
Op het moment 
van schrijven, 
staat de teller op 

285.520 handtekeningen 
onder de petitie, bijna 45.000 leden van 

de facebookgroep en een schatting dat 95% van 
de scholen in Nederland die meedoen aan de 
prikactie op 27 juni. Maar dat is niet het meest 
unieke. Bij de meeste acties staan werkgevers en 
werknemers tegenover elkaar, zoals onlangs bij 
de Jumbo. Of aanbieders tegenover klanten, zoals 
regelmatig bij de NS. Dan is het in het onderwijs 
anders: werknemers, werkgevers, leidinggevenden, 
vakbonden, koepelorganisaties en heel veel ouders 
– laten we ze maar even onze klanten noemen 
– staan allemaal aan dezelfde kant. Ook BN-ers 
schuiven aan bij allerlei talkshows; Nieuwsuur, 
Jinek, RTL Late night, Radio 1 …. Iedereen heeft het 
er over. Grote klasse van die jongens die de actie 
begonnen zijn en de hele sector die meedoet. 

Wat mij dan wel verbaasd is dat wanneer er weer 
een rapport verschijnt over iets dat in Nederland 
niet goed gaat, weer naar het onderwijs gekeken 
wordt. Zoals laatst dat jongeren niets van EHBO 
zouden weten. Of het maar een vast onderdeel 
van het lesprogramma kan worden. Er is zelf een 
radiospotje over: “Jongens, doe je boeken maar 
weg, pak allemaal je verbandtrommel”. En niemand 
die dan zegt ‘ja wacht even, die gasten hebben het 
al zo druk’ of ‘prima om dit aan het onderwijs te 
vragen, maar wat vragen we dan niet meer aan het 
onderwijs?’ Maar goed; we wennen aan de reflex uit 

de samenleving. Als ze maar niet denken dat we dit 
ook meteen gaan doen.

Er is weer een schooljaar ten einde. Tijd voor even 
iets anders, een goed boek, rust, ontspanning, een 
berg of een zee. Natuurlijk even de mooie dingen van 
afgelopen jaar de revue laten passeren. De kinderen 
uit je klas, dat ene jongetje dat je mooi hebt kunnen 
helpen, die nieuwe methode, die lastige kwestie die 
achter de rug is. Waar ben je nu het meest trots op? 
Iedereen is er altijd aan toe, zo eind juni. De 
vakantie. Ik ook. En het grappige is dat ik na een 
week of wat ook wel weer zin krijg. Ik vergelijk het 
maar met een nieuw, leeg schrijfblok. Heerlijk om 
daar weer met een uitgeruste vulpen in te gaan 
schrijven. Nieuwe plannen, nieuwe energie, nieuwe 
ideeën of die oude eindelijk eens uitwerken. Wat ga 
jij volgend jaar aanpakken waar je nu al zin in hebt?
 
Maar eerst: een heerlijke en zonnige vakantie, lekker 
uitrusten, leuke en rare dingen doen en heel terug 
komen. Geniet!

Mark van der Pol
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Het hoeft geen betoog dat de samenleving 
steeds verder digitaliseert, dat digitalisering 
van belang is voor de economie en ook niet 

dat het onderwijs een antwoord moet vinden op 
de uitdagingen en mogelijkheden van het digitale 
tijdperk waarin we leven. Volgens de Onderwijsraad 
vraagt de snel digitaliserende samenleving om 
een antwoord van het onderwijs waarin plaats 
is voor digitale onderwijsdoelen, de inzet van 
digitale leermiddelen, en het gebruik van digitale 
toepassingen voor de organisatie van het onderwijs. 
Tegelijkertijd ziet de raad risico’s aan digitaliseren 
‘puur omdat het kan’ en pleit hij daarom voor het 
maken van doordachte onderwijskeuzes. Om ervoor 
te zorgen dat het onderwijs optimaal kan profiteren 
van de mogelijkheden die digitalisering biedt, doet 
de raad drie aanbevelingen:

1.  Het onderwijs dient bij het digitaliseren ‘ontzorgd’ 
te worden. De zorg voor randvoorwaarden 
hoort niet bij onderwijsinstellingen te liggen. 
De raad benadrukt het belang van loskoppeling 
van technische aspecten en inhoud van digitale 
onderwijstoepassingen, van internetveiligheid en 
privacy, van een adequate basale infrastructuur, 
en van toereikende financiële middelen.

2.  Vergroot het eigenaarschap van digitalisering 
in het onderwijsveld. Doordacht digitaliseren 

Terugblik Studiedag 
BasisBuren 
24 mei 2017:

Met Communicatie als hoofdthema kun je 
voldoende kanten op en dat bleek in de 
keuze van de workshops, maar ook in de 

beleving ervan. De diversiteit maakte de leerkrachten 
enthousiast. Er kwamen veel complimenten over de 
variatie op de dag en met name over de catering.

Tijdens het teamspel  (een zgn sterestafette) zag je 
de échte fanatiekelingen op de tafel van de spelleiding 
af rennen en zich een weg banen als dat nodig 
was.............
Een geslaagde studiedag zowel qua inhoud als qua 
sfeer!

Team van de studiedag: Eveline van Hemert, 
Natasja Middelkoop en Gerrie Amperse.

van het onderwijs vraagt om eigenaarschap. 
Dit ontstaat als het onderwijsveld inhoudelijke 
vragen formuleert voor de aanbieders in de 
markt, er meer gebruik wordt gemaakt van open 
leermiddelen, en de digitale deskundigheid in 
het veld wordt vergroot. Ook hier volgen veel 
aanbevelingen.

3.  Verken digitale toepassingen om ervaring op 
te doen en visie te ontwikkelen. Doordacht 
digitaliseren vraagt om een visie op de relatie 
tussen ict en onderwijs. Deze visie wordt bij 
voorkeur gaandeweg, gezamenlijk en op basis 
van pilots ontwikkeld. Opschaling vindt geleidelijk 
en met oog voor mogelijke keerzijden van 
digitalisering plaats.

