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DEEL 1 EN 2 VAN DE ISLAM QUIZ
ZIJN WEER LEVERBAAR!
En daarmee dus ook de hele
serie weer als set!

Volg ons op:
G /moslimvandaag
e /de_isbo
e /islamitischekinderboeken

Geschikt vanaf 7 jaar en ouder.
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iz
deel 6

€ 5,- per stuk
€ 25,- voor de hele set

De ISBO vertegenwoordigt bijzondere scholen op
islamitische grondslag en verleent verschillende
diensten aan de schoolbesturen, waaronder juridische dienstverlening en dienstverlening op het gebied van de identiteit. Leden kunnen bij de ISBO een
beroep doen op de invalpoule voor godsdienstleerkrachten. Daarnaast kunt u bij de ISBO terecht voor
het ontwikkelen van educatief lesmateriaal dat past
bij de islamitische identiteit van uw school.
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LANG LEVE ISLAM

OP WEG MET DE PROFEET

Deze prachtig geïllustreerde methode
omvat twee lerarenhandleidingen met
praatplaten en kopieerbladen: een voor
de oudste peuters en de instroomgroep
en een deel voor de (oudste) kleuters.
Ieder deel omvat 20 lessen in verhaalen spelvorm met betrekking tot de volgende thema’s: De Profeet (v.z.m.h.),
`Aqieda (Geloofsleer), Salaat (het
gebed), Ramadan, Hadj (bedevaart), de
islamitische kalender, achlaaq (islamitisch gedrag)

Dit boek gaat over de profeet Moehammad. Er zijn heel veel boeken te verkrijgen over het leven van de profeet.
Dit boek is toch anders! Door dit boek
‘Op weg met de profeet Moehammad’
te lezen en de opdrachten uit te voeren
zorgen wij ervoor dat je groeit, alsof je
samen met de profeet leeft.

SEKSUELE VOORLICHTING

HET KOMPAS VAN MIJN LEVEN

De herdruk van onze populaire methode ‘Help! Ik word volwassen is uit’!
Op basis van uw feedback, hebben wij
enkele zaken aangepast. Zo hebben
wij het hoofdstuk over veilig social
media-gebruik uitgebreid en in de
jongensversie enkele passages toegevoegd over het respectvol omgaan
met meisjes. Ook is een stukje uit het
verhaal over de profeet Yusuf toegevoegd.

In dit kleurrijke werkboek worden de
zes zuilen van de Îmân en de vijf zuilen
van de islam op een begrijpelijke manier behandeld. De methode bevat veel
verhalen, illustraties en opdrachten,
waardoor de kinderen op een voor hen
interessante wijze met deze thema’s
kunnen kennismaken.

ANAS EN ANISSA DOEN DOE`A

DE IK-TOETS

Dit prachtige, door kinderen van de Al
Amana-school zelf geïllustreerde, doeaboekje leert de kinderen door middel
van een leuk verhaaltje alle doea’s
bij de dagelijkse dingen die we doen.
Zo raken de kinderen spelenderwijze
vertrouwd met de soennah van onze
Profeet (v.z.m.h.).

De IK-toets is een toets die ontworpen
is als een evaluatie-instrument voor
groep 8 en is gebaseerd op de verkregen kennis binnen de volgende domeinen: Imaan, Vijf Zuilen, `Ilm (Laatste
Hizb van de Qur’an en de belangrijkste
Doe`a’s), Achlaaq, Verantwoordelijkheidsgevoel, Oemmah-besef, Respect
en liefde voor ouderen en jongeren en
het kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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et islamitisch onderwijs zit duidelijk in de lift. Terwijl het totale
aantal basisschoolleerlingen in
Nederland daalt, groeit de hoeveelheid kinderen die naar een islamitische school gaat. In 2010 waren dat er
zo’n 9.000, vorig jaar lag het aantal op
ruim 15.000.
Als ISBO zijn we enorm trots op deze
groei. De groei van aantal scholen en
daarmee aantal leerlingen zet duidelijk
door. En daar is ook alle reden voor want
op een islamitische school kunnen islamitische kinderen en jongeren meer zichzelf
zijn. Ook verwachten ouders, die kiezen
voor een islamitische school, dat zo'n
school bijdraagt aan een gedegen religieuze vorming, een stabiele identiteitsontwikkeling en weerbaarheid tegen negatieve invloeden, waaronder de gevaren van
radicalisering, verslaving en criminaliteit.
De kwaliteit van islamitisch primair onderwijs vertoont een stijgende lijn. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht concludeerde al in
juni 2015 dat islamitische scholen het over
het algemeen beter doen dan openbare
scholen. De Onderwijsinspectie bevestigt

27 Compensatie voor
scholen die te weinig

27 Kamer wil geen
extra drempels voor
deelname flexibele
onderwijstijden
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VAN DE DIRECTEUR

Op donderdag 14 november was de officiële opening van IBS Aïsha
in Roosendaal. Aïsha is een van de 4 nieuwe islamitische scholen
die er dit jaar zijn bijgekomen in Nederland. Naast Roosendaal is er
een school geopend in Amsterdam Zuid (Elif), in Zeist (Al Amana) en
in Roermond (Alhambraa). Naast deze onlangs geopende scholen
zijn er een aantal plaatsen waar nog scholen zullen openen.

H

ONDERWIJSNIEUWS

dat positieve beeld en ziet ook duidelijke
kwaliteitsverbetering.
En in 2018 promoveerde Marietje Beemsterboer nog met haar onderzoek naar
het islamitisch onderwijs in Nederland.
Haar conclusie was heel duidelijk: namelijk dat islamitische scholen bijdragen aan
integratie.
Identiteit is overigens niet langer meer
de enige reden voor ouders om hun kind
naar een islamitische school te sturen.
Naast identiteit is steeds vaker de uitstekende kwaliteit van het onderwijs een
extra belangrijke reden. Tel daarbij op dat
het islamitisch onderwijs in Nederland
de laatste 5 jaar het beste onderwijs van
Nederland is. Al 5 jaar behalen islamitische scholen de hoogste scores op de
citotoets… en dat is iets waar we trots op
mogen zijn!
De ouders van nu kunnen we een kritische vriend noemen. Ze zijn mondiger
dan dat onze ouders vroeger waren.
Gelukkig kunnen wij hen steeds vaker
overtuigen om te kiezen voor islamitisch
onderwijs waarbij identiteit, kwaliteit én
resultaat onder een

dak bij elkaar
komen.
Terwijl de groei
doorzet zien we
ook heel veel
weerstand bij
de nieuwe aanvragen. Weerstand in de lokale politiek
en inwoners van de desbetreffende gemeente. Weerstand die bovenal gestoeld
is op vooroordelen en onjuiste informatie.
Dit maakt wel eens dat aanvragen die
we doen in Nederland vooral vanuit een
bevooroordeelde grondhouding worden
bekeken door de lokale politici. Zo komt
het wel eens voor dat gemeenteraden op
zoek zijn naar afwijzingsredenen in plaats
van de aanvraag beoordelen op inhoud. De
nieuwe onderwijswet, die inmiddels door
de Tweede Kamer is en op de rol staat bij
de Eerste Kamer, zal voor het islamitisch
onderwijs in Nederland eerlijker zijn hoop
ik. Zo zal de aanvraag niet meer naar de
gemeente gaan, waar de gemeenteraad
vooral een politiek besluit neemt, maar
naar DUO waarbij de aanvraag vooral
technisch en op inhoud zal worden beoordeeld. Dit is een gunstige ontwikkeling
voor het onderwijs in Nederland.

Gökhan Çoban
g.coban@deisbo.nl
Directeur ISBO

www.deisbo.nl
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De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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NIDA Trust (UK) bezoekt de ISBO
Op 23 en 24 oktober 2019 ontving de ISBO een delegatie van onze
zusterorganisatie NIDA Trust uit het Verenigd Koninkrijk. Na een
bezoek van onze kant aan enkele instellingen waar NIDA Trust in
de UK mee samenwerkt, viel dit keer de beurt aan NIDA Trust om
enkele van onze scholen te bezoeken.

N

IDA Trust is een zeer professionele
onderwijsorganisatie die opereert
vanuit islamitische waarden en
wetenschappelijk bewezen pedagogische uitgangspunten. De organisatie wordt in Engeland zowel in het
islamitisch als in het reguliere onderwijs veelvuldig benaderd om de scholen
te helpen bij het versterken van hun
onderwijskwaliteit. Zij heeft zich tot doel
heeft gesteld de komende generatie te
onderwijzen door hen te empoweren
en te ondersteunen. Om dit voor elkaar
te krijgen ontwikkelen zij projecten die
gebaseerd zijn op het curriculum van de
scholen en erop gericht zijn een tolerantere en respectvollere jongere generatie
te creëren die goed met elkaar kan samenleven, ondanks bestaande verschillen. Haar uiteindelijke doel is zodoende
meer cohesie in samenleving te creëren.
Babar Mirza, directeur van Islamia
School, een van de eerste islamitische
basisscholen in Engeland, opgericht door
Yusuf Islam, en tevens voorzitter van NIDA
Trust, bracht samen met drie collegabestuurders een bezoek aan IBS Ababil in
Schiedam, IBS het Mozaïek in Oss en IBS
EL Habib in Maastricht.
Zij waren zeer onder de indruk van wat zij
te zien kregen. De situatie in Engeland is
in sommige opzichten vergelijkbaar met
Nederland. Samen met Oostenrijk verkeren Engeland en Nederland als enige Europese landen in de gelukkige situatie dat
het van overheidswege zeer goed mogelijk

wordt gemaakt om islamitische scholen
te stichten. In Engeland zijn daar inmiddels meer dan 200 van, vergeleken bij 51
islamitische scholen bij ons in Nederland.
Groot verschil is echter dat in Engeland
veel scholen particulier zijn en dus niet
gesubsidieerd door de overheid, wat bij
ons wel het geval is. Dit zorgt ervoor dat
veel ouders en leerkrachten in de UK dag
en nacht bezig zijn met het oprichten,
in stand houden en verbeteren van het
islamitisch onderwijs van hun kinderen.
Daarbij moet u niet alleen denken aan
het verzamelen van geld om schoolgebouwen te kunnen financieren, maar ook
aan het zelfstandig onderhouden van het
schoolgebouw en de financiering van de
leerkrachten. Wij mogen ons in Nederland dus zeer gelukkig prijzen met onze
door de overheid gefinancierde scholen,
alhamdulillah.
Als ISBO hechten wij aan een goede samenwerking met koepelorganisaties met
vergelijkbare doelstellingen als de onze,
om zo onze horizon te verbreiden en hun
good practices ook in onze scholen te
realiseren.
In februari zal een grotere delegatie van
leerkrachten die werkzaam zijn in het
islamitisch onderwijs in het Verenigd
Koninkrijk een bezoek brengen aan onze
scholen. Zij hebben aangegeven zich te
willen focussen op de scholen in de omgeving Rotterdam. In mei zal een andere
delegatie Nederland bezoeken in sha
Allah.

Mocht u vanuit uw school geïnteresseerd
zijn om deze leerkrachten te ontvangen,
dan kunt u dat bij ondergetekende aangeven.

Asma Claassen
Expert Onderwijs en Identiteit ISBO
a.claassen@deisbo.nl

www.deisbo.nl
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Bezoek uit het Verenigd Koninkrijk
bij IBS het Mozaïek
Met veel plezier hebben we op 23 oktober een Engelse delegatie
mogen ontvangen. De ontmoeting met NIDA Trust werd
georganiseerd door de ISBO. Al enige tijd heeft de ISBO contact met
deze zusterorganisatie in Engeland in verband met verschillende
uitwisselingen.

E

en uitwisseling tussen oprichters,
bestuurders en schoolleiders van
het islamitisch primair onderwijs.
Zo bracht de ISBO ons met elkaar
in gesprek.
Het gesprek was niet alleen verrijkend,
maar wekte een nieuwsgierigheid op naar
elkaars visie, missie en vooral passie.
Vooral dat laatste is wat ons verbindt;
onze passie voor het islamitisch onderwijs.

6

Het doel van het gesprek was om over
en weer ideeën uit te wisselen over onderwijskwaliteit, professionaliteit en met
name elkaars onderwijs te verkennen.
De didactiek, de pedagogiek en onze missie om onze kinderen te ondersteunen in
hun ontwikkeling was de rode draad in het
gesprek. Hoewel er uiteraard verschillen
zijn in het onderwijs, werd vooral duidelijk
dat ons onderwijs voor grote maatschappelijke uitdagingen staat.

‘’Dit moeten we vaker
doen’’ was mijn eerste
gedachte toen we op
de islamitische basisschool Mozaiek in Oss
afscheid namen van de
Engelse delegatie.

Één van onze gemeenschappelijke doelen
is kinderen te vormen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen die aangezet
worden tot een rijke bloei en ontwikkeling.

Hajar Torqui
Locatiedirecteur Basisschool Mozaiek

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.
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Schoolproject Ethiopië op IBS Ababil
en El Furkan in Schiedam
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu,
Vorig schooljaar zijn wij op Ababil gestart met het schoolproject
Ethiopië. Dit schooljaar zullen we het project In Shaa Allah
voortzetten. Dinsdag 29 oktober was de kick-off van het project.
Wij hebben Alhamdulillah een mooie start kunnen maken. We zullen
hieronder even kort toelichten wat het project inhoudt.

D

e komende periode willen we graag
middels verschillende activiteiten
geld ophalen. Het opgehaalde bedrag is bedoeld voor een school
in Ethiopië. Met het opgehaalde bedrag
willen wij een nieuw schoolgebouw realiseren. Dit gaan wij in samenwerking
met Stichting Hasene Hulporganisatie
Nederland bewerkstelligen. Zo zal er In
Shaa Allah weer een pizzadag georganiseerd worden, een veiling, een bazaar
en nog vele andere activiteiten!
De leerlingen krijgen daarnaast een lijst
mee om geld op te halen. In verband met
de veiligheid halen zij alleen geld op bij familie en kennissen. Er zullen tevens leerlingen met collectebussen voor de school
staan om zo Insha Allah een bijdrage op
te kunnen halen voor dit project. Uiteraard
kunt u ook gewoon doneren door geld
over te maken op de rekening.
Om dit project tot een groot succes te
maken hebben wij uw hulp hard nodig.
U kunt op verschillende manieren uw
bijdrage leveren. Heeft u bijvoorbeeld een

onderneming en kunt u producten doneren of diensten leveren tijdens één van
onze activiteiten, dan horen wij dat graag!
Wij zijn ook op zoek naar locaties waar wij
onze posters op kunnen hangen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Indien
u een bijdrage wil leveren aan het project
kunt u contact opnemen met juf Karima.

