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In het hart van dit BOOR Magazine kunt 
u een interview lezen met Ruben Fukkink, 
die kort geleden werd benoemd tot bij-
zonder hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. Fukkink doet onderzoek op het 
terrein van de pedagogische kwaliteit en 
de professionalisering van dag- en buiten-
schoolse opvang en voor- en vroegschoolse 
educatie. Ook schreef Fukkink mee aan het 
pedagogisch kader voor de buitenschoolse 
opvang. In het interview zegt hij onder meer: 
‘Voor de leeftijdsgroep tot 4 jaar bestaat nog 
geen specifieke didaktiek.’ Mooi om dan in 
de rubriek ‘BOOR nieuws’ te lezen dat de 
Hogeschool Rotterdam in samenspraak met 
de gemeente en onder andere BOOR de 
tweejarige opleiding pedagogisch educatief 
medewerker ontwikkelde, die zich speciali-
seert in het jonge kind. Onderwijs aan 
kinderen in de peuterleeftijd vraagt speci-
fieke vaardigheden, weet Barbara Boom, 

onderwijsmanager van de HR. ‘De kwaliteit 
van de medewerkers op de groepen bepaalt 
namelijk het succes van de voorschool.’

Goed nieuws is dat het nieuwe algemeen 
bestuur en de nieuwe bestuursvoorzitter, 
Philip Geelkerken, zijn benoemd (zie daar-
voor ook het interview in het vorige BOOR 
Magazine). Philip Geelkerken en zijn collega- 
bestuurders zijn al volop aan de slag en hou-
den zich in deze overgangsfase nadrukkelijk 
bezig met de herinrichting van de bestuur-
lijke organisatie, de relatie met de gemeente 
en de opbouw van BOOR Services.
Inmiddels is ook Huub van Blijswijk benoemd 
als voorzitter van het college van bestuur van 
BOOR. Een interview met hem kunt u tege-
moet zien in het volgende BOOR Magazine.

De redactie wenst u behalve leesplezier een 
mooie nieuwe lente!
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 Hieronder is een selectie opgenomen van actuele berichten op  
 Twitter. BOOR is te volgen via @stichtingboor.

Hugo de Jonge @hugodejonge 14 Feb

Gemeenteraad 010 benoemt het nieuwe algemeen bestuur van BOOR.

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

Paul Zevenbergen @rpzevenbergen 18 Feb

Eerste bijeenkomst bestuur @stichtingboor Goed team, goede spirit, grote uitdaging! 

Kind centraal, dus zaken op orde en vertrouwen herwinnen. Belangrijke attitude  

@stichtingboor: ‘ont-poehaïsering’ van het onderwijsbestuur.

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

Marlous Maat @marlousmaat 20 Feb

Feest op de JA Bijlooschool. Het Minerva bord hangt en de masterclass was een 

succes! #passend onderwijs

Expand       Reply       Retweet       Favorite  

Hugo de Jonge @hugodejonge 12 Mrt

Indrukwekkend werkbezoek Tyltylschool. Alle #decentralisaties en #passend-

onderwijs voor deze school een flinke puzzel. Gaan we mee helpen.

Expand       Reply       Retweet       Favorite  
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 OPINIE

Onderwijsraad
Nieuwe docent vraagt  
leiderschap
Hoogopgeleide professionals vragen om onderwijskundig leiderschap, 
vindt de Onderwijsraad. De nieuwe generatie legt de lat hoger.

Voor het eerst tooien scholen zich met het overheidspredicaat 
Excellente school. Is relativering op zijn plaats?

Excellente scholen
Scholen zonder predicaat

Bij de nieuwe generatie hoog-
opgeleide docenten bespeurt 
Erik Zevenbergen, rector van 
het Libanon Lyceum, dat deze 
hoge eisen stellen aan de 
onderwijsvisie en de profes-
sionaliteit van een school. 
‘Zij kennen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt goed en 
verlangen een professionele 
werkomgeving bij hun werk-
gever. Ook als dat een school 
is.’ De Onderwijsraad stelt in 
zijn laatste advies ‘Kiezen voor 
kwaliteit’ dat onderwijskundig 

leiderschap belangrijk is om 
een aantrekkelijke werkom-
geving te creëren voor hoog-
opgeleide professionals. De 
raad beveelt daarom aan om in 
onderwijskundig leiderschap te 
investeren. Zo kan een school 
docenten de professionele 
ruimte, carrièreperspectieven 
en een expliciete gemeen-
schappelijke visie bieden. 
Zevenbergen erkent dat onder-
wijskundig leiderschap steeds 
belangrijker wordt. ‘Medewer-
kers willen weten waar we voor 

staan en wat onze visie is. Dat 
beseffen we. Het onderwijs-
team concretiseert de visie 
die we als directie hebben.’ 
Ook de vaksecties krijgen veel 
ruimte om de visie en het beleid 
van de school zelf in te vullen, 
aldus de rector. ‘Als school-
leiding willen we niet bepalen 
hoe docenten de visie van de 
school vormgeven in de klas. 
Dat is hun eigen professionali-
teit, die we wel stimuleren door 
bijvoorbeeld coaching.’   

Zijn school had ook een  
uitnodiging van de overheid 
gekregen om mee te dingen 
naar het predicaat Excellente  
school, aldus rector Paul 
Scharff van het Erasmiaans 
Gymnasium. In februari zijn, 
voor het eerst, die predicaten 
toegekend aan 31 basisscholen 
en 21 scholen voor voortgezet 
onderwijs. Ook enkele Rotter-
damse scholen mogen zich, op 
basis van een juryoordeel, nu 
excellente school noemen. ‘We 
moeten ons zelf aanmelden 

voor dit predicaat en dat was 
de belangrijkste reden om niet 
mee te doen’, aldus de rector. 
‘Dat werkt zelfgenoegzaam-
heid in de hand, terwijl kwaliteit 
altijd te verbeteren valt.’ Uit 
de cijfers van de Onderwijs-
inspectie blijkt volgens hem dat 
zijn gymnasium tot de beste 
vwo-scholen van Nederland 
behoort. De school houdt 
regelmatig ouder- en leerlingen-
peilingen, die scores hoger 
dan de benchmark opleveren. 
‘Daaruit maak ik op dat we als 

school de kwaliteit leveren die 
we voor ogen hebben.’ Het 
gymnasium voelt echter niet  
de behoefte daarmee in de 
publiciteit te treden, aldus  
de rector. Ook al niet omdat 
de cijfers van de Onderwijs-
inspectie openbaar zijn. 
Ouders die deze gegevens 
vergelijken, ontdekken volgens 
Scharff dat scholen zonder 
predicaat beter kunnen scoren 
dan die met.  

