon Lyceum
De Wielslag

* Hugo de Groot
Thorbecke VO
Thorbecke (Nieuwerkerk)
Wolfert College

* Wolfert Tweetalig
Wolfert Dalton

* Wolfert Lyceum

Karin Engelse:

‘De strijd tegen
menselijk gedrag
is niet definitief
te winnen’

Erasmiaans Gymnasium: Op naar de 100%
Op het Erasmiaans Gymnasium slaagde vorig jaar 97% van de leerlingen. Daarmee
staat de school op de vierde plaats van de 42 zelfstandige gymnasia.
Rector Paul Scharff hierover:
Verrassend? ‘Nee, omdat we weten dat onze leerlingen hoge scores kunnen halen. Ja,
omdat we nooit weten of ze dat ook echt doen. Maar wat we eigenlijk nog mooier vinden:
het aantal zittenblijvers en schoolverlaters daalt.’
Toeval? ‘Nee, want we hebben hele slimme leerlingen. De verschillen zijn desondanks
groot. De een moet hard werken voor een zesje, de andere haalt op zijn gemak allemaal
negens en tienen.’
Volgend jaar weer? ‘We spraken met de eindexamenleerlingen af: we gaan voor 100%
plezier, 100% inspanning en 100% geslaagden.’
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HART VAN ONDERWIJS
foto’s Jan van der Meijde

De kleine op De Kaap

Basisschool De Schalm
Hiske de Koning
De schoolleider

‘Ouders snel bedienen’

Katendrechtsestraat
(Katendrecht)

Omgeving: ‘De wijk is de afgelopen jaren
sterk veranderd. Door de bouw van duur
dere koopwoningen trekt Katendrecht nu
ook hoger opgeleiden. Daar spelen wij
op in. Zo signaleren wij een behoefte aan
onderwijs voor hoogbegaafden. De Schalm
telt relatief kleine klassen, wat het makkelijk maakt om de leerlingen individueel aan
dacht te geven. Bij ons is vol ook echt vol.
Liever een wachtlijst dan overvolle klassen.
En liefst een dubbele wachtlijst, een voor
kinderen van hoogopgeleide ouders en een
voor kinderen van laagopgeleide ouders.
Dat is nog lang niet aan de orde, maar
we hebben graag visie voor de langere
termijn. We willen een echte buurtschool
zijn, die een afspiegeling vormt van de wijk.
We hechten sterk aan korte lijnen om de
ouders snel te bedienen.’

sinds

leerlingen

CITO - gecorrigeerd
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Aan de Katendrechtse straat op De Kaap, zoals de
autochtone bewoners Katendrecht noemen, is basisschool De Schalm gevestigd. De school opende in
1985 de deuren en sinds die tijd maakt de school
samen met de wijk een hele ontwikkeling door. Dit
jaar haalde de school een bovengemiddelde Citoscore van 539 (gecorrigeerd), na een aantal mindere
jaren. De school telt ongeveer 160 leerlingen en is
daarmee voor de begrippen van BOOR een relatief
kleine school. Een groep ouders startte recent met
een actie om de school onder de aandacht te
brengen van de nieuwe wijkbewoners.
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Leiderschap: ‘De afgelopen jaren hebben
we ons onderwijs afgestoft. Ook vanwege
de oranje kaart die we hebben gekregen
van de Inspectie voor onze lage Cito-score.
Met opbrengstgericht werken zijn we voor
lopig nog niet klaar. We willen ons voort
durend blijven ontwikkelen, tot de beste
school van Zuid. Sommige leerkrachten
ontwikkelen zich in grote stappen, andere
in kleine. We investeren daarom in
begeleiding en coaching. Ook benutten we
ons sterke punt: de rust in ons onderwijs.
Dat valt buitenstaanders altijd op. De leer
lingen werken heel rustig en taakgericht.
En dat hebben onze leerlingen echt nodig.’

Scan deze qr code
en ga direct naar
www.obsdeschalm.nl

Talenten: ‘Onze leerlingen worstelen door
de taalachterstand met hun cognitieve
talenten. Maar ze hebben meer in huis.
De schoolsportvereniging is populair.
Leerlingen turnen, badmintonnen en voet
ballen naar hartelust. En sommigen doen
het tijdens het verlengde dagarrangement
verrassend goed als het gaat om vakken
als techniek en natuur.’