Onze bankgegevens:
Rekeninghouder:
Stichting IGMG HASENE Hulporganisatie
Nederland
IBAN:
NL72ABNA0407566783
BIC: ABNANL2A
Omschrijving:
Schoolproject Ethiopië 2019

De Profeet Mohammed
(vrede zij met hem) zei:

“Wanneer een persoon
sterft, zijn zijn daden tot
een einde gekomen, met
uitzondering van drie
dingen: de doorlopende
liefdadigheid (Sadaqah
Jariyah), kennis waarvan wordt geprofiteerd
en een rechtschapen
kind dat voor hem bidt.”
(Muslim, Tirmidhi)
Wassalaam,

Team Ababil & El Furkan

Zie voor meer informatie
onze facebookpagina:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2511917502223611&
id=706081866140526&sfnsn=mo

www.deisbo.nl
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Assalaamoe aleykoum beste collega’s,

S

chrijflessen bedenken waarin
leerlingen hun creativiteit kwijt
kunnen, kan best lastig zijn. Als
leerkracht let je op de opbouw,
de grammatica en op allerlei zaken die
leerlingen uiteindelijk nodig zullen hebben wanneer zij technische en zakelijke
teksten dienen te schrijven. Wij verliezen soms uit het oog dat het creatief
schrijven erg belangrijk is om kinderen
te stimuleren om hun fantasievolle
gedachten op papier te zetten. Een beroepsschrijver kan immers niets zonder
zijn of haar fantasie.

Op basisschool Ababil zijn wij dit schooljaar gestart met een project van De
Schoolschrijver, genaamd ‘Van kop tot
staart’. In deze maand leren leerkrachten
op een structurele manier schrijflessen
verzorgen. Na de inspirerende kick-off
training mochten de leerkrachten de opgedane kennis in de praktijk brengen. In
elke les schreven de leerlingen een deel
van het verhaal, beginnend met een pakkend begin, daaropvolgend een meeslepend middenstuk en ten slotte een goed
slot. Na het intensieve traject werden
collega’s door de Schoolschrijver
bezocht en kregen zij opbouwende feedback. Over een aantal maanden zal de
laatste bijeenkomst plaatsvinden, waarin
we gezamenlijke afspraken zullen maken
om schoolbreed een leerlijn te ontwikkelen, zodat onze leerlingen goed worden
voorbereid om zichzelf te kunnen uiten.
Zowel mondeling als schriftelijk.
Groeten,

Werkgroep Taal
Basisschool Ababil
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Wie is de
meest
Innovatieve
Schoolleider
van het
Jaar 2020?
Op donderdag 31 oktober vond het afscheid
van de heer Ismail Taspinar plaats. De heer
Taspinar was 18 jaar voorzitter van College
van Bestuur bij SIMON Scholen. Van 1992 tot
2002 was de heer Taspinar directeur van de
ISBO.

D

e ISBO dankt de heer Taspinar voor zijn onvermoeibare inzet binnen het islamitisch onderwijs.
Wij wensen hem het allerbeste toe in de jaren die
nog komen gaan.

Om goede initiatieven van schoolleiders te
verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in
2020 de verkiezing 'Innovatieve Schoolleider van
het Jaar'.

L

eerlingen, leraren, bestuurders en andere schoolleiders
kunnen tot 21 januari hun schoolleiders nomineren. Uit
de nominaties stelt een vakjury een top 7 samen, deze
worden gepubliceerd op de website en in Kader Primair.
Tijdens het Schoolleiderscongres (AVS-congres) op 20 maart
2020 worden de uiteindelijke winnaars bekend. Nomineer nu
snel je favoriet via www.avs.nl/verkiezing.

Downloads en links
www.avs.nl/congres2020
www.avs.nl/verkiezing

Fi amanillah!

www.deisbo.nl

9

JURIDISCH

PERSBERICHT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP 30 OKTOBER 2019

Minister houdt zich niet
aan eigen beleidsregels
bij stopzetten bekostiging
Cornelius Haga Lyceum
Bij het stopzetten van de bekostiging van het Cornelius Haga
Lyceum heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media zich niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden. Daarom mag
hij de bekostiging niet per 1 december 2019 volledig stopzetten. Dat
staat in een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

D

e minister heeft zelf een beleidsregel vastgesteld voor het inhouden
van de bekostiging van scholen.
Die regel houdt in dat de bekostiging alleen wordt stopgezet als deze
eerst voor 15 procent is opgeschort, na
3 maanden voor 15 procent en na weer 3
maanden voor 30 procent is ingehouden,
én het bestuur dan nog altijd niet aan
de wettelijke voorschriften voldoet. Deze
beleidsregel heeft de minister in het
geval van het Cornelius Haga Lyceum
niet gevolgd: hij wil de bekostiging per 1
december 2019 meteen volledig stopzetten. De minister schendt dus zijn eigen
beleidsregel.

Reden
Waarom besloot de minister de bekostiging per 1 december 2019 te beëindigen?
Volgens de Onderwijsinspectie is er bij het
Cornelius Haga Lyceum sprake van wanbeheer. Om dat te beëindigen gaf de minister
scholenstichting SIO vorige maand een
zogenoemde aanwijzing om het schoolbestuur te vervangen. Die opdracht heeft SIO
niet opgevolgd. Daarna besloot de minister
per 1 december 2019 geen geld meer ter
beschikking te stellen voor de bekostiging van het Cornelius Haga
Lyceum.

En nu?
Hiermee is het laatste woord over het
Cornelius Haga Lyceum nog niet gezegd.
Deze uitspraak is alleen een voorlopig
oordeel van de rechter over het stopzetten
van de bekostiging per 1 december 2019.
Die stopzetting is nu voorlopig van de
baan. De rechtbank Amsterdam moet nog
een oordeel geven over de rechtmatigheid
van de aanwijzing die de minister gaf om
het schoolbestuur te vervangen. Daar
gaat deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dus niet over.

Andere uitspraak over extra geld
Tegelijk met deze spoedzaak had SIO nog
een andere zaak lopen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak. Die ging over extra
geld dat SIO had gevraagd voor meer
docenten op het Cornelius Haga Lyceum.
Volgens SIO besliste de minister daar
niet snel genoeg op. Daarover heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak vandaag
ook uitspraak gedaan. Het beroep van SIO
in die zaak is niet-ontvankelijk, omdat de
minister nog niet te laat is met zijn beslissing over de aanvullende bekostiging.

PERSBERICHT 30 OKTOBER 2019

Nieuwe serie
‘Ik in de MR?!’

O

uders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat
te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de
uitgave ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de
digitale minibrochures die Versterking
medezeggenschap op de www.infowms.
nl heeft gepubliceerd, staan antwoorden
op vragen die potentiële kandidaten
voor de MR en GMR in het primair en
voortgezet onderwijs zich vaak stellen.
Ook vertellen huidige (G)MR-leden uit
de verschillende geledingen over hun
ervaringen in de praktijk.
Waar praat de MR over mee, hoeveel tijd
kost het MR-lidmaatschap, wat levert
het op en over welke basiskennis moet je
beschikken? Ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel weten vaak
niet precies wat het MR-lidmaatschap
inhoudt en wat er van ze wordt verwacht.
Bestuurders, directeuren en MR-voorzitters/secretarissen kunnen mensen die
interesse hebben in de medezeggenschap
of kandidaten voor de (G)MR verwijzen
naar de minibrochures op infowms of
ze direct downloaden en versturen. Ook
handig als zich vacatures voordoen en je
via de nieuwsbrief of website een oproep
voor kandidaten doet!

Ga direct naar de minibrochures :
Ik in de MR?

Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een
initiatief van alle bij medezeggenschap
betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en
richt zich op medezeggenschapsraden en
bestuurders in het primair en voortgezet
onderwijs. Voor vragen over de inhoud of
interpretatie van de Wms gaat u naar het
contactformulier op infowms.nl.

Meer informatie vindt u op
https://infowms.nl/content/projectversterking-medezeggenschap.
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DATUM: 10 OKTOBER 2019 BRON: REFORMATORISCH DAGBLAD BEELD: ANP, ROBIN VAN LONKHUIJSEN.

Scholen moeten meer doen aan
burgerschap en digitale vaardigheden
Lessen over burgerschapsvorming en digitale vaardigheden
moeten scholieren in het basis- en het voortgezet onderwijs beter
voorbereiden op de toekomst.

D

at staat in een advies dat zo’n
150 leraren en schoolleiders
donderdagmiddag in Den Haag
overhandigden aan minister Slob
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De
onderwijsgevenden pleiten ook voor een
betere aansluiting tussen lesprogramma’s van basis- en middelbare scholen,
onder meer voor het vak Engels.
De commissie Curriculum.nu is in 2018
ingesteld door minister Slob om advies
uit te brengen over het curriculum; de
verplichte lesstof voor leerlingen. Dertien
jaar geleden werd dit programma voor het
laatst vastgesteld.
De leraren stelden een lijst op met uitgangspunten voor negen leergebieden,
waaronder Nederlands, Engels & moderne vreemde talen, rekenen & wiskunde,
mens & natuur en bewegen & sport. Voor
het eerst zijn er ook doelen geformuleerd
voor burgerschap en voor digitale vaardigheden.

Duurzaamheid
Bij burgerschap gaat het over het aanleren van de basiswaarden voor het samen
kunnen leven in een diverse democratische samenleving. Maar ook mondiale
thema’s waaronder duurzaamheid, moeten een plek krijgen bij dit onderdeel.
Op de basisschool moeten leerlingen zich
de eerste beginselen van programmeren
eigen maken en op de middelbare school
moeten ze zelf daadwerkelijk softwareprogramma’s leren schrijven. Maar ook mediawijsheid en capaciteiten om de juiste
informatie op internet te zoeken, horen bij
digitale vaardigheden.
De commissie Curriculum.nu wil niet dat
er nieuwe vakken bij komen. Het idee is
om burgerschap en digitale vaardigheden
vooral aan bod te laten komen in andere
vakken. Maar scholen die de vakken apart
aan willen bieden, hebben daarvoor wel
de mogelijkheid.
De bedoeling is dat minister Slob een
reactie gaat geven op de voorstellen van
de commissie en dan debatteert de Tweede Kamer erover. Als die instemt, gaat het

landelijk expertisecentrum SLO nieuwe
kerndoelen voor het basisonderwijs en
eindtermen voor het voortgezet onderwijs
ontwikkelen. Iedere school is gehouden
om die leerdoelen in het onderwijsprogramma op te nemen.

Seksuele diversiteit
De bouwstenen die donderdag werden
gepresenteerd, zijn globaal geformuleerd. Daarin staan geen concrete doelen,
bijvoorbeeld ten aanzien van seksuele
diversiteit. Scholen moeten daarin vrijheid
houden, zo is de opvatting van de commissie. In de Tweede Kamer vinden met name
de linkse partijen dat scholen op dit punt
minder vrijheid moeten krijgen dan ze nu
hebben.
De voorstellen van de commissie hebben
een 70/30-structuur: 70 procent van de
stof is bedoeld voor alle leerlingen. Uit
de overige 30 procent kunnen scholen en
teams hun eigen keuzes maken.
Om deze reden heeft de commissie in het
advies niet de wens van de regering opgenomen om het Wilhelmus aan te leren
aan de leerlingen. Daarover ontstond vorig
week al enige ophef. Volgens de opstellers
is het niet aan hen om daarover een besluit te nemen.
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Welke politieke partij komt er
nog écht op voor onderwijs?
Het basis- en voortgezet
onderwijs krijgen eindelijk extra
geld, maar leraren zijn woest.
Een „Haagse deal”, een „geniale
politieke zet”, een „vreselijk
begin van het weekend” – zo
reageerden docenten afgelopen
weekend op Twitter nadat
bekend werd dat het kabinet
460 miljoen euro investeert en
de bonden de geplande staking
zouden afblazen.

H

et nu toegezegde geld van het kabinet is grotendeels eenmalig – op
16,5 miljoen euro voor leraren in
het voortgezet speciaal onderwijs
na. Daar los je geen structurele problemen mee op, zeggen leerkrachten en
schoolleiders. Maar de publieke steun
voor hun standpunt is wellicht wél verdwenen. En, erger misschien: zelfs de
vakbonden, die er voor hen zouden moeten zijn, trokken hun oproep tot staking
aanvankelijk in.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) kwam
daar zondag na crisisberaad op terug.
Verschillende leraren hadden hun lidmaatschap toen al opgezegd. Ook CNV
Onderwijs liet zondag weten „een inschattingsfout” te hebben gemaakt door de
staking af te blazen.
Het laat de kloof zien tussen scholen aan
de ene kant en politiek en het bestuurlijk
middenveld aan de andere kant, waartoe
de traditionele vakbonden behoren. „‘Ons
kent ons’ in bestuurlijk Nederland”, twitterde de kleine vakbond Leraren in Actie.
„Ze naaien de leraren in het pak, weer.”
Die onvrede leeft ook in het hoger onderwijs. Tijdens de kabinetsperiode van
Rutte III was er bijna geen enkele onderwijsfunctie níet vertegenwoordigd op het
Malieveld. Van kleuterjuf tot vakleerkracht, van schoolleider tot
hoogleraar –

allemaal demonstreerden ze voor meer
salaris, minder werkdruk, om het lerarentekort en vooral tegen het onderwijsbeleid.

Een machteloos gevoel
Om die onvrede te vangen, sprak NRC,
voordat het akkoord over het extra geld
bekend werd, met rectoren, belangenverenigingen, leerkrachten en hoogleraren.
Welke politieke partijen komen volgens
het onderwijs nog voor hen op?
De meeste antwoorden beginnen met
‘geen een’ of ‘weinig’. Veel vertegenwoordigers van organisaties willen niet met
hun naam in NRC, of zelfs helemaal niet
praten. Dat zou de onderlinge relaties en
onderhandelingspositie in de gesprekken
met Rutte over extra geld schaden. Die
zou de afspraak afzeggen zodra er met
media wordt gesproken terwijl de onderhandelingen nog lopen, klinkt het.
Het gevoel dat er potentiële bondgenoten in Den Haag zitten, dat is een beetje
verdwenen”, vat vakdocent godsdienstige
vorming Willibrord van den Besselaar het
gevoel onder collega’s samen. „Dat geeft
een machteloos gevoel.” Wel woorden,
geen daden – zo wordt er over Den Haag
gedacht. En het gaat niet alleen over geld.
„Het respect voor het vak is laag. De politiek doet daaraan mee door het onderwijs
te overvragen en niet serieus te nemen”,
zegt Van den Besselaar.
De teleurstelling richt zich met name op
D66. Die partij presenteert zich al jaren
als dé onderwijspartij. In het
meest recen-

te verkiezingsprogramma is het eerste
hoofdstuk gewijd aan het belang van
onderwijs – dat moest beter en ambitieuzer. Dus de verwachtingen van de sector
waren hooggespannen toen de sociaal-liberalen aanschoven in de formatie. Ze
werden nog hoger toen de partij, voor het
eerst in haar geschiedenis, een minister
mocht leveren voor Onderwijs: Ingrid van
Engelshoven, die hoger onderwijs in haar
portefeuille heeft.

Stemming is omgeslagen
Die stemming is inmiddels volledig omgeslagen. Waarom zou je als academicus
nog op D66 stemmen, schreven twee
hoogleraren onlangs in een opiniestuk in
de Volkskrant. Bij de opening van het academisch jaar zei de Leidse rector Carel
Stolker dat de verhoudingen tussen politiek en universiteiten nog nooit zo slecht
zijn geweest. Actiegroep WO in Actie vindt
dat de partij het „dramatisch” doet, zegt
een woordvoerder tegen NRC. „Het beleid
is inhoudelijk en financieel een farce, de
langetermijnvisie ontbreekt en het hoger
onderwijs is er slechter aan toe dan ooit.”
Uit de hoek van het primair en voortgezet
onderwijs klinken soortgelijke geluiden,
maar dan over de Tweede Kamerfractie
van D66. „Alles waar ze voor waren, daar
zijn ze nu tegen. Beloftes maken ze niet
waar.”