‘Kwaliteit valt altijd 
te verbeteren’

Redactie 
 @ErikZevenbergen
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 ACTUEEL

Efficiënter gebruik van schoolruimte  vraagt maatwerk
Maatwerk voor te ruime jas

Onderhuurders

Kleine school inkwartieren
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2 scholen van 2 besturen onder 1 dak

Lokalennorm -> Vierkantemeternorm  

Ooit was het simpel. Een gemeenteambtenaar wees op basis van 
het aantal leerlingen een school een bepaalde hoeveelheid lokalen 
toe. Totdat deze werkwijze niet meer voldeed. Nieuwe onderwijs-
inzichten relativeerden de centrale rol van de klas in het onderwijs. 
Scholen kregen leerpleinen en adaptief onderwijs vroeg flexibel 
gebruik van de beschikbare ruimte. Onderwijsontwikkelingen ach-
terhaalden de lokalennorm en ambtenaren – schoolgebouwen zijn 
eigendom van de gemeente – bedachten de vierkantemeternorm. 
Eén leerling staat voor een x-aantal vierkante meter schoolopper-
vlakte, zodat scholen niet meer strikt in lokalen hoeven te denken. 
Maar deze benadering kent ook zijn nadelen, zo weet BOOR 
inmiddels. ‘Voor scholen die een nieuw gebouw krijgen, pakt dit 
positief uit omdat die veel meer vrijheid hebben om de beschikba-
re ruimte in te delen naar eigen inzicht’, aldus Tjarda Mulder, hoofd 
huisvesting van BOOR. ‘Die zijn nu niet meer gebonden aan een 
vast aantal lokalen.’ Scholen met gebouwen die al voor de oorlog 
gebouwd zijn, lopen tegen de nadelen van deze regeling aan. Die 
zijn namelijk niet gebouwd op efficiënt gebruik van oppervlakte. 
En BOOR telt nogal wat van deze vooroorlogse scholen, in veelal 
oude stadswijken. ‘Die scholen hebben vaak grote trappenhuizen 
en brede gangen. Daardoor zitten ze relatief ruim in hun jasje en 
gebruiken ze meer oppervlakte dan waar ze recht op hebben.’ 
Scholen moeten volgens Mulder deze extra ruimte wel verwarmen, 
laten schoonmaken en onderhouden, zonder dat daar bekostiging 
tegenover staat. ‘Die exploitatiekosten moeten we zelf dragen.’ 
BOOR is daarover nog in gesprek met de gemeente en ze heeft 
goede hoop dat de gemeente hier ook oog voor krijgt.

Maatwerk
Ander probleem is dat door afname van het leerlingaantal, scholen 
te ruim in hun jasje kunnen komen te zitten. Dat kost zowel de 
gemeente - financieringslasten - als een schoolbestuur - exploita-
tiekosten - geld. Daarom werken Mulder en haar afdeling aan een 
plan om de leegstand bij scholen te reduceren. ‘In het verleden 
heeft de afdeling uitgerekend wat het beschikbare aantal vierkante 
meters op de BOOR-scholen is en dat afgezet tegen het aantal 

Wat te doen als een school in een te ruim jasje zit? 
Reductie van leegstand kan een schoolbestuur geld 
opleveren, maar het is een heel gepuzzel om voor een 
overschot aan ruimte een goede oplossing te vinden. En 
oude gebouwen hebben hun eigen probleem.
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 COMMENTAAR 

Efficiënter gebruik van schoolruimte  vraagt maatwerk

‘Het levert een mooie  

kostenbesparing op’

Jan Veenker, directeur van montessoribasisschool 
Tuinstad, ondersteunt samen met Tjarda Mulder en 
haar afdeling huisvesting, medeschooldirecteuren 
bij het uitvoeren van het leegstandsreductieplan. 
Zelf keek Veenker ook kritisch naar de leegstand 
op zijn school, die drie locaties telt, waarvan een 
in Nieuw-Terbregge. Dat is een Vinexlocatie. Het 
hoofdgebouw in Schiebroek stamt uit de jaren 
zeventig, het oudste gebouw is van voor de oorlog 
en het nieuwste is nu dertien jaar oud. ‘Nieuw-
Terbregge is uitontwikkeld en het aantal jonge 
 kinderen neemt daardoor weer af. Dat merken 
we aan de afnemende aanmeldingen. Daardoor 
 hebben we dus te veel ruimte.’ De school stond voor 
de keuze: welke van de drie locaties stoten we af? 
‘We hebben gekozen voor het oudste gebouw. Dat 
is relatief duur in gebruik en bovendien moest het 
helemaal gerenoveerd worden.’ Na de afstoting 
zal de school precies voldoen aan de vierkante-
meternorm van de gemeente. ‘Dat is eigenlijk voor 
het eerst in jaren en dat levert een mooie kosten-
besparing op.’ Veenker gaat nu, mede op basis van 
deze ervaring, andere directeuren helpen met de 
bestrijding van leegstand.’Als organisatie staan we 
voor de uitdaging om efficiënter met de middelen 
om te gaan. Een gezamenlijke, schooloverstijgende 
aanpak van leegstand helpt daarbij.’   

Jan Veenker, directeur van  

montessoribasisschool 

Tuinstad

waar we volgens de gemeente recht op hebben. Dat verschil was 
fors en daar schrokken we toch wel van.’ Mulder relativerend: 
‘Er zal altijd verschil bestaan, want het gaat hier om een com-
plexe puzzel. Maar we willen die wel zo klein mogelijk maken. En 
dat vraagt maatwerk.’ Daarom houdt haar afdeling elke school 
afzonderlijk tegen het licht. Waar zit de leegstand en hoe kan die 
gereduceerd worden? ‘Als er echt lokalen leeg staan, dan kan 
een school bijvoorbeeld zoeken naar onderhuurders. Denk aan 
een organisatie voor kinderopvang of welzijnswerk.’ In het geval 
van noodlokalen is het probleem snel opgelost. ‘Die laten we dan 
weghalen, maar zo eenvoudig is het helaas niet altijd.’ Soms lukt 
het om een kleine school bij een school in te kwartieren, die nog 
ruimte over heeft. ‘Zo verhuist een relatief kleine speciale basis-
school naar een gewone basisschool met een ruimteoverschot 

Tjarda Mulder, hoofd huisvesting:  

‘Er zal altijd verschil bestaan, want het  
gaat hier om een complexe puzzel’

in dezelfde deelgemeente. Op deze manier kunnen we zelfs een 
heel gebouw afstoten.’ In dit geval levert het nog meer winst op, 
dan alleen vierkante meters, aldus Mulder. ‘Die samenvoeging 
biedt een onderwijskundige meerwaarde, met name in het kader 
van passend onderwijs.’ Twee scholen van verschillende besturen 
onder een dak brengen, is volgens haar ook een mogelijkheid. Dat 
is in het verleden op verschillende plaatsen in de stad al gebeurd. 
Twee basisscholen van BOOR in één gebouw huisvesten ligt wat 
minder voor hand. ‘We streven namelijk een zekere spreiding van 
onze scholen na over alle wijken van de stad.’