De Onderwijsraad licht deze aanbevelingen 
telkens toe met een veelheid van specifiekere 
aanbevelingen. Het rapport is uitvoerig onderbouwd. 
Op pagina 17 e.v. van het advies is nagegaan wat er 
bekend is over de (meestal beperkte) effecten van 
digitaal leren op de leerprestaties van leerlingen.
Bron: Advies ‘Doordacht digitaal’, uitgebracht door 
de Onderwijsraad

Downloaden: www.onderwijsraad.nl

Alternatieve personeelsvereniging

Stichting BasisBuren telt op dit moment ongeveer 150 personeelsleden. 
Al deze mensen dragen op hun eigen en unieke manier een steentje bij 
binnen onze organisatie. Dit wordt zeer gewaardeerd en het is iets waar 

wij allemaal trots op kunnen zijn.
 
Om deze waardering kracht bij te zetten is er binnen BasisBuren het idee 
ontstaan om dit ook tastbaar te maken. In het afgelopen jaar hebben jullie al 
een aantal van deze vormen van waardering voorbij zien komen op de scholen. 
Hierbij valt te denken aan een verkoelend ijsje op zomerse dagen en iets 
lekkers voor bij de koffie op de dag van de leerkracht. Deze bescheiden gebaren 
van waardering zijn belangrijk en willen we graag blijven voortzetten.

 
Mocht je het leuk vinden om in de toekomst mee te denken over kleine gebaren die voor een 
wereld van verschil kunnen zorgen bij je collega’s dan ben je van harte welkom in onze ‘alternatieve 
personeelsvereniging’. Meld je dan aan via een email bij Ilse Ooms (Leerkracht en lid PGMR) en/of Rowdy 
Braun (Hoofd HRM).

Advies onderwijsraad over digitalisering

http://www.onderwijsraad.nl 
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Status en imago van de leraar 
zijn gedaald GELUK IN HET WERK VINDEN

‘Status en imago van leraren in de 21ste 
eeuw’ is het thema van een onderzoek van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(ROA) in Maastricht, met als uitgangspunt de 
onderzoeksvraag: Hoe is het gesteld met de 
status en het imago van het lerarenberoep in de 
21ste eeuw, en in welke mate is de uitvoering 
van de Lerarenagenda hierop van invloed? Het 
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 
Ecorys in Rotterdam en is gefinancierd door het 
NWO. Aan het imago-onderzoek deden leraren, 
studenten van lerarenopleidingen, scholieren in hun 
laatste schooljaren, ouders en Nederlanders in het 
algemeen mee.

Status
Statusbevorderend zou naast de hogere 
toelatingseisen in 2015/2016 het toenemende 
niveau van instromers, nl vanuit havo/vwo, 
in de pabo kunnen zijn. Bij de instroom in de 
lerarenopleiding vo is de vooropleiding sinds 2006 
gemiddeld wat lager geworden, nl vanuit mbo en 
havo. Het diplomarendement van het hbo is al meer 
dan tien jaar aan het dalen en dat is nog sterker het 
geval bij de lerarenopleidingen. Wat de pabo betreft 
zou dit te maken kunnen hebben met de verhoging 
van de kwaliteit van de opleiding. Het toegenomen 
algemene opleidingsniveau in Nederland heeft een 
relatieve statusdaling van de hoogopgeleide leraar 
als gevolg. De voortschrijdende feminisering van het 
beroep en de nog steeds verdergaande vergrijzing 
van het lerarenkorps dragen mogelijk bij aan de 
statusdaling. Hier komt voor het primair onderwijs 
bij dat het percentage leraren met een vast 
dienstverband in de afgelopen tien jaar ‘gekelderd’ 
is. Positief is dat afgestudeerde leraren vrij 
gemakkelijk een baan kunnen vinden. Verdienden 
basisschoolleraren vroeger naar verhouding meer 
dan andere hbo’ers, na 2008 is dit veranderd. 
Vergeleken met de leraren in het vo is de afstand 
in het inkomen van de po-leraren steeds groter 
geworden. Naar verhouding zijn de lonen van de 
hele beroepsgroep van leraren aanzienlijk gedaald. 
De invoering van de functiemix heeft wel een 
positieve ‘up’ aan de beloning gegeven en mogelijk 
statusverhogend effect gehad.

Imago
Het imago van het vak van leraar staat er niet goed 
voor. De inschatting van de absolute waardering 
door de Nederlandse bevolking is nauwelijks 

Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat gelukkige medewerkers 
beter presteren, minder vaak 

ziek zijn, harder werken, flexibeler zijn 
en meer open staan voor vernieuwing. 
Driessen HRM was benieuwd hoe gelukkig 
medewerkers in het onderwijs zijn en liet 
Kantar TNS daar onderzoek naar doen. 
het onderzoek werd uitgevoerd in de 
publieke en private sector. En er kwamen 
interessante gegevens uit de bus.
Er moet wel worden bij gezegd dat het 
onderzoek kleinschalig was; en dat geluk 
een moeilijk definieerbaar en meetbaar 
begrip is.
Het werkgeluk in de sector onderwijs is 
van alle sectoren het op één na hoogst.; 
de sector cultuur scoort nog hoger. Maar 
de sectoren zorg & welzijn, overheid en 
het bedrijfsleven scoren lager.
 