Lees verder op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/03/
welke-politieke-partij-komt-er-nogecht-op-voor-onderwijs-a3978973
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DATUM: 30 OKTOBER 2019 BRON: SCIENCEGUIDE.NL TEKST: SICCO DE KNECHT FOTO: ZONDAG MET LUBACH – VPRO
leiding in het hoger onderwijs te genieten,
veel van hen kozen voor de lerarenopleiding basisonderwijs.” Tot 1987 heerste
echter nog het dogma dat meer dan één
juf of meester voor de klas slecht was
voor de kinderen. “Eind jaren ’80 kwamen
onderwijsbestuurders tot het inzicht kwamen dat ze niet iedereen konden verplichten in voltijd te werken.”

Valt het huidige lerarentekort terug te voeren op de introductie van
de pabo, zoals in het programma Zondag met Lubach werd gesteld?
“Dat is te kort door de bocht,” stelt associate lector Gerda Geerdink
(HAN), “maar het is hoog tijd voor maatregelen om de homogeniteit
binnen het basisonderwijs te doorbreken.”

I

n aanloop naar de onderwijsstakingen
op 6 november staat het lerarentekort volop in de aandacht. Onder de
hashtag #ikbengeentoprioriteit (spelfout intentioneel) bracht het programma
Zondag met Lubach afgelopen weekend
een item waarin het lerarentekort in
het basisonderwijs uitgebreid werd uitgemeten. Aan de hand van het dalende
percentage mannelijke leerkrachten
tussen 1980 en nu vroeg Lubach zich
af waarom er relatief zoveel minder
mannen voor de klas staan in het basisonderwijs.

Gerda-Geerdink
Om de drastische daling van het percentage mannelijke leraren in het basisonderwijs te duiden vroeg de redactie van
Zondag met Lubach cijfers op bij zowel
het ministerie, DUO als het CBS. Geen van
allen kon het ‘gat’ in de data tussen 1980
en 1994 dichten, maar de redactie van
het programma had wel een idee waar de
daling vandaan kwam: de invoering van
het basisonderwijs.
Lubach: “De invoering van het basisonderwijs had ook gevolgen voor de lera-

renopleiding. […] wie les wilde geven aan
groep acht moest ook opeens stage gaan
lopen bij groep een: de kleuters. En leren
hoe je snotneuzen en poepbillen moest
afvegen […] het kan best wel eens belangrijk zijn geweest dat relatief veel mannen
daar geen zin in hadden.”

Vooral meer vrouwen
Associate lector Kwaliteit van Lerarenopleiders Gerda Geerdink (HAN) was verrast
dat haar onderzoek werd aangehaald door
het programma om de bovenstaande stelling te onderbouwen. “Het is niet geheel
onwaar, maar ze hadden misschien even
moeten bellen.” Geerdink was hiervoor
lector Seksediversiteit in het Onderwijs.
Ze doet al sinds haar promotie onderzoek
naar het leraarschap op de basisschool en
heeft al vele theorieën de revue zien passeren over waarom er een lerarentekort is.
De cijfers die Lubach in de uitzending
gebruikte zijn in principe correct vertelt ze,
maar de presentatie vertekent ook enigszins het beeld. “Het zijn relatieve aantallen
van mannelijke leraren in het basisonderwijs die werden gepresenteerd. Hun aandeel is gedaald maar in absolute termen
zijn er niet zoveel minder mannen gaan
werken in het basisonderwijs of de pabo
gaan volgen. Het aantal vrouwen is gigantisch toegenomen in die periode en dat
heeft invloed op de procentuele verdeling.”
Die stijging zit hem in een combinatie
van factoren die zich uitstrekken over een
langere periode. “In de jaren ’70 werden
meisjes bijvoorbeeld steeds meer gestimuleerd om een op-

Het kwam onder andere door de gunstige
werkgelegenheid eind jaren ’80 – begin
jaren ’90 dat verplichte voltijdsaanstellingen niet meer geëist kon worden. “Voor
vrouwen was de keuze destijds om voltijds
te werken, of om voor de kinderen te zorgen. Zo was het in die tijd nog altijd. Maar
met de optie voor deeltijd werken in het
basisonderwijs kwam daar verandering
in.” Vooral meer vrouwen kozen voor het
basisonderwijs. Het aantal mannen bleef
redelijk gelijk.

Hogere uitval van mannen
“Sinds 2005 zien we een algemene daling
van de instroom in de pabo, zowel bij de
mannen als bij de vrouwen.” Die daling
heeft veel te maken met de instaptoets voor
de pabo. Deze werpt voor veel instromers
uit het mbo een te hoge drempel opw. “De
laatste jaren trekt de instroom weer aan,
maar we zijn nog lang niet op het niveau
van voor 2005. Bij de toegenomen aantallen
zitten meer jongens dan meisjes.”
Het feit dat alsnog maar vijftien procent
van de leraren op de basisschool man is,
heeft volgens Geerdink vooral zijn oorsprong in de uitval op de pabo. “Slechts
een derde van de mannen haalt uiteindelijk het pabo-diploma, ten opzichte van
meer dan de helft van de vrouwen. Daar
gaat iets mis en dat is waar wij in ons
onderzoek naar keken.”
De nadruk op het verhogen van de instroom van mannen is volgens haar dan
ook geen heilzame route. “Je kunt ze wel
verleiden om pabo te gaan studeren, maar
als ze er net zo hard weer uitvliegen heb
je er niets aan.” Dat vergt volgens haar
een integrale aanpak op het niveau van
het curriculum, de didactische aanpak en
organisatie van de pabo. “Je doet het in
ieder geval niet met het halveren van het
collegegeld voor de lerarenopleiding, dat
merken wij bij de pabo hier ook.”

Lees verder op:
https://www.scienceguide.
nl/2019/10/scheve-genderverdeling-in-po-komt-niet-door-afname-mannen/
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DATUM: 4 NOVEMBER 2019 BRON: NOS.NL FOTO: NOS

Meer particuliere
basisscholen:
kleinere klassen,
maar dat kost
wel wat
Kleinschalige klassen met
persoonlijke aandacht, tweetalig
onderwijs, theaterbezoeken
met de klas en een individueel
ontwikkelplan voor ieder kind.
Het particulier basisonderwijs
lijkt ongeveer alles te bieden
waar het in het reguliere
onderwijs aan schort.

D

e onvrede van zowel ouders als
leerkrachten over het bestaande
onderwijs, is de aanjager achter de
grote stijging van particuliere basisscholen in Nederland. In drie jaar tijd
steeg het aantal van 35 scholen in 2015
naar 60 scholen in 2018.
Een van die nieuwe scholen is basisschool
Florencius in Haarlem. De privéschool
opende vorig jaar september zijn deuren
en heeft nu 21 leerlingen. "Ouders vinden
het belangrijk dat er extra aandacht is
voor de kinderen. Niet alleen voor taal,
rekenen en spelling, maar ook voor hun
bredere talenten", zegt directeur Linda
Lambrechts.

Maximaal acht kinderen per klas
"We horen van ouders dat ze aanlopen
tegen volle klassen en het lerarentekort.
En van kinderen dat ze extra begeleiding
nodig hebben als ze moeite hebben om
mee te komen. Of dat ze juist meer uitdaging nodig hebben omdat ze vakken
te makkelijk vinden. Hier krijgen ze dat,
in klassen met maximaal acht kinderen
en een persoonlijk plan op maat", aldus
Lambrechts.

Voor Berend uit groep 8 maakt die individuele aandacht veel verschil: "Mijn resultaten zijn vooruitgegaan omdat ik hier
meer aandacht krijg. Ik word snel geholpen. Rekenen en spelling gaan veel beter
omdat ik mocht starten op een niveau dat
beter bij mij past."
Ook Sophies resultaten zijn vooruitgegaan: "Op mijn vorige school kon ik me
niet concentreren omdat er zoveel kinderen in de klas zaten. Ik vind het hier fijn,
omdat het hier veel rustiger is,"

Alleen voor de rijken
Omdat deze particuliere scholen geen
geld van de overheid krijgen, hangt er
een flink prijskaartje aan. Ouders betalen
minstens 3000 euro, maar er zijn ook
scholen waar meer dan 20.000 per jaar
voor moet worden betaald. De kosten voor
inschrijving of bijvoorbeeld een laptop
komen daar nog bij.
De ouders die het zich kunnen veroorloven, hebben het er voor over. Dat is
tegelijk de keerzijde, want volgens politici
en onderwijsdeskundigen werkt dit de
ongelijkheid in de hand.
"Dit is geen positieve ontwikkeling. Kinderen die geen rijke ouders hebben, kunnen
niet naar deze scholen toe, die wel veel
meer middelen hebben om kinderen
vooruit te helpen", zegt onderwijssocioloog Sara Geven. Ze verwijst naar cijfers
uit Engeland en Amerika waar veel privéscholen zijn. Daar blijkt dat leerlingen
van rijke ouders het op deze particuliere
scholen veel beter doen dan kinderen die
naar het reguliere onderwijs gaan.

'Zorg is terecht'
"Je wil wel dat alle leerlingen alle kansen
en potentie die zij hebben, kunnen benutten. En dat hun resultaten niet afhangen
van het geld dat hun ouders meebrengen", aldus Geven.
Directeur Lambrechts vindt die zorg terecht: "Ik vind het heel jammer dat onze
onderwijsvorm alleen kan voor kinderen
uit families die meer te besteden hebben. De minister van Onderwijs zou hier
moeten komen kijken, om te zien hoe het
ook kan, zodat het onderwijs passender
en toegankelijk kan worden gemaakt voor
alle kinderen."

Onderwijsvakbond AOb noemt het begrijpelijk dat ouders een privéschool voor
hun kind kiezen. "Deze mensen doen niks
verkeerd. Maar particulier onderwijs is
lang niet voor iedereen te betalen. Het is
heel verdrietig dat het ene kind naar een
privéschool gaat en de ander naar een
overvolle klas", zegt woordvoerder Simone van Geest.

Lees verder op:
nos.nl/artikel/2309058-meer-particuliere-basisscholen-kleinere-klassen-maar-dat-kost-wel-wat.
html
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01 NOVEMBER 2019 BRON: ARBEIDSMARKTPLATFORM PO
31 OKT. DOOR: DRS. MARTIN VAN DEN BOGAERDT

Oproep aan Tweede
Kamer: stem
tegen uitsluiting!
VOS/ABB roept met andere
belangenorganisaties de Tweede Kamer
op een initiatiefwetsvoorstel te steunen
dat uitsluiting van kinderen tegengaat.
In het voorstel staat dat geen enkele
school leerlingen mag uitsluiten als de
vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

S

cholen mogen nu nog wettelijk gezien leerlingen uitsluiten van bepaalde activiteiten
(bijvoorbeeld schoolreisjes en museumbezoek) en extra lesprogramma’s als ouders
niet de (volledige) ouderbijdrage hebben betaald.
VOS/ABB vindt dat niet kunnen: geen enkele
school mag leerlingen uitsluiten als de ouderbijdrage niet is betaald!
Het initiatiefwetsvoorstel dat dit moet regelen, komt
van Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint
van de SP. VOS/ABB en andere belangenorganisaties
willen er met hun oproep voor zorgen dat de Kamer
dit voorstel overneemt.
De oproep is verwoord in deze brief, die mede namens VOS/ABB door Ouders & Onderwijs naar de
Tweede Kamer is gestuurd.

Stijgend vertrek van leraren
uit de vier grote steden
naar schoolbesturen
in andere regio’s
In de vier grote steden neemt het aantal leraren primair
onderwijs dat vertrekt naar een andere regio aanzienlijk toe.
Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe leraren voor
terug. In 2017 verlaten 818 leraren deze steden en komen er
448 leraren voor terug. In 2013 gaat het om 128 vertrekkende
leraren en komen er 141 voor terug.

D

aarnaast zijn er ook regio’s waar zich meer leraren vestigen dan er
vertrekken, zoals in Midden-Gelderland. Dat blijkt voor het eerst uit
cijfers die CentERdata voor het Arbeidsmarktplatform PO heeft geanalyseerd. Gekeken is of leraren mobieler zijn wanneer de vraag naar
leraren toeneemt.
Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Het is zorgwekkend
dat juist in de grote steden, waar al een groot gebrek is aan leraren, het tekort
nog verder groeit. Dat leraren mobieler zijn, is op zich positief. Als zij vertrekken
uit steden en regio’s met veel arbeidsmarktproblemen en er te weinig nieuwe
leraren voor terugkomen, staan de schoolbesturen daar voor grote vraagstukken. Doordat het onderwijs dan niet meer goed te regelen is voor iedere klas en
ieder kind, rest hen geen andere keuze dan noodmaatregelen.’

Regio’s met meer dan twee procent vertrek
Vooral in 2017 is er in diverse regio’s een vertrekoverschot van meer dan 2 procent van het totaal aantal leraren. Dit betekent dat meer leraren de regio verlaten dan erbij komen. Dit geldt voor de regio’s Groot Amsterdam, Amsterdam,
Almere, Den Haag, Rotterdam en de Achterhoek. Dat zijn juist de regio’s met
een groot lerarentekort, de Achterhoek uitgezonderd.

Mobiel binnen de sector
Over het algemeen zijn leraren tegenwoordig mobieler. In 2013 verandert 3,9
procent van het totaal aantal leraren in het primair onderwijs van locatie binnen
het eigen schoolbestuur. In 2017 doet 4,7 procent van de leraren dat. Wat meer
opvalt, is de stijging van het aantal leraren in Nederland dat overstapt naar een
ander schoolbestuur: van 1.163 leraren in 2013 naar 5.414 leraren in 2017. Ton
Groot Zwaaftink: ‘Het lerarentekort biedt ook extra baankansen als je ervaringen wil opdoen op een andere school met mogelijk een andere visie, aanpak en
leerlingensamenstelling.’

Mobiele leraren
Mobiele leraren zijn vaak jong en mannen zijn mobieler dan vrouwen. Leraren
met een salaris in de laagste periodieken, dat zijn vaak de beginnende leraren,
zijn ook mobieler dan hun collega’s. Salaris lijkt echter geen doorslaggevende
reden te zijn: het salaris stijgt over het algemeen niet veel als je binnen een
schoolbestuur verandert van locatie of naar een ander schoolbestuur
gaat.
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Slob brandt vingers niet aan
stereotypen in lesboeken
De regering oordeelt niet over de inhoud van leermiddelen.
Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op
Kamervragen over stereotypen in lesboeken.

