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Cito-scores

Redactioneel

Paul Kamps,
redactielid BOOR Magazine

We gaan nog even door met mensen aan u
voorstellen. Dit keer middels een interview
met Didier Dohmen. Nieuw lid van het college van bestuur, maar inmiddels alweer sinds
1 augustus volop aan het werk bij BOOR.
Hij keek wel even vreemd op toen hij op zijn
eerste werkdag een uitgestorven bestuurskantoor aantrof. Onbekend met alarmregelingen en afsluitingen van lift en deuren op
de Prins Hendrikkade ging prompt van alles
mis. En dat met een man die van 24/7 houdt.
Welkom in het onderwijs Didier!
Er vertrekt, officieel per 1 november, ook een
bestuurder. Op 17 oktober neemt Jan Rath
afscheid van BOOR. Jan Rath was onder
moeilijke omstandigheden en het laatste
jaar zelfs in zijn eentje lid van het college
van bestuur en loodste in die hoedanigheid
BOOR door zwaar weer. Daarbij heeft hij
een belangrijke bijdrage geleverd aan de

veranderingen, die recent bij BOOR in gang
zijn gezet. Jan wordt lid van het college van
bestuur van Dunamare, een groot schoolbestuur in Haarlem en omstreken (tot aan
Harlingen toe).
Met het vertrek van Jan Rath kent het college van bestuur opnieuw een vacature. Kort
geleden vond druk schoolbestuurlijk overleg
plaats rond een mogelijke doorstart van het
Islamitisch onderwijs in Rotterdam. Huub
van Blijswijk heeft - daarbij geholpen door
onder meer Rob Fens en Christa Tholen het belang van BOOR uitstekend behartigd,
maar een lid van het college van bestuur
dat zich met name gaat bezig houden met
het voortgezet onderwijs is een welkome
aanvulling.
Grote kans dat we in het volgende nummer
van BOOR Magazine dit derde lid van het
college van bestuur zullen voorstellen.

Transparante vensters beter
dan RTL-lijstje
Voor schoolbesturen was het publiceren van de in hun ogen onvergelijkbare
Cito-scores altijd een heikel punt. Binnenkort publiceren scholen hun eigen
wel vergelijkbare scores.
De weerstand bij schoolbesturen tegen publicatie van de
Cito-scores was altijd terug te
voeren op het vertekende beeld
dat deze cijfers zouden geven.
Volgens bovenschools manager
Johan van Knijff zijn er tal van
oorzaken waarom deze score
kan vertekenen. ‘Denk aan een
kleine school waar maar vijf
leerlingen de Cito-toets doen,
of een school waarbij zwakke
leerlingen de toets niet maken.’
Een scorelijst publiceren

Hieronder is een selectie opgenomen van actuele berichten op
Twitter. BOOR is te volgen via @stichtingboor.
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een gestandaardiseerde Citoscore, waarbij alle vertekenende effecten zoveel mogelijk
geëlimineerd zijn. Die wordt
volgens een set standaardregels vastgesteld.’ Daarnaast
kunnen scholen in hun venster
hun Cito-score toelichten en
andere informatie bieden. ‘Dit
is echt winst. Ouders kunnen
beter scholen vergelijken aan
de hand van deze vensters.’

Onderwijsraad

van stichting BOOR en wordt verspreid

verantwoordelijkheid van het college

zoals RTL deed, is daarom
een hachelijke zaak. ‘Het gaat
om cijfers die toch niet goed
vergelijkbaar zijn, terwijl zo’n
lijstje dat wel suggereert.’ Toch
juicht BOOR meer transparantie toe, aldus de bovenschools
manager. Daarom doen de
BOOR-scholen mee met Venster voor Verantwoording voor
primair onderwijs. In november
krijgen alle scholen een digitaal
venster met allerlei schoolgegevens. ‘Met onder andere ook

Favorite

‘Goed Nederlands
sprekende ouders
blijven een
zeldzaamheid’

Op dit moment speelt alleen
het opleidingsniveau van de
ouders een rol bij het v erdelen
van achterstandsgelden over
de basisscholen in ons land.
De Onderwijsraad wil etniciteit
opnieuw de t oekenning
mede laten bepalen. Peter
Jelly van basisschool Nelson
Mandela vindt dat een goed
plan. ‘Kinderen komen hier
nog steeds met een taal
achterstand binnen. Zelfs bij
de derde generatie a
 llochtonen
speelt dit nog altijd, tegen alle
verwachtingen in misschien.

Goed Nederlands sprekende
ouders blijven een zeldzaamheid, al verbetert het
wel, maar te langzaam.’ Dit
verschijnsel is volgens hem
in ‘zijn’ Afrikaanderwijk vooral
terug te voeren op etniciteit.
‘We hebben verlengde lestijd
tegen de taalachterstand,
maar als de leerlingen buiten
schooltijd weer Marokkaans
of Turks p
 raten, kunnen we
blijven verlengen wat we willen.
Het zal maar weinig helpen.’
Daarom gaan nog altijd relatief
veel leerlingen naar het vmbo
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en weinig naar het hogere
onderwijs. Natuurlijk zijn veel
van zijn ouders laagopgeleid
- ‘al zie ik ook dat veranderen’ maar voor hem biedt dat
onvoldoende verklaring voor
de taalachterstand.
‘Laagopgeleide ouders kunnen
hun kinderen in principe een
voldoende taalniveau mee
geven, al is die misschien niet
zo hoog als bij hoogopgeleiden.’
De taalachterstand die hij
signaleert, is daarvoor gewoon
te groot. ‘Daar speelt toch echt
etniciteit.’
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ACTUEEL