Het merendeel van de werkenden in het 
onderwijs vindt de relatie die zij hebben 
met collega’s het meest bepalend voor het 
werkgeluk. De overgrote meerderheid van 
de werkenden in het onderwijs is hierover  
(zeer) tevreden. Volgens de onderzoekers 
zou dat verklaard kunnen worden dat in 
het onderwijs veel mensen met een zelfde 
mentaliteit werken, zodat de onderlinge 
relatie goed is. Wil je medewerkers 
gelukkig houden, dan is het verstandig 
om in de onderlinge relatie te blijven 
investeren. Laagdrempelige initiatieven 
zoals het vieren van iets wat goed is 
gegaan of een regelmatige informele 
borrel, versterken de onderlinge band 
tussen collega’s en dragen bij aan het 
algehele geluksgevoel van medewerkers.
 
Werkdruk door telkens veranderende 
wet- en regelgeving, administratieve 
verplichtingen en bezuinigingen werken 
negatief in op het werkgeluk. Daarnaast 
is werkgeluk nauw verbonden met het 
ervaren van eerlijkheid en waardering. 
Het onderzoek laat zien dat behoorlijk 
veel leerkrachten ontevreden zijn over 
hun arbeidsvoorwaarde. Het is niet voor 
niets dat de Onderwijsbonden en de 
PO- Raad  (werkgevers en werknemers) 

voldoende. Er zijn indicaties voor zowel een toename 
als een afname in de absolute waardering gedurende 
de laatste 10 of 20 jaar. Leraren zelf denken dat de 
Nederlandse bevolking nog minder waardering voor 
hen heeft dan feitelijk het geval is, terwijl de leraren 
wel aangeven goed te zijn in hun vak (positief over 
eigen beroepsuitoefening). Het imago wordt verder 
beïnvloed door een lage inschatting van het salaris.

Plaats op de beroepenladder
Op basis van een vergelijking met de eerdere 
beroepenladders zijn we minder positief over het 
stabiele imago of prestige van het lerarenberoep dan 
eerdere studies. Waar zij constateren dat het imago 
van het lerarenberoep nagenoeg niet verandert 
in de loop van de tijd, geven de resultaten aan 
dat er in ieder geval voor de eerstegraads leraren 
in het voortgezet onderwijs sprake is van een 
duidelijke neerwaartse trend in het maatschappelijk 
aanzien. Terwijl het imago van veel beroepen op 
de beroepenladder vrij stabiel is, is de positie op 
de beroepenladder van de leraren basisonderwijs 
en eerstegraads en tweedegraads leraren in het 
voorgezet onderwijs in 2016 ten opzichte van 2006 
en 1982 gedaald. Ook de positie van de leraren 
mbo en de leraren lichamelijke opvoeding op de 
beroepenladder is in 2016 allesbehalve rooskleurig.

Wat te doen?
De uitvoering van de Lerarenagenda kan de 
status en het imago van de leraar verbeteren. Het 
betreft dan maatregelen als een strengere selectie 
gedurende de opleiding tot leraar, de nadruk op de 
professionalisering van de leraar en de versterking 
van de beroepsorganisatie van leraren, inclusief 
de invoering van het lerarenregister. Diverse 
elementen uit de Lerarenagenda (inschrijving in het 
lerarenregister, participatie in netwerken, deelname 
aan professionaliseringsactiviteiten) blijken echter 
vooralsnog niet in positieve zin samen te hangen 
met hoe leraren de waardering van hun beroep door 
de buitenwereld inschatten. Het lijkt er daarmee 
niet op dat actieve participatie in netwerk- en 
professionaliseringsactiviteiten het zelfbeeld en de 
beroepstrots van de leraar beïnvloeden. Aldus de 
onderzoekers.

Bron: Het rapport ‘Status en imago van de leraar 
in de 21sre eeuw’, mei 2017, is te downloaden van 
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl

een dringend pleidooi houden voor een hoger loon  
(waardering) en een lagere werkdruk.

Bron: Werkgeluk; gelukkig werken in het onderwijs, 
Driessen HRM, 2017.
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Bee-Bot, leren 
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De werkgroep OOG voor Talent is de 
professionaliseringswerkgroep binnen 

BasisBuren. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Juup Jacobs, Lonneke Lekkerkerk, Rowdy Braun, 
Anneke Smits, Monique Jellema, Jacqueline de Fouw, 
Ellen Verweij en Lobke Dolphijn.

Wij willen eraan bijdragen dat medewerkers elkaar 
op zowel persoonlijk als professioneel vlak kunnen 
ontmoeten, zodat er verbinding ontstaat tussen 
scholen, medewerkers en bestuurskantoor.
Binnen onze stichting is veel kennis aanwezig, hier 
willen we gebruik van maken. 
Daarnaast willen we ook kennis van buiten naar onze 
organisatie halen om de kennis verder te vergroten.
Met onze bijeenkomsten willen we een platform 
bieden om kennis te delen en te vergaren, want 
‘kennis is macht, maar kennis delen is kracht.’ 

De kick-off ‘OOG voor inspiratie’ is reeds geweest; 
op 7 juni heeft Ellen Emonds op OBS De Wiekslag 
een lezing gegeven over o.a. hoge betrokkenheid 
bij kinderen. Een mooi clubje collega’s heeft deze 
bijeenkomst bijgewoond. Ellen heeft ons allemaal 
stof tot nadenken gegeven; erg inspirerend!

Voor de herfstvakantie staan twee bijeenkomsten 
gepland. 
De eerstvolgende bijeenkomst ‘OOG voor verbinding’ 
staat gepland op vrijdag 1 september van 15.00-

Op de PWA wordt in de onderbouw regelmatig 
gewerkt met de Bee-Bot.
De Bee-Bot is een kleine programmeerbare 

robot in de vorm van een bij. Hij kan als middel 
worden ingezet om leerstof aan te bieden of tijdens 
het zelfstandig werken om leerstof te oefenen. 
De Bee-Bot wordt geprogrammeerd met de knoppen 
op zijn rug. Hier geven leerlingen de stappen in 
die de Bee-Bot moet rijden om een bepaald doel te 
bereiken. De Bee-Bot onthoudt tot 40 stappen.
De Bee-Bot is erg geschikt voor jonge kinderen, 
maar ook in de midden- en bovenbouw kunnen 
leerlingen goed met de Bee-Bot aan de slag.