Lien Bonte
De conciërge

‘Net Bea, die zwaait’

Arianne Bijkerk
De Intern Begeleider

‘Leerlingen moeten extra hard werken’
Prestaties: ‘Veel leerlingen komen hier
met taalachterstand binnen. Sommigen
praten zelfs helemaal geen Nederlands.
Laatst nog een uit China. Dat verbloemt
hun talent. Onze leerlingen moeten daarom
extra hard werken om leerprestaties neer
te zetten. We scoorden met de Citoscore een aantal jaren onder het landelijke
gemiddelde. Maar dit jaar zaten we daar
weer boven. We hopen dat dit geen toeval
was en dat we deze trend voort kunnen
zetten. We werken nu met het directe
instructiemodel en groepsgerichte instructie. Ook ontwikkelen we de leer
krachtvaardigheden en voerden we het
ontwikkelingsgericht werken in. Daar
hebben de leerlingen veel baat bij. Verder
zetten we tutoren in om leerlingen extra
te begeleiden in kleine groepjes. Op basis
van al deze inspanningen denken we onze
resultaten nog verder te kunnen verhogen.’

‘Ik ben geboren op Katendrecht en heb
hier altijd gewoond. Mijn oudste was
25 jaar geleden een van de eerste leerlingen van De Schalm. In al die jaren
veranderde de wijk enorm. De zeemannen
en hoeren verdwenen. Maar daar heb ik
nooit last van gehad.’
Leukste klus: ‘Naast mijn conciërgewerkzaamheden geef ik ook leesonder
steuning aan leerlingen die problemen
hebben met lezen. Dat doe ik twee keer
per week, ongeveer de helft van mijn werk
tijd. Dat vind ik erg leuk. Ik zet niet alleen
koffie.’
De leerlingen: ‘Een mix van alle nationaliteiten. In het begin waren ze wit, toen
werden ze zwart en nu keert wit weer terug.
Als ik op mijn balkon zit, roepen de
kinderen vaak: ‘Ha juf Lien!’ Dan ben ik net
Bea, die zwaait. Dat is het leuke van in de
wijk wonen.’
De ouders: ‘Katendrecht kreeg gouden
randjes, zoals wij dat noemen. Daar wonen
hoogopgeleide ouders, veelal blank, maar
niet allemaal. Midden in de wijk bevindt
zich sociale woningbouw, met gezinnen
met meerdere kinderen. We zien beide
groepen terug op school.’
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INTERVIEW

Bert-Jan Kollmer
Directeur Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO)
Sinds 2011 is Bert-Jan Kollmer
directeur van de Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO).
Die behartigt de belangen van het
openbaar onderwijs in Nederland.
Kollmer begon zijn carrière als
docent economie en was onder
meer rector van het Vellesan
College in Velzen.

‘Moedertje gemeente
is niet meer’
Veel openbare scholenbesturen zijn, net als BOOR, recent verzelfstandigd.
Dat ging niet altijd probleemloos. Bert-Jan Kollmer, directeur van belangenbehartiger
VOO, ziet dit als kinderziektes, die besturen zelf zullen moeten overwinnen. Een gesprek
met de voorman van het openbaar onderwijs over de opbrengsten en problemen van
de verzelfstandiging.
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foto Martine Sprangers

Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, is dat
een vloek of zegen? ‘Sowieso is het een onomkeerbaar
proces, maar ik denk dat het veel kansen biedt voor
het openbaar onderwijs. De lokale overheid en de
gemeenteraad zijn niet automatisch de beste hoeders
van het onderwijs, want gemeenteraadsleden en wet
houders hebben daar niet vanzelfsprekend verstand
van. Bovendien leek de gemeente altijd in een schijn
van belangenverstrengeling. Daardoor kon de gedach
te ontstaan dat het openbaar onderwijs werd voorgetrokken ten opzichte van het bijzonder onderwijs.
Dat is nu voorbij.’