COMMENTAAR

Dick de Klepper,

Taskforce mobiliteit weet boventallige medewerkers op de scholen te herplaatsen

TASK
FORCE

TASK
FORC
E

bovenschools
management

Speciaal onderwijs
De taskforce, die het werk buiten reguliere werktijd verzette
en vaak tot diep in de nacht, bracht vraag en aanbod in kaart.
Volgens Dijkhuizen ging het bij het aanbod om zowel personeelsleden die graag eens zouden overstappen naar een andere school
- de vrijwillig mobielen - als om degenen van wie de baan door
bezuinigingen verviel - de verplicht mobielen. Dijkhuizen: ‘Het
overzicht van vraag een aanbod wisselde dagelijks. Heel dynamisch.’ Om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen, zette het team
banenmarkten op, in samenwerking Henk Reijnders van Vizyr.
Ook kon dit personeel kennis maken met het speciaal onderwijs,
als alternatief voor het basisonderwijs. En personeelsleden die
misschien eerder wilden stoppen, kregen pensioenvoorlichting.
De taskforce bemiddelde ook voor individuele personeelsleden.
Annemiek Dijkhuizen:

‘Het overzicht van vraag een aanbod
wisselde dagelijks. Heel dynamisch’
TASK
FORCE

Dijkhuizen: ‘Echt hand- en maatwerk dus.’ De taskforce werkte
onder grote tijdsdruk. Lesterhuis: ‘Directeuren gaan pas met een
gerust hart op vakantie als ze weten dat hun personeelsbezetting na terugkomst op orde is.’ Van der Waal en zijn taskforceleden kijken tevreden terug: ‘We hebben bijna iedereen kunnen
herplaatsen. Slechts voor een aantal medewerkers, voornamelijk
onderwijsondersteunend personeel, zoeken we nog naar een
oplossing.’

TASK
FORCE

BOOR
Services
basisschool
directeuren

Het was een monsterklus, maar het lukte. De taskforce
mobiliteit wist vlak voor de zomervakantie tientallen
medewerkers, boventallig geworden op verschillende
basisscholen van BOOR, te herplaatsen.
‘Van te voren wisten we echt niet aan welke klus we begonnen’,
zo stelt basisschooldirecteur Annemiek Dijkhuizen terugkijkend
vast. Samen met mededirecteuren Peter van der Waal en Hans
Lesterhuis en Dick de Klepper, hr-adviseur bij BOOR Service,
namen ze als taskforce mobiliteit de opdracht aan om boventallige
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leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op de basisscholen van BOOR te herplaatsen. Door bezuinigingen stonden zo’n 143 voltijdsbanen op de tocht. Alles werd gedaan om
gedwongen ontslagen onder vaste medewerkers te voorkomen.
Tijdelijke contracten kregen geen verlenging en daarnaast hielpen
andere ontwikkelingen ook mee, aldus Van der Waal: ‘Sommige
mensen verlieten BOOR of gingen vervroegd met pensioen.’
Hierdoor ontstonden vacatures op scholen die ingevuld konden
worden met boventallige medewerkers op andere scholen.

Personeelssysteem
Terugblikkend: wat hebben de taskforceleden vooral geleerd?
Het viel Van der Waal op hoe complex de informatie-uitwisseling
rond mobiliteit is bij een grote scholenorganisatie met tientallen
basisscholen. ‘Hoe stroomlijn je dit proces en hoe zorg je ervoor
dat de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats
beschikbaar is? Daar moet een uniform systeem voor komen.’
Voor Lesterhuis is dit eveneens een belangrijk leerpunt. ‘Een goed
personeelssysteem waarbij de kwaliteiten van alle personeelsleden
in beeld zijn, is erg belangrijk om de juiste mensen op de juiste
plek te krijgen of te motiveren tot arbeidsmobiliteit.’ Dijkhuizen vult
aan: ‘Nu lag de druk op de laatste weken van het schooljaar. Dit
proces van mobiliteit moet eerder op gang komen, dan kunnen
we banenmarkten ook eerder houden en een hoop onrust op het
laatste moment voorkomen.’

hr-adviseur
BOOR Services

Ongelofelijke puzzel
Aan de taskforcemobiliteit nam ook Dick de
Klepper, hr-adviseur bij BOOR Services, deel.
‘Een ongelofelijke puzzel’, noemde hij de klus om
alle boventallige medewerkers op verschillende
scholen te herplaat-sen op andere scholen binnen
BOOR. Terugkijkend ziet hij het als grote winst
dat de taskforce een gezamenlijke inspanning van
BOOR Services, bovenschools management en de
basisschooldirecteuren is geweest. ‘Er was een grote
bereidheid om dit probleem gezamenlijk op te lossen
en verder te kijken dan de personeelsformatie op
de eigen school. Dat heeft toch het succes bepaald.’
Tijdens het proces kwamen er verschillende punten
aan het licht die voor verbetering vatbaar bleken.
Zo zit er bij een functioneringsbeoordeling soms
verschil tussen de waarneming in het verslag en
de mondelinge toelichting daarop. De Klepper: ‘Op
deze manier lukt het natuurlijk niet om iemands
functioneren reëel in te schatten. De vraag is dan
ook of het bestaande beoordelingsinstrumentarium
uitbreiding verdient of vinden we het gewoon lastig
om op professionele wijze feedback te geven?’ Verder
signaleert de hr-adviseur een behoefte bij BOOR om
het proces dat de taskforce op ad-hocbasis op gang
zette, een permanente plaats in de organisatie te
geven. ‘Dan kunnen we al in een vroeg stadium ons
mobiliteitsbeleid aan te passen aan de financiële
mogelijkheden van de organisatie. Dat zal zeker
voor meer rust in de organisatie zorgen. Het is alleen
de vraag op welke manier we dat organisatorisch
moeten regelen. Daar zoeken we naar.’
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–
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Einstein lyceum
vmbo tl 		
havo 		
vwo 		
gymnasium 		

