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Pesten tegengaan werkt ’t beste wanneer 
de aanpak wordt gedragen door school én 
ouders. Deskundigen vertellen hoe je een 
goede sociale veiligheid creëert op school, 
en een directeur verhaalt over de haken en 
ogen. 

Pagina 6 Meer halen uit 
excellente leerlingen
Passend onderwijs is ook bedoeld voor 
kinderen die bovengemiddeld presteren. 
Het belangrijkste is dat leerkrachten beter 
naar het kind kijken en de lesprogramma’s 
aanpassen.

Pagina 14

inhoud maart 2012

podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen 
uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde 
meningen. Overname van artikelen alleen na overleg met de hoofdredactie. Hoofdredacteur: Marc Mathies. 
Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Elise van Bockhorst, Corine van Helvoirt, Gertjan van Midden, 
Onika Pinkus. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto cover: Hans Roggen. Redactieadres: 
podium@poraad.nl

2 podium  maart 2013



Waardengedreven 
leiderschap
Wat willen schoolbestuurders: centen 
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Het fundament 
is gelegd 
Na vijf jaar voorzitterschap vertrekt 
Kete Kervezee. Met haar brede blik 
en doelgerichte werkstijl legde zij 
samen met het bestuur het fundament 
voor de PO-Raad. Zij kijkt terug op de 
verworvenheden, verwoordt wat ze als de 
grootste uitdagingen ziet en vertelt waar 
naar haar idee de kracht en kansen liggen 
voor het primair onderwijs. 
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Een paar weken geleden ben ik geïnterviewd voor deze 
podium. Als ik nu naar dat interview kijk, zie ik hoe snel 
de ontwikkelingen in het primair onderwijs gaan. Op dit 
moment is er met name veel te doen rond krimp. Het 
rapport van de Onderwijsraad is verschenen en geeft 

adviezen hoe scholen 
met krimp kunnen 
omgaan. De PO-Raad 
is in gesprek met de 
leden over dit rapport. 
We organiseren een 
zestal bijeenkomsten 
om een herkenbaar en 
gedragen standpunt 
in deze discussie te 
kunnen formuleren.

Onze sector is volop
in ontwikkeling
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Ik vind het belangrijk dat de daling van het aantal leerlingen op de agenda staat. 
Ik begrijp dat er bij dit onderwerp veel emoties meespelen, maar de belangrijkste 
factor vind ik de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van kleine scholen is meestal 
prima in orde, maar de snel krimpende scholen blijken het moeilijk te hebben om ook 
goed te blijven of zich bij tegenslag te herstellen. 
Goede samenwerkingsverbanden zijn daarbij een belangrijke voorwaarde om weer 
op orde te komen. Belangrijk is dat de schoolbesturen kunnen zorgen voor ver-
scheidenheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Daar 
moeten we ons met elkaar voor inzetten. Via de website van de PO-Raad houden wij u 
op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.
Van een heel andere orde, maar niet minder complex is het probleem van pesten. 
Hoewel uit internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd de gelukkigste 
van de wereld is, zijn er ook in Nederland te veel kinderen die worden gepest. 
De PO-Raad onderschrijft daarom de noodzaak van continue aandacht voor pesten en 
pleit voor gebruik van beproefde instrumenten en goede voorbeelden.
In deze podium besteden we aandacht aan pesten. Een pestprotocol kan een goed 
hulp middel zijn voor leerkrachten, maar het is niet voldoende. Schoolbesturen hebben 
een belangrijke taak bij de zorg voor een veilig klimaat in de scholen. Daarnaast is 
het belangrijk dat de school de ouders hier goed bij betrekt: alleen samen kun je dit 
probleem aanpakken. Ouders kunnen hun kind leren dat pesten niet ‘cool’ is. Je kunt 
als ouder denken: ‘Als mijn kind er maar geen last van heeft.’ Maar morgen kan jouw 
kind aan de beurt zijn. Dan hoop je ook dat andere kinderen en hun ouders voor haar 
of hem opkomen.
We zijn met de staatssecretaris in gesprek over zijn aanpak op het gebied van pesten 
en we besteden ook aandacht aan het onderwerp in het komende Onderwijscafé. 
Op woensdag 10 april praten politici en mensen uit het onderwijs over pesten, onder 
leiding van oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham. De bijeenkomst, een initiatief van 
PO-Raad, VO-raad en AVS, begint om 16.30 uur in Studio Dudok, Den Haag. Op onze 
website vindt u meer informatie over de bijeenkomst.
Terug naar deze podium. In dit blad vindt u ook artikelen over het omgaan met 
excellente leerlingen, visionair leiderschap en over mediawijsheid. Het interview 
in dit blad staat in het teken van mijn afscheid van de PO-Raad als voorzitter van 
de vereniging. Wat blijft is mijn warme belangstelling voor het onderwijs en de 
ontwikkelingen rond jeugd. Ik wens u voor alles een goede gezondheid en daarmee 
een basis voor: goed onderwijs voor elk kind. ■