‘Vroeger dacht de gemeente voor
het openbaar onderwijs, nu moet
het schoolbestuur dat zelf doen’
Wat is het grootste voordeel van verzelfstandigen? ‘Dat
het openbaar onderwijs zich in vrijheid kan profileren
en de vraag kan beantwoorden: waarom ben ik hier?
Wat is mijn toegevoegde waarde voor de samenleving? Er bestaat zoiets als een openbare identiteit.
Besturen die bij de verzelfstandiging deze vragen
samen met hun personeel en de ouders vergeten
te beantwoorden, zien iets heel belangrijks over het
hoofd.’
Ondanks de verzelfstandiging hebben gemeente en
openbaar onderwijs nog altijd een, vaak als ambivalent
beleefde, relatie met elkaar rond het toezicht. Hoe is
dat te verbeteren? ‘Ik pleit voor een afgebakende en
zakelijke relatie. Afgebakend betekent in mijn ogen
dat de gemeente er vooral op toeziet dat er open
baar onderwijs in voldoende mate beschikbaar is.
En daarnaast natuurlijk de leerplicht handhaaft. De
rijksoverheid gaat over de kwaliteit van het onderwijs.
Daarin heeft de gemeente geen directe taak. De relatie
moet worden bepaald door een duidelijk toezichtskader en een optimale vrijheid voor het onderwijs op
de terreinen waar het zelf over zou moeten gaan. Door
de verzelfstandiging komen de openbare besturen in
dezelfde situatie als het bijzonder onderwijs.’

Na de verzelfstandiging deden zich in Rotterdam
problemen voor en dat gebeurde in meer plaatsen. Meer
toezicht door de gemeente is dan een onbedwingbare
gedachte natuurlijk… ‘Ik kan me voorstellen dat som
migen misschien uit nostalgische gevoelens, zowel bij
de gemeente als het openbaar onderwijs, weer aan de
innige relatie van vroeger terugdenken. Maar moeder
tje gemeente is niet meer. Er is geen weg terug. Maar
deze verschijnselen zie je vaker bij organisaties die op
eigen benen moeten leren staan. Het zijn kinderziektes,
die de besturen zelf zullen moeten overwinnen. Daar
moet de gemeente op kunnen vertrouwen. Door de
schaalgrootte van BOOR zijn de gevolgen wel een stuk
heftiger dan bij kleine schoolbesturen. Verzelfstandiging vraagt ook professionalisering op bestuursniveau, zowel wat betreft de bestuurders als de medewerkers op het bestuursbureau. Vroeger dacht de
gemeente voor het openbaar onderwijs, nu moeten het
schoolbestuur en de medewerkers dat zelf doen.’
Wat is de maatschappelijke winst van de verzelfstandiging? ‘De ruimte om zelf te kunnen werken aan
goed onderwijs en een eigen plaats in de samenleving.
Het openbaar onderwijs kan nu vanuit zelfstandigheid
een zelfbewuste relatie onderhouden met de direct
betrokkenen bij het onderwijs, zoals personeel en
ouders. De vraag waarover het gaat in het openbaar
onderwijs kunnen de partners nu zelf beantwoorden.
Dat geldt ook bij de vraag naar de onderwijskwaliteit.
Dat zal de positie van het openbaar onderwijs alleen
maar versterken.’
Er zijn dus genoeg kansen voor een zelfstandig openbaar onderwijs? ‘De verzelfstandiging is in ieder geval
geen vloek, maar of het al een zegen is? Dat is het in
veel gevallen ook nog niet. Dat kan het wel worden,
want de verzelfstandiging is gewoon een hele gezonde
ontwikkeling. Onderwijs is goed in leren. Het moet dus
goed komen als de betrokkenen de juiste lessen
trekken uit de gemaakte fouten. Dat zal bij BOOR zeker
ook gebeuren. En kansen zijn er genoeg, vooral rond
de profilering. Zeker als openbare besturen, volgens
de plannen, zelf scholen mogen stichten en eventueel zelf hun huisvesting mogen gaan beheren. Het
openbaar onderwijs heeft de gemeente dan alleen
nog nodig als hoeder van het algemeen toegankelijke
openbaar onderwijs. En dat blijft een belangrijke zaak.’
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Tocht door de wijk
Paul Kamps trekt met Azra en Orlando
door het Oude Noorden