Het voortgezet onderwijs van BOOR heeft minder last van de 
leegstandproblematiek, omdat het om een kleiner aantal scholen 
gaat met veel grotere gebouwen, aldus Mulder. ‘Die kunnen daar-
door hun ruimte efficiënter inrichten, alhoewel een aantal van deze 
BOOR-scholen van voor de oorlog stammen. Met eveneens grote 
trappenhuizen en gangpartijen.’ Basisscholen, en dan met name 
de kleinere, hebben die mogelijkheid niet. En soms zijn er goede 
redenen om een school toch wat ruimer in zijn jasje te laten zitten, 
aldus het hoofd huisvesting. ‘Een beetje lucht geeft vaak ook rust 
in een school.’  
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 DILEMMA

(naam en school bij de redactie bekend) 
‘Voor veel van mijn leerlingen is het gaan dragen van 
een hoofddoek geen keuze, maar een vanzelfsprekend-
heid aangezien alle aanwezige rolmodellen (moeder, 
oma, tante, buurvrouw) in deze omgeving ook een 
hoofddoek dragen. Ik wil dus heel graag in de omge-
ving van mijn leerlingen een rolmodel zonder hoofd-
doek. In mijn school heb ik een geweldige, gelovige 
leerkracht van Marokkaanse afkomst, alleen ze draagt 
geen hoofddoek. Dit laat mijn leerlingen zien dat je ook 
een goed moslima kunt zijn zonder hoofddoek te  
dragen. Ik hoop dat dit nieuwe rolmodel bijdraagt 
aan het inzicht bij mijn leerlingen dat je kunt kiezen 
voor een hoofddoek, maar dat dit niet verplicht is. En 
mocht de keuze op een hoofddoek vallen, dan is dit 
uitstekend. Maar dan is er in ieder geval over nage-
dacht. Om deze reden vind ik het dus lastig als er veel 
stagiaires met hoofddoekjes in mijn school werken. Dit 
bevestigt voor mijn leerlingen het wereldbeeld dat zij 
van huis uit al hebben. Ik pleit ervoor om juist de leer-
krachten en stagiaires met hoofddoekjes te laten wer-
ken op scholen, waarop voornamelijk kinderen zonder 
islamitische achtergrond zitten. Voor deze kinderen is 
het namelijk een verrijking van hun wereldbeeld om te 
zien dat er andere geloven bestaan en dat daar andere 
rituelen bij horen dan zij van huis uit gewend zijn. Door 
jong kennis hierover te verwerven, voorkom je op 
latere leeftijd vooroordelen.’   

Wendy Koopmans, locatiedirecteur OBS Nelson Mandela
‘Binnen ons team zijn de reacties op dit dilemma zeer 
uiteenlopend. Eerder bleek al dat naar aanleiding 
van de inspirerende bijeenkomsten ‘diversiteit’ onder 
leiding van Gerrit van Roekel, er bij het team nog meer 
vragen werden opgeroepen dan we voor de bijeen-
komsten al hadden. Dit is daar een voorbeeld van. De 
meningen variëren van ‘absoluut niet’ tot ‘geen enkel 
probleem’. De conclusie na vele lange discussies is 
even simpel als doeltreffend: We gaan met de student 
in gesprek. Het gesprek als middel om uit het dilemma 
te komen past helemaal in het verlengde van het 
verhaal van de heer van Roekel over de pluralistische 
denkwijze met als uitgangspunt: het bestaan van ver-
schillende overtuigingen naast elkaar. Maar vooral ook 
het herkennen en erkennen van deze verscheidenheid. 
Het actief pluralisme pleit voor het gesprek tussen 
personen en groepen van verschillende overtuigingen 
op religieus en politiek terrein, waarin men noch streeft 
naar bekering van de andersdenkende, noch het niet-
eigene passief wel verdraagt, maar niet toelaat tot het 
eigen denken. Een dergelijk gesprek geeft de weg aan 
om uit dit dilemma te komen. Wij zijn er van overtuigd 
dat als een team op deze manier leert denken, er 
oplossingen zijn te bedenken voor alle ‘dilemma’s’. Als 
je dan überhaupt nog van een dilemma kan spreken.’

Voor medewerkers:  

u kunt uw mening geven over onderstaand dilemma  

in de rubriek Forum op het BOOR Intranet. 

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

H  
oofddoeken bij personeel en studenten zijn toegestaan, indien 
deze personen de grondbeginselen van het openbaar onderwijs 

onderschrijven. Maar er zijn zoveel verschillende hoofddoeken: wat doen 
we als er een student van de hogeschool Rotterdam komt stage lopen 
met een khimar?  

Wat doen we als een student stage komt lopen met een khimar?
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 CIJFERS

Om de financiën weer op orde te krijgen, 
bezuinigt BOOR dit jaar 7,6 miljoen euro. 
Dit gebeurt onder meer door 143 voltijds-
banen (fte) in te zetten voor het vervangen 
van zieke medewerkers en voor activitei-
ten die normaliter uitgevoerd worden door 
externe leerkrachten. Het gevolg: leer-
krachten krijgen meer leerlingen in de klas.  
Het blijft echter ruim onder het gemiddelde  
van wat het ministerie hanteert: 1 leerkracht 
op 24,5 leerlingen. Door bijvoorbeeld 
subsidies van het Rotterdams Onderwijs 
Beleid, ligt dit aantal in Rotterdam lager. 
Gijs van Ballegooijen, financieel manager 
bij BOOR: ‘Het gemiddeld aantal leerlin-
gen per leerkracht wordt hoger dan we de 
afgelopen jaren gewend waren. Overigens 
komen 89 van die 143 fte voor rekening 
van bezuinigingen van het ministerie en 
de terugloop van rijksinkomsten op basis 
van de gewichtsleerlingen. De rest komt 
doordat BOOR zich tekorten in de centraal 
gedragen kosten – zoals energie, adminis-
tratie, beheer en bestuur – niet langer kan 
permitteren.’ 