Erasmiaans gymnasium

De scholen voor voortgezet onderwijs van BOOR
hebben aanzienlijk betere resultaten geboekt met de
eindexamens, al wisselt het beeld tussen de scholen
en per afdeling sterk. Opvallend is dat na een aantal
zwakke jaren het Einstein Lyceum zich herstelt. Dit
geldt, op de langere termijn bekeken, ook voor osg
Hugo de Groot. In 2009 lag het slagingspercentage
voor de havo-afdeling nog op 38%. Dit jaar slaagden
alle havo-leerlingen.

gymnasium 		

Libanon lyceum
vmbo tl 		
havo 		
vwo 		

Nieuw Zuid
Hillevliet
vmbo kader 		
zorg 		
techniek 		
economie 		
vmbo basis 		

Hugo de Groot
vmbo tl 		
havo 		
vwo 		

Thorbecke VO

Mavo Thorbecke boekt weer goede examenresultaten

Nieuwerkerk
vmbo tl 		

Nog steeds staat de mavo-afdeling
van Thorbecke aan de Tattistraat bij de
Onderwijsinspectie te boek als zwak,
maar de school verwacht niet lang
meer. In 2012 jaar scoorde de afdeling
slecht met een slagingspercentage
van 74%. Dit jaar klom het op tot 92%.
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‘Dat de inspectie ons als zwak zou
beoordelen, zagen we aankomen. De
problemen waren inmiddels bekend’,
aldus afdelingsleider André Eikenboom.
In 2008 scoorden de mavo- leerlingen
voor het centraal examen gemiddeld een
5,7, waarbij het verschil met het schoolexamen gemiddeld 0,84 punten bedroeg.
‘Schandalig natuurlijk. We hebben toen
een verbetertraject ingezet.’ De school
voegde de twee teams voor boven- en
onderbouw samen, besteedde meer aandacht aan eindexamentraining en bereidde
de leerlingen bewuster en specifieker voor
op de stof voor het centraal eindexamen.
Ook wisselden docenten van leerjaar.
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‘Daarnaast letten we sterker op onze
instroom. Zitten de aangemelde leerlingen
daadwerkelijk op mavo-niveau? We bleken
veel leerlingen te hebben die, gezien hun
Cito-score, beter op hun plek zouden zijn
bij andere vmbo-richtingen.’ De resultaten
zullen nog verder verbeteren, verwacht
Eikenboom. ‘Het gemiddelde cijfer was
dit jaar een 6,04 en het verschil tussen
het school- en centraal examen bedroeg
slechts 0,2 punt. Als we de examencijfers
voor Duits kunnen verhogen, komt het
streefcijfer van de inspectie – een 6,1 –
binnen bereik.’

Wolfert van Borselen
Wolfert College
vmbo tl 		
havo 		
vwo 		

Wolfert Tweetalig
havo 		
vwo 		

Wolfert Dalton
vmbo tl 		
havo 		
vwo 		

Wolfert Lyceum
havo 		
vwo 		

Wolfert Pro
vmbo basis 		
vmbo kader 		
vmbo gemengd 		
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HART VAN ONDERWIJS
Meer informatie over

foto’s Jan van der Meijde

Herenwaard, school voor
voortgezet speciaal onderwijs
www.herenwaard.nl

Herenwaard, school voor
voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs in
zelfredzaamheid
Herenwaard 35
(IJsselmonde)

Diddy Haasnoot, schoolleider
Omgeving ‘We hebben bewust voor deze
locatie gekozen, omdat die grenst aan
winkelcentrum Keizerswaard. Het winkelcentrum is dus ons lesmateriaal. Gezien
hun beperkingen is het belangrijk dat zij
zichzelf leren redden in de samenleving.
Rekenen op papier vinden ze moeilijk. Ze
leren het beter in de praktijk, door af te
rekenen aan een kassa van een winkel bijvoorbeeld. Ook leren we ze vragen te stellen, bijvoorbeeld als ze in een supermarkt
een product niet kunnen vinden. Daarnaast
maken we ook gebruik van het nabijgelegen busstation om leerlingen wegwijs in
het openbaar vervoer te maken.’

sinds

1997
160

leerlingen

Vso Herenwaard is een afdeling van de Dr. A. van
Voorthuysenschool. Deze school biedt onderwijs aan
zeer moeilijk lerende kinderen als gevolg van een
verstandelijke beperking. Afdeling Herenwaard neemt
het voortgezet onderwijs aan leerlingen in de leeftijd
van dertien tot maximaal twintig jaar voor zijn rekening.
De afdeling heeft een eigen gebouw, gevestigd aan de
Herenwaard 35 in de wijk IJsselmonde, en bevindt zich
in de directe nabijheid van winkelcentrum Keizerswaard.
De school bestaat sinds 1997 en telt momenteel zo’n
160 leerlingen. Herenwaard vervult een streekfunctie,
al komen er ook leerlingen uit de omliggende wijken.
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door onze manier van werken aan te
passen. Dat is onze manier van leerresul
taten volgen en meten. Wanneer de leerling
de school verlaat met een passende werkof dagbestedingsplek, hebben wij ons
werk goed gedaan.’

‘Het winkelcentrum is ons
lesmateriaal’
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Leiderschap ‘Een mensgerichte benadering van personeel en leerlingen vind ik
heel belangrijk. Zij moeten het naar hun zin
hebben, al is dat natuurlijk niet het doel.
Kwaliteiten wil ik zo goed mogelijk inzetten en klassenassistenten krijgen soms
extra verantwoordelijkheid. Ze mogen dan
groepjes leerlingen wegwijs maken in de
samenleving. Ik spiegel de situatie op onze
school naar sollicitanten ook niet rooskleuriger voor dan die is. We hebben pubers
in huis, die soms met bijkomende problematiek kampen. Het werk is ook anders,
praktischer. Ik probeer goed in te schatten
of iemand geschikt is voor het onderwijs
aan dit soort leerlingen.’