Azra en Orlando
Azra en Orlando zijn leerlingen van basisschool De Klimop. Ze wonen allebei in het
Oude Noorden, een van de oudere wijken van Rotterdam. Rond 1870 verschenen
de eerste woningen rond de net aangelegde Noordsingel. In de daaropvolgende
decennia breidde de wijk steeds verder uit naar het noorden. Na jaren van
verloedering in de vorige eeuw verbetert de leefbaarheid nu snel, dankzij
inspanningen van de overheid en de wooncorporaties. De Zwart Janstraat, Noordmolenstraat en Zwaanshals hebben zich ontpopt tot multiculturele winkelstraten.
Meer groen, binnentuinen en speelplaatsen maken de wijk nu ook aantrekkelijker
voor kinderen.

Gewoon mooi. 6
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Als ik maandagochtend Azra en Orlando
(1) ophaal bij basisschool De Klimop
(locatie Rembrandtstraat) om deze fotoreportage te maken, hebben ze eigenlijk
nog ‘ruzie’. Dit belet deze twee leerlingen
uit groep 8 niet om met elkaar te praten
over duizend-en-een dingen. Samen met
hun klasgenoten maakten ze een lijstje
van plekken, die zij belangrijk vinden.
Eerst gaan we naar de Achtertuin, een
binnentuin tussen huizenblokken, waar
kinderen graag spelen. Helaas, die blijkt
op dit tijdstip afgesloten te zijn en dus
lopen we verder naar de Noordsingel (2).
‘Dat is gewoon een mooie plek en soms
zitten er waterschildpadjes op de kant. Dat
is zo leuk’, vertelt Azra. Na het oversteken
van de Noordsingel komen we bij buurthuis Basta en bij het Cruijff Court (3), waar
ze wel trots op zijn, maar eigenlijk nooit
spelen. Naar het Noordplein dan maar,
voor de tunnel (4). Dit blijkt een onderdoorgang tussen de huizen, waarvan de muren
beschilderd zijn met herkenbare gebouwen
en kunstwerken uit Rotterdam en met
gekleurde mozaïektegeltjes. Deze tunnel
leidt naar een binnentuin, met de bijnaam
kikkerveldje (5). Waar die naam vandaan
komt, weten ze geen van tweeën: ‘Er zal
wel een keer een kikker gezien zijn.’ Tot
slot lopen we naar het Blancoplein. Daar
aangekomen blijkt het om het Brancoplein
(6) te gaan. ‘Dit is gewoon een mooi plein’,
vindt Orlando. En dan is er natuurlijk nog
het schoolplein van De Klimop (7). Beiden
zijn het er helemaal over eens: dit is de
leukste plek van hun wijk.

Scan deze qr code
en ga direct naar
www.klimoprotterdam.nl

!

3 Zijn we trots op
.

5 Regels van het kikkerveldje.

1

Dit zijn wij, Azra en Orlando.
4

B
 eelden in de tunnel.

De wijkpartners van basisschool De Klimop
Jalel Ben Said Activiteitenaanbieder.
Woont aan de Jacob Catsstraat.
Mijn relatie met De Klimop ‘In het kader
van de brede school geef ik tuinlessen aan
leerlingen van groep 4. De school heeft een
schooltuin, de meeste kinderen thuis niet.
Ze vinden de natuur vaak wel boeiend. Ik leer
ze groenten te herkennen, maar ook de namen
van planten en bloemen. In de winter geef ik
theorieles en zaaien we nieuwe plantjes.’
De wijk ‘Een gezellige en warme wijk, waar
we met elkaar voetballen. Die bovendien snel
vergroent. Zoals het binnenterrein achter onze
straat. Vroeger een braakliggend terrein, nu
een paradijsje. Wij als bewoners onderhouden
hem nu.’
De wijk zonder De Klimop ‘Dan zou ik
kinderen niet meer kunnen betrekken bij
de natuur. En moeten we het prachtige
nieuwe schoolplein missen, dat we met
de buurt feestelijk hebben geopend. Dan
zouden de kinderen uit alle verschillende
culturen ook geen school meer hebben
om zich thuis te voelen.’

Ertan Kaya Ouder.