T

weede Kamerlid Kirsten van den
Hul (PvdA) had bij Slob aan de bel
getrokken naar aanleiding van
een onderzoek. Daaruit kwam
naar voren dat in lesmaterialen zoals
schoolboeken relatief weinig vrouwen of
mensen met een niet-westerse achtergrond staan. Als ze daar wel in staan,
dan is dat nogal eens als rolbevestigend
stereotype.
Slob zegt daar nu over dat het de regering
niet past daar een oordeel over te geven,
‘gezien de vrijheid van het onderwijs en
meningsuiting, de autonomie van scholen
en de professionele ruimte van leraren’.
‘De regering hecht eraan de formele verantwoordelijkheidsverdeling omtrent de
inhoud en (redactionele) uitvoering van
leermiddelen te respecteren’, aldus Slob.
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01 NOVEMBNER 2019 BRON: PORAAD.NL

Eenmalig geld voor onderwijs,
lerarentekort blijft urgent probleem
De PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een convenant ondertekend
waarmee er extra geld vrij komt voor het primair en voortgezet
onderwijs. De PO-Raad vindt het een mooi gebaar dat het kabinet
extra geld beschikbaar stelt, maar waarschuwt dat het de
fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost.

H

et kabinet maakt dit jaar 460 miljoen euro vrij voor het funderend
onderwijs. Het gaat hierbij om
incidenteel geld. Sociale partners
in het primair onderwijs maken over
150 miljoen euro afspraken in de cao. Al
het onderwijspersoneel krijgt een incidentele uitkering. Daarnaast komen er
middelen beschikbaar voor zij-instroom,
diplomagericht vso, samen opleiden en
werkdrukmiddelen.
Rinda den Besten, voorzitter van de PORaad: ,,Dit convenant laat zien dat het kabinet de problemen rondom het lerarentekort en werkdruk in het onderwijs serieus
neemt. Het oplopende lerarentekort is
een urgent probleem dat onze aandacht
vraagt. Wij blijven ons dan ook inzetten
voor rechtvaardige salarissen vergelijkbaar met het voortgezet onderwijs.’’

Meer geld voor diplomagericht vso
Bovenop de 150 miljoen voor het primair
onderwijs, komt met het sluiten van het
convenant structureel 16,5 miljoen euro
toe aan het diplomagericht voortgezet
speciaal onderwijs (vso). De PO-Raad
heeft eerder aangegeven dat het lerarentekort extra hard neerslaat op deze
scholen. Scholen in het diplomagericht
vso verliezen leraren aan het reguliere
voortgezet onderwijs omdat zij daar meer
salaris ontvangen. Het vrijgekomen bedrag kan ingezet worden om leraren in het
diplomagericht vso beter te belonen.

Meer middelen voor
zij-instroomtrajecten

Samen Opleiden en
Professionaliseren

Het kabinet stelt meer middelen beschikbaar voor zij-instromers. Zij-instroomtrajecten zijn populair in het primair
onderwijs. De PO-Raad heeft de afgelopen
jaren met succes gelobbyd voor verhoging
van de subsidie zodat meer schoolbesturen een zij-instromer aan kunnen stellen.
Ondanks de verhoging was de subsidie
helaas ontoereikend om alle aanvragen te
kunnen subsidiëren. Er komt in 2019 14,2
miljoen extra beschikbaar, waarmee alle
zij-instromers die dit jaar een aanvraag
hebben gedaan, alsnog aan de slag kunnen in het onderwijs.

Samen opleiden en professionaliseren
zou volgens de PO-Raad de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend
professionaliseren van leraren. Startende
leraren krijgen betere begeleiding, ook
na hun opleidingen als zij beginnen bij
een werkgever. Het zorgt er onder andere
voor dat startende leraren minder snel
uitvallen. Er komt de komende twee jaar
geld beschikbaar om Samen Opleiden en
Professionaliseren verder uit te breiden.
De sectorraden hebben samen met het
ministerie van OCW de ambitie om uiteindelijk alle studenten op deze manier op te
leiden.

Middelen uit werkdrukakkoord
eerder beschikbaar
Om de hoge werkdruk in het primair
onderwijs terug te dringen, sloten de
vakbonden en de PO-Raad met het kabinet het Werkdrukakkoord. Scholen en
schoolbesturen konden met het geld aan
de slag om het werken in het po aantrekkelijker te maken. De werkdrukmiddelen
worden gefaseerd toegekend aan de
sector. Het kabinet haalt nu eenmalig 97
miljoen euro naar voren om te investeren
in de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. Een speciaal deel hiervan
wordt gereserveerd voor intensivering van
de werkdrukmiddelen in het (voortgezet)
speciaal onderwijs.

Stakingen
De vakbonden hebben op woensdag 6
november een staking in het po en vo
aangekondigd. Met dit pakket aan maatregelen zijn de stakingen van de baan. Daar
waar scholen acties hebben voorbereid
voor 6 november vragen wij schoolbesturen er begrip voor te hebben als deze
acties doorgang vinden. De actiedag kan
gebruikt worden om samen het gesprek
aan te gaan over werkdruk, salaris en
aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs.
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DATUM: 1 NOVEMBER 2019 BRON: UTRECHT.NIEUWS.NL

HU start Centre of Expertise voor
het onderwijs: Talent & Skill
Hogeschool Utrecht start een nieuw Centre of Expertise: ‘Talent
& Skill, Onderwijsdoorbraken voor de toekomst’. Het centrum
richt zich op de vraag hoe je nieuw onderwijs kunt vormgeven
en organiseren waarmee mensen in een stedelijke omgeving
kunnen worden toegerust op nieuwe, complexe uitdagingen en een
onzekere toekomst.

D

e onderwijssector staat voor grote
opgaven. Het lerarentekort, de
toenemende diversiteit van de
leerlingenpopulatie en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van
digitalisering stellen scholen voor uitdagingen die vragen om innovatie, structuurdoorbreking en meer samenwerking. Hogeschool Utrecht (HU) beschikt
over een breed pakket aan lerarenopleidingen en onderzoeksgroepen gericht
op de educatieve sector en heeft een
sterke relatie met de scholengroepen in
stad en regio. Ze ziet het als opdracht
om samen met het scholenveld van
primair onderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo de uitdagingen waar de sector voor staat op
te pakken en te werken aan
oplossingen.

Daarom investeert de HU in de oprichting
van het Centre of Expertise Talent & Skill.
Dit nieuwe centrum richt zich op de brede
educatieve sector en gaat via experimenten vernieuwing aanjagen en de samenwerking tussen de verschillende opleidingen, het onderzoek en het werkveld
versterken. Om dit te bereiken, zal onder
andere worden samengewerkt met andere hogescholen, de Universiteit Utrecht en
besturen van scholen in de regio. Zo wil
het centrum gaan bouwen aan een educatieve infrastructuur die beter in staat is
in te spelen op de snelle veranderingen in
het onderwijsdomein. Op 6 november is
er een officiële startbijeenkomst van het
centrum.

Cor de Raadt is aangesteld als kwartiermaker van het nieuwe Centre of Expertise.
Hij is momenteel interim-directeur van
het Seminarium voor Orthopedagogiek
van de HU. De Raadt: “In onze zoektocht
naar vruchtbare onderwijsoplossingen is
in ons Centre of Expertise een belangrijke
rol weggelegd voor het realiseren van
inclusiviteit en het benutten van diversiteit. We willen werken aan de toekomst
van én met jongeren. Met ruimte voor
meer wisselende leer- en werkpraktijken.
Daarvoor heeft onze stedelijke regio een
enorm potentieel.”
Talent & Skill wordt het derde Centre of
Expertise van de HU, na U CREATE (voor
de creatieve industrie en gezondheidszorg) en Smart Sustainable Cities (voor
duurzame stedelijke ontwikkeling). Deze
centers dragen door hun actieve positie
tussen werkveld, onderzoek en onderwijs
bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. Door hun wendbare
organisatievorm en binding met het onderzoek hebben ze de kracht om flexibel
in te springen op behoeften en vraagstukken vanuit het werkveld.
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DATUM: 29 OKTOBER 2019 BRON: NRCLIVE.NL DOOR: LANDELIJK KENNISCENTRUM CURRICULUMONTWIKKELING

Onze leeslessen zetten kind op achterstand
Stop de leeslessen met losse
teksten en lijsten met vragen
bij de tekst. Kinderen, vooral
de minder taalvaardige,
missen de woordenschat en
achtergrondkennis om losse
teksten over willekeurige
onderwerpen goed te begrijpen.
Leer lezen aan de hand van
thema’s: dat werkt voor alle
leerlingen beter.

L

ezen is de basis voor het leren.
Maar leren we kinderen lezen op
de juiste manier? Nederland is
een van de weinige landen waar
aparte lessen begrijpend lezen worden
gegeven. Dat is opmerkelijk, want we
weten dankzij onderzoek al dertig jaar
dat zulke lessen voor veel leerlingen
niet werken.* “Als kinderen te weinig
voorkennis en te weinig woordenschat
hebben, snappen ze veel teksten niet.
Voorkennis is heel belangrijk voor succesvol leesonderwijs”, zegt Gerdineke
van Silfhout, leerplanontwikkelaar Nederlands bij SLO.
“Veel kinderen in de stad hebben bijvoorbeeld geen idee wat een kruiwagen is. Als
je onvoldoende woorden kent, kun je de
informatie niet verbinden met je voorkennis,” Aldus Van Silfhout. Zo komt het dat
veel van onze leesopdrachten en -toetsen
niet de leesvaardigheid, maar de algemene ontwikkeling van kinderen meten.

Zo krijgen kinderen een
hekel aan lezen
Er is nóg een argument tegen aparte leeslessen. Kinderen krijgen door deze lessen
een hekel aan lezen. Lekker doorlezen, je
inleven in een verhaal of verdiepen in een
technisch onderwerp is er niet bij.
Het blijkt veel zinvoller om teksten te
zoeken bij een thema waar je als docent
toch al mee bezig bent. Kinderen kunnen
die nieuwe kennis vervolgens integreren
in de voorkennis die ze al hebben. Stel dat
je bij aardrijkskunde het thema ‘leven in
de oceaan’ behandelt. Van Silfhout: “Je
gebruikt een krantenartikel over de oceaanveger van Boyan Slat, bekijkt een film
en laat de leerlingen een aansprekend en
passend boek lezen. Zo bouwen de leerlingen over dat onderwerp een woordenschat en basiskennis op.”

Er ligt momenteel erg
veel nadruk op lees
motivatie. Dat is heel
belangrijk, maar niet
voldoende voor onvoldoende taalvaardige
leerlingen. Alle onderdelen van lezen moeten
aan bod komen.
Tijdens het werken aan het thema zorg je
dat alle onderdelen van lezen aan de orde
komen. Je kiest een onderwerp dat de
leesmotivatie prikkelt, activeert de voorkennis, behandelt een stukje grammatica,
bouwt aan de woordenschat, enzovoort.
“Er ligt momenteel erg veel nadruk op
leesmotivatie. Dat is heel belangrijk,
maar niet voldoende voor onvoldoende
taalvaardige leerlingen. Alle onderdelen
van lezen moeten aan bod komen.” meent
Van Silfhout.

Nog zo’n tip: bied vooral rijke teksten aan.
Dat is cruciaal voor woordenschatontwikkeling. Veel leraren denken leerlingen te
helpen met simpele teksten, maar ook
zij moeten zich straks kunnen redden in
de maatschappij. Scheep hen niet af met
Youtube-filmpjes, maar gebruik deze
samen met jouw uitleg als opstap naar
een mooie tekst.

Leesoffensief voor iedereen
Scholen, doe je voordeel met het leesoffensief waartoe de Onderwijsraad en Raad
voor Cultuur oproepen. Grijp deze kans
om na te denken over effectief taalonderwijs. Zo geef je alle leerlingen de ruimte
op optimaal leesplezier, kennis en leesvaardigheid.
* Recht, D. R. & Leslie, L. (1988). Effect of
Prior Knowledge on Good and Poor Readers’ Memory of Text. Journal of Educational Psychology, 80, 16-20.

Straal enthousiasme voor lezen uit
Wat ook werkt: leraren die enthousiasme
uitstralen voor lezen. Lerarenopleidingen
die leesschuwe studenten wakker kussen
door hen 25 nieuwe kinderboeken te laten
lezen. Leraren die als team bouwen aan
effectief taalonderwijs. De school die ouders informeert over hoe je een positieve
leeshouding ontwikkelt. En nauw samenwerkt met de bibliotheek.
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DATUM: 30 OKTOBER 2019 BRON: NJI.NL

Werken met meldcode
kindermishandeling op school.
Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de verbeterde meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Maar hoe
kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren
en aanpakken? De brochure 'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' informeert professionals
over het gebruik van de meldcode en de 'Handleiding teamleergesprek' kan helpen om hierover samen
in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

O

nderwijsprofessionals zijn verplicht de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij
vermoedens van kindermishandeling. Per 1 januari 2019
is de meldcode verbeterd en aangescherpt. De meldcode
is bedoeld als houvast en als instrument om samen stappen
te zetten en beslissingen te nemen.
De handleiding Teamleergesprek is bedoeld voor intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen
in het basis- en voortgezet onderwijs. De handleiding biedt
handvatten voor het voeren van een gesprek met het team over
het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode biedt een afwegingskader waarmee professionals
in het onderwijs kunnen bepalen of een melding bij Veilig Thuis
noodzakelijk is en of hulp bieden mogelijk is. In de brochure
'Kindermishandeling zien en samen aanpakken' wordt de meldcode stap voor stap doorlopen en aangevuld met tips over hoe de
meldcode een plaats kan krijgen in de ondersteuningsstructuur
van de school.
Deze publicaties zijn uitgebracht in aanloop naar de Week tegen
Kindermishandeling, die plaatsvindt van 18 november tot en met
24 november met als thema: leren van de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met
kindermishandeling.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie
 Ji-publicatie Kindermishandeling
N
zien en samen aanpakken (po)
 Ji-publicatie Kindermishandeling
N
zien en samen aanpakken (vo)
N Ji-handleiding Zien en samen aanpakken (po)
N Ji-handleiding Zien en samen aanpakken (vo)
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Mensen willen kindermishandeling
liever niet zien. Daarom doen de
meesten helemaal niets.
Kim van Laar

20 NOVEMBER 2019 • BRON: NOS.NL/NIEUWSUUR TEKST MARLOES ELINGS

Kindermishandeling weinig gemeld door
leraren, ondanks strengere meldcode
"In mijn dertigjarige onderwijscarrière heb ik drie meldingen van
kindermishandeling gedaan", vertelt basisschooldirecteur Hans Vos.
"Ik heb het idee dat we onze leerlingen goed in de gaten houden, en
weten wat er thuis speelt. Maar wellicht missen we ontzettend veel."

V

olgens minister Hugo de Jonge
(VWS) zit in iedere klas gemiddeld
één kind dat thuis wordt verwaarloosd of misbruikt. Jaarlijks gaat
het om zo'n 119.000 kinderen, en tientallen van hen overleven dat geweld niet.
Er wordt al jaren van alles gedaan om
deze aantallen naar beneden te krijgen.
Tv-campagnes, een heuse taskforce en
sinds zes jaar een wettelijke meldcode
die begin dit jaar stevig is aangescherpt.
Sinds 2019 moet elke school, zorginstelling en gemeente bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling melding doen
bij organisatie Veilig Thuis. Bedoeling is
om slachtoffers eerder te ontdekken en
sneller hulp te bieden.