Kete Kervezee,
voorzitter PO-Raad
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Een pestprotocol is niet genoeg

Creëer samen 
met de ouders 
een goed 
pedagogisch 
klimaat
Pesten kan iemands leven grondig vergallen. 
Pesten tegengaan werkt ’t beste wanneer de aanpak 
wordt gedragen door school én ouders. Deskundigen 
vertellen hoe je een goede sociale veiligheid creëert 
op school, en een directeur verhaalt over de haken 
en ogen.

TEKST IRENE HEMELS
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Ine Spee: ‘Je moet 
ongewenst gedrag eerder 
signaleren en hierop 
inspelen’

‘Als jong meisje van gescheiden ouders uit ‘Als jong meisje van gescheiden ouders uit ‘
Den Haag kwam ik op een kleine plat-
telandsschool. Ik hoorde er niet bij, werd 
voortdurend buitengesloten en uitge-
jouwd. Ik was onzeker en bang. Op het 
laatst durfde ik niet meer naar school. Pas 
op de zesde lagere school ging het goed. 
Daar was aandacht voor onderlinge ver-
schillen, werd veel gesproken met elkaar 
en goed naar ouders geluisterd.’ 

Maria1 (43, onderwijsconsulent) voelt 
zich gelukkig al lang niet meer een 
slachtoffer. Maar het pesten had wel een 
groot effect op haar leven. Uiteindelijk 
heeft ze hiervan geleerd om duidelijk 
haar grenzen aan te geven.

Van alle tijden
Pesten is van alle tijden. Het is een vorm 
van grensoverschrijdend gedrag die 
lijkt te horen bij opgroeien, zegt Ine 
Spee, crisisadviseur van het Instituut 
voor Psychotrauma. Zij denkt dat pesten 
nooit zal worden uitgebannen. Volgens 
haar hebben één tot drie kinderen per 
klas met pesten te maken. Het ver-
schijnsel vraagt daarom om een stevige 
aanpak.
Maar Spee ziet bij leerkrachten nogal 
eens handelingsverlegenheid. Ze her-
kennen signalen van pesten onvoldoen-
de en zijn lang niet altijd vaardig genoeg 
om ermee om te gaan. Locatiedirecteur 
Marie-Jozé Zeekaf van basisschool Leeve 
in Roermond herkent het beeld dat Spee 
schetst. Deze basisschool heeft een 
gedragsfunctionaris die het onderwerp 

pesten geregeld tijdens teamvergade-
ringen bespreekt. Zeekaf: ‘In de prak-
tijk blijkt dat leerkrachten pesten niet 
serieus genoeg nemen. Ze denken dat 
het in hun klas niet voorkomt, terwijl het 
achter hun rug gebeurt. Of ze denken 
dat het vanzelf overgaat. De gedrags-
functionaris kijkt mee op het schoolplein 
en spreekt leerkrachten aan op hun ver-
antwoordelijkheid. Leerkrachten worden 
daardoor vaardiger in het signaleren van 
pesten en zijn minder snel geneigd om 
te zeggen dat het wel meevalt.’