Bastiaan van der Valk Ambtenaar

Mijn relatie met De Klimop ‘Ik heb een zoon
in groep 8. Mijn dochter is inmiddels naar het
voortgezet onderwijs. Ook zit ik in de medezeggenschapsraad omdat ik betrokken wil zijn.
Ik weet nu wat er op school gebeurt.’

Mijn relatie met de Klimop ‘Ik sta als
projectleider jeugdoverlast open voor signalen uit de buurt. Daarnaast coördineer ik de
samenwerking tussen de basisscholen en het
welzijnswerk in de wijk. De Klimop ontmoet
ik tijdens wijkoverleg. Afhankelijk van wat er
speelt, hebben we tussentijds vaker contact.’

deelgemeente Noord. Werkt aan het
Eudokiaplein.

Lid van de medezeggenschapsraad.
Woont aan de Meidoornstraat.

De wijk ‘Ik woon hier nu 23 jaar en het Oude
Noorden is een heel kleurrijke wijk met allerlei
nationaliteiten. Het is fijn om hier te wonen.
Ik zou niet willen verhuizen naar zuid of west.
‘k Heb daarom ook een huis gekocht.’
De wijk zonder De Klimop ‘De wijk zou een
goede school missen en minder aantrekkelijk
worden. Niet goed dus. Dat je zo makkelijk
binnenloopt om een praatje met het personeel
te maken of je verhaal te doen, zou ik erg
missen. Het is gewoon een gezellige plek om
bij elkaar te komen.’

De wijk ‘Een levendige wijk met een heel
eigen karakter, die zich door de samenwerking
tussen scholen, ondernemers en bewoners
goed ontwikkelt. Het gaat een stuk beter dan
pakweg vijf jaar geleden. Maar er is genoeg
te doen, want het Oude Noorden moest van
ver komen.’
De wijk zonder De Klimop ‘Dan zou een
belangrijk punt in de zogenaamde kindvriendelijke route ontbreken. Die zorgt ervoor
dat de kinderen zich veilig door de wijk en
langs de scholen en speelplaatsen kunnen
bewegen. De wijk zou ook een heel betrokken
school moeten missen.’
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NIEUWS

‘Ik ben naar het Thorbecke
Gabriëlla (16 jaar) volgt het
gekomen voor de sport. Ik
topsportprogramma op het
voetbal al sinds mijn vijfde.
Thorbecke. Ze is voetbalMijn vader is keeper bij Sparta
ster, maakt binnenkort de
geweest en nu jeugdtrainer bij
overstap naar FC Utrecht
Feyenoord. Ook mijn moeder
en hoopt een negen te
heeft altijd gevoetbald. We zijn
halen voor wiskunde.
een echte voetbalfamilie en kijken
Ze legt de lat hoog.
thuis alle wedstrijden samen. Ik
Haar doelen zijn het
heb altijd de droom gehad om op
halen van de ereprofessioneel niveau te spelen. Net
divisie en een studie
zoals met school, wil ik met voetbal
Bewegingswetenhet maximale uit mezelf halen.
schappen.
Zo maak ik straks de overstap van
Alblasserdam naar FC Utrecht. Heel erg
spannend! Ik train vier keer in de week en in het weekend speel
ik wedstrijden. Best pittig, maar gelukkig heb ik vrijstelling
voor de gymles op school! En als ik eerder weg moet, dan haal
ik de les op een ander moment in. De school laat mij erg vrij.
Ik plan alles zelf in en dat lukt goed. Ik haal hoge cijfers. In de
afgelopen vier jaar heb ik op het Thorbecke geleerd te relativeren en prioriteiten te stellen. Wat is belangrijk en wat minder?
Toen ik net begon wilde ik altijd een tien. Nu weet ik dat je niet
overal het allerbeste in kunt zijn. Mijn doel in de sport is om een
vaste waarde te worden voor een ploeg in de eredivisie. Ik wil
er alles aan doen dit te v
 erwezenlijken. Zowel met school als
met voetbal is het belangrijk vooruit te denken. Op maandag
plan ik de hele week in zodat ik niet voor verassingen kom te
staan en alles af krijg. Ik ben vanuit mezelf al vrij zelfstandig.
Het Thorbecke stimuleert dit door mij vrij te laten. Maar, alleen
zolang het goed gaat. In de tweede, toen ik meetrainde bij
SC Cambuur in Friesland en ook met de Highschool t rainingen
op school meedeed, grepen ze
Net zoals op het Thorbecke
wil ik met het voetballen het in. Ze zagen dat
het teveel werd
maximale uit mezelf halen.
voor mij. Daar
heb ik veel van
geleerd. Nu kan ik zelf inschatten wat ik aankan. En dat is best
veel. Niks doen is niets voor mij!’
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Convenant
Kinderziekenhuis