‘We zien ook sterke
niet-cognitieve talenten’

‘Hé, dat is mijn meester!’
Sjoerd van Tongeren, stagecoördinator

Mandy de Jong, intern begeleider
Talenten ‘Op basis van een intakegesprek
proberen we het niveau van een leerling in
te schatten en plaatsen we hem op een bijpassende leerroute. We werken bij iedere
leerroute en ieder leerjaar met streefdoelen
en delen leerlingen in op meer dan alleen
een inschatting op het cognitieve niveau.
We kijken naar aspecten als: waar is een
leerling goed in en hoe helpt dat talent hem
zichzelf te redden in de samenleving? Na
deze school stromen leerlingen uit naar
een werk- of dagbestedingsplek. Deze
keuze is ook gebaseerd op wat een leerling
in huis heeft. We zien bij onze leerlingen
ook behoorlijk wat sterke niet-cognitieve
talenten. Sommige leerlingen blinken uit in
dansen, kunstuitingen, muziek of koken.’
Prestaties ‘Onze school werkt niet met
slagingspercentages of examencijfers.
We werken met leerlijnen en proberen een
leerling op een voor hem zo hoog mogelijk niveau uit te laten stromen. Onderweg
houden we in de gaten of hij zich nog
conform de verwachtingen van zo’n leerlijn
ontwikkelt. Zit de leerling daaronder dan
proberen we hem daar weer op te krijgen

Het leukste ‘De stagebezoeken! Als ik
de school uit ben en de leerlingen op hun
stageplek bezoek, geniet ik het meest. De
jongeren vinden het altijd prachtig als ik
kom. ‘Hé, dat is mijn meester!’, roepen ze
dan. Bij de bedrijven proberen wij vooral de
meerwaarde van onze leerlingen te laten
zien.’
Leerlingen ‘Die zijn zo divers! Over het
algemeen zijn het eerlijke en leergierige
leerlingen, die we op de juiste manier
moeten zien uit te dagen. Vaak staat of valt
het succes met de manier waarop je ze
aanspreekt. Echt een kwestie van fine
tunen. Dat lukt alleen door ze heel goed
te leren kennen en een relatie met ze op
te bouwen.’
Ouders ‘Het contact en de samenwerking
met de ouders is voor ons heel belangrijk.
Als een leerling thuis vertelt dat hij een
stageplek als autopoetser krijgt, moet
zijn vader natuurlijk niet zeggen: ‘Wat
een stom werk zeg!’ Dat motiveert niet.
Aan sommige ouders moet je trekken om
contact te krijgen, andere lopen de deur
plat.’
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INTERVIEW
foto Jan van der Meijde

Didier Dohmen
Didier Dohmen is sinds 1 augustus
lid van het college. Hij begon zijn
carrière als registercontroller bij
de rijksoverheid. Daarna vervulde
hij verschillende functies in de
non-profitsector. Zo was hij hoofd
informatievoorziening en financiën
bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en lid van de raad van
bestuur van Magenta Zorg.

‘Weet je hoeveel vierduizend
mensen van elkaar kunnen
leren?’
Het primaire proces, daar gaat het om:
de leraar met zijn leerling. Maar dan
moet de bedrijfsvoering wel op orde
zijn, vindt hij. Didier Dohmen, de
nieuwe man bedrijfsvoering in het
college van bestuur van BOOR, wil zich
vooral dienstbaar opstellen.
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Didier de Puinruimer? Nee, nee, haast
hij zich te zeggen: ‘Dat doet betrokkenen
geen recht.’ Het klinkt te beschuldigend,
vindt hij, en het ligt vaak een stuk ingewikkelder. Financiële troubleshooter, daar
herkent hij zich meer in. Didier Dohmen is
sinds 1 augustus lid van het college van
bestuur van BOOR, met in zijn portefeuille
bedrijfsvoering. De andere twee collegeleden hebben vooral verstand van onderwijs, hij van bedrijfsvoering, met name in
de non-profitsector. Hij zag op dit terrein
al veel voorbijkomen. Zomaar een geval:
‘Twee medewerkers op één afdeling,
spraken van negen tot vijf uur geen woord
met elkaar, geen leiding, administratie een
wanorde.’ Het bestaat echt, wil hij maar
zeggen. En hij zou nog wel even verder
kunnen verhalen. Een omgevallen bedrijfsvoering weer op poten zetten; hij hakte al
menigmaal met dit bijltje. En dat houdt hij
scherp. ‘Op zaterdag volg ik graag een
seminar. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.
Eigenlijk ben ik nooit tevreden met mijn
eigen performance. Je kunt niet snel te
veel leren. En dat vooral van anderen en
niet zozeer van mezelf.’ Tijdens zijn studie
volgde hij een specialisatie financiering,
die gebaseerd was op probleemgestuurd
onderwijs. ‘Die ervaring stempelt vooral
mijn carrière.’

in deze functie?’ Maar tijdens het verkenningsproces steeg zijn enthousiasme.
‘Zeker na de gesprekken met de mensen
van BOOR. Dit is toch wel een hele leuke
club.’ Zijn plan van aanpak overtuigde: hij
mocht komen. Het onderwijs, maar ook
de zorg, was ooit geheel buiten beeld en
het bankwezen lonkte. Tijdens zijn afstudeerstage en -onderzoek verdiepte hij zich
in de overname van Barings Bank door
ING. ‘Maar dat was toch niet mijn wereld.
Te commercieel, te hiërarchisch, te veel
cijfers. Ik ontdekte dat ik mijn maatschappelijke drive beter in de non-profitsector
kwijt kon.’
Mist Als eerste opdracht ziet Dohmen het
op orde krijgen van de bedrijfsvoering
van BOOR. ‘Ik vermoed dat we daar twee
jaar voor nodig hebben en inmiddels is er
al veel gedaan. De administratie was tot
in de basis niet goed, weerspiegelde de
werkelijkheid niet. Dat fundament zijn we
opnieuw aan het leggen.’ Hij vergelijkt de
administratieve toestand met een rit in de
mist, waarbij de snelheidsmeter op 180
staat. ‘Dat gaat vroeg of laat ook verkeerd.’
Deze opdacht is ook niet zo moeilijk, stelt
Dohmen. ‘Een kwestie van cijfers en techniek. Het probleem erachter is lastiger. Dan
gaat het om attitudes, om cultuur. Dat ver-