Tijdig ingrijpen
Spee en een andere deskundige, de 
consultant, trainer en coach Henk 

1. De naam Maria is gefingeerd om 
herkenning te voorkomen.
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Henk Galenkamp: ‘Door 
te laten zien dat er 
samenhang zit tussen 
de rollen van dader en 
slachtoff er, wordt het 
mogelijk patronen te 
doorbreken’

Galenkamp, zijn het er over eens dat een 
pestprotocol niet werkt wanneer het, 
bij wijze van straf, pas wordt ingezet 
wanneer pestgedrag wordt ontdekt. 
Spee: ‘Je moet ongewenst gedrag 
eerder signaleren en hierop inspelen. 
Nu wordt er vaak ad hoc met sancties 
gedreigd, waarna men over gaat tot de 
orde van de dag. Straffen helpt niet. Het 
gaat erom de pester verantwoordelijk 
te maken voor wat hij heeft gedaan 
en het vertrouwen van de gepeste te 
herstellen.’
Galenkamp schreef een boek2 over 
de dader-slachtofferdynamiek die ten 
grondslag ligt aan pesten. ‘Essentieel is 
dat we verder kijken dan het individu 
dat heeft gepest, want zelfs het veroor-
delen van de dader betekent dat je in 
de aanklaag- of daderrol gaat zitten. Je 
bent snel aan het veroordelen en verwij-
ten. Door een schuldige te benoemen 
blijft die dynamiek bestaan. Ook het 
weerbaarder maken van de gepeste 
is niet genoeg. Dat heeft geen zin als 
niet ook gekeken wordt naar de dader-
slachtofferdynamiek. Als je die niet ziet, 
zie je iets wezenlijks over het hoofd en 

zal het patroon van pesten en gepest 
worden doorgaan. Door het weg te 
halen van het individu, en te laten zien 
dat er samenhang zit tussen de verschil-
lende rollen, wordt het mogelijk patro-
nen te doorbreken. Vergelijk het met de 
Waarheidscommissie in Zuid-Afrika: het 
ging daar niet om straffen en beschuldi-
gen, maar om het loskomen van vastge-
roeste patronen door meervoudig loyaal 
te zijn naar alle partijen.’

Belangrijke rol schoolbestuur

Marie-Jozé Zeekaf: 
‘Leerkrachten denken 
dat pesten in hun klas 
niet voorkomt, of dat het 
vanzelf overgaat’

2. Henk Galenkamp, ‘Krachtige leraren, 
prachtig onderwijs. Naar meer contact en 
bezieling in de school’. CPS Uitgeverij, 2009
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Het tegengaan van pesten begint al op 
bovenschools niveau. Schoolbesturen 
hebben een belangrijke taak bij de 
vormgeving en het verankeren van een 
veilig klimaat. Spee: ‘De schoolbestuur-
der moet goed op de hoogte zijn van 
de pedagogische visie van de school, 
en weten op welke manier de sociaal-

emotionele veiligheid is geregeld. Een 
pestprotocol werkt alleen als het goed 
in het veiligheidsbeleid is ingebed. Het 
bestuur ziet daar op toe, en weet welke 
stappen worden ondernomen wan-
neer zich een pestincident voordoet.’ 
Het schoolbestuur bewaakt ook dat 
het beleid rond de sociaal-emotionele 
veiligheid blijvend wordt nageleefd. ‘De 
schoolbestuurder moet hierin niet vol-
gend zijn, maar monitorend. Hij houdt 
de school aan de gemaakte afspraken 
en wanneer dat nodig is zal hij de school 
hier op bevragen.’
Belangrijk is ook dat school en ouders 
als pedagogische partners optreden. 
Het leer- en opvoedproces heeft het 
meeste resultaat wanneer school en 
ouders dezelfde boodschap uitstralen 
en eenduidig handelen, ook bij het 