Prijs verkeers
veiligheid

De organisatie voor onderwijs
ondersteuning SCOOR van
BOOR sloot een convenant met
Erasmus Medisch Centrum en
het Sophia Kinderziekenhuis.
Op de polikliniek kinder- en
jeugdpsychiatrie krijgen jon
geren een diagnose. SCOOR
verzorgt daarna de transitie van
de diagnose naar het onderwijs
via een aantal consulten bij de
scholen. Die krijgen dan hand
vatten om met de problematiek
van deze leerlingen om te gaan.

Het Overschie College heeft
van de ambassadeur verkeers
veiligheid de jaarlijkse prijs voor
de verkeersveiligheid ontvan
gen. Een jury heeft deze Total
lyTraffic Award aan de school
toegekend vanwege de aan
dacht voor verkeersveiligheid.
Het college geeft fietsvaardig
heidstraining en waarschuwt
voor de gevaren van mobiel
bellen en muziek luisteren
tijdens het fietsen en de dode
hoek bij vrachtwagens.

EarlyBird mag verder

Website drie
sbo-scholen

Van de rechtbank mag BOOR
verder gaan met het voor- en
vroegschools Engels van Early
Bird op zijn scholen. De stich
ting Taalverdediging had een
proces aangespannen tegen
BOOR en eiste staking van
EarlyBird. In het vonnis staat
dat BOOR pas onrechtmatig
handelt als de scholen meer
dan 15% van de onderwijstijd
in het Engels geven. Geen
enkele BOOR-school overstijgt
dit percentage.

Paralympische
spelen
Mytylschool De Brug organi
seerde haar eigen paralym
pische spelen. Oud-leerling
Kamal Tahtahi verrichtte de
opening door de paralympische
vlam te ontsteken. Kamal werd
in juni Europees kampioen
rolstoelhockey. De gymleerkrachten zetten voor alle
klassen individuele en team
wedstrijden op. Tussen de
wedstrijden door waren er
demonstraties van paralympi
sche sporten.

Sinds deze zomer beschikken
de drie sbo-scholen van BOOR
in Rotterdam-Noord over een
nieuwe website. Deze website
biedt leerkrachten en directies
de mogelijkheid om zelf beheer
te voeren over de inhoud van
de website en deze actueel te
houden. Tevens beschikt de
website over een intranet waar
mee het personeel van de drie
sbo-scholen gezamenlijk een
kennisbank bijhouden.

SEN voor sbo
De komende jaren zullen dertig
sbo-leerkrachten van BOOR de
masteropleiding Special Edu
cational Needs (SEN) volgen.
Zo willen de sbo-scholen hun
leerkrachten de mogelijkheid
bieden om zich te professio
naliseren. Dit vooral met het
oog op de komst van passend
onderwijs. De opleiding is
opgezet samen met het Semi
narium voor Orthopedagogiek.

INTERVIEW LEERLING
Voor meer nieuws zie
www.boorbestuur.nl

Zingen bij
Zangmakers
Tien leerlingen van basisschool
De Driehoek zongen in het
kinderkoor van Zangmakers
tijdens de Dag van de Alfabeti
sering. Dat trad op tijdens een
bijeenkomst in attractiepark
Duinrell. De school werkt vaak
samen met Zangmakers. Na
het kooroptreden reikte prinses
Laurentien een prijs uit.

Notenkraker in
Villa Vonk
Basisschool De Notenkraker
betrok begin dit schooljaar
een nieuwe multifunctionele
accommodatie met de naam
Villa Vonk. Eind augustus vond
de officiële opening van de
school plaats en in oktober
presenteert Villa Vonk zich
aan de kinderen, ouders,
wijkbewoners en andere
geïnteresseerden.