Welke vaardigheden leer je?
De Bee-Bot stimuleert verschillende vaardigheden 
bij kinderen. Allereerst leren omgaan met falen. Het 
programmeren van de Bee-Bot gaat vaak niet in één 
keer goed. Leerlingen moeten vaak hun stappen 
bijstellen en het opnieuw proberen om tot de goede 
oplossing te komen.
Ten tweede het Computational thinking, dit is het 
denkproces om problemen op te lossen en één 
van de kernvaardigheden van de 21e eeuwse 
vaardigheden. Programmeren is een onderdeel van 
deze vaardigheid. Ook stimuleert de Bee-Bot de 
ruimtelijke ontwikkeling, tijdens het werken met de 
Bee-Bot lezen kinderen plattegronden en hanteren 
ruimtelijke begrippen als links/rechts, vooruit, 
achteruit etc. Daarnaast is de Bee-Bot ook erg 
geschikt om in te zetten als onderdeel van techniek/
maakonderwijs en als verrijking voor kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong.

In de praktijk
Om te starten met programmeren is het belangrijk 
dat de leerlingen ervaren hoe de Bee-Bot zich 
gedraagt, maar ook hoe een computer denkt. Hier 
zijn verschillende activiteiten voor te bedenken 
waarbij je nog geen Bee-Bot nodig hebt, zoals 
levend programmeren. Voor levend programmeren 
krijgen de leerlingen kaartjes waarbij ze de stappen 
neerleggen voor elkaar bijvoorbeeld stap vooruit, 
draai naar links, stap vooruit, stap vooruit. Een 
andere leerling speelt de computer en loopt de 
bedachte route. Waarbij hij alleen maar letterlijk 
mag doen wat op een kaartje staat, geen extra 
stappen. Als de leerlingen dit snappen kunnen ze 
gaan experimenteren met de Bee-Bot. Dit kan zowel 

klassikaal als in een klein groepje. 
Een voorbeeld kan zijn het bouwen van een 
parcours. Hierbij werd de groep verdeeld in kleine 
groepjes en elk groepje ging door middel van 
samenwerken een doolhof bouwen waar de Bee-Bot 
door heen moest rijden aan het einde van de les. 
Door middel van meetlinten en speciale Bee-Bot 
meetlatjes (downloadbaar) bedachten de leerlingen 
de route en noteerde deze gezamenlijk op een 
wisbordje. Aan het einde bekeken we samen of het 
lukte om de juiste route te vinden. Een filmpje van 
deze les is te vinden op: https://www.youtube.com/
watch?v=vzMpO1o0-yY&t=66s 
Daarnaast zijn er speciale matten verkrijgbaar voor 
de Bee-Bot, bijvoorbeeld een transparante mat, 
waar je zelf inhoud aan kunt geven door kaartjes 
in de vakjes te stoppen. Bij verschillende thema’s 
maak ik kaartjes waar de leerlingen mee aan de slag 
kunnen. Een voorbeeld uit groep 3 van het thema 
lichaam: 
In de transparante mat zitten verschillende 
kaartjes met afbeeldingen van lichaamsdelen, zoals 
neus, arm, been, buik, etc. In een bakje liggen 
woordkaartjes die horen bij de afbeeldingen. De 
Bee-Bot staat op het startvak, een leerling pakt 
een woordkaartje en leest het woord voor. Met 
het groepje wordt samen de route bedacht en 
geprogrammeerd in de Bee-Bot. Vervolgens gaat 
de Bee-Bot rijden naar het plaatje wat hoort bij 
het gelezen woord. Komt de Bee-Bot niet op het 
goede plaatje uit, evalueren de leerlingen de route 
en passen deze aan en proberen het opnieuw. 
Is het gelukt? Dan pakt de volgende leerling een 
woordkaartje en wordt er weer een nieuwe route 
bedacht.
Leerlingen werken tijdens het thema piraten met het 
schateiland in de transparante mat.
Wil je meer weten over werken met de Bee-Bot? 
Kom dan op 1 september naar de workshop werken 
met de Bee-Bot tijdens BasisBuren heeft OOG voor 
… Verbinding!

16.00 uur op de PWA in Beusichem. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de volgende workshops 
aangeboden:

Executieve functies - Anna Andrée Wiltens:
• Woordenschat - Anneke Spoon
• Technisch lezen in groep 3 - Juup Jacobs
•  Programmeren in de onderbouw met Bee-bot - 

Ellen Verweij
• Mediërend leren - Erna Koopmans
• Beeldbegeleiding - Simone ter Sluijsen

Om deel te nemen is aanmelden verplicht! Doe dit 
voor woensdag 23 augustus via deze link:  
https://goo.gl/forms/bv9DblQgEUYlgYjy1

Op maandag 2 oktober van 16.00-17.00 uur staat 
‘OOG voor ontwikkeling’ op de planning. Tijdens 
deze sessie wordt de film ‘De kinderen van juf Kiet’ 
getoond. Na de film is er de gelegenheid om na te 
praten. De locatie van de bijeenkomst wordt nader 
bekend gemaakt. 

Zet deze data vast in je agenda! We hopen 
jullie te zien!