‘De meest innovatieve onderwijsclub
van Nederland, voor een mindere ambitie
gaan we niet’
Bankwezen Affiniteit met onderwijs
bestond dus al. Toch moest hij goed
nadenken toen hij de vacature bij BOOR
onder ogen kreeg. ‘Ik vond het een moeilijke kwestie. Onderwijs is toch wat anders
dan de zorg, waar ik voorheen werkte.’ Hij
twijfelde. ‘Kon ik me wel genoeg verdiepen

anderen is veel moeilijker.’ Ja zeggen, nee
doen, dat soort zaken. Ze stempelen op
den duur een organisatie. ‘En het is vaak
de top die hierbij de toon zet.’ Bij zijn aantreden trof hij op de tafel van het college
van bestuur een hele stapel plannen aan,
met veelal een afgebroken beleidscyclus:

goed gestart, maar ergens tijdens de uitvoering of evaluatie vastgelopen. ‘Eigenlijk
het tegendeel van ‘geen woorden, maar
daden’. Een beetje on-Rotterdams dus. En
gebrek aan sturing, dat ook. ‘Maar dat is
verleden tijd. Goede beleidscycli brengen
een organisatie verder, weet hij uit ervaring.
Buikpijn O ja, de schoolbezoeken: dat was
schrikken. Samen met Huub van Blijswijk
– voorzitter van het college – toert hij door
BOOR-land. Ter kennismaking, want ook
Van Blijswijk is nieuw bij BOOR. Informatie
moet niet alleen bij het college komen via
de bovenschoolse managers en rectoren,
vindt Dohmen. Confronterende bezoeken
dus. En dat maken ze zelf los met de vraag:
‘Waar krijgen jullie buikpijn van?’ De druk
van alle commotie van de afgelopen twee
jaar eist zijn tol. ‘Mensen die door de crisisdruk op omvallen staan, scholen die in een
isolement raken, het gevoel het slechtste
jongetje van de klas te zijn. Van al die
buikpijn zijn we behoorlijk geschrokken.’
BOOR hoeft helemaal geen eilandenrijk te
zijn met allemaal geïsoleerd functionerende
scholen. Daar is Dohmen van overtuigd.
‘Weet je hoeveel vierduizend mensen van
elkaar kunnen leren? En weet je hoeveel
passie en betrokkenheid we tegenkomen?’
Van hem hoeft BOOR daarom de lat niet
laag te leggen. ‘De meest innovatieve
onderwijsclub van Nederland, voor een
mindere ambitie gaan we niet.’ Herstel van
de bedrijfsvoering is daarbij vergeleken een
peulenschilletje, houdt hij nog maar eens
voor. ‘Het gaat uiteindelijk om het primaire
proces, dat wat er in de klas gebeurt.
En de leerkracht of docent is daarbij de
belangrijkste schakel. Het college van
bestuur, het servicebureau, bovenschools
managers, de rectoren, allemaal staan we
ten dienste van dat proces, die leerkracht,
die docent. Die moet de leerling uitdagen
het beste uit zichzelf te halen. Daar moet
de innovatie plaats vinden. Daar wil ik
graag aan bijdragen.’
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DE WIJK VAN

ct
rks aquadu
Nieuw erke
rag er
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ng van het dorp
Belan grijkste veren igi

De houten ophaalbrug
uit de 19 e eeuw

We hebben twee leerlingen uit 3 havo
benaderd om foto’s te maken van plekken
in Nieuwerkerk, die zij belangrijk vinden, om
wat voor reden dan ook. Eveline en Scott.
Zij woont op de Esse Hoog en hij in de Esse
Laag. Hoog betekent op of aan de dijk van
de ringvaart, laag is in de polder. Wat ze
leuk vinden aan Nieuwerkerk? Ze weten

12

B

R MAGAZINE

N 3 / oktober 2013

het niet goed. ‘Ik kom ook niet zo vaak
buiten’, zegt Eveline en dat doet Scott ook
niet. Eigenlijk alleen maar om te sporten.
‘Dan ga ik naar de voetbaltraining op het
sportpark’, verklaart Scott. ‘Ik ga met de
roeiboot naar Hitland, daar is een skatepark’,
vertelt Eveline. ‘Hoezo met de roeiboot?’
‘Die ligt bij ons achter in de vaart, maar hij
wordt een beetje wrak, want hij is al 70 jaar
in de familie.’ Ze vinden dat er eigenlijk niet
veel is in Nieuwerkerk wat de moeite van het
fotograferen waard is en eigenlijk hebben
ze er ook geen tijd voor, want Eveline heeft
morgen een repetitie Duits. Daar is ze niet
goed in, dus ze moet er nog voor leren. En
ze wil perse naar de havo op de Prinsenlaan
in de Alexanderpolder. Blijven zitten kan
dan niet. En Scott heeft voetbaltraining en
daarom moet hij vroeg eten.
Uiteindelijk zijn er toch nog wat plaatjes
gemaakt. Belangrijke dingen in Nieuwerkerk,
tja dan toch maar de golfbaan, het winkelcentrum en het stadhuis. En de kerk, die
brug, de vereniging en het aquaduct. Maar
die staan er al zolang, die zie je eigenlijk
niet meer...

t een
Nieuwerkerk: er stop
ms)
bus en een trein (so
Pla ttelan dssp
ort:
de golfbaan
Hitland!