Ine Spee: ‘School en 
ouders zijn samen 
verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het kind, 
en als er gepest wordt 
moeten ze dat samen 
oppakken’
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Marie-Jozé Zeekaf: 
‘Sommige ouders vinden 
terugmeppen veel 
eff ectiever dan praten. 
De regel ‘niet slaan, niet 
schoppen’ gaat deze 
ouders te ver’

omgaan met pesten. Spee: ‘Een goed 
leefklimaat op school borg je samen met 
ouders. Iedere dag moet je werken aan 
je onderwijskundig concept en daarover 
moet je voortdurend met hen in gesprek 
blijven. School en ouders zijn samen ver-
antwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het kind, en als er gepest wordt moeten 
ze dat samen oppakken.’

Partnerschap met ouders
Om zo’n partnerschap voor elkaar te 
krijgen is een goede communicatie 
tussen school en ouders cruciaal. Maar 
soms loopt het contact spaak. ‘Sommige 
ouders hebben de neiging om het 
pestprobleem over de schutting van 
de school te gooien,’ zegt Spee. ‘Ik heb 
meegemaakt dat een pester ‘‘sorry’’ 
moest zeggen, terwijl zijn ouders dat 
flauwekul vonden.’ En soms zijn ouders 
juist roependen in de woestijn, die geen 
gehoor vinden voor hun gepeste kind.
Spee beveelt daarom aan dat scholen 
al vanaf het moment dat een kind op 
school komt, ouders meenemen in hun 
denken over het pedagogisch kli-
maat. Stap voor stap kunnen zij zo een 
partnerschap opbouwen. Het school-
bestuur kan in dit proces een borgende 
rol spelen en er op toezien dat de sfeer 
open is, mensen zich verbonden voelen 
en elkaar kunnen aanspreken. Spee: ‘In 
zo’n klimaat neemt pesten minder snel 
schrijnende vormen aan, en is de kans 
groter dat er adequaat en serieus op 
wordt gereageerd. Mogelijk wordt er 
dan ook minder gepest.’

Terug meppen
Zo’n partnerschap tussen ouders en 

school kan worden bekrachtigd met een 
‘ouderconvenant’. Daar moet een school 
echter niet te snel mee aankomen; het is 
eerder de bekroning van een langdurig 
groeiproces. Daar kwam schooldirecteur 
Zeekaf achter toen zij ouders en kinde-
ren een contract wilde laten tekenen. 
‘We wilden het pestprotocol dichter bij 
de kinderen brengen. De leerkrachten 
gingen met alle groepen het gesprek 
aan over hoe wij hier op school omgaan 
met pesten, en introduceerden een 
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Ine Spee op 
congres
Ine Spee verzorgt op het congres van 
de PO-Raad op 6 en 7 juni een subsessie 
met als titel ‘Als een ramp de school 
treft’. Hier gaat zij in op de vraag wat van 
een onderwijsbestuurder mag worden 
verwacht wanneer zich een calamiteit 
voordoet.

Zie http://www.poraad.nl/content/
congres-bevlogen-besturen

contractje. Een flinke groep ouders was 
het er niet mee eens en floot ons terug. 
Sommigen vinden terugmeppen veel 
effectiever dan praten. Niet iedereen is 
van mening dat je met klas- en school-
genoten net zo moet omgaan als met 
je vrienden. De regel ‘niet slaan, niet 
schoppen’ gaat sommige ouders te ver. 
We zijn snel met dat contract gestopt, 
want het heeft geen enkele zin als 
slechts een deel van de leerlingen en 
ouders zo’n contract ondertekent.’
Zeekaf concludeert: ‘We doen even een 
stapje terug en beginnen het komende 
schooljaar met het opstellen van 
omgangsregels per groep. Misschien dat 
we over enige tijd een nieuwe poging 
wagen.’ ■
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Staatssecretaris Dekker:
Tijd voor actie