•  Vrijdag 1 september 15.00-16.00 uur: OOG voor 
verbinding, locatie PWA

•  Maandag 2 oktober 16.00-17.00 uur: OOG voor 
ontwikkeling, locatie volgt nog

Nieuws vanuit de werkgroep 
OOG voor Talent

Leerlingen werken tijdens het thema piraten 

met het schateiland in de transparante mat.

https://www.youtube.com/watch?v=vzMpO1o0-yY&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=vzMpO1o0-yY&t=66s
https://goo.gl/forms/bv9DblQgEUYlgYjy1
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Nieuws uit het veld Nieuws uit het veld

‘Investeren in 
achterstanden vooral op 
jonge leeftijd effectief’

Begin vroeg met preventie van achterstanden, 
investeren is vooral op jonge leeftijd effectief. 
Dat schrijft het Ministerie van Financiën in het 
rapport ‘Onderwijsachterstandenbeleid: Een 
duwtje in de rug?’ dat vorige week verscheen. Het 
onderwijsachterstandenbudget is de afgelopen jaren 
afgenomen, zonder dat het aantal kinderen met 
achterstanden op school kleiner lijkt te worden, 
schrijven de onderzoekers. De PO-Raad herkent 
zich in deze conclusie van het rapport. Het huidige 
budget is onvoldoende om alle achterstanden weg 
te werken, zo blijkt uit het rapport: ‘Bij het huidige 
dalende budget is het nodig om te focussen en 
te kiezen op welke doelstellingen binnen het OAB 
wordt ingezet.’ Doordat het beleid versnipperd is, is 
het moeilijk om inzicht te krijgen in de effectiviteit 
van de afzonderlijke interventies uit het beleid. 
De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen 
grotendeels wat de PO-Raad al langer bepleit: 
door het weglekken van geld als gevolg van een 
verkeerde definitie van onderwijsachterstanden, 
verdampt ook het effect. PO-Raad voorzitter 
Rinda den Besten: ,,De afgelopen jaren verloor 
het primair onderwijs al 150 miljoen euro en die 
bezuinigingen gaan ieder jaar door. Dat gaat ten 
koste van kinderen. Vorig jaar constateerde de 
Inspectie van het Onderwijs niet voor niets dat de 
kansenongelijkheid in Nederland verder toeneemt.”

Bron: PO-Raad, 2 mei 2017

Naar het artikel

Lerarentekort dwingt 
scholen om ouders voor 
de klas te zetten

Er is zo’n groot tekort aan invalleraren in het 
basisonderwijs, dat scholengroep Conexus 
ouders vraagt om voor de klas te staan. Dit moet 
voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd 
als hun juf of meester ziek is. De PO-Raad kijkt niet 
op van deze oplossing, want scholen zitten aan het 
eind van hun mogelijkheden om de tekorten zelf op 
te lossen.
De Nijmeegse scholengroep met 31 basisscholen 
deed de ongebruikelijke oproep in een brief die deze 
week aan de ouders is verstuurd. Hierin vraagt zij 
ouders die bevoegd zijn als leraar of zijn opgeleid als 
onderwijsassistent om bij te springen als leerkracht. 
Andere ouders worden gevraagd om als vrijwilliger 
de opvang van kinderen te verzorgen als er geen 
vervanger is voor een zieke leraar. Volgens Toine 
Janssen, bestuurder van Conexus, is de oproep 
tegelijkertijd als wake-up call aan personeel en 
ouders bedoeld. ,,Ze moeten er rekening mee 
houden dat er – heel af en toe – geen leerkracht 
voor de klas van hun kinderen is’’, laat Janssen 
weten in het Algemeen Dagblad.
Volgens Janssen is dit de opmaat van het 
lerarentekort in het primair onderwijs. Dit tekort 
loopt steeds verder op omdat er te weinig studenten 
aan de pabo beginnen om de uitstroom van oudere 
leraren tegen te gaan. Zo is er dit jaar al een tekort 
van 1.200 leraren. Dit zal oplopen tot wel 4.000 in 
2020 en zelfs 10.000 in 2025.

Bron: PO-Raad, 12 mei 2017

Naar het artikel

Politiek stelt primair 
onderwijs teleur: nu geen 
maatregelen

De Tweede Kamer voelt er vooralsnog niets voor 
om een parlementair onderzoek te doen naar de 
bekostiging van het primair onderwijs, zoals de PO-
Raad voorstelt. 

Voor de discussie over investeringen in de sector 
en over lerarensalarissen verwijst de Kamer naar 
de formatietafel, zo bleek woensdag in een debat. 
De PO-Raad pleitte gisteren voor een parlementair 
onderzoek, zodat duidelijk wordt of de bekostiging 
van het primair onderwijs toereikend is en waaraan 
het geld wordt uitgegeven. De feiten en cijfers 
die dit oplevert, kunnen een einde maken aan de 
spookverhalen hierover en aanleiding zijn voor 
investeringen waarmee de lage lerarensalarissen 
en hoge werkdruk in de sector eindelijk kunnen 
worden aangepakt. Onder toeziend oog van 
honderden leraren debatteerde de Kamer gisteren 
over deze salarissen, werkdruk en de bekostiging. 
Al snel bleek dat het voorstel van de PO-Raad op 
weinig steun van de politiek kan rekenen. Zowel 
staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) als de 
formatiepartijen gaven aan een dergelijk onderzoek 
niet nodig te vinden. Bovendien verwezen zij 
steevast naar de formatietafel als plek waar de 
discussie over investeringen in het onderwijs zou 
moeten plaatsvinden. Alleen SP en Denk toonden 
zich voorstander. Dekker ontkende bovendien dat 
het primair onderwijs jaarlijks honderden miljoenen 
euro’s tekort komt voor onder meer onderhoud aan 
schoolgebouwen en lesmateriaal, zoals onafhankelijk 
onderzoek onlangs nog uitwees.

Bron: PO-Raad, 11 mei 2017

Naar het artikel

‘Toekomstbestendig 
onderwijsaanbod’ door 
Tweede Kamer
De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan 
met het wetsvoorstel Toekomstbestendig 
onderwijsaanbod. Dit wetsvoorstel staat in het 
kader van het afnemende aantal leerlingen in het 
primair onderwijs. Nu het in de Tweede Kamer 
is aangenomen, kan het ook snel door de Eerste 
Kamer. Mogelijk treedt de nieuwe wetgeving met 
ingang van het nieuwe schooljaar in werking.
Wat regelt dit wetsvoorstel?
-  Het versoepelt de verplaatsing van een school 

uit zijn voedingsgebied. Nu gelden daarvoor nog 
dezelfde eisen als bij de stichting van een school, 
maar die eisen komen te vervallen. Een aanvraag 
bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal 
voldoende zijn. Er wordt nog wel getoetst of er 
geen nadelige gevolgen aan kleven, bijvoorbeeld 
dat door de verplaatsing een andere school moet 
worden opgeheven.