Basisschool Jan Antonie Bijloo ontkomt 
hier ook niet aan. Directeur Martin Vet: 
‘Alleen vallen de gevolgen bij ons mee, 
omdat we een kleine groeischool met veel 
zogenaamde gewichtenleerlingen zijn. We 
krijgen daardoor wel meer fte, maar wel 
aanmerkelijk minder dan eerder. Ideaal is 
het niet, maar er zijn scholen die meer last 
hebben van de bezuiniging.’  

Jaarplan

Prognose aantal leerlingen per fte bij onderwijzend personeel

Ministerie hanteert het gemiddelde van 24,5 leerlingen per fte

2012
13,5 ll gemiddeld per fte

Sector po: 15,1 ll per fte
Sector vo: 13,9 ll per fte
Sector so/vso: 6,1 ll per fte

2013
13,8 ll gemiddeld per fte

Sector po: 17,4 ll per fte
Sector vo: 14,5 ll per fte
Sector so/vso: 6,1 ll per fte

2014
14,1 ll gemiddeld per fte

Sector po: 17,6 ll per fte
Sector vo: 14,6 ll per fte
Sector so/vso: 6,3 ll per fte

2015
14,7 ll gemiddeld per fte

Sector po: 18,4 ll per fte
Sector vo: 15,0 ll per fte
Sector so/vso: 6,3 ll per fte

2016
14,6 ll gemiddeld per fte

Sector po: 18,2 ll per fte
Sector vo: 15,2 ll per fte
Sector so/vso: 6,3 ll per fte

fte

fte

fte

fte

fte



8 B R MAGAZINE N  1  /  maar t 2013

Basisschool De Mare opent de deuren in 1927 en blijft  
tot 1997 gevestigd aan De Mare, een straat in Vreewijk.  
In 1997 verhuist de school naar de huidige locatie aan  
De Grift. De school krijgt in 1980 het predicaat montessori-
school. Vanaf dat moment groeit de school snel. Ongeveer 
een vijfde van de leerlingen komt uit de wijk Vreewijk zelf, 
de rest uit de regio. Dit in tegenstelling tot veel andere 
basisscholen van BOOR, waar de meeste leerlingen uit de 
wijk komen. Deze montessorischool gebruikt de NIO-toets 
en het Drempelonderzoek in plaats van de bekende Cito-
toets. 

Basisschool De Mare

Montessori in Vreewijk
‘De ouders kiezen bewust voor 
onze school’ 

Reinder Eggens,  schoolleider

Omgeving ‘Wij zijn vanwege ons montes-
sorionderwijs een regioschool. Leerlingen 
komen ook uit Barendrecht en omgeving.  
De ouders kiezen bewust voor onze 
school, vanwege het onderwijsconcept. 
Dat geldt zeker voor degenen die van 
verder weg komen. Toch zijn we geen 
eliteschool, want onder de ouders zitten 
havenarbeiders en professoren. Daarnaast 
is ongeveer een derde van onze leerlingen 
van allochtone afkomst. De meeste van 
hen komen van Zuid, al zijn hun ouders 
vaak wel weer hoogopgeleid.’

Leiderschap ‘Voor mezelf zie ik vooral een 
rol als people manager. Zo doe ik alle  
functioneringgesprekken en richt ik me 
op de ontwikkeling van het team. Mijn 
adjunct-directeur neemt de financiële en 
administratieve zaken voor zijn rekening 
en de drie bouwcoördinatoren zijn belast 
met de inhoud van het onderwijs. Ik ben 
nu 34 jaar directeur en ik weet langzamer-
hand hoe belangrijk de menselijke factor 
is voor het onderwijs. Goede leerkrachten 
zijn zo belangrijk! Bij het welbevinden van 
het team floreert de hele school. Dat is het 
credo van onze school. Jonge leerkrachten 
krijgen bij ons daarom ook in het eerste 
jaar begeleiding van een speciaal daarvoor 
aangewezen teamlid. Montessorileerkrach-
ten moeten hard werken, want ze hebben 
klassen van 30 leerlingen met daarin drie 
verschillende leeftijdsgroepen, bijvoor-
beeld groep 3, 4 en 5. Bovendien moeten 
zij ook nog hun montessoridiploma halen. 
Dat levert een heel gemotiveerd team op. 
Toch een voordeel van een conceptschool, 
denk ik.’

SINDS

GRIFT 50
(VReeWIjK)

foto’s Jan van der Meijde

 HART VAN ONDERWIJS

LeeRLINGeN
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omgang met andere leerlingen. Dat hoort 
ook bij het montessorionderwijs. Voor de 
niet-cognitieve talenten hebben we vakken 
als handwerken, muziek en gym. Maar we 
richten ons toch vooral op rekenen en taal.’

‘Voor een sportdag is er zelfs 
te veel animo’ 

Manu Zacharias-Trovato,  ouderconsulent

Het leukste ‘Het contact met de ouders.  
In de twaalf jaar dat hun kinderen hier 
onderwijs krijgen, gebeurt er eigenlijk best 
veel. Leuke en minder leuke dingen.  
Kinderen veranderen en hun ouders veran-
deren mee. Dat maak ik allemaal mee.’

De leerlingen ‘De kinderen hebben goed 
contact met elkaar. Dat komt ook door de 
drie werkweken die ze in de bovenbouw 
meemaken. De groepen 6, 7 en 8 zitten 
drie jaar lang bij elkaar in een klas met 
dezelfde leerkracht en elk jaar gaan die 
groepen dus op werkweek.’

De ouders ‘Een ouderconsulent, zoals ik, 
probeert ouders bij de school te betrekken. 
Bij ons zijn ze over het algemeen al zeer 
betrokken. Wel moet ik de inzet van deze 
mensen organiseren, bijvoorbeeld voor een 
kerstviering. Voor een sportdag is er zelfs 
te veel animo. Dan moeten we verschillende 
van hen teleurstellen. Toen ik twintig jaar 
geleden zelf als ouder meehielp, was dat 
al zo. Nu probeer ik het zo te regelen dat 
iedereen gedurende de jaren een keer aan 
de beurt komt voor de sportdag.’  

‘We proberen ons onderwijs 
telkens te vernieuwen’ 

Lisette Guijs,  intern begeleider

Prestaties ‘Voor ons is het nu vooral de  
uitdaging om het huidige niveau van leer-
prestaties vast te houden. Het werkt in ons  
voordeel dat ouders heel bewust een 
onderwijsconcept kiezen. Zij ondersteunen 
vaak heel betrokken hun kinderen bij het 
leerproces. We proberen ons onderwijs  
telkens te vernieuwen. Zo werken we met 
een nieuwe reken- en wiskundetoets, ook 
voor begrijpend lezen hebben we een  
nieuwe. Gelukkig is er, ondanks de eisen 
van de overheid waaraan we moeten vol-
doen, ruimte voor typische montessori- 
verworvenheden als vrije werkkeuze, wer-
ken op eigen niveau en zelfstandig leren.’