Drempel om te melden
Ondanks de strengere meldcode blijft het
aantal meldingen uit het onderwijs aan
Veilig Thuis, opvallend laag. In de eerste
helft van 2018 ging het volgens CBS-cijfers om slechts twee procent van alle
meldingen.
En de eerste maanden van dit jaar om een
schamele vier procent.

Uit recent internationaal onderzoek blijkt
het aantal meldingen uit het onderwijs in
Engeland en Duitsland veel hoger te zijn.
"In Engeland gaat dat om 25 procent en in
Duitsland om 21 procent van alle meldingen", vertelt hoogleraar Orthopedagogiek
Hans Grietens. "In die landen is de drempel om kindermishandeling te melden
blijkbaar veel lager."
"Nederlandse leerkrachten willen het
vertrouwen van de ouders niet verliezen",
weet Tea Hol, directeur van de vereniging
voor aandachtsfunctionarissen LVAK. "En
ze weten vaak niet goed hoe ze het moeten aanpakken als ze zich zorgen maken
over kinderen in hun klas. Ook al is er nu
een duidelijke meldcode."
Kim van Laar heeft in jaar jeugd zelf te
maken gehad met mishandeling. Zij geeft
nu met Team Kim les op scholen om kindermishandeling bespreekbaar te maken.
Zij zegt onomwonden dat docenten soms
het lef niet hebben om actie te ondernemen. "Mensen willen kindermishandeling
liever niet zien.

Het maakt hun onmachtig. Daarom doen de
meesten helemaal niets."

Aandachtsfunctionaris
Het kabinet verwacht sinds de invoering
van de strengere meldcode van scholen
dat zij een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aanwijzen; hij of zij is degene met wie collega's dienen te overleggen
over hun zorgen om een kind. Maar dat
heeft het kabinet niet verplicht gemaakt.
Wel is in de wet opgenomen dat er een
'deskundig persoon' op school moet zijn.
Schoolleider Hans Vos heeft geen aandachtsfunctionaris op basisschool de
Lispeltuut. En heeft niks met protocollen. "Ik begrijp dat we iedereen moeten
redden van ellende, maar ik geloof niet
dat zo'n verplichte meldcode werkt. Als
ouders worstelen met opvoeden, dan ga
je helpen."
Tea Hol noemt deze werkwijze risicovol.
"Als een school de verplichte meldcode
niet nodig denkt te hebben, dan zie je
onvoldoende wat er aan de hand is. Onderzoek wijst uit dat er gemiddeld één
kind in de klas wordt verwaarloosd of
mishandeld. Als je de verplichte meldcode
nauwelijks gebruikt, dan zie je niet voldoende, en ontneem je het kind als ook de
ouders een kans op hulp."
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22 NOV. 2019 BRON: TELEGRAAF.NL FOTO: ANP

AMSTERDAM - Minister Slob (Onderwijs) heeft een pijnlijke tik op
de vingers gekregen van de Raad van State. Het stopzetten van
de financiering van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum per
1 december 2019 mag niet doorgaan. De CU-bewindsman heeft
volgens het hoogste rechtsorgaan de beleidsregels van het eigen
ministerie genegeerd.

D

irecteur Soner Atasoy van het Haga
Lyceum noemt de uitspraak ’positief met een knipoog’. De knipoog
verwijst naar de lange strijd, die
hij nog steeds voor zich ziet. „Eigenlijk
kunnen zowel wij als de minister niet
zo heel veel met deze uitspraak. Want
alles blijft bij hetzelfde.” Dan fel: „Het
wordt wel tijd dat de minister zijn eigen
rechtsstaat respecteert.”

Vastberaden
Atasoy, die het Haga in 2017 in Amsterdam Nieuw-West oprichtte, zat vrijdagmiddag samen met een handvol leraren in
de lerarenkamer. Er was geen sprake van
een uitbundige sfeer, wel van een vastberaden houding. Atasoy: „Opnieuw blijkt
deze school zich niet schuldig te maken
aan ondemocratische of anti-integratieve
aspecten. Iedere keer proberen ze ons te
breken, maar de rechter stelt de minister
in het ongelijk om ons geld in te houden.”
De Raad van State heeft zich in de uitspraak echter niet inhoudelijk uitgelaten over de school.

Het oordeel betreft vooral het feit dat Slob
zijn eigen regels niet volgde. Het Haga
Lyceum mag niet ineens voor honderd
procent gekort worden.
De minister had eerst vijftien procent van
het schoolbudget moeten inhouden. Dat
had hij mogen verhogen naar dertig procent als het schoolbestuur de wettelijke
voorschriften zou blijven wegwuiven. Bij
een dergelijk halsstarrige houding mag
een schoolbudget tot slot voor honderd
procent worden gekort.
Minister Slob gaf er zijn eigen draai aan:
„De rechter heeft nog geen inhoudelijk
oordeel gegeven over mijn aanwijzing. Die
zaak vindt plaats op 9 december en die
zie ik met vertrouwen tegemoet”, liet de
CU-bewindsman weten. „Ik hou onverminderd grote zorgen over de situatie op
deze school. Het doel van mijn maatregel
is niet dat de school sluit, maar dat het
bestuur plaatsmaakt. De directeur weigert keer op keer in het belang van de
leerlingen plaats te maken.”
Atasoy denkt niet aan opstappen. „Sinds
de start van onze school hebben wij onophoudelijk de inspectie over de vloer.
Sinds ons idee over de oprichting van deze
school in 2012 hebben we bij elkaar 46
rechtszaken gevoerd.

Leerlingen en schoolleiding eerder
deze maand bij het gerechtshof in
Den Haag, waar het hoger beroep van
het Cornelius Haga Lyceum dient.

Het wordt tijd dat de minister gaat zeggen
’er is hier sprake van onschuldpresumptie’. Er zijn geen strafbare feiten gevonden. Dan moet hij ook een keer het voordeel van de twijfel durven geven.”

Noodzaak
Overigens lopen er nog meer rechtszaken
rond het Haga Lyceum. Bij bovenstaande
uitspraak was door de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) ook gewezen op de
noodzaak voor meer geld, omdat het Haga
Lyceum tegenwoordig 46 leraren in dienst
heeft. Volgens Atasoy zijn dat er twintig
meer dan vorig jaar.
De minister zou voor deze leraren ook de
beurs moeten trekken. Omdat dit sinds
het begin van het schooljaar niet is gebeurd, had SIO dit ook bij de Raad van
State aanhangig gemaakt. Het beroep van
SIO is echter niet-ontvankelijk verklaard,
omdat de minister nog niet te laat is met
zijn beslissing over de aanvullende bekostiging.

BEKIJK OOK:
 aga Lyceum dreigt alsnog
H
financiering te verliezen
 ieuwe bestuurder Haga Lyceum
N
mag nog niet beginnen
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Waar knelt het
bij de cao primair
onderwijs?
De onderhandelingen voor
een nieuwe cao in het primair
onderwijs zijn vorige week
vastgelopen. Gisteren werd
bekend dat Mariëtte Hamer,
voorzitter van de SociaalEconomische Raad, gaat
bemiddelen. Welke onderwerpen
zijn belangrijk volgens de AOb?
De gezamenlijke vakbonden eisten voor
het jaar 2019 een loonsverhoging van 5
procent. Alleen zo valt er een begin te
maken met het dichten van de loonkloof.
Zolang er geen extra structureel geld
van het kabinet komt, valt die stap niet te
maken. De AOb is na raadpleging van de
leden aan de onderhandelingstafel gaan
zitten om er voor te zorgen dat het geld
dat wel beschikbaar is, zo snel mogelijk
wordt uitbetaald.
Voor 2019 heeft het kabinet voor de
normale jaarlijkse loonsverhoging 3,13
procent uitgetrokken. De loonruimte voor
2020 is nog geheim. De werkgeversorganisatie PO-raad heeft wel een inschatting
gekregen van het kabinet, maar deelt die
niet met de bonden. Dat soort onnodige
geheimhouding bemoeilijkt overigens
altijd de cao-onderhandelingen.

De gezamenlijke vakbonden eisten voor het
jaar 2019 een loonsverhoging van 5 procent
Schatting
De onderhandelaars van de AOb hebben,
op basis van hun kennis en beschikbare
informatie, wel een schatting kunnen
maken. Die komt voor 2020 vermoedelijk
op 2,9 procent, dus pakweg 0,24 procent
per maand. De vrees was dat een deel
daarvan naar stijgende pensioenpremies
zou moeten, maar die zorg is afgelopen
week weggenomen door minister Wouter
Koolmees van Sociale Zaken.
Met die gegevens hebben de vakbonden
de eis van 3 procent op tafel gelegd voor

de twaalf maanden: van 1 maart 2019
tot 1 maart 2020. Het gaat dan om de 2,5
procent loonruimte van 2019 en voor twee
maanden van 0,5 procent van 2020.

onderwijsondersteunend personeel en de
(adjunct)-directeuren aan de beurt zijn.
Dat is terecht en ook een belangrijk onderwerp voor de AOb.

De werkgevers boden 3 procent vanaf 1
augustus 2019 tot 1 juli 2020. Deze andere
data kosten de leden bijna een vol procent
loonsverhoging. De AOb rekent namelijk
vanaf de afloopdatum van de vorige cao: 1
maart 2019. Wanneer de loonsverhoging
tot 1 juli 2020 geldt, hebben we het dus
over zestien maanden in plaats van twaalf.
Dat wil zeggen dat er over die periode een
loonsverhoging van 4 procent zou moeten
zijn. Een procent méér, die doorwerkt in
het pensioen en de sociale regelingen.

Vorig jaar was de extra loonsverhoging –
structureel 270 miljoen euro – uitsluitend
beschikbaar voor het aanpassen van de
functiebeschrijvingen en salarissen voor
leerkrachten. Dat was expliciet opgenomen in het regeerakkoord en het geld had
daarmee dus een vaststaande bestemming: de lerarensalarissen.

Voor de AOb is het van groot belang dat
het primair onderwijs niet weer verder
gaat achterlopen op andere sectoren.
Daar is de gemiddelde loonstijging rond
de 3 procent per jaar. Bij een looptijd tot 1
juli 2020 is een bod van 4 procent nodig.
Voor de bonden zit er wel enige rek in de
looptijd, in verband met kosten voor ander
onderwijspersoneel, zoals een betere
inschaling van onderwijsondersteuners en
directeuren. De werkgevers willen de kosten daarvan nu al in mindering brengen,
terwijl die verbeteringen pas op 1 augustus 2020 ingaan. De AOb vindt dat die
kosten pas meegerekend kunnen worden
als ze er ook daadwerkelijk zijn, maar een
één maand langere looptijd tot 1 augustus
2020 is daarom wel bespreekbaar.
De marges binnen de cao zijn en blijven
krap, daarom blijven wij in de tussentijd
actievoeren voor structureel extra geld
voor het primair onderwijs.
Positie onderwijsondersteuners en (adjunct)-directeuren
Vanuit de leden klinkt regelmatig de opmerking dat bij de afspraken voor een
nieuwe cao nu het

In de huidige cao-onderhandelingen zet
de AOb stevig in op een vernieuwd evenwichtig loongebouw. Oop’ers en schoolleiders zijn immers essentieel voor het
goed functioneren van een school. Dat
betekent dat, na de aanpassing van de
leraarsfuncties, nu vooral gekeken is naar
deze functies.
Er zijn nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt
die, als er een akkoord wordt gesloten,
als toetssteen gaan gelden. Voor de onderwijsassistenten is er een functiereeks
gemaakt, zodat doorgroeien mogelijk
wordt. Besturen moeten voor 1 augustus
2020 hun functies actualiseren. Zolang er
geen akkoord is, gelden ook de voorbeeldfuncties nog niet.

Bovenwettelijke uitkeringen
Wie werkt in het primair onderwijs heeft
als hij of zij werkloos wordt net als iedereen recht op ww. In de cao zijn daarnaast
afspraken gemaakt over een aanvullende
werkloosheidsuitkering, de bovenwettelijke uitkering.

Lees verder op:
 ww.aob.nl/nieuws/waar-kneltw
het-bij-de-cao-primair-onderwijs/
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Muslim faith schools
lead the pack in UK
top schools list
Top three positions in a ranking of every British
school were taken by schools which say they are
run according to Islamic values.

DATUM: 6 NOVEMBER 2019 BRON: OMROEPWEST.NL FOTO: ANP

Onderwijs zint op
vervolgacties
na staking
DEN HAAG - De acties in het onderwijs gaan door.
In welke vorm is nog onbekend, de Algemene
Onderwijsbond (AOb) gaat zich daar de komende
dagen en weken op beraden. 'We hebben vandaag
gedaan wat we moesten doen. Het is duidelijk
dat de actiebereidheid heel groot is, dus wij gaan
door', zegt de woordvoerster van de AOb.

L

eraren, schoolleiders en andere werknemers uit het onderwijs eisen dat de politiek de problemen in het onderwijs het hoofd biedt, zoals het lerarentekort en de hoge
werkdruk die daarmee samenhangt. Ook willen ze meer
loon.
Volgens de AOb heeft actievoeren zin. 'Van de zomer was er
geen geld. Daarna kwam de operatie-ducttape, met incidenteel
geld. Maar er moeten structurele oplossingen komen', aldus de
woordvoerster van de grootste onderwijsbond. De AOb hoopt dat
verantwoordelijk minister Arie Slob 'voor zijn sector gaat staan'
en met meer komt dan de eenmalige 460 miljoen euro die het
kabinet wil investeren in onderwijsverbeteringen.

M

uslim faith schools have topped the British government’s ranking of secondary school performance, taking the top three positions and securing a total of four
in the top ten.

Top of the pack was Tauheedul Islam Girls' High School in the
northern English town of Blackburn, followed by Eden Boy's
school in Birmingham and the Eden Girl's School in neighbouring Coventry.
All three say they are run according to Islamic and British values.
The list collated every year by the government ranks schools
across the country on measures including academic attainment
and the percentage of students who stay on for further education.
In the UK, compulsory education ends at the age of 16, after which
students can either leave to enter the job market or go on to further education.
According to the ‘Progress 8’ framework that the UK government
uses to measure performance, schools are judged according to
the progress students make in addition to the grades they achieve.
At Tauheedul Islam 83.3 percent of students got high passing
grades in English and Mathematics, while the institute got a 69.9
point score on the Progress 8 scale. It was the fourth consecutive
year that the school had topped the national table.
All of the top three were classified as ‘Well Above Average’ in
terms of attainment by the government and were judged to be
‘outstanding’ by Ofsted - the British government body charged
with ensuring educational quality for both state and privately
owned schools.
In a statement, the Muslim Council of Britain (MCB) said that the
statistics showed faith schools were performing well despite the
negative perceptions surrounding them.
“Credit must go to the teachers, parents, and of course students,
at these high performing Muslim faith schools for their excellent
achievement,” said Secretary-General of the MCB Harun Khan.
“Their results show that with hard-work and dedication children of
all backgrounds and in any educational setting can achieve their
utmost.”
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Duurzaam leren leven met de
nieuwe groene Bosatlas
Hoe behandel je duurzaamheid op school? De nieuwe Bosatlas
van de Duurzaamheid moet uitkomst bieden. Voor het eerst wordt
studenten van de lerarenopleiding gevraagd mee te denken voor het
bijbehorende lesmateriaal.
Opdracht: ga naar buiten, op zoek naar
waterstofbussen in Rotterdam-Zuid.
‘Duurzaam vervoer zegt middelbare scholieren heel weinig: ze weten niet dat de
bus die ze nemen op waterstof rijdt. Zo
verplaats je het naar hun belevingswereld’, vertelt Alicia Mijnans (21), toekomstig docent aardrijkskunde.
Op de zevende verdieping van de Hogeschool Rotterdam leggen studenten van
de lerarenopleiding de laatste hand aan
hun eigen lessen voor bij de Bosatlas van
de Duurzaamheid, een speciale uitgave
van de bekende Bosatlas. Het boek behandelt in 150 pagina’s onder meer klimaatdoelstellingen, circulaire economie,
voedselverspilling en de Natura 2000-gebieden. De studenten hebben de opdracht
gekregen aanvullend lesmateriaal te bedenken: opdrachten, excursies of vragen
waarbij leerlingen de nieuwe Bosatlas
moeten gebruiken.
Er zijn de afgelopen jaren vaker speciale
thema-edities van de Bosatlas verschenen, maar dit is de eerste keer dat de
lerarenopleidingen een bijdrage leveren
aan het lesmateriaal. Begin volgend
jaar worden, met ondersteuning van
verschillende ministeries en sponsoren
uit het bedrijfsleven, tienduizend gratis
exemplaren van de atlas verspreid onder
middelbare scholen in Nederland, samen
met een selectie van het materiaal dat de
studenten ontwikkeld hebben.