Kunst en kijkwijzers
De Kunsthal Rotterdam heeft
dit najaar twee grote tentoon
stellingen met een educatief
programma. Die van beeldhouwer Aristide Maillol voorziet
in een kijkwijzer waarmee leer
lingen kennis kunnen maken
met de vrouwenfiguren van
deze Fransman. Avant-Gardes
biedt meer dan 150 kunstwer
ken van diverse kunstenaars en
daarvoor is ook een kijkwijzer
beschikbaar.

Fancy fair voor plein
Basisschool Passe-Partout
hield een fancy fair om geld
in te zamelen voor het nieuwe
schoolplein, maar ook voor de
stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa). De school wil een groen
schoolplein laten aanleggen,
waar de kinderen veel speel
plezier kunnen beleven.

Honderdste op
De Kameleon
De honderdste groep 0 startte
dit schooljaar op basisschool
De Kameleon. Deze groep richt
zich op peuters en is bedoeld
om ontwikkelings- en taalachterstanden weg te werken.
In 2014 moeten alle Rotterdam
se basisscholen deze peuter
groep in huis hebben.

Lekker lezen op
Pluspunt
Basisschool Pluspunt startte
dit schooljaar met het project
lekker lezen. Elke dag van
08.30 tot 09.00 uur vinden er
in alle groepen leesactiviteiten
plaats, zoals stil lezen. Ook
voert de school tutor lezen in.

Highschool danst
weer
De highschool dans & drama
van Thorbecke VO is weer
gestart. De 24 leerlingen
krijgen tien uur per week
dans-, zang- en dramales.

Mohammed (10 jaar) 
‘Meester Peter geeft ons veel
gaat naar basisschool
vrijheid. Ik vind dat fijn, want
De Margriet, de eerste
hierdoor kunnen we het eerst
Dalton school van BOOR.
zelf uitvogelen. Als dat niet
Later wordt Mohamlukt, dan vragen we het aan
med zakenman. Nu is hij
elkaar of aan hem. Maar alleen
Rekentijger en voetballer.
als het konijn er niet hangt!
Mohammed is een echte
Als het konijn er wél hangt dan
Dalton leerling die zelf
mogen we meester Peter niet
zijn tijd indeelt. Maanstoren en moeten we de vraag
dag is zijn studiedag en
bewaren voor later. Meester
maakt hij het huiswerk
Peter is niet zo streng, hij geeft
voor de hele week.
ons veel vrije tijd. Maar als ons
werk niet af is, dan wordt hij wel
boos. Ik vind dat goed, want je
moet ook niet teveel vrijheid krijgen. Hij geeft ons iedere week
een taakbrief met opdrachten die aan het eind van de week
af moeten zijn. Om alvast te oefenen voor de middelbare
school krijgen wij vanaf deze week een lege taakbrief die we
zelf moeten invullen. Maandag is mijn studiedag, dan krijgen
wij het huiswerk
voor de hele week.
Om te oefenen voor de
middelbare school krijgen Ik maak altijd alles
meteen zodat ik
wij een lege taakbrief die voor de rest van
we zelf moeten invullen.
de week na school
kan voetballen.
Op zondag heb ik ook geen tijd, want dan heb ik Arabische
les. Ik ga dus eigenlijk zes dagen per week naar school, maar
dat vind ik leuk want nu kan ik mijn naam in het Arabisch
schrijven. Maar, eigenlijk ben ik niet zo goed in taal. Ik ben
wél heel goed in rekenen! Daarom heb ik Rekentijger, een
iets moeilijker soort rekenen met ingewikkeldere sommen.
Ik mag ook doortoetsen. Ik ben zelfs al begonnen in het
blauwe boekje van groep 8. Als ik straks dan in groep 8 zit,
krijg ik nóg moeilijkere sommen. Ik vind meester Peter tof,
maar ik zou zelf geen meester willen zijn. Waarom weet ik
eigenlijk niet. Ik wil zakenman worden en spullen importeren
uit het buitenland. Goederen. Ik ga stoelen of auto’s uit China
naar Nederland halen en voor tien keer meer geld verkopen
en dan word ik heel rijk. Of ik word profvoetballer, maar dat
willen alle kinderen al.’
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WERK IN UITVOERING