Talenten ‘We doen vooral een beroep op 
het vermogen van leerlingen om zelf- 
standig te werken. Voor het taal- en reken-
onderwijs hebben we specialisten in huis, 
die hen specifiek op deze talenten begelei-
den. Daarnaast proberen we hun sociaal-
emotionele talenten te ontwikkelen in de 

Meer informatie over  

Basisschool De Mare

www.obsdemare.nl



‘Taalonderwijs geven aan 
peuters is een vak apart’ 

Ruben Fukkink
Hoogleraar Kinderopvang 
en educatieve voorzieningen 
voor het jonge kind

De Universiteit van Amsterdam 
(UVA) benoemde Ruben  Fukkink 
eind vorig jaar tot bijzonder 
hoogleraar  Kinderopvang en 
educatieve voorzieningen voor 
het jonge kind. Hij verricht 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de  pedagogische kwaliteit 
van dagopvang,  buitenschoolse 
opvang en voor- en vroeg-
schoolse educatie. 

Professor peuteronderwijs Ruben Fukkink 
 tempert graag de veelal hoge verwachtingen 
over  taalonderwijs aan peuters. ‘Vergis je niet:  
dit is echt een hele moeilijke groep.’  
Toch: ‘Het moet beter en het kan beter.’

 INTERVIEW
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Wethouders die ronkend de voorschool voor peuters 
aanprijzen als het ei van Columbus in de strijd tegen 
onderwijsachterstanden: Ruben Fukkink kent het 
fenomeen maar al te goed. Hij is bijzonder hoogleraar 
Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het 
jonge kind. Hij begrijpt de hoge verwachten die over-
heid en onderwijs hebben van voor- en vroegschoolse 
educatie (vve) – onderwijs aan kinderen tot 4 jaar - 
goed. Die zou korte metten moeten maken met de 
onderwijsachterstanden, waarmee met name de grote 

steden kampen. Oorzaak is vaak de taalachterstand, 
die al in de peuterleeftijd ontstaat. ‘Die educatie richt 
zich dan vooral op taalstimulering’, aldus Fukkink, 
die echter constateert dat de verwachtingen vaak te 
hoog gespannen zijn. Toch: ‘Het moet beter en het kan 
beter.’ Dat is ook de reden dat de grote steden recent 
besloten om de mogelijkheden beter te benutten. 
Peuters met taalachterstand krijgen het aanbod om 
mee te doen aan een vve-programma op een peuter-
speelzaal of dagopvang. In Rotterdam gebeurt dit via 
een zogenaamde voorschool: basisscholen worden 
uitgebreid met een groep 0.

Te jong  Volgens hem is er al veel studie gedaan naar 
de effecten van dit onderwijs. De uitkomsten vielen 
soms tegen. ‘Dan kwamen de onderzoekers tot de 
conclusie: het werkt niet. Ondanks alle educatieve 
programma’s die de peuterspeelzalen draaiden.’ 
Positief was volgens Fukkink dat de onderzoeken ook 
ontdekten waar de oorzaak lag: bij de medewerkers 
die met deze programma’s werkten. ‘Dit feit maakt vve 
kwetsbaar.’ Anderzijds: feitelijk zijn de mogelijkheden 
om iets met peuters te bereiken, beperkt. ‘Deze kinde-
ren zijn nog te jong en de tijd tot de basisschool is te 
kort om taalproblemen op te lossen. Je kunt niet van 
9 tot 5 aan taalstimulering doen.’ Voor deze kinderen 

‘Voor de leeftijdsgroep tot 4 jaar 
bestaat nog geen specifieke didactiek’

is het erg belangrijk dat ze kunnen spelen, vindt de 
hoogleraar. ‘Taalstimulering moet in evenwicht zijn met 
speelruimte voor de kinderen en sensitiviteit voor hun 
behoeften.’

Ondanks de veelal tegenvallende resultaten, ziet 
Fukkink lichtpuntjes. Verrassend: ‘Er zijn peutergroe-
pen die wel degelijk goede resultaten behalen met 
taalstimulering.’ In tegenstelling tot de verwachting 
ligt die niet aan de gebruikte programma’s, maar aan 
de kwaliteit van de medewerkers in kwestie, aldus de 
hoogleraar. ‘Ook bij gebruik van hetzelfde programma 
wisselen de resultaten per vve namelijk sterk.’ Volgens 
de hoogleraar moet de inzet gericht zijn op training en 
scholing van de medewerkers. Taalstimulering verlangt 
specifieke vaardigheden, stelt Fukkink. ‘Ze hoeven 
echt niet aan de slag met Multatuli of Vondel, maar ze 
moeten wel in staat zijn een rijk gesprek te voeren of 
interactief voor te lezen.’

Specifieke didactiek  Juist omdat de kwaliteit van de 
medewerkers zo belangrijk is, pleit de professor voor 
de inzet van hbo’ers. ‘En die moeten dan niet op het 
kantoor terecht komen, maar in de groepen aan de 
slag gaan. Bijvoorbeeld als coach.’ Dit als aanvulling 
op de mbo’ers, benadrukt hij. Toch is met de inzet van 
hbo’ers nog niet alles gezegd. ‘Ik mis de discussie 
over de inhoud van een opleiding voor taalonderwijs 
aan kleuters.’ De pabo richt zich volgens hem op een 
duidelijk andere leeftijdsgroep. ‘Een directe-instructie-
model werkt niet bij peuters.’ Wel boeiende materie, 
vindt hij. ‘Voor de leeftijdsgroep tot 4 jaar bestaat nog 
geen specifieke didactiek. Vergis je niet: dit is echt een 
hele moeilijke groep. Taalonderwijs geven aan peuters 
is een vak apart.’ 