Waterwandeling
Met de kranen en schoorstenen van de
haven op de achtergrond laten ze zien wat
ze hebben bedacht. Een waterwandeling
door Rotterdam bijvoorbeeld. ‘Wij wilden
de lesmethode graag toepassen op onze
eigen stad’, zegt Lennard Glasbeek (21,
aardrijkskunde). Tijdens de wandeling
moeten leerlingen watermonsters nemen
uit de Westersingel en de Leuvehaven, de
monsters testen en vergelijken. ‘Bij het
onderzoek komt de Bosatlas kijken.’
De leerlingen worden verwezen naar een
van de pagina’s over zoet water in Nederland en een kaart met duurzaamheidsi-

nitiatieven voor de Maas. Feitje: de rivier
is verantwoordelijk voor bijna 10 procent
van het zoete water dat Nederland binnenkomt.
De gedetailleerde atlas levert de vierdejaarsstudenten soms ook nieuwe inzichten op. ‘Ik wist niet hoe weinig zoet water
beschikbaar is en hoe efficiënt we daarmee moeten omgaan. Dat proberen we
met deze opdracht de leerlingen ook mee
te geven. In Nederland zijn we gewend altijd goed drinkwater te hebben, maar dat
is helemaal niet zo vanzelfsprekend’, zegt
Rick (23, geschiedenis). Van al het water
op aarde is 3 procent zoet en daarvan is
slechts 0,26 procent direct bruikbaar.
‘Ons weer lijkt steeds meer op dat van
Midden-Frankrijk’, staat bij een temperatuurkaartje van Nederland waarop
Bordeaux de plek van Vlissingen heeft
ingenomen. Wie denkt dat de warmte
goed nieuws is, kan doorbladeren naar
hoofdstuk 5, ‘Water’: ‘9 miljoen Nederlanders wonen in overstroombaar gebied.’
De atlas laat er geen twijfel over bestaan:
klimaatverandering is een probleem, de
mens heeft een belangrijk aandeel in het
veroorzaken van dit probleem en is dus
verantwoordelijk voor het oplossen ervan.

Actueel boek
Veel hoofdstukken en kaartjes in de Bosatlas gaan over die oplossingen én over
wat er al gedaan wordt, van minder vliegen tot plannen voor waterstoffabrieken
op de Noordzee. Dit maakt het een actueel boek – zelfs het hitterecord van enkele
maanden geleden is erin verwerkt – en
laat zien hoe er nu over klimaat gedacht
wordt.
Maar is duurzaamheid en klimaatverandering niet een te politiek thema? Kun
je dat zomaar bij middelbare scholieren
neerleggen? Hanneke Maasland, coördinator van de minor Big History en Duurzaamheid aan de Hogeschool Rotterdam,
vindt van niet: ‘Wij houden ons uit de politieke discussie en zitten zo dicht mogelijk
op de wetenschap’, aldus Maasland. ‘En
hier is wetenschappelijke consensus over.’
De Hogeschool orga-

niseert ook jaarlijks een discussie rondom
klimaat. ‘Vroeger verdedigde één groep
studenten het standpunt dat het klimaat
verandert door menselijk toedoen, een
andere groep vertegenwoordigde de klimaatsceptici’, zegt Maasland. ‘Maar daar
zijn we vier jaar geleden mee gestopt: dat
standpunt is gewoon niet meer houdbaar.’
Inmiddels is het duurzaamheidspakket
een van de grootste minoren aan de lerarenopleiding. De meesten worden later
leraar aardrijkskunde of biologie, maar
geschiedenis en natuurkunde zitten er
ook bij.
Natuurkundeleraar in spe Mark Pedersen
(23) bedacht samen met zijn groep een
excursie naar de raffinaderij van ExxonMobil in het Rotterdamse havengebied.
‘Leerlingen zien op tv voornamelijk dat
zware industrie slecht en milieuvervuilend
is’, zegt hij. ‘Maar bij zo’n uitstapje kun
je ook al laten zien welke stappen er nu
al worden genomen om de productie van
brandstoffen te verduurzamen.’
De vierdejaars geven zelf ook al les op
middelbare scholen. Leeft duurzaamheid eigenlijk onder de leerlingen? ‘Bij
mij in de klas wel,’ zegt Ronja Visser (26,
biologie) die lesgeeft op het vmbo, ‘iedereen weet wat de plasticsoep is.’ Jasmijn
Keijzer (23, aardrijkskunde) opent haar
lessen met ‘Aardrijkskunde in het nieuws’.
‘De laatste tijd hebben we het veel over
stikstof, pfas en de boeren en de bouwers.
Dan zie je dat ze er wel vanaf weten, maar
vooral via sociale media en minder via
kranten of televisie.’

Lees verder op:
 ww.volkskrant.nl/nieuwsw
achtergrond/duurzaam-lerenleven-met-de-nieuwe-groenebosatlas~be6ecf0e/?utm_
source=headliner.
nl&utm_medium=link&utm_
term=free&utm_
content=textlink&utm_
campaign=Headliner.nl
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Warme lunch blijft voorrecht
Internationale School in Breda

BREDA - Leerlingen van de Internationale School in Breda krijgen
een warme lunch. Daarmee zijn ze als leerlingen uniek in Breda. De
rest zal zich voorlopig moeten behelpen met boterhammen die ze
zelf mee naar school nemen.

"I

k snap echt niet dat Nederland
maar aan die boterhammen blijft
hangen’’, zegt Maartje Guikers,
oprichter van Moekes Maaltijd,
dat de lunch levert aan de leerlingen
van de Internationale School aan de
Mozartlaan. Ze is haar bedrijf begonnen
vanuit een nadrukkelijk eigenbelang:
,,De lunch is van invloed op de volksgezondheid. Dat zag ik toen mijn eigen
kinderen naar school gingen. Toen dacht
ik: dit moet anders.’’
Guikers wijst er op dat de Internationale
School in Breda de enige is die tussen de
middag een warme lunch serveert. Dat
wordt bevestigt door Rianne Harrison van
scholenkoepel SKVOB. ,,Dit is toch typisch
iets voor internationale scholen. Logisch,
want in het buitenland zijn mensen het
gewend en op de internationale
school zitten voornamelijk
leerlingen uit het
buiten-

land. Nederlandse kinderen nemen over
het algemeen gewoon hun eigen boterhammen mee naar school.’’

Niet in de planning,
niet in de cultuur
Het ziet er volgens Harrison niet naar uit
dat het voortgezet onderwijs in Breda op
termijn ook een warme lunch gaat aanbieden: ,,Het zit niet in de planning. We
zouden allemaal keukens moeten inrichten, maar wat nog belangrijker is: het zit
gewoon niet in onze cultuur.’’
Dat er allemaal keukens moeten worden
gebouwd is niet waar, zegt Guikers van
Moekes Maaltijd: ,,We werken met een
vorm van catering. Dan heb je geen keuken nodig.’’ Ze zou graag zien dat andere
scholen ook gingen experimenteren
met een warme middaghap. ,,We willen
proeven doen op ‘normale’ scholen’’, zegt
Guikers. ,,Er zijn scholen die daar ook
interesse in hebben, Maar ja, ze hebben
geen budget.’’ Een maaltijd van haar bedrijf op de Internationale School kost
3,95 euro.

Daarvoor krijgt een leerling bijvoorbeeld
een tweegangenmenu van pasta met gehaktballetjes, tomatensaus en komkommer en een yoghurttoetje.

We willen proeven doen
op ‘normale’ scholen.
Andere dingen
De gemeente Breda vindt dat de invoering
van warme lunches vooral een zaak is
van de scholen en de betrokken ouders.
,,Wij doen andere dingen, zoals het project Jongeren op gezond Gewicht. Daar
zijn we heel erg mee bezig’’, zegt een
woordvoerster. ,,Maar dit is voor ons geen
issue.’’

Ja, vooral boterhammen...
Ook volgens het Voedingscentrum nemen
leerlingen van middelbare scholen voor
het overgrote deel nog steeds boterhammen van huis mee voor de lunch. Cateraars die actief zijn op scholen variëren
wel meer in hun assortiment. Zo ziet het
Voedingscentrum naast allerlei soorten
belegde broodjes steeds vaker, (groente)
wraps, saladeshakers en soepen. ,,Warme maaltijden zie je wel meer op het
mbo-onderwijs‘’, zegt Anne Lutgerink van
het Voedingscentrum. ,,En die worden
steeds meer op basis van de Schijf van Vijf
samengesteld.’’
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Compensatie voor
scholen die te weinig
onderwijsachterstandsmiddelen hebben ontvangen
Minister Arie Slob (Onderwijs) schreef
deze zomer aan de Tweede Kamer dat door
het verkeerd verwerken van een van de
kenmerken die Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) gebruikt bij het berekenen
van onderwijsachterstandscores, sommige
scholen te weinig geld hebben ontvangen. De
definitieve berekeningen zijn inmiddels bekend.
Scholen die door de technische wijziging te
weinig onderwijsachterstandsmiddelen hebben
ontvangen, worden gecompenseerd.

H

et CBS is verantwoordelijk voor het berekenen van onderwijsachterstandsscores voor scholen in het primair
onderwijs en gemeenten op basis van een aantal omgevingskenmerken. Eén van de kenmerken die wordt
gebruikt bij de berekening, de verblijfsduur van de moeder in
Nederland, is in het onderzoek verkeerd vastgesteld. Daardoor
hebben sommige gemeenten en scholen te weinig onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen.
Scholen in het primair onderwijs hebben in april al een definitieve beschikking gehad voor dit schooljaar. Minister Slob heeft toegezegd dat elke school minimaal het bedrag ontvangt waarover
is gecommuniceerd in de beschikking van april 2019. Daarnaast
ontvangen de scholen die in april minder achterstandsmiddelen
hebben ontvangen dan de bedoeling was, een hoger bedrag ter
compensatie. De bijgestelde beschikkingen worden in het najaar
naar de scholen verstuurd.
In dit bestand zijn de definitieve bedragen voor de onderwijsachterstandsmiddelen per school te vinden.

Bekostiging onderwijsachterstanden 2019-2020:
w ww.poraad.nl/file/43011/download?token=9EfsRPoA

BRON: PORAAD.NL 28-11-2019 SCHOOL, KIND & OMGEVING

Kamer wil geen extra
drempels voor deelname
flexibele onderwijstijden
Scholen die eerder proefdraaiden met flexibele
onderwijstijden, moeten hiermee kunnen
doorgaan als zij hun onderwijskwaliteit op orde
hebben, vindt de Tweede Kamer. Zij vindt het
onwenselijk dat minister Arie Slob (Onderwijs) als
aanvullende voorwaarde wil stellen dat scholen
hiervoor het predicaat ‘goed’ moeten hebben, zo
blijkt uit een schriftelijk overleg.

D

e inspectie bepaalt of scholen van ‘basiskwaliteit’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ zijn. Voor het predicaat ‘goed’
komt een school in aanmerking als deze zichzelf hiervoor aanmeldt. De inspectie beoordeelt dan of de school
niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet, maar of ze ook
voldoet aan haar eigen gestelde aspecten van kwaliteit.
De Kamer vindt daarom dat ‘goed’ als extra voorwaarde
een ongewenste drempel opwerpt voor zowel scholen
die willen starten met flexibele onderwijstijden als
scholen die hiermee al eerder goede ervaringen
hebben opgedaan. Verschillende scholen hebben zich
eveneens verzet tegen dit plan van de bewindsman.
De PO-Raad hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van
de door de Kamer gevraagde wetswijziging. De Kamer
droeg de minister eerder per motie op om flexibele
onderwijstijden snel in de wet te verankeren.
De wet schrijft overigens voor dat een experiment hooguit
één keer mag worden verlengd. Is deze succesvol, dan
zou de wet hierop vervolgens moeten worden aangepast.
Hoewel de pilot flexibele onderwijstijden al eens een vervolg
heeft gekregen, besloot de minister toch om eerst een
nieuw experiment te starten voordat hij de wet aanpast.
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300 miljoen extra naar aanpak lerarentekort
Het kabinet bevestigt dat het 300 miljoen euro extra uittrekt voor de
aanpak van het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs.
Dat blijkt uit de Najaarsnota 2019.

H

et kabinet houdt 1 miljard euro
over doordat verschillende ministeries minder geld hebben
uitgegeven dan begroot. Daardoor
kan er meer geld naar onder andere de
aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs.
In de Najaarsnota staat dat het om 300
miljoen euro gaat: 150 miljoen voor het
primair onderwijs en 150 miljoen voor
het voortgezet onderwijs. Deze bedragen
werden al genoemd in het eerder dit najaar gesloten convenant over de aanpak
van het lerarentekort.
De 1 miljard euro is ook bestemd voor
andere ‘urgente maatschappelijke problemen’, zoals de aanpak van de stikstofproblemen en het tegengaan van criminaliteit.

NIEUWSBERICHT | 26-11-2019 | 15:01

Najaarsnota: Geld naar
leraren, aanpak stikstof,
criminaliteitsbestrijding
en rechtsbijstand
Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019
een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan
omdat niet al het geld dat voor dit jaar
was begroot ook daadwerkelijk in 2019
wordt uitgegeven.
Hierdoor kan er extra geld gaan naar de
aanpak van het lerarentekort en werkdruk
in het basisonderwijs, naar het aanpakken van problemen met stikstof, naar het
tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit naar rechtsbijstand
en naar veiligheid en bescherming, zoals
de aanschaf van stroomstootwapens voor
agenten.
In de Najaarsnota maakt het kabinet de
meest actuele balans op van het lopende
jaar. In de Miljoenennota was al duidelijk
dat er 400 miljoen euro aan onderuitputting was. Dat is geld dat ministeries konden uitgeven maar niet hebben gedaan,
bijvoorbeeld omdat zaken goedkoper
uitpakten, zijn uitgesteld of niet nodig
bleken. Nu het einde van het jaar nadert
is deze onderuitputting verder opgelopen.
Het gaat hierbij dus om eenmalig geld.