In uitvoering: Minerva, passend onderwijs
voor meerbegaafde leerlingen
Wie: Hedwig van Schie, projectleider van Minerva
@lvtilburg

Onderwijs aan meer-
begaafde leerlingen
Zo’n vijftien procent van de leerlingen zit qua
intelligentie aan de bovenkant van de schoolpopulatie. Hedwig van Schie is projectleider van Minerva.
De doelen? ‘Over drie tot vier jaar willen we in Rotterdam een
dekkend netwerk hebben van scholen met passend onderwijs
voor meerbegaafde leerlingen. Zodat elk meerbegaafd kind in zijn
directe omgeving een school kan vinden. We starten binnenkort
met een pilotgroep van twintig scholen. Het is de bedoeling dat
ongeveer een vierde van onze basisscholen Minerva-onderwijs
gaat bieden. Ook zijn we in gesprek met de scholen voor voortgezet onderwijs, vooral met vwo-scholen en gymnasia. Het zou
mooi zijn als er een doorlopende Minerva-leerlijn ontstaat tussen
het primair en voortgezet onderwijs.’
Waarom? ‘Ook meerbegaafde leerlingen moeten uitgedaagd
worden het maximale uit zichzelf te halen. Die hebben aanvullend
en passend onderwijsaanbod nodig om een goede leerhouding

In uitvoering: Reorganisatie bestuursbureau
Wie: Laurens van Tilburg, toegevoegd aan het college
van bestuur BOOR

Leerproces met een
flink tempo
Sinds half augustus is Laurens van Tilburg toegevoegd aan
het college van bestuur van BOOR. Hij werkt aan de bedrijfsvoering en de reorganisatie van het bestuursbureau van
BOOR.
De doelen? ‘We hebben drie doelen geformuleerd: de bedrijfsvoering verbeteren, bezuinigingen doorvoeren en Europese aan
bestedingen door BOOR mogelijk maken.’
Waarom? ‘De financiële bedrijfsvoering moet beter. Door de
gebrekkige controle op de uitgaven zijn er grote tekorten ontstaan.
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te ontwikkelen. Dat maakt de kans op onderpresteren bij hen
kleiner.’
Hoe? ‘We willen deze leerlingen helpen door onderwijs aan te
bieden dat past bij hun manier van leren. Sommige scholen zijn
hier al heel ver mee. Andere scholen willen daar graag bij
geholpen worden.’
Grootste vraagstuk? ‘De uitdaging ligt in de vraag: hoe kan een
leerkracht omgaan met de grote niveauverschillen binnen zijn
groep en hoe signaleert hij meerbegaafde kinderen? Dat vraagt
heel veel van de leerkrachten, is mijn ervaring. Daarom heb ik
er grote bewondering voor als ze hun onderwijs ook echt georga
niseerd krijgen op de verschillende niveaus.’

Dit probleem komt in de volle breedte van het onderwijs voor en
niet alleen bij BOOR. De invoering van de lumpsumfinanciering
indertijd stelde hogere eisen aan de bedrijfsvoering. Veel mensen
op de bestuursbureaus komen uit het onderwijs, maar bedrijfs
voering is een ander vak. Overigens vind ik het niet zo zinvol om
de schuldvraag te stellen. Belangrijker is de vraag: hoe lossen we
dit zo snel mogelijk op?’
Hoe? ‘De reorganisatie wil ik vooral realiseren met de mensen van
BOOR zelf. Het moet een leerproces zijn, maar dan wel een met
flink tempo. We hebben geen twee tot drie jaar de tijd. Er liggen al
heel wat plannen klaar, dus we kunnen flink aanpakken. Dat moet
toch kunnen in Rotterdam?’
Grootste vraagstuk? ‘Dat is: hoe krijgen we de financiële infor
matievoorziening op orde? BOOR heeft alles in huis om dit voor
elkaar te krijgen. De schaalgrootte van BOOR biedt alle kansen
om beter en goedkoper te werken. Ik heb er alle vertrouwen in
dat het lukt.’