-  In de nieuwe situatie zal het gemakkelijker zijn 
om een school van kleur te laten verschieten 
(bijvoorbeeld van protestants-christelijk naar 
openbaar). In plaats van dezelfde eisen als bij het 
stichten van een school, zal een aanvraag bij DUO 
voldoende zijn. DUO zal slechts marginaal toetsen. 
Door een aangenomen motie van Tweede Kamerlid 
Eppo Bruins van de ChristenUnie moet wel eerst 
een achterbanraadpleging onder de ouders 
plaatsvinden.

-  Het wetsvoorstel biedt een bijzondere school 
de mogelijkheid om een nevenvestiging te 
hebben die een andere denominatie heeft dan de 
hoofdvestiging. Openbaar onderwijs is hiervan 
uitgesloten.

-  De termijn voor de vrijwillige opheffing van 
openbare school wordt aangepast. Een bestuur 
moest hiervoor goedkeuring vragen aan de 
gemeente vóór 1 augustus een jaar voor de fusie. 
Dat wordt 1 januari voor de fusie. De gemeente 
moet dan vóór 1 februari goedkeuring verlenen of 
beslissen de school zelf in stand te houden.

-  In de nieuwe situatie wordt het mogelijk om 
tussentijds een gemeente in twee gebieden te 
splitsen voor de bepaling van de opheffingsnorm. 

Bron: VOS/ABB, 17 mei 2017

Naar het artikel

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/investeren-in-achterstanden-vooral-op-jonge-leeftijd-effectief
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/lerarentekort-dwingt-scholen-om-ouders-voor-de-klas-te-zetten
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/politiek-stelt-primair-onderwijs-teleur-nu-geen-maatregelen
https://www.vosabb.nl/toekomstbestendig-onderwijsaanbod/
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SAMENWERKEN MET RESPECT 
VOOR ELKAAR

BASISBUREN 
IS BEZIG 
ZICH TE 
HERPAKKEN

“Het valt niet mee om een school te moeten sluiten“, 
vertelt Henriëtte van de Sluis, nu nog directeur van 
De Kastanjepoort en De Daverhof.
“Het schooltje in Erichem heeft langer dan 100 
jaar bestaan, dan is zo’n school echt een instituut 
geworden. Maar de ouders zagen ook wel in dat 
het zo niet langer ging; door krimp en Passend 
onderwijs liep het leerlingenaantal terug, de klassen 
werden kleiner waardoor steeds meer ouders een 
andere school voor hun kind zochten. Wel is het zo 
dat we er alles aan gedaan hebben om een mooie 
oplossing te vinden en dat is de samenvoeging met 
De Daverhof vast en zeker. Ook door de mogelijkheid 
ons onderwijsconcept vast te houden.“

De Blinker
“De nieuwe school gaat de Blinker heten. De naam is 
bedacht door Sylvia Kiers, een van de leerkrachten. 
De naam geeft aan waar de nieuwe school voor wil 
staan: ieder kind heeft talenten en blinkt wel ergens 
in uit. Op De Blinker krijgt een kind de ruimte om 
die talenten te ontwikkelen.
Met de keuze voor het samengaan van de 
basisscholen in Erichem en Kerk Avezaath blijft het 
karakter van de dorpsschool overeind en wordt ook 
het onderwijs voor hoogbegaafden behouden in de 
gemeente Buren. De nieuwe school telt het komende 

De Wiekslag is een kleine school , die 
midden in het dorp Rijswijk staat; een mooi 
schoolgebouw, naast de kerk, in een dorp 
waar verder geen voorzieningen zijn, geen 
slager, geen bakker, alleen een kapster en 
een frituur bij het Wijkseveer. Een unieke 
school, met dit jaar nog 36 leerlingen maar 
in het nieuwe schooljaar telt de school 44 
leerlingen. Drie groei ligt enerzijds aan meer 
geboortes, anderzijds aan het opvangen van 
kinderen die wat meer nodig hebben dan 
het standaardarrangement biedt. Directeur 
Krista van Vreeswijk: “ We proberen 
als school uit te stralen dat we binnen 
BasisBuren die kinderen een plek kunnen 
geven. Als er een kind is dat vast loopt 
op een andere school, biedt De Wiekslag 
wellicht nog wel een tussenoplossing. “
De Wiekslag heeft acht personeelsleden (één 
man), zeven in dienst van BasisBuren, één 
collega die gedetacheerd is als onderwijs- 
assistent .

Combinatiefunctie
“ Voor het directeurschap van De Wiekslag 
heb ik in het nieuwe schooljaar 0.3 fte, 
daarnaast heb ik dan 0.6 fte voor HR, 
voor P&O. Dan is er op school nog wel 
0.2 fte voor een leerkracht met speciale 
taken, zodat er dan nog wel 0,5 fte voor 
directietaken beschikbaar is. Tevens hebben 
we vrij veel formatie voor een IB-er. In 

die P&O- functie ben 
ik toevalligerwijs 
ingerold. Ik las 
dat BasisBuren 
een vacature voor 
een HRM- er had, 
ter ondersteuning 
van Rowdy Braun 
en dacht: dit is 
misschien ook wel 

schooljaar 155 leerlingen met klassen van 20 tot 
23 leerlingen. Door de fusie van de twee scholen 
krijgen we extra geld waardoor we in ieder geval de 
eerste periode al het personeel kunnen behouden. In 
het nieuwe schooljaar zijn twintig personeelsleden, 
negentien vrouwen en één man, aan de nieuw 
school verbonden. Om alle kinderen te huisvesten 
komen er twee extra lokalen op het schoolplein 
naast de dependance van de Daverhof en wordt het 
hoofdgebouw intern verbouwd.
We kunnen zo ruime aandacht schenken aan de 
ontplooiing van de talenten van alle kinderen in 
een veilige omgeving. Sport en muziek horen 
daarbij. We willen ook meer naschoolse activiteiten 
ontwikkelen.“