Het geld is van veel verschillende posten
afkomstig. De meeste ministeries hebben
per saldo iets aan onderuitputting. Zo is
er ten opzichte van de ramingen ongeveer
600 miljoen euro minder uitgegeven in het
kader van de Zorgverzekeringswet en juist
179 miljoen euro meer aan langdurige
zorg. Aan arbeidsongeschiktheidsregelingen en kindgebonden budget wordt in
2019 minder uitgekeerd dan eerder gedacht. En op de begroting van het ministerie van Financiën werd minder uitgegeven
dan begroot.
Ook de laatste stand van zaken van belasting- en premieontvangsten staat in de
Najaarsnota. Daar valt op dat er ten opzichte van de ramingen met Prinsjesdag
398 miljoen euro meer binnenkomt aan
vennootschapsbelasting en 302 miljoen
euro minder aan indirecte belastingen,
zoals accijnzen en milieubelastingen. Per
saldo zijn er nauwelijks veranderingen,
waardoor de EMU-schuld zoals ook op
Prinsjesdag geraamd, onder de 50 procent van het bruto binnenlands product
komt (49,1 procent).
Het volgende moment waarop het kabinet
de balans van de inkomsten en uitgaven
over 2019 opmaakt is het Financieel
Jaarverslag Rijk. Dit wordt op Verantwoordingsdag in mei aan de Tweede Kamer
aangeboden.

Bijlage Najaarsnota:
 ttps://www.rijksoverheid.nl/
h
documenten/
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Boze brief naar PO-Raad over Participatiefonds
De PO-Raad krijgt van een aantal schoolbesturen het dringende
verzoek zijn medewerking op te schorten aan een wetswijziging
over het Participatiefonds. Ze willen dat de sectorraad hierover
eerst een ledenraadpleging houdt.

A

cht schoolbesturen hebben het
bestuur van de PO-Raad een brief
gestuurd om hun ongenoegen te
uiten over de gang van zaken rond
wat het Participatiefonds (Pf) een modernisering noemt. Het fonds spreekt
van ‘het hervormen en verbeteren van
de dienstverlening’ en een ‘nieuwe manier van vergoeden van werkeloosheidskosten’. Dat laatste wordt volgens het Pf
‘eenvoudiger en overzichtelijker’.

PO-Raad moet leden raadplegen!

De afzenders van de brief aan de PO-Raad
stellen dat zij van de ‘modernisering’ van
het Pf veel nadelen zullen ondervinden.
De administratieve beheerslasten zullen
er volgens hen fors door toenemen
‘waardoor minder geld beschikbaar zal
komen voor het onderwijs in de klas’.
Ook zullen zij een financiële reserve
moeten aanleggen ‘om toekomstige
mogelijke uitkeringen te bekostigen’.
Dat geeft volgens de briefschrijvers
‘voedsel aan het populistische
beeld over rijke schoolbesturen’.

De afzenders melden in hun brief
alvast dat zij in die discussie zullen
pleiten voor volledige afschaffing
van het Participatiefonds en over te
stappen naar het model dat in het
voortgezet onderwijs geldt, ‘waarbij
vanzelfsprekend als voorwaarde geldt
dat de kosten van dit model in de
lumpsumvergoeding verdisconteerd
dienen te worden’. Ze wijzen erop dat
alleen al het in stand houden van het
Pf jaarlijks 6 miljoen euro kost.

De schoolbesturen nemen het de PORaad kwalijk dat die zijn goedkeuring
heeft verleend ‘aan deze majeure
wetswijziging’, zonder dat de sectorraad
deze kwestie aan zijn leden heeft
voorgelegd. ‘Wij roepen u dan ook
nadrukkelijk op uw medewerking aan de
wetswijziging op te schorten en alsnog
over te gaan tot een ledenraadpleging
en een brede verenigingsdiscussie.’

De voorgestelde andere werkwijze
van het Pf brengt ook nog met zich
mee, zo staat in de brief, dat van
schoolbesturen blijkbaar wordt verwacht
dat ze een afdeling Arbeidsbemiddeling
inrichten. ‘Een nieuwe loot aan de
stam van de door het Pf genoemde
‘gezonde bedrijfsvoering’?’, zo
vragen zij zich retorisch af.

www.deisbo.nl 29

OPINIE

Scholen de stad uit (en andere radicale
oplossingen voor het lerarentekort)
"Kwetsbare kinderen de dupe lerarentekort", "Het lerarentekort
lijkt resistent tegen welk beleid dan ook", "Onderwijspersoneel
massaal in actie tegen lerarentekort", "De kinderen betalen de
rekening", "Zestien Amsterdamse basisscholen week dicht uit
protest tegen lerarentekort".

H

et is een greep uit de krantenkoppen (en internetkoppen) van de
afgelopen weken over de problemen in het onderwijs. Dat er meer
leraren nodig zijn, daar zijn veel mensen
het wel over eens. Net als over het feit
dat zoiets niet van de een op de andere
dag is geregeld. Het roept de vraag op of
er niet andere, drastischer maatregelen
nodig zijn om de crisis te bezweren.
We vroegen het aan onderwijsonderzoeker
Hans Luyten van de Universiteit Twente,
Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders en aan hoogleraar
Onderwijsarbeidsmarkt aan de universiteiten van Maastricht en
Tilburg Frank Cörvers.

probleem is het grootst in de Randstad.
Het is dan ook geen toeval dat een scholenkoepel uit de hoofdstad volgende
maand uit protest zestien scholen een
week sluit. Bij Stichting Westelijke Tuinsteden staan 25 vacatures open. Hoogleraar Cörvers wijt dat aan het feit dat het
leven voor leraren te duur is in Amsterdam. "Waarom maak je die scholen dan
niet in de buurt van waar de leraren wel
kunnen wonen?"

even groot tekort aan leraren hebben.
"Dan spreid je het probleem een beetje
over Nederland."
Van Haren ziet wel een groot bezwaar.
Volgens de voorzitter van de Algemene
Vereniging Schoolleiders zijn nabijheid en
laagdrempeligheid belangrijk voor een
basisschool. "Kinderen willen spelen met
hun vriendjes van school en dat is lastig
als je ver van school woont."

Grotere klassen kan,
maar dan moet je wel
volgzame en gedisciplineerde kinderen hebben.

Nabijheid en laagdrempeligheid
Hij pleit voor het verplaatsen van scholen
naar de rand van de stad. "Mensen willen
blijkbaar heel graag in Amsterdam wonen
en misschien moeten ze dan accepteren
dat ze wat langer moeten reizen om de
kinderen naar school te brengen."

Het
Cörvers noemt ook fusies als mogelijke
maatregel, omdat niet alle
scholen een

Hans Luyten
Onderwijsonderzoeker Luyten noemt het
bijstellen van de ambities als optie om
de druk te verlichten. "Vanuit de politiek
worden vaak nieuwe dingen gevraagd. Als
mensen zich misdragen, moeten we op
school aandacht schenken aan burgerschap. Als mensen te dik worden, moeten
we op scholen aandacht hebben voor
voeding. Op een gegeven moment raakt
het systeem overbelast.
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" Een minder vol curriculum leidt tot minder druk op leraren, betoogt Luyten.

leveren aan kinderen, maar niet om het
lerarentekort op te lossen."

Een andere mogelijkheid is meer kinderen per leraar. Dat gebeurt regelmatig al
noodgedwongen: klassen worden (tijdelijk)
samengevoegd als er een leraar ziek is.
Maar het zou ook structureel kunnen,
hoewel geen van de drie deskundigen
daar voorstander van is.

Datzelfde geldt volgens haar voor innovaties op technologisch gebied, zoals
meer werken met computers. "Prima om
aansluiting te vinden of te houden bij de
maatschappij, maar niet tegen het tekort."

"Het leidt tot meer escalatie, slechter onderwijs en uiteindelijk ook meer uitval van
leraren", zegt Cörvers. "Grotere klassen
zie je bijvoorbeeld in Zuid-Korea, Japan,
China", stelt Luyten. "Dat kan, maar dan
moet je wel volgzame en gedisciplineerde
kinderen hebben. Ik zie dat niet een, twee,
drie gebeuren bij ons."

Met innovaties kan je
geen hele dagen vullen.
Frank Cörvers
Van Haren ziet überhaupt niets in dit soort
maatregelen die mogelijk ten koste gaan
van de leerlingen. Naast grotere klassen
kan je denken aan een kortere lesweek.
"Flexibilsering van de onderwijstijden?
Prima als je daarmee beter maatwerk kan

Cörvers staat er wel voor open, maar ook
hij denkt niet dat het de heilige graal is.
"Je kan kinderen wat langer achter de
computer zetten, iets doen met videoverbindingen of wat meer SchoolTV-achtige
dingen aanbieden. Maar daar kan je allemaal geen hele dagen mee vullen."
De drie zijn het er eigenlijk wel over eens
dat meer leraren de echte oplossing is.
Maar die zijn er niet zomaar, want die
moeten worden opgeleid. Luyten: "Een
oplossing zou wat mij betreft zijn: langer
doorwerken. Maar dan wel rustiger aan
doen, zodat je mensen niet opgebruikt.
Veel leraren vinden hun werk hartstikke
leuk, maar zijn gewoon op als ze in de
vijftig zijn."

bijvoorbeeld bijspringen op een basisschool. Dat is ook goed voor de lange
termijn, dan maak je het reservoir wat
groter."
"Je kan werkloze leraren terughalen,
parttimers overtuigen om meer te gaan
werken en je moet investeren in het behoud van mensen", somt Van Haren op.
Salaris is een belangrijke reden voor uitstroom. Als je verzuipt door de werkdruk
en je kan elders meer krijgen, ja dan ga
je."
"Structureel investeren dus", besluit ze
haar verhaal. Dat zijn leraren met haar
eens en daarom is er voor eind januari
weer een staking aangekondigd. Minister
Slob van Onderwijs zegde eerder deze
maand eenmalig 460 miljoen euro toe,
maar dat vinden veel leraren dus niet
genoeg.

"Breder opleiden is ook een optie", vult
Cörvers aan. "Zodat leraren op meerdere
niveau's kunnen werken of meer vakken
kunnen geven. Dan kan een vmbo-docent
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Het water staat ons aan de lippen, maak het
lerarenberoep weer aantrekkelijker
Het lerarentekort in het primair onderwijs is een regelmatig
terugkerend probleem. Na eerdere acties is er nu een tweedaagse
staking aangekondigd in januari. Basisschoolleraar Mohammed
Guellaï sluit zich bij de staking aan: ‘Ik heb meer dan genoeg van
het ‘politiek gekonkel’.

H

et primair onderwijs (po) vraagt al
tijden om een structurele oplossing voor het lerarentekort en om
werkdrukverlichting. Uit arbeidsmarktprognoses, uitgevoerd in opdracht
van het ministerie van OCW, blijkt dat
het tekort aan leraren en directeuren in
2023 zal oplopen tot 4.172 fte. Dit alles
verhoogt de werkdruk en gaat ten koste
van de kwaliteit van ons onderwijs. Wij
staan voor een enorm maatschappelijk
probleem dat alleen maar erger wordt.
Dít kabinet en voorgaande kabinetten zijn
aangaande het lerarentekort in het po
reactief geweest. Ik constateer een beleid
van pleisters plakken en korte termijn
denken. Er wordt ingezet op zij-instroom
en er wordt voorgesteld om parttimers te
vragen meer te willen werken, nadat tekorten zijn ontstaan. Er wordt erkend dat
de salariskloof tussen po en voortgezet
onderwijs (vo) moet worden gedicht om
het beroep aantrekkelijker te maken. Dit
wordt echter door dit kabinet vooruitgeschoven naar een volgend kabinet; een
bekende tactiek om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.

Politiek toverstokje
Om het lerarentekort terug te dringen
moet het salaris van leraren omhoog.
Dat is de belangrijkste aanbeveling die
de commissie geleid door SER-voorzitter
Rinnooy Kan gaf, al in 2007. Volgens deze
commissie ‘stevent Nederland af op een
dramatisch tekort aan goede leraren, wat
een bedreiging inhoudt van de kenniseconomie’.
Waarom hebben opeenvolgende kabinetten het zover laten komen? Het verantwoordelijke ministerie zag het tekort
mijlenver aankomen. Ook nu worden
er heldere prognoses gemaakt van het
groeiend lerarentekort. Minister Plasterk
kwam al in 2008 met het actieplan Leerkracht!, waarmee een betere beloning
voor leraren mogelijk zou worden gemaakt. In 2010 doorkruiste kabinet Rutte
I dit streven. Leraren kwamen jaren op
de nullijn, nog zo een politiek toverstokje
in tijden van crisis. Geld om banken niet
te laten omvallen was er wel, het betrof
immers ‘systeembanken’.

Concurrerend salaris
Landen die leraren goed betalen, hebben minder last van tekorten en zien de
schoolprestaties verbeteren. Dat blijkt uit
grootschalig internationaal onderzoek van
de Amerikaanse onderwijseconoom Eric
Hanushek. Blijft de betaling laag, dan zullen na mannen ook vrouwen voor andere
beroepen kiezen dan het leraarsvak. Het
onderzoek laat zien dat onderwijsprestaties omhoog kunnen als meer jongeren
voor het leraarsvak kiezen, die zelf hoge
cijfers haalden. Betere leraren krijg je
door ze beter te betalen. Door ze een concurrerend salaris te bieden ten opzichte
van andere afgestudeerden in het onderwijs. In het basisonderwijs is nog maar 15
procent van de leerkrachten een man. Een
situatie die wij normaal zijn gaan vinden,
maar bespottelijk is.
Het AD kopte onlangs:
‘Honderden leraren vertrekken uit grote
steden’. Hier is specifiek ander beleid
nodig, maar wat zeker meespeelt; waardering in woorden alleen betaalt de rekeningen niet.
Structureel meer investeren zou niet
nodig zijn. Het kabinet stelt dat zij al veel
heeft gedaan: ‘we denken dat we de goede
richting opgaan, we zien positieve ontwikkelingen’. 460 miljoen is serieus incidenteel geld en de coalitiepartijen menen
dat het lerarentekort hiermee zal worden
opgelost. In het debat zei minister Arie
Slob (onderwijs) de ‘wens om salarissen
naar elkaar toe te laten groeien’ te begrijpen en legitiem te vinden, maar het is
volgens hem aan volgende kabinetten om
de loonkloof verder aan te pakken.
Een aantal politieke partijen beloven dit
te zullen gaan doen. Een belofte doen
waarvan je niet weet of je die zult kunnen waarmaken, dat schiet niet op. D66
stelt dat in coalitieonderhandelingen het
dichten van de loonkloof tussen po en vo
onderdeel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen, maar het is niet gelukt.
De overige coalitiepartijen ontkennen dat
dit punt is ingebracht. Kennelijk is er niet
genoeg frictie binnen de coalitie om hier
echt een punt van te maken. Ondertussen groeit het lerarentekort en neemt de
werkdruk toe.
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Meer leraren?
Betaal ze beter. Veel beter
Zorgplicht
Ik heb meer dan genoeg van dit politiek
gekonkel, want mijn realiteit is dat ons
professioneel team en mijn beroepsgroep
continu geconfronteerd wordt met het
nijpend lerarentekort. Wanneer we het
huidige beleid voortzetten zal een lerarentekort onnodig vaak de kop opsteken, met
alle gevolgen van dien. De Inspectie van
het Onderwijs gaat strenger controleren
of scholen hun zorgplicht wel naleven,
meldde het radioprogramma Reporter
Radio onlangs. Wat een timing. Scholen
staan continu voor de keuze of ze een klas
verdelen of weten een andere creatieve
oplossing te bedenken om klassen waar
geen leerkracht voor te vinden is toch les
te geven.
Op onze school staat de vakdocent (gym)
voor een groep, maar ook interne begeleiders, directie en remedial teachers
(iemand die extra ondersteuning aanbiedt
aan leerlingen met bepaalde leer- en/of
gedragsproblemen) worden in het land
voor de klas gezet als noodoplossing.
Deze professionals, die leerkrachten
ondersteunen in het naleven van de zorgplicht staan onder enorme druk, omdat zij
naast eigen werkzaamheden gedwongen
zijn regelmatig klassen over te nemen. Ik
ben vóór controle van de zorgplicht, maar
borg dan eerst dat scholen voldoende
kwalitatief bezet zijn.
Het opheffen van de salariskloof tussen po en vo zal leiden tot een hogere
instroom van leerkrachten in opleiding.
Daarmee is het de belangrijkste maatregel die dit kabinet kan nemen om op
de lange termijn het lerarentekort op te
lossen en om de kwaliteit van ons onderwijs op de lange termijn te waarborgen.
De stakingsbereidheid is enorm, want het
water staat ons aan de lippen.
Ik verwacht van dit kabinet dat het zijn
verantwoordelijkheid neemt en daadkracht toont om mijn beroep de aantrekkelijkheid te geven die het verdient.