Staatssecretaris Sander Dekker schreef in januari aan de Tweede Kamer dat hij 
de wenselijkheid wil onderzoeken van nieuwe wetgeving op dit terrein. 
Hij wil ook de toezichthoudende en handhavende rol van de inspectie en 
de bestaande klachtenregeling tegen het licht houden. Dekker constateert 
dat scholen pesten een ongemakkelijk onderwerp vinden en leraren moeite 
hebben met het signaleren en aanpakken van pestgedrag. De ‘wildgroei’ 
aan methodes maakt het er niet gemakkelijker op. De staatssecretaris wil in 
overleg met Kamerleden, experts en betrokkenen komen tot een gezamenlijke 
aanpak van pesten met concrete acties.
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Meer halen 
uit excellente 
leerlingen
Passend onderwijs is ook bedoeld voor kinderen 
die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste 
is dat leerkrachten beter naar het kind kijken en de 
lesprogramma’s aanpassen.

TEKST SUSAN DE BOER

Passend onderwijs
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In vergelijking met andere landen pres-
teren Nederlandse leerlingen van 9 à 10 
jaar (groep 6) goed op internationale 
lees-, reken- en natuuronderwijstoet-
sen, blijkt uit de onderzoeken Progress 
in International Reading Literacy Study 
(PIRLS-2011) en Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS-
2011). Maar uit dezelfde studies blijkt 
ook dat van de Nederlandse best preste-
rende leerlingen er maar relatief weinig 
(lezen: 7 procent, rekenen: 5 procent) 
het hoogste niveau halen. Dat doet 
bijvoorbeeld Engeland met 18 procent 
voor zowel lezen als rekenen beter. Het 
onderwijs aan excellente leerlingen lijkt 
dus tekort te schieten. Een verklaring 
hiervoor is dat Nederland zich tot nu toe 
vooral concentreerde op leerlingen die 
zwakker zijn dan gemiddeld. Dat moet 
met de invoering van Passend onderwijs 
veranderen. Wim Ludeke, bestuurslid 
van de PO-Raad: ‘In het Referentiekader 
Passend onderwijs stellen we uitdruk-
kelijk dat er voor alle leerlingen een pas-
send onderwijsaanbod moet komen, dus 
ook voor de best presterende leerlingen. 
Dat betekent dat de ondersteunings-
plannen en het ondersteuningsaanbod 
van de samenwerkingsverbanden zich 
ook op deze groep richten. Scholen en 
besturen worden aangemoedigd afspra-
ken te maken over het totale aanbod, 
zodat er geen gaten zijn en geen over-
lap.’ Bij de implementatie van Passend 
onderwijs zal de PO-Raad ondersteuning 
aan leden bieden op dit vlak.

Begaafdheden ontwikkelen
Volgens Jelle Jolles, hoogleraar 
Hersenen, Gedrag & Educatie aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam, heeft 
ieder kind begaafdheden en hangt het 
af van de mogelijkheden die ouders, 
school en leerkracht bieden, of deze 
talenten optimaal ontwikkeld worden. 
‘Een belangrijke vondst uit de hersen- 
en neuropsychologische wetenschap is 
dat er individuele verschillen zijn in de 
ontwikkeling. Sommige kinderen zijn 
relatief vroeg in de ontwikkeling van 
vaardigheden die bepalend zijn voor 
het leren lezen of rekenen. Anderen 
zijn hierin wat later, maar lopen voor in 
andere vaardigheden. Op school herken-
nen we vooral de vaardigheden die met 

Wim Ludeke: ‘Er moet voor 
alle leerlingen een passend 
onderwijsaanbod komen, 
dus ook voor degenen die 
het best presteren’

16 podium  maart 2013



lezen, schrijven en rekenen te maken 
hebben. Hoe hoogbegaafd een kind 
is, kun je aan de schoolprestaties dus 
niet zien. Die schoolprestaties zijn een 
momentopname. Je kunt slechts vast-
stellen dat de prestatie van dat kind op 
die bepaalde functie uitstijgt boven de 
andere kinderen. Maar ook een kind dat 
op een bepaald moment ‘‘matig’’ scoort, 
kan met de juiste stimulans heel goed 
een grensverleggend wetenschapper, 
ondernemer of professional worden.’
Het is voor ieder kind beter als het zich 
in de breedte kan ontwikkelen. Jolles: 
‘Een twaalfjarig kind is nog niet klaar. 
Dat moet zich niet uitsluitend cogni-

tief ontwikkelen. Hoogbegaafdheid en 
excellentie worden altijd geassocieerd 
met bètawetenschappen, maar gees-
teswetenschappen en talen zijn even 
belangrijk.’ Jolles vindt dat de inspan-
ningen om excellentie te bevorderen 