Stimuleren en enthousiasmeren
“Er zijn het nieuw schooljaar zes groepen voor 
regulier basisonderwijs en twee groepen voor 
hoofdbegaafdenonderwijs op De Blinker. Het 
voordeel van de fusie is dat op De Blinker voltijds 
hoofdbegaafdenonderwijs wordt gegeven. De nieuwe 
school is specialist in hoogbegaafdenonderwijs 
binnen BasisBuren. In de groepen 1, 2 en 3 
wordt regulier onderwijs gegeven met aandacht 
voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs. Leerlingen volgen daarbij 
in de ochtenduren een programma voor de vakken 
taal, lezen en rekenen. Omdat de kinderen sneller 
door deze stof heen gaan, is er ook tijd voor filosofie 
en Leren Leren. 
Ik vind het belangrijk dat we als school kinderen 
een breed aanbod bieden, waarbij we leerlingen 
stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Kinderen 
leren zo samenwerken met respect voor elkaar. En 
ik ervaar het samenwerken ook in mijn team van 
groot belang, eveneens met respect. Ik vind dat 
je als directeur ook die kwaliteit moet hebben. Je 
moet daarbij wel een richting aan kunnen geven, 
je moet zelf wel een doel voor ogen hebben en 
daarin mensen mee kunnen nemen. Mensen kunnen 
motiveren en enthousiast maken en daarmee 
een team kunnen neerzetten dat goed onderwijs 
geeft. Als directeur vind ik het nodig dat je alle 
ontwikkelingen op het gebied van goed onderwijs 
volgt. En dat je weet wat er pas bij deze kinderen. 
Je moet als directeur materie-deskundig zijn, om 
het maar eens deftig te zeggen. Leerkrachten en 
directeuren moeten zich blijven ontwikkelen en iets 
kunnen doen met de talenten die zij zelf bezitten. 
Zelf probeer ik als directeur de leerkrachten zoveel 
mogelijk te stimuleren iets met hun talenten te 
doen. Heeft een leerkracht een passie voor ICT en 
techniek, creëer dan in je school mogelijkheden daar 
iets mee te doen. 

Onderwijsloopbaan
Henriëtte van de Sluis is 28 jaar geleden begonnen 
in het onderwijs. Als leerkracht gestart in Wijk bij 
Duurstede. Alle klassen doorlopen en daar erg veel 
van geleerd. Werd op een gegeven moment adjunct- 
directeur en dat dertien jaar lang gecombineerd met 
haar baan als leerkracht en intern begeleider  (IB- 
er). Op een gegeven moment heeft ze de overstap 
van Wijk naar Zoelen gemaakt, haar eigen kinderen 
zaten op die school en ze viel daar wel eens in. 
Na verloop van enige tijd schoolleider in Zoelen 
geworden. Om een lang verhaal kort te maken, werd 
directeur van twee scholen, De Kastanjepoort in 
Erichem en De Daverhof, in Kerk- Avezaath.
De Kastanjepoort was klein en bleef ook nog eens 
sterk teruglopen in leerlingenaantal. Uiteindelijk 
heeft BasisBuren moeten besluiten De Kastanjepoort 
en De Daverhof samen te gaan voegen. Zo start 
Henriëtte per 1 augustus als directeur van De Blinker 
in Kerk- Avezaath.
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leuk om naast het directeurschap te gaan doen. Ik 
doe dit nu een aantal maanden en eigenlijk gaat dat 
wel goed. Ik ben als directeur en als HRM- er een 
effectieve schakel tussen het bestuurskantoor en de 
directeuren. Ik weet wat er onder de directeuren en 
in de scholen leeft. Ik heb me natuurlijk wel goed 
in de materie moeten inlezen en m’n weg moeten 
vinden in het oerwoud van de instanties waar ik met 
vragen terecht kan: de PO- Raad, VOS/ABB, het 
Vervangingsfonds, de vakbonden. 
Waar ik mij sterk voor maak is het bestrijden van 
het ziekteverzuim. Dat ligt bij BasisBuren rond 
de acht procent en dat is hoger dan het landelijk 
gemiddelde. We willen dat percentage naar beneden 
zien te krijgen. 
Mijn taakstelling is vrij breed, maar ligt vooral op 
operationeel en tactisch niveau, terwijl Rowdy het 
strategisch personeelsbeleid voor zijn rekening 
neemt. Ik vind dat BasisBuren zich aan het 
verbeteren is. Nu komen ook de juiste mensen op 
de juist plekken; dat was bij de start van de nieuwe 
organisatie BasisBuren niet het geval. “ 

Competenties van een directeur
“ Ik vind dat een directeur betrokken moet zijn 
en naar de menselijk maat moet functioneren; 
een luisterend oor kunnen bieden, positieve feed 
back geven en de talenten van je medewerkers 
kunnen inzetten. Ik wil in dit verband wel opmerken 
tevreden te zijn over de kwaliteit van mijn 
personeel. Ik vind dat ik mensen kan stimuleren zich 
verder te ontwikkelen. Eén van de collega’s is een 
schoolleidersopleiding gaan volgen, een andere is 
IB- er geworden. Dat zijn toch mooie voorbeelden 
van hoe mensen zich ontwikkelen, niet? Daartoe 
moet ik dan wel de mogelijkheden scheppen. In de 
wetenschap dat ik ze natuurlijk een keer kwijt raak. 