Mohammed Guellaï,
leraar basisschool de Satelliet
te Amsterdam

Meer verplegend personeel, meer mensen in de zorg. Meer politie. En
vooral meer leraren en onderwijzers. De tekorten in de (semi-)publieke
sector groeien. Volgende maand wordt een nieuwe actiemaand voor het
onderwijs. Belangrijkste boodschap daar: meer mensen voor de klas. In
Amsterdam gaan de zestien scholen van de koepel Stichting Openbaar
Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden een week dicht uit protest tegen
de aanhoudende tekorten aan onderwijzend personeel.

E

r wordt dan gediscussieerd over
oplossingen. Het zal, aannemelijk
en terecht, over beleid gaan en over
budgetten. Over de hoge kosten
van het wonen in de grote steden en het
schaarser worden van geschikte woonruimte – een probleem dat overigens
ook in de zorg en bij de politie speelt.
Vind maar eens iemand die zo’n zwaar
beroep wil doen tegen een salaris waarvan een grote hap ook nog aan vaste
lasten op gaat. Als een betaalbaar huis
al te vinden is.
Eén aspect mag bij die discussies niet
over het hoofd worden gezien. Het gaat
niet alleen over politiek en geld. Er is, na
bijna zeven jaar onafgebroken economische expansie, krapte in Nederland. En
dat betekent dat personeel misschien
sowieso wel heel moeilijk te vinden is.
Zulke krapte is, in zeer algemene termen,
af te lezen aan wat de ‘output gap’ wordt
genoemd. Dat is het cumulatieve verschil
tussen de productie van goederen en
diensten die een economie normaliter
aan kan, en de productie die daadwerkelijk plaatsvindt. In een economie die in
een recessie zit is de output gap negatief.
Als er al een tijd hoogconjunctuur is, dan
wordt de output gap juist positief. De economie vliegt dan al een tijdje harder dan
zijn ‘kruissnelheid’.

De economische krapte
openbaart zich ook in
het onderwijs
Volgens de Europese Commissie heeft
Nederland dit jaar een output gap van
een vol procent, dalend naar 0,6 procent
volgend jaar. De eurozone als geheel is
eveneens positief, op 0,5 procent dit jaar
en 0,4 procent volgend jaar. Het Centraal
Planbureau maakt

voor zijn ramingen voor de korte termijn
gebruik van de methode van de Europese
Commissie.
De Nederlandse output gap van 1 procent
is relatief groot: in de afgelopen twintig
jaar was het gemiddelde -0,7. Nederland
zit krap, en zit krapper dan het gros van
de andere eurolanden. Dat is ook te zien
aan de werkloosheid, die nog maar 3,5
procent bedraagt. Dat het percentage
afgelopen maand licht steeg is te wijten
aan het feit dat zich nu meer mensen op
de arbeidsmarkt beginnen te melden. Er
wordt nu potentieel aangeboord dat tot
voor kort niet erg kansrijk was op de arbeidsmarkt, maar nu wel.
Deze week meldde het CBS dat het aantal
werkende 55- tot 65-jarigen de afgelopen
vijf jaar is gegroeid met zo’n 300.000. Ook
65-plussers werken meer – zij het dat dit
mede kan liggen aan de hogere pensioenleeftijd. Zit hier een kans?
Terug naar het onderwijs. De krapte
hier valt niet makkelijk op te lossen in
een economie die op de toppen van zijn
kunnen zit. Huizenprijzen en woonlasten
blijven stijgen, er is minder arbeidspotentieel over en de concurrentie met andere
banen op de arbeidsmarkt groeit. Het
kweken van nieuwe aanwas gaat traag.
Zij-instromers vergen begeleiding. Nu al
wordt een beroep gedaan op voormalige
leerkrachten, maar die zijn vaak onwillig,
want in een nieuwe fase van hun leven.
Zijn ze te verleiden? Alles heeft zijn prijs.
Hogere lonen, met name in de steden, zijn
het antwoord. En dan geen procentjes. Er
is geld. Er is een bittere noodzaak. Er is
geen reden om te wachten.

Maarten Schinkel schrijft over
economie en financiële markten.
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Landelijke conferentie
Onderwijsachterstandenbeleid
Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs.
Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt
toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020.
Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachterstanden uitgediept. Het programma bevat onder meer:
e actuele onderzoeksresultaten naar onderwijskundige
interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen.
De wijze waarop de uitkomsten van onderzoek vertaald
kunnen worden naar de praktijk van de onderwijsorganisatie.
De kennisbehoefte van onderwijsprofessionals naar onderwijsachterstanden en hoe die kennis het beste gedeeld kan worden.

D

Voor wie?
De conferentie is dé ontmoetingsplek voor schoolbestuurders,
schoolleiders en leerkrachten en andere onderwijsprofessionals
betrokken bij onderwijsachterstanden.

Noteer alvast in je agenda
Conferentie Onderwijsachterstandenbeleid
Woensdag 12 februari van 13.00-17.00 uur
Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort

Programma
Het volledige programma komt in december online. Je ontvangt
hierover nog bericht. Wilt je je belangstelling nu vast kenbaar
maken? Mail dan naar info@nro.nl.
De Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid is een
initiatief van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De conferentie maakt
onderdeel uit van het R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van OCW.
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Een groot deel van de mannen redt het niet
tot het einde van de pabo-opleiding
Het lukt pabo's maar niet om meer mannen op de opleiding te
krijgen en te houden. Dat blijkt uit een enquête van Trouw.

D

e Nederlandse pabo’s doen er alles
aan om meer mannen op te leiden
tot basisschoolleerkracht. Erg veel
effect heeft dat niet: de scholen
kampen met hoge uitvalcijfers onder jonge mannen. Uit een onderzoek van Trouw
blijkt dat het uitvalpercentage onder
mannen op sommige opleidingen oploopt
tot 64 procent. Gemiddeld is het uitvalpercentage van mannelijke studenten
onder de ondervraagde scholen zo’n 40
procent. “Een schrijnend en urgent probleem”, aldus een van de ondervraagden.
Uit een onderzoek van Duo uit 2015 onder
alle Nederlandse pabo’s bleek dat gemiddeld 21,4 procent van de mannelijke
studenten uitviel. Dat de ondervraagde
scholen nu met zo’n hoge uitval kampen
is opmerkelijk omdat pabo’s juist enorm
investeren in mannelijk talent.
Uit de Trouw-enquête blijkt dat de scholen hun vakkenpakketten aanpassen aan
de wensen van de mannelijke student:
die kan bijvoorbeeld sneller kiezen voor
onder- of bovenbouw. Om mannen aan te
spreken bieden sommige pabo’s ook specialisaties in sport, ICT en gezondheid.

Barbecues en filmavonden
Ook doen pabo’s erg hun best om jongens zich thuis te laten voelen. Tijdens
barbecues, filmavondjes, sportdagen en
excursies kunnen jongens ervaringen
uitwisselen. Als ze met hun studie in de
knoop zitten, staan er mentorgroepen en
studieverenigingen klaar om te helpen.

Zo’n 70 procent van de ondervraagde
pabo’s doet bovendien extra moeite om
mannelijke studenten naar de opleiding te
lokken. Meesters proberen op open dagen
jongens te enthousiasmeren voor het vak,
er zijn speciale meeloopdagen en op de
posters van pabo’s staat steeds vaker een
zelfverzekerde meester in plaats van een
juf. Als het pabo’s al lukt om jongens op
de opleiding te krijgen, blijven die echter
lang niet allemaal.

Pittig
Hoe komt dat? De pabo is ‘pittig’, zegt een
respondent. Dat blijkt ook uit de uitkomsten van de enquête. Veruit de meeste
mannen stoppen omdat ze te weinig studiepunten hebben gehaald. Ze lijken vooral de hoeveelheid verschillende vakken
moeilijk te vinden.
Aardrijkskunde, grammatica, wiskunde:
een basisschooldocent in spe moet het
allemaal onder de knie zien te krijgen. Dat
vergt planning en discipline, eigenschappen waaraan het kersverse studenten
soms nog ontbreekt, signaleren de pabo’s.
Negen van de ondervraagde onderwijsinstellingen melden dat het beeld dat
jongens hebben van meester zijn vaak
niet strookt met de praktijk van het basisschoolonderwijs. Meester zijn betekent
óók snotneuzen afvegen en wc-bezoekjes
begeleiden, ontdekken de studenten. Voor
velen is dat een teleurstelling.

De kleuterstage functioneert hierbij als
een vuurdoop die niet iedereen overleeft.
Doordat die vaak plaatsvindt in de eerste
twee jaar, een periode waarin de meeste
studenten stoppen, leggen veel pabo’s een
verband tussen de stage en de uitval van
mannelijke studenten.

Kleuterstage niet verplicht
De Katholieke Pabo Zwolle kwam daarom
begin deze maand met het bericht dat de
instelling overweegt de kleuterstage niet
meer verplicht te stellen. Daarmee zou de
pabo meer gaan lijken op de lerarenopleiding van voor 1984. Toen bestond er een
aparte opleiding voor kleuteronderwijs.
Op elf pabo’s hoeven studenten de kleuterstage pas later tijdens hun studietijd
te doen. Bij zeker één instelling is die al
niet meer verplicht. Op de pabo-opleidingen van Saxion, in Enschede en Deventer,
komen studenten tijdens hun stage weliswaar terecht op de onderbouw, maar
kunnen ze alsnog kiezen voor groep 3 of 4.
Zo kom je als student de pabo door zonder
ooit een kleuter te hebben gezien.

Lees verder op:
www.trouw.nl/onderwijs/een-grootdeel-van-de-mannen-redt-het-niettot-het-einde-van-de-pabo-opleiding
~bef0e54f/?referer=https%3A%2F%2
Fwww.avs.nl%2Fartikelen%2Fhogeuitval-van-mannen-op-pabo&utm_
campaign=shared_earned&utm_
medium=social&utm_source=email
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VACATURE
IBS EL WAHDA HEERLEN

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LEERKRACHTEN DIE ONS TEAM KUNNEN VERSTERKEN.
Leerkrachten die op zoek zijn naar een werkplek op een unieke school met een grote culturele diversiteit. Lijkt het je
SINDS 1992
leuk ons jonge en hardwerkende team te versterken? Lees graag even verder.
https://deisbo.nl/categor y/8-vacatures/

AGENDA
18 DECEMBER 2019

23 JANUARI 2020

OPVOEDCURSUS MODULE
‘DE LICHAMELIJKE OPVOEDING’
Locatie: IBS Het Mozaïek, Oss
Tijdstip: 9.00u-11.00u
Doelgroep: Ouders
Aanmeldingen via de school

OPVOEDCURSUS MODULE ‘HOE BRENG IK
MIJN KINDEREN LIEFDE VOOR ALLAH BIJ?
Locatie: IBS AL Amana, Zwolle
Tijdstip: 13.00-15.00u.
Doelgroep: Ouders
Aanmeldingen via de school

Er is veel onderzoek beschikbaar over
onderwijsachterstanden bij kinderen
in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in
de praktijk kunt toepassen kom dan
naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020.

29 JANUARI 2020
19 DECEMBER 2019
OPVOEDCURSUS MODULE ‘HOE BRENG IK
MIJN KINDEREN LIEFDE VOOR ALLAH BIJ?
Locatie: IBS Al Amana Zeist
Tijdstip: 13.00u-15.00u
Doelgroep: Ouders
Aanmeldingen via de school

13 MEI 2020
LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO
Locatie: IBS Okba Ibnoe Nafi
Hooilaan 3
4816 EM Breda
Tijdstip: 13.00u-16.00u
Doelgroep: Godsdienstleerkrachten
binnen het IO

LANDELIJK GODSDIENSTOVERLEG ISBO
Locatie: n.t.b.
Tijdstip: 13.00u-16.00u
Doelgroep: Godsdienstleerkrachten
binnen het IO

4 JUNI 2020
15 JANUARI 2020

12 FEBRUARI 2020

OPVOEDCURSUS MODULE
‘DE MAATSCHAPPELIJKE OPVOEDING’
Locatie: IBS het Mozaïek, Oss
Tijdstip: 9.00-11.00u.
Doelgroep: Ouders
Aanmeldingen via de school

LANDELIJKE CONFERENTIE
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID
Locatie: De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort
Tijdstip: 13.00-17.00u

LANDELIJKE ISLAMKENNISQUIZ ISBO
Locatie: n.t.b.
Onderwerp: n.t.b.
Tijdstip: 10.30-15.30u
Doelgroep: Groepen 8 islamitische
basisscholen
Opgeven en info: a.claassen@deisbo.nl

COMMUNICATIE
EEN VERZOEK
Behalve de identiteit zullen wij ons de komende tijd ook gaan inzetten om de communicatie vanuit de ISBO naar de leden te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten wij u uiteraard wel kunnen bereiken. Het is dus van belang dat de juiste contactgegevens van uw organisatie bij ons bekend zijn. Regelmatig wisselen scholen van directeur, godsdienstleerkracht of bestuurders.
Wij verzoeken u nieuwe of wijzigingen van contactgegevens t.a.t. aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
zaken die voor u van belang zijn. U kunt deze contactgegevens mailen aan: a.claassen@deisbo.nl.

36 De Islamitische Schoolbesturen Organisatie behartigt de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland.