Jelle Jolles: 
‘Hoe hoogbegaafd een 
kind is, kun je aan de 
schoolprestaties niet zien’

Leerlingen van ’t Palet in Diemen doen een denkspelletje.
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zich óók moeten richten op kinderen die 
de potentie hebben tot excelleren, maar 
dat nog niet laten zien.
Wanneer onvoldoende wordt tegemoet-
gekomen aan de leerbehoeften, kan dat 
ernstige gevolgen hebben. Sommige 
kinderen gaan gedragsproblemen 
vertonen of onderpresteren. Anderen 
kunnen bij onvoldoende uitdaging op 

het gebied waarop ze hadden kunnen 
excelleren, voor dit gebied verloren 
raken. Ook zijn er kinderen die vol-
doende eigen motivatie hebben om 
zelf verder te komen, maar wel worden 
gehinderd doordat het hen extra tijd en 
inspanning kost hun eigen ontwikkeling 
vorm te geven.
Jolles: ‘Passend onderwijs richt zich niet 
alleen op de kinderen die op dit moment 
excellent zijn, maar ook op kinderen 
met groeipotentie. Alle neurocogni-
tieve functies, taal, talig communiceren, 
logisch redeneren, abstract redeneren, 
plannen, zelfevaluatie, complexe plan-
nen maken, probleem oplossen, denken, 
ruimtelijk waarnemen, handelen en 
bewegen moeten aan bod komen. 
Daarmee zorg je voor de ontwikkeling 
van de talenten en bevorder je dus 
excellentie bij veel meer kinderen dan 
waar we ons momenteel op richten.’

Wat willen we dat een kind leert?
‘Van hoogbegaafdheid bestaat geen 
eenduidige definitie,’ zegt Lianne 
Hoogeveen, hoofd van het Centrum 
voor Begaafdheidsonderzoek aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Zij 
is het met Jolles eens dat de omge-
vingsfactoren minstens zo belangrijk 
zijn. ‘Ongeveer vijftien procent van de 
scholieren heeft min of meer last van 
‘‘hoogbegaafdheidsproblematiek’’.’
Moet je excellente leerlingen apart 
lesgeven of niet? Jolles houdt hen liefst 
in het reguliere onderwijs en ziet geen 
bezwaar in plusklassen. Hoogeveen 
merkt op dat kinderen in de eigen buurt 
en familie genoeg ‘normale’ mensen 
tegenkomen. ‘Specifieke programma’s 

Jelle Jolles: ‘Ook een 
kind dat op een bepaald 
moment ‘‘matig’’ scoort, 
kan met de juiste 
stimulans heel goed 
een grensverleggend 
wetenschapper, 
ondernemer of 
professional worden’

18 podium  maart 2013



Lianne Hoogeveen: 
‘In de plusklassen kunnen 
leerlingen hun vragen 
en gedachten ongeremd 
uitspreken, zonder bang te 
zijn te worden uitgelachen 
of gepest’

stuiten soms op weerstand, omdat we in 
Nederland niemand willen bevoordelen. 
Maar goed onderwijs krijgen is geen 
privilege.’
Hoogeveen: ‘Wat willen we dat een kind 
leert? Die vraag moet het uitgangspunt 
zijn. Dat betekent dat een leraar soms 
het onderwijsprogramma moet ‘com-
pacten’ en de vrijgekomen tijd nuttig 
invullen met verrijkingsmateriaal. In de 
plusklassen, die steeds vaker worden 
ingericht, kunnen leerlingen hun vragen