Partners van Thorbecke, afdeling Nieuwerkerk

Eveline en Scott
Zo dichtbij en toch zo onbekend. Nieuwerkerk, een dorp omgeven door sloten, vaarten, weilanden en golfbanen. Een oud kruispunt van wegen omgeven door naoorlogse
bouw en recentere nieuwbouw, een flits in
de intercity van Rotterdam naar Gouda. In
de omgeving straatnamen als 1e, 2e en 3e
Tochtweg, Zuidelijke Dwarsweg en Verbindingsweg, aquaducten voor het water dat
de Rotte met de Hollandse IJssel verbindt,
een agrarisch verleden, en het laagste punt
van Nederland: 6,76 meter beneden NAP.
Maar ook een locatie van het Thorbecke
Voortgezet Onderwijs. De locatie bestaat
uit een mavo met uitstekende examen
resultaten, afgelopen schooljaar 100%
geslaagden, en een onderbouw havo/vwo.

Nieuw erkerk valt onder
de gemeente Zu (i)dplas

Cora van Kuyvenhoven

Joke van Bockel

Relatie met Thorbecke ‘Winkelcentrum
Dorrestein ligt vlak bij de school en
ondervindt in de passage overlast van fietsers.
Daarom hebben wij huisregels opgesteld en
drie zuilen geplaatst die vermelden dat fietsen
en fietsen stallen verboden is. Als goede buur
heb ik contact gezocht met de school. Het
zou sneu voor leerlingen zijn als ze een boete
krijgen, omdat ze hier geen erg in hebben.
De huisregels hangen nu ook in de aula.’

Relatie met Thorbecke ‘De school voert
eens in de twee jaar actie voor een weeshuis
in Mexico. Zelf heb ik daar jaren gewoond
en ken dat huis. Een delegatie van twee tot
drie leerlingen gaat daar dan naar toe en ik
ben een van de begeleiders. Bij terugkomst
treden zij op als ambassadeurs van het
project om de leerlingen enthousiast te
maken. De thuisblijvers zamelen met acties
geld in voor het weeshuis. Leerlingen kunnen
solliciteren via een brief voor de Mexico-reis
en de school heeft mij gevraagd voor de
beoordelingcommissie.’

voorzitter Winkeliersvereniging Dorrestein
Over Nieuwerkerk aan den
IJssel – Deze plaats maakt
sinds 2010 deel uit van de
gemeente Zuidplas en is een
van de weinige buurgemeenten
van Rotterdam die een school
van BOOR binnen de grenzen
heeft. Nieuwerkerk aan den
IJssel is van oorsprong een
dorp, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Het oorspronkelijke
centrum - het Oude Dorp - is
nog terug te vinden tussen de in
de tweede helft van de vorige
eeuw gebouwde nieuwbouwwijken Dorrestein, Zuidplas en
Kleinpolder. Die bevinden zich
in polders die ooit zijn drooggemalen en liggen zichtbaar
lager dan het Oude Dorp.

foto’s leerlingen Eveline en Scott
met Paul Kamps

Nieuwerkerk ‘De meerwaarde van
Nieuwerkerk benoemen, vind ik lastig. Dorps
is het niet, maar stads ook niet. Sommige
bewoners kiezen daar bewust voor. Het is wel
plezierig wonen en de voorzieningen zijn goed.
Voor voortgezet onderwijs hoeven kinderen
niet naar Rotterdam of Capelle.’
Zonder Thorbecke ‘Zonder meer een
verschraling van het onderwijsaanbod.
De vorige directeur heeft veel verbeterd en
de huidige zet dit voort. Thorbecke is een
school met goede prestaties, een breed
onderwijsaanbod en een goede sfeer. Ik kom
daar graag.’

wereldouder van Thorbecke

Jan van Bockel

lid Rotaryclub Nieuwerkerk aan den IJssel
Relatie met Thorbecke ‘Onze Rotaryclub
werkt al ruim twintig jaar samen met
Thorbecke aan een sollicitatieproject.
Leerlingen moeten reageren op een zelf
gekozen sollicitatieadvertentie, daarna een
brief en cv opstellen en een gesprek voeren.
Dat doen ze met twee vertegenwoordigers van
onze club op een notariskantoor. Na afloop
horen ze of ze de baan krijgen. We ontvangen
zo’n veertig sollicitanten, die keurig gekleed
zijn en heel serieus.’

Nieuwerkerk ‘Een heel plezierige plaats om te
wonen, gewoon een gezellige gemeenschap
met veel clubs en verenigingen. Alles wat je
nodig hebt om te leven, is er aanwezig.’

Nieuwerkerk ‘Echt een forenzenplaats. Dicht
bij Rotterdam en Den Haag, goed bereikbaar
en toch nog enigszins landelijk. Nieuwerkerk
is eigenlijk een mix van alles.’

Zonder Thorbecke ‘Ouders met kinderen
zullen dan minder snel voor deze plaats
kiezen, denk ik. De school staat ook goed
bekend door zijn sportactiviteiten en levert
zijn bijdrage aan de lokale samenleving.
Dat zou Nieuwerkerk toch wel missen.’

Zonder Thorbecke ‘Voor Nieuwerkerk is
het een heel belangrijke school met veel
leerlingen. Thorbecke is actief aanwezig in
de samenleving en stopt daar veel energie
in. Zonder Thorbecke moet Nieuwerkerk dat
allemaal missen.’
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interview leerling

Voor meer nieuws zie

foto Tjitske Agricole

www.boorbestuur.nl

model Mathilde Schoonmade

Mathilde (13 jaar) is soms een tikkeltje ongeduldig.
Wanneer zij haar nagels wil lakken bijvoorbeeld, dat
duurt soms úren. Mathilde zit op mytylschool De Brug;
een school voor leerlingen met een fysieke beperking.