Maar in het belang van de persoonlijke ontwikkeling 
vind ik dat dan toch mooi.
Bij mij op school proberen we met succes de 
zogenaamde werkdruk te lijf te gaan. Als team 
hebben we daar handige afspraken over gemaakt, 
bijvoorbeeld over studietijd. We hebben het druk, 
maar niet overdreven druk. Waar wel wat aan 
gedaan zou moeten worden is de ongelijkheid in 
honorering van po- en vo- docenten, daar waar deze 
HBO zijn opgeleid. “

Onderwijsloopbaan
Krista van Vreeswijk is sinds 1989 in het onderwijs 
werkzaam. Ze deed de Pabo Edith Stein in 
Hengelo, een stevige opleiding met verplichte 
vakken, echt schools. Ze kon vervolgens een baan 
krijgen in Diemen  (groep 6/7). Daar in Diemen 
heeft Krista zes jaar gewerkt. Leiding geven zat 
er vanaf het begin al in: binnen een jaar was ze 
bouwcoördinator en kort daarna adjunct- directeur 
van een school met 550 leerlingen. Ze is toen 
ook de schoolleidersopleiding gaan doen. In 2004 
vertrok ze naar Soest- Zuid om daar directeur van 
De Werveling te worden. Toen ze een poosje minder 
wilde gaan werken werd ze weer gewoon leerkracht 
in Almere, verhuisde vervolgens naar Amerongen 
en zag dat er in Kapel-Avezaath een vacature voor 
een leerkracht was. Krista werd die leerkracht, met 
als perspectief op korte termijn directeur te worden. 
De Hoge Hof kwam in die jaren onder BasisBuren 
terecht en Krista werd getransfereerd naar De 
Wiekslag in Rijswijk. Daar zit ze nu vier jaar. Ze 
combineert het directeurschap met een P&O- functie 
op het Bestuurskantoor.

Hans Verboon.
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Zouden we het niveau van begrijpend lezen 
kunnen verhogen door in te zetten op de 
waarneming, het nauwkeurig zijn en niet 

impulsief te denken? Ik denk van wel! Hieronder 
neem ik jullie mee in mijn gedachtegang en 
ervaringen hierover.

Al jaren lopen leerkrachten tegen het probleem 
aan dat de resultaten van begrijpend lezen niet 
echt omhoog gaan. Soms is er een opleving, maar 
dan blijkt later toch weer dat het niet voldoende is. 
Zelfs als het onderwijs anders wordt gegeven. Als 
iedereen zich richt op de dingen die er toe doen: Het 
gebruiken van de evidence based strategieën, het 
vergroten van de woordenschat en de aandacht voor 
veel lezen. 
En als ook het invoeren van een nieuwe methode 
niet voldoende biedt om de resultaten te verhogen. 
Dan krijgt de IB-er weer de vraag: “Hoe kunnen 
we het onderwijs verbeteren, zodat de resultaten 
omhoog gaan?”

Na me bijna 3 jaar te verdiepen in mediërend leren 
heb ik hiervoor een goede aanvulling gevonden. 
Het is namelijk zo dat we allemaal de meeste 
fouten maken omdat we niet goed waarnemen, 
niet nauwkeurig   werken of omdat we 
te impulsief zijn in ons denken. Het zijn de onderste 
drie bouwstenen van de cognitieve functies.
 
Bedenk maar eens hoe vaak je denkt: dit had ik 
beter moeten lezen, nu heb ik toch iets over het 
hoofd gezien of: had ik maar wat meer tijd genomen 
om het te overdenken.
Ook bij onze leerlingen zien we dat ze hier fouten in 
maken. 

Om mijn opleiding mediërend leren af te sluiten 
ben ik aan de slag gegaan met het verbinden van 

de vraag over begrijpend lezen en de bovenstaande 
wetenschap. 
7 leerlingen uit groep 7 zijn 10 keer bij mij geweest 
om aan deze drie bouwstenen van de cognitieve 
functies te werken. 
Uit de resultaten blijkt dat het inderdaad een klein 
positief effect heeft. Maar er is nog meer winst 
te behalen. Zeker als dit ingebed wordt in het 
dagelijkse onderwijs. 
Het mooie van mediërend leren is dat de leerlingen 
een algemene vaardigheid leren. Het werken aan 
de cognitieve functies biedt leerlingen een nieuw 
stukje gereedschap dat   toegepast kan 
worden in en buiten school en wat hen helpt in hun 
ontwikkeling. 

De conclusie van mijn onderzoek is dat het 
mediëren van de onderste drie cognitieve functies 
ondersteunend werkt bij het begrijpend-lezen-
onderwijs. 

Als je meer wilt weten over mediërend leren, dan 
raad ik je aan het boek: “Basisboek Mediërend 
Leren”  van Floor van Loo en Emiel van Doorn te 
lezen. 
 
Wil je meer weten over mijn onderzoek stuur mij 
een e-mail; dan ontvang je het uitgebreide verslag. 
Daarnaast geef ik in september een workshop in het 
kader van “Oog voor talent” over mediërend leren. 
Mijn onderzoek zal een onderdeel hierin zijn. 
Ik zou het leuk vinden om jullie hier dan over te 
spreken!   
              
Erna
erna.koopman@basisburen.nl

Begrijpend lezen 
verbeteren!

 Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie! 
Het volgende E-Zine verschijnt op 14 september 2017. 

Het is mogelijk om tot 8 september content hiervoor aan te leveren.
In het volgende E-zine verschijnt er een artikel over combinatieklassen van Simon C. J. Ettekoven. 

Hij heeft dit voor het JSW geschreven. Krista, Patricia en de betreffende leerkrachten van de twee combinatiegroepen 
hebben hieraan meegewerkt.
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