Wat zou hij een stad als Rotterdam adviseren bij de 
ontwikkeling van de voorschool? Fukkink: ‘Zorg er in 
elk geval voor dat er een evenwicht is tussen spelen 
en leren. Stort niet allerlei nieuwe programma’s over 
deze kinderen uit.’ Ook pleit hij ervoor de segregatie 
onder de peuters een halt toe te roepen en het onder-
scheid tussen kinderdagopvang, peuterspeelzalen 
en voorschool op te heffen. ‘Eigenlijk vind ik dat elke 
peuter goede opvang en goed onderwijs moet krijgen 
om segregatie tegen te gaan en niet alleen degene 
met een taalachterstand.’ Daarnaast adviseert Fuk-
kink om een brug te slaan tussen vve en de ouders. 
‘Ondersteuning vanuit thuis maakt dit onderwijs veel 
effectiever.’  

foto Jeroen Oerlemans
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 DE WIJK VAN

foto’s leerlingen Khatra en Lukra  

met Paul Kamps

Op een vrije maandagochtend in februari  
is Paul Kamps onderweg naar basisschool 
De Meridiaan. Twee leerlingen, Khatra en 
Luka, laten hem de wijk zien. 

Ik ben op zoek naar basisschool De 
Meridiaan in de wijk Oosterflank, vooral 
bekend van winkelcentrum Oosterhof. De 
wijkbewoners huizen in woningen die alle-
maal een beetje op elkaar lijken en die zijn 
gebouwd volgens een moeilijk te volgen 
stratenplan. Verdwalen doe je snel, maar 
de zon staat aan een strakblauwe hemel 
en het voelt voorjaarsachtig. Min of meer 
per toeval beland ik toch op de Valencia-
dreef en daar staat De Meridiaan. Khatra 
en Luka, twee leerlingen uit groep 8, laten 
mij hun wijk zien, waarbij zij foto’s maken 
van hun favoriete plekken. Khatra is in 
Nederland geboren en haar ouders komen 
uit Afghanistan. Eerder woonde zij in een 
dorp, maar ze weet de naam niet meer. 
Wel dat het gezellig was; iedereen kende 
elkaar. Later is het gezin via Rotterdam-
Zuid in Oosterflank beland. Luka heeft 
altijd in Oosterflank gewoond. Zijn ouders 
komen uit Servië. Hun favoriete plekken 
zijn de voetbalveldjes en speeltuintjes, die 
her en der te vinden zijn. Onderweg komen 
we bomen tegen, bomen met een verhaal. 
Bij een daarvan is Luka zich met Hallo-
ween een ongeluk geschrokken, omdat 
er een aap uitsprong! In een volgende 
hangt een vlieger. Ik vraag Khatra en Luka 
of ze de strip van Charlie Brown en de 
‘kite-eating-tree’ kennen. Luka heeft bij 
deze boom ook wel eens gevliegerd en 
ook zijn vlieger verdween er in. De strip 
kent hij niet, maar hij was er toen ook van 
overtuigd dat de boom zijn vlieger uit de 
lucht pakte. We praten nog even over de 
Cito-toets. Beiden verwachten een goede 
score. Khatra wil daarna graag naar het 
Emmauscollege, Luka gaat naar het 
Comenius in Capelle.   

Over Oosterflank – Deze wijk is 
een van de meest oostelijke van 
Rotterdam en werd eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig 
ontwikkeld. De wijk bestaat 
vooral uit eengezinswoningen en 
lage appartementencomplexen 
en kent veel hofjes, woonerven 
en binnenterreinen. Oosterflank 
is vooral bekend van winkelcen-
trum Oosterhof en Alexandrium. 
Het gebied telt ongeveer 11.000 
inwoners en drie basisscholen. 
De Meridiaan ligt midden in de 
wijk, aan Valenciadreef 6-8. 

  
Khatra en Luka

Dit zijn wij, Khatra en Lukra

Een van onze vele speelplekken
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Scan deze qr code 

en ga direct naar  

www.obsdemeridiaan.com

 
Liesbeth Verdonk
Projectleider Lekker Fit

Relatie met De Meridiaan ‘De school doet 
mee met het programma Lekker Fit! en 
daarom heb ik overleg met de directie en 
de gymleraar nieuwe stijl, die we gezamen-
lijk financieren. Die geeft aan alle groepen 
bewegingsonderwijs en houdt ook het gewicht 
van de leerlingen in de gaten. Hij verwijst hen 
zonodig door naar de diëtiste. Deze school 
kiest er bewust voor fitheid te bevorderen 
door overgewicht en bewegingsarmoede te 
bestrijden.’

De wijk ‘Een relatief hoog percentage van de 
kinderen kampt met overgewicht. Dat is in 
veel andere wijken ook het geval. Verder heb 
ik altijd de neiging in de wijk te verdwalen. 
Net een doolhof. De Meridiaan vormt dan een 
duidelijk herkenningspunt.‘

Zonder De Meridiaan ‘Dan moet de wijk een 
school missen waar recent het schoolplein is 
vernieuwd. Ook zou de diversiteit aan scholen 
afnemen, waardoor ouders minder te kiezen 
hebben. Oosterflank telt drie basisscholen, 
waaronder twee die meedoen aan Lekker Fit! 
Dat zou er dan ook een minder zijn.’

Chantal Reijm
Logopediste

Relatie met Meridiaan ‘Als een leerling met 
spraak- of taalproblemen kampt, dan verwijst 
de school door naar mij. Samen met ouders 
en de leerkracht bekijk ik aan de hand van de 
testgegevens tijdens een gesprek wat de beste 
behandeling is. Deze samenwerking is een 
initiatief van de school zelf en het contact met 
onze praktijk verloopt altijd vlot.’

De wijk ‘Oosterflank wordt multicultureler en 
lijkt daarin steeds meer op veel andere wijken 
hier in de stad. Dat vind ik leuk. Het is hier ook 
Rotterdam, maar dan eigentijdser. Ik denk 
dat veel mensen vanuit de oude stadswijken 
hierheen verhuizen vanwege de rust.’

Zonder De Meridiaan ‘Dan zouden de ver-
schillende culturen elkaar minder ontmoeten, 
verwacht ik. De school organiseert bijvoor-
beeld koffieochtenden om ouders met elkaar 
kennis te laten maken. Anders zien ze elkaar 
alleen maar op het schoolplein. Dat zou de 
wijk dus moeten missen.’

Anita Ivak
Locatiemanager kinderopvang Humanitas

Relatie met De Meridiaan ‘Dit jaar neemt de 
school het praktisch verkeersexamen uit onze 
buurtschoolwerkmap af. Het examen vindt 
eind april plaats. De kinderen moeten dan een 
route door de wijk fietsen. In het kader van 
Buurtschoolwerk op wielen staan wij ook met 
een busje op het schoolplein voor de uitleen 
van speelgoed.’

De wijk ‘Oosterflank is heel gemêleerd. Gezin-
nen met jonge kinderen, waarbij beide ouders 
werken of alleen de vader. De wijk kent ook 
veel ouderen. Ik werk hier nu twee jaar en ik 
moest echt mijn weg vinden in deze wijk. Alle 
straten lijken op elkaar.’