‘Niemand
kijkt je raar
aan, iedereen
accepteert
elkaar’
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‘De afstand van les naar les hield ik niet vol. Daardoor
kon ik niet naar een gewone school. Als er vijf minuten
tussen Engels en Frans zaten, was ik te laat. Op De
Brug krijgen wij alle lessen in hetzelfde lokaal. De
leraren moeten heen-en-weer lopen, wíj mogen blijven
zitten. Voor mij perfect, want doordat ik het syndroom
van Cowden heb, is mijn motoriek slecht. Nagellakken
duurt uren! Ook zou ik willen kunnen fietsen. Nu loop
ik heel soms wat langzaam. Eigenlijk ben ik daar veel
te ongeduldig voor. Maar aan de andere kant, laatst
gingen we op schoolreisje en toen was ik erg blij dat
ik tenminste kón lopen. Toen zag ik hoeveel moeite
het mijn klasgenootjes kost om alleen al de trein
in en uit te gaan. Ik zou nóg ongeduldiger worden.
En ik ben al zo ongeduldig! Daarom vind ik het ook
handig dat je hier in je eigen tempo kunt werken. Jíj
bepaalt wanneer je een toets wilt. Dat klinkt trouwens
eenvoudiger dan het is hoor, want je moet ook je
eigen studieplan bijhouden en dat vergt discipline. Dat
iedereen op school iets heeft, maakt het makkelijker.
Aan het begin van het jaar hielden we presentaties
over onze beperking. Zo weet je van elkaar wat
er scheelt. Niemand kijkt je raar aan, iedereen
accepteert elkaar. Je hoeft niet onzeker te zijn, dat is
fijn. Tijdens de pauze gaan we vaak voetballen. Ik ben
keeper. We hebben allemaal wat, dus we doen het
zo goed als het gaat. Na schooltijd brengt de taxi mij
thuis. Een aantal basisschoolleerlingen gaat dezelfde
kant op als ik, dus ik ben altijd de oudste. Dat vind
ik alleen maar leuk! Ik wil later namelijk kleuterjuf
worden. Kleine kinderen kunnen zó lief en schattig
zijn. Zelf ben ik één meter achtenzeventig. Lang, hè?
En dan draag ik ook nog eens hakken! Soms word
ik nagefloten op straat. Mijn moeder snapt daar
niets van. Voor haar is het wennen dat ik volwassen
word. Zij heeft ook het syndroom van Cowden en
helpt mij wanneer ik het moeilijk heb. Thuis is het af
en toe lastig wanneer mijn jongere broertje met mij
wil spelen, maar ik te moe ben. Hij snapt dat niet.
Jolanda, de begeleidster van school, is er ook altijd
als ik ergens over wil praten. Of ik ga Skypen met mijn
vrienden, dat doen we soms na schooltijd. We hebben
het over van alles en nog wat. School, jongens.
Gewoon een beetje kletsen, dat vind ik het leukst. En
paardrijden! Door de bewegingen van het paard word
je samen één.’
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Inspraak

Deltaplan moet medezeggen
schap versterken
Om de medezeggenschap op de
scholen te versterken komt BOOR
met een deltaplan. De medezeggenschap
bij BOOR vraagt om versterking. Zo hebben
sommige scholen geen medezeggenschapsraad en bij andere raden ontbreekt het aan
adequate scholing, kennis van zaken en
informatie. Verkiezingen verlopen moeizaam
en zijn vaak overbodig vanwege het geringe
aantal kandidaten. Bij de bovenschoolse
gemeenschappelijke medezeggenschaps
raden is de situatie niet veel anders. Het
deltaplan medezeggenschap van BOOR
moet hier verbetering in brengen. Zo dienen
alle scholen weer een medezeggenschapsraad te krijgen, de leden moeten zich scholen
en beschikken over voldoende informatie en
kennis. Vacatures moeten tot het verleden
gaan behoren. Jaarkalenders moeten
duidelijk maken welke onderwerpen wanneer
spelen, werkgroepen bereiden de vergaderingen inhoudelijk voor en er komt duidelijkheid over de faciliteiten en budgetten voor de
raden.

Wheeler

Dromen van de paralympics
Jurwensly Elisabeth, geboren met
benen die niet ‘willen’, heeft de ambitie
topsporter te worden. Hij kreeg een
nieuwe wheeler. Op de praktijkafdeling van
mytylschool De Brug in Rotterdam Overschie
ontving leerling Jurwensly Elisabeth (19) in
september zijn nieuwe wheeler. Het bedrijf
Priceless Paint heeft de speciale rolstoel
belangeloos in flitsende kleuren gespoten en
ook het aluminium frame is versterkt. Deze
stoel was een verrassing voor deze sporter,
die een rolstoel of looprek gebruikt om zich
voort te bewegen. Gymleerkracht Wouter
van Driel: ‘Jurwensly is een sterke gast die
mogelijkheden heeft om een goede sporter

Beroepsonderwijs

Vakmanschap op Zuid
Vmbo De Wielslag veranderde met ingang van dit schooljaar zijn naam in
Rotterdams Vakcollege De Hef en verhuisde naar een nieuw gebouw. Het vak
college wil hoogwaardig vakonderwijs geven aan de jongeren van Rotterdam-Zuid in de
sectoren economie, techniek en zorg en voorzien in de behoefte aan goed vakpersoneel bij
het bedrijfsleven. De vmbo-school werkt met doorlopende leerlijnen vanaf de basisschool
tot het middelbaar beroepsonderwijs. Vakmanschap staat centraal bij de opleiding en de
docenten gaan hun leerlingen daarin voor en ook via stages en excursies bij het bedrijfs
leven maken de leerlingen daarmee kennis. Verder werkt de school samen met de omgeving
en andere scholen om zo gezamenlijk een vangnet te vormen voor de jongeren. Het nieuwe
gebouw aan de Slaghekstraat is opnieuw ingericht voor het vakonderwijs dat De Hef wil geven
en transparant uitgevoerd, zodat de omgeving het vakonderwijs in de school kan volgen.