Zonder De Meridiaan ‘Ouders die graag hun 
kinderen naar het openbaar onderwijs sturen, 
moeten in dat geval buiten de wijk een school 
zoeken. Ook zullen we de school missen als 
wijkpartner in het jeugdnetwerk voor Ooster-
flank. Dat zou jammer zijn, want De Meridiaan 
is heel betrokken.’  

De wijkpartners van basisschool De Meridiaan

4  Boomgaard achter  
de school

Het voetbalveld is één van onze  

favoriete plekjes

De buurtsuper voor snacks!

‘kite-eating-tree’ ?
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 INTERVIEw LEERLING

‘Voordat ik naar Pluspunt ging, zat ik op een speciale 
school voor kinderen met een beperking. Omdat ik 
mijn opdrachten telkens veel eerder klaar had dan de 
rest, mocht ik naar een normale school waar je ook 
geschiedenis en aardrijkskunde krijgt. Ik kwam hier 
op mijn tiende en zat in groep 8C samen met Ferry 
en Glenn, twee andere kinderen met een beperking. 
Ik vond Plusplunt een leukere school, omdat je hier 
niet alleen door volwassenen wordt geholpen, maar 
ook door kinderen. Mijn vriendjes hielpen mij als ik 
iets laat vallen of de deur niet open kreeg. Dat is veel 
gezelliger, want hierdoor ben ik één van hen. De leer-
lingen zonder een beperking leren hoe ze mij kunnen 
helpen en kunnen zo zien hoe het is om een beperking 
te hebben. Voor mij is het normaal: ik kan alles en voel 
mij helemaal niet beperkt. Omdat ik wil dat iedereen 
gelijk wordt behandeld, moet ik van mijn moeder later 
advocaat worden. Of voetbaltrainer! Want dan ben je 
beroemd en weet iedereen hoe je heet. Voetbal is de 
leukste sport die er is! Tijdens de pauze gingen we 
altijd voetballen en was ik de scheidsrechter. Ik mocht 
dan zo hard als ik kon en zelfs toeteren, wat binnen 
verboden is. Naast voetbal vond ik de piepjestest ook 
erg leuk. Alleen is die moeilijk, omdat de piepjes soms 
té snel achter elkaar gingen, waardoor ik niet genoeg 
tijd had om mijn rolstoel te draaien. Gelukkig hoefde 
ik maar tot de helft van het veld te racen en werd ik 
er niet moe van. Daarom gym ik ook altijd met mijn 
kleding aan. Ik zweet toch niet. Juf Elly, die mij ook 
hielp als ik naar de wc moest, hoefde mij dus niet uit 
te kleden voor gym. Zij is een soort zuster en helpt 
als er bloed is of een leerling zich niet lekker voelt. Ik 
vind het jammer dat zij niet is meegegaan naar mijn 
nieuwe middelbare school. Hier ben ik de enige met 
een beperking, maar dat vind ik niet erg. Voor mij is 
het normaal. Ik voel mij net zo zelfstandig als andere 
kinderen. Ik ga zelfs met de tram naar de middelbare 
school! Ik kan alles hoor, maar heel soms denk ik toch 
aan mijn spierziekte. Waarom heb ik het, wat is het 
precies en waarom kan ik eigenlijk niet voetballen? 
Maar dat duurt maar heel kort, want scheidsrechter 
zijn is ook leuk!’ 

‘Ik ga zelf met de tram naar 
de middelbare school!’

Michel (12 jaar) heeft in september basisschool Pluspunt 
verlaten; een school voor zowel kinderen met als zonder 
een beperking. Ondanks zijn spierziekte voelt Michel zich 
niet beperkt en deed hij elke pauze mee met voetbal.  
Afgelopen zomer is hij vertrokken naar de middelbare 
school.

foto Tjitske Agricole

Modellen Michel Cornelia en juf Ellie de Boeck
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 NIEUWS

Voor meer nieuws zie 

www.boorbestuur.nl

Passend onderwijs
erkenning voor talentvol 
 praktijkvoorbeeld

Openbare basisschool Pluspunt in 
Rotterdam heeft het TOP-certificaat 
van VOS/ABB ontvangen. 

Obs Pluspunt in de Rotterdamse wijk  
Prinsenland is een schoolvoorbeeld van 
passend onderwijs. Al twintig jaar geeft 
deze reguliere basisschool ook onderwijs 
aan kinderen die vanwege een handicap 
extra zorg en begeleiding nodig hebben.  
Het TOP-project (TOP staat voor Talentvol 
Openbaar Praktijkvoorbeeld) van VOS/ABB,  
belangenbehartiger voor het openbaar 
onderwijs, is bedoeld om openbare scholen 
die excelleren op een kernwaarde van het 
openbaar onderwijs, te belichten. 

Technologie
Het erasmiaans Gymnasium stapt definitief over naar de iPad

Het Erasmiaans Gymnasium stapt vanaf het komende schooljaar met de eersteklassers 
 definitief over naar de iPad. Begin 2011 startte de school een experiment in één eerste klas. 
De reacties van docenten, leerlingen en ouders zijn zo positief, aldus rector Paul Scharff, 
dat de school nu definitief overstapt. ‘We zijn ervan overtuigd dat de tablet in de toekomst 
het leermiddel gaat worden. Dat is nu al vaak het geval op de universiteiten, waar bijna 
al onze leerlingen hun studie voortzetten.’ Het aanbod van digitale methodes groeit snel, 
 constateert de rector. ‘De uitgeverijen zijn inmiddels zo ver dat we zonder risico kunnen 
 overstappen. Daarnaast zijn er nu zoveel extra’s dat wij vinden dat we onze leerlingen de 
iPads moeten aanbieden.’

Excellente leerlingen
eerste Minervaschool voor  
Rotterdam

Openbare basisschool jan Antonie 
Bijloo ontving op 20 februari als eerste 
school het predicaat Minerva. 

De school ontvangt het predicaat, omdat zij 
voldoet aan de criteria die BOOR hanteert 
voor onderwijs aan meerbegaafde leerlin-
gen. Meerdere scholen ontwikkelen zich op 
dit moment tot Minervaschool. Deze scholen 
werken doorgaans met protocollen voor het 
signaleren van (hoog)begaafdheid en passen 
de lesstof aan op de wijze en het tempo 
van leren van deze leerlingen. Ook krijgen 
de leerkrachten nascholing. Doel hiervan is 
dat onderwijsgevenden beter in staat zijn 
begaafdheid te herkennen en hierbij aan 
te sluiten met een lesaanbod dat kinderen 
helpt te excelleren.

Bestuur
Gemeenteraad benoemt  
nieuwe bestuursleden 

De gemeenteraad had al eerder 
Philip Geelkerken tot voorzitter van 
het  algemeen bestuur van BOOR 
benoemd. Inmiddels zijn ook de 
 overige bestuursleden en de voor-
zitter college van bestuur benoemd.  

Het nieuwe algemeen bestuur zal bestaan  
uit Philip Geelkerken (voorzitter), Marianne 
van den Anker, Farid Azarkan, Laura van 
Geest, Miriam Scha en Paul Zevenbergen. 
Als voorzitter van het college van bestuur 
is benoemd Huub van Blijswijk.   

Peuteronderwijs
Hbo’ers op de voorschool 

Voorscholen en nulgroepen moeten de 
taalachterstand bij peuters tegengaan. 
Maar: peuters zijn geen kleuters en 
vragen om een eigen aanpak. Hbo’ers 
 kunnen helpen. 

Momenteel tillen het Rotterdams onderwijs 
en de gemeente gezamenlijk de 0-groepen 
bij de basisschool van de grond. De peuters 
op deze groepen krijgen extra taalonder-
steuning met een programma voor voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). Dit om hen met 
een zo klein mogelijke taalachterstand aan 
de basisschool te laten beginnen. Ook BOOR 
doet met een aantal basisscholen mee, waar-
onder De Catamaran. Locatiedirecteur Arina 
Rook: ‘We hebben nu twee jaar een 0-groep 
en die valt onder onze onderwijskundige 
supervisie.’ De gemeente streeft ernaar om 
het opleidingsniveau van de peuterleidsters te 
verhogen. In samenspraak met de gemeente 
en onder andere BOOR ontwikkelde Hoge-
school Rotterdam de tweejarige opleiding 
pedagogisch educatief medewerker, die zich 
specialiseert in het jonge kind. Onderwijs-
manager Barbara Boom bij de hogeschool: 
‘In de vve werken voornamelijk mbo’ers op 
de groepen en hbo’ers in het management. 
Maar juist op de groepen hebben de hbo’ers 
een belangrijke functie, voornamelijk in de 

begeleiding van deze mbo’ers.’ 
Onderwijs aan kinderen in de peuterleeftijd 
vraagt specifieke vaardigheden, weet Boom. 
‘De kwaliteit van de medewerkers op de 
groepen bepaalt namelijk het succes van de 
voorschool.’ De studenten leren hoe ze bij 
deze peuters de taalontwikkeling kunnen sti-
muleren, ouderbetrokkenheid kunnen vergro-
ten en hechtings- en ontwikkelingsproblemen 
kunnen herkennen. Rooks school dacht op 
basis van de opgedane ervaring mee met de 
ontwikkeling van de opleiding. Rook: ‘Die zal 
in een duidelijke behoefte voorzien, denk ik.’
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De afgelopen weken is Cas Smulders op pad geweest om 
met de directies van de basisscholen te bespreken hoe ze 
zijn voorbereid op de invoering van passend onderwijs en in 
hoeverre de voorbereidingen aansluiten bij de plannen vanuit 
het strategisch beleidsplan. 

Hoever zijn de scholen? ‘Onlangs ben ik bij De Esch geweest. 
Zij zijn al redelijk op weg met passend onderwijs en hebben een 
breed zorgprofiel, maar ze zijn vanwege het gebouw minder 
geschikt voor met name visueel en lichamelijk gehandicapten. 
Gedragsproblemen vragen veel aandacht, vooral in groep 7 en 
8. De Esch gebruikt de ph-meter om het pedagogisch handelen 
in beeld te brengen en ervaart dat als een voorwaarde om aan 

opbrengstgericht werken toe te komen. Daarnaast is de school 
al lang bezig met het bestrijden van faalangst. Daarvoor worden 
hulpplannen gemaakt, waar ouders voor moeten tekenen en de 
school biedt dan voor eigen rekening begeleiding en training aan. 
In het zorgprofiel is dit dan ook een groene balk!’

Veranderingen? ‘Er komt een nieuwe jeugdwet, waardoor de 
gemeente helemaal verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. 
Er komt één hulpplan voor één gezin of één kind. Scholen hebben 
geen goede ervaringen met jeugdzorg. In de nieuwe opzet met 
één plan, is de school in onze ogen niet alleen een vindplaats 
voor kinderen met problemen, maar ook een plek om daar via 
 pedagogisch handelen wat aan te doen. Dat besef moet nog 
groeien. Vanuit Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam 
kunnen de scholen gezamenlijk optreden in het gesprek met de 
gemeente over hoe straks deze zaken worden ingericht.’   

Nu heerst er een vacaturestop, maar een 
 personeelstekort wordt weer verwacht. Human 
 resource  management moet daar een antwoord 
op  hebben, vindt hr-adviseur Dick de Klepper.

De doelen? ‘We willen de komende jaren vooral investeren in 
mobiliteit, leiderschap, meetbaarheid van ons hrm-beleid, maar 
bovenal in een professionelere cultuur.’ 

Waarom? ‘De samenleving verwacht meer dan vroeger openheid, 
transparantie en professionaliteit van ons. Wat dat betreft was 
de boodschap van de commissie Cohen duidelijk. We willen ook 
schooldirecties ontzorgen om hen meer tijd te geven voor onder-
wijskundig leiderschap. Er zullen straks meer professionals met 
verstand van bedrijfsvoering komen, maar we zullen directies ook 
meer helpen om hun taak zelf zo goed mogelijk uit te voeren.’ 

Hoe? ‘We investeren in masterclasses, waarmee we de school-
leiders helpen om hun eigen hrm-beleid vorm te geven. We gaan 

onze resultaten ook meer verantwoorden. Dus uitleggen wat, 
hoe en waarom we iets doen. Tevens krijgt collegiale intervisie 
een grotere plek. Dit instrument gaan we breder inzetten om de 
professionaliteit te bevorderen.’

Grootste vraagstuk? ‘Naast de vraag hoe je een cultuur- 
verandering bereikt: hoe verhouden de korte en lange termijn 
zich? Nu hebben we een vacaturestop. Onze medewerkers 
werken langer door en we kunnen net afgestuurde pabo’ers geen 
vaste baan bieden. De verwachting is dat er over een paar jaar 
weer sprake zal zijn van een personeelstekort. Hoe gaan we om 
met deze dynamiek, hoe bereiden we ons daarop voor? Dat is 
lastig in de huidige situatie van krimp.’   

 @dickklep
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