Ouders

Talentontwikkeling

De Zonnehoek ontving het ISOP-label
voor zijn inzet voor ouderbetrokken
heid. Het ISOP-label, dat staat voor
innovatie, school, ouders, partnerschap, is
een label waarmee scholen blijk geven op
innovatieve wijze te werken aan partnerschap
met ouders. Stichting Actief Ouderschap gaf
het label in september aan basisschool De
Zonnehoek. Scholen met dit label verrichten
ontwikkelingswerk op het gebied van partnerschap, oudernetwerken en nieuwe communicatievormen met ouders. Ze doen dit omdat
zij zich ervan bewust zijn dat kinderen beter
presteren en zich beter voelen als hun ouders
betrokken zijn. Een ISOP-school deelt ook
de opgedane kennis met andere scholen en
werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek
rond ouderbetrokkenheid.

Om het onderwijs te verbeteren is

Wolfert Tweetalig aan de slag gegaan
met het project Gedifferentieerd
uitdagen van talent op school. Alle
leerlingen van Wolfert Tweetalig moeten in het
kader van het project gemiddeld een zeven
halen om over te gaan naar de volgende klas.
Leerlingen, ouders en docenten zetten zich
in om dit resultaat te bereiken. De leerlingen
stellen doelen per vak en in samenwerking
met de docenten moeten ze die halen.
Voor het personeel is de woensdagmiddag vrij geroosterd om de leerlingen bij te
spijkeren op een doel dat ze zichzelf stellen,
bijvoorbeeld een negen voor het vak biologie.
Ontwikkelingspsychologen en het ICLON
monitoren het project. De werkgroep bestaat
uit drie onderzoekers van de u
 niversiteit
Leiden en vier mensen van de Wolfert.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap financiert het project.

Label voor ouderbetrokkenheid

te worden. Hij heeft meegedaan met een
talententraining van de Atletiekunie om zijn
kunsten te tonen. Hij wheelde heel goed
met diverse topwheelers en kon ze goed
bijhouden. De paralympische spelen halen
is een droom voor hem.’ De nieuwe wheeler
moet hem daar dichter bij brengen.

Uitdagende doelen
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WERK IN UITVOERING

In uitvoering: finance & control
Wie: Dennis van Zundert, concerncontroller
en hoofd finance & control

Financiën als
randvoorwaarde voor
goed onderwijs
Kwaliteitsonderwijs is alleen mogelijk bij een gezonde
financiële situatie. De afdeling finance & control van BOOR
Services werkt er met de bestuurders hard aan om de
financiën weer op orde te krijgen.
De doelen De belangrijkste doelen zijn: een sluitende begroting,
voldoende weerstandsvermogen en een gezonde liquiditeitspositie.
De financiële informatie voor de scholen moet daarvoor wel betrouwbaar en actueel zijn. Ook vraagt dit een ijzeren discipline bij de
kostenbeheersing.’
Hoe? We verbeteren momenteel het financiële proces. De betrouwbaarheid van informatie staat of valt met een goede verwerking van
gegevens. Als facturen een verkeerde code krijgen en personeel niet
bij de goede school geregistreerd staat, vertekent dat het beeld van

In uitvoering: herstructurering (speciaal) basisonderwijs
Wie: Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur

Meer ruimte voor maat
schappelijke opdracht
De organisatie van het basisonderwijs moet effectiever en
efficiënter worden en scholen meer ruimte bieden om hun
maatschappelijke opdracht vorm te geven.
Het doel? ‘We willen de afstand tussen werkvloer en bestuur
verkleinen en de invloed van de scholen op het beleid van BOOR
vergroten. Wij denken dat scholen daardoor hun maatschappelijke
opdracht beter vorm kunnen geven. De organisaties van BOOR
dient effectiever en efficiënter te worden.’
Waarom? ‘De huidige structuur in het basisonderwijs is op zijn
zachtst gezegd diffuus, zowel qua vormgeving als sturing. Vier
bovenschools managers sturen elk een rayon aan met daarin
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de werkelijkheid. Ook ontvangen schooldirecteuren nu maandelijks
financiële overzichten met de stand van hun budgetten. Met hun
input en onze eigen kritische blik maken we de maandoverzichten
steeds beter.’
Grootste vraagstuk? ‘Rode draad is de vraag: hoe veranderen we
de cultuur op het gebied van financiële beheersing? We wijzen nu
nog te vaak naar elkaar als informatie er niet is of niet klopt. Dat is
begrijpelijk, maar het lost niets op. Beter is om samen vast te stellen
wat er niet klopt en hoe we dat kunnen oplossen. We realiseren ons
dat financiën slechts randvoorwaarden vormen voor goed onderwijs.
Maar dat moet wel goed geregeld zijn.’

meerdere scholen. Een school heeft een directeur of soms een
meerscholendirecteur, bijgestaan door adjunct-directeuren,
locatiedirecteuren, locatieleiders of leerkrachten met coördinerende taken. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is onvoldoende helder.’
Hoe? ‘We streven naar een eenvoudigere en transparantere structuur. Zoveel mogelijk medewerkers zijn betrokken bij het primaire
proces. Dit betekent ook dat coördinerende en sturende taken
veel dichter bij het primaire proces komen te liggen. Er worden
gesprekken gevoerd over de uitgangspunten van de gewenste
aansturing. In het najaar zullen het functiehuis management en
de bijbehorende vernieuwde management- en directiestatuten
worden vastgesteld.’
Grootste vraagstuk? ‘Hoe creëren we een leiderschapscultuur
waarin de lerende organisatie en professionele ontwikkeling centraal staan? En hoe zorgen we ervoor dat leidinggevenden ambiëren om resultaatgericht te werken en verantwoording te nemen
en af te leggen voor hun school? Daar gaan we een antwoord op
vinden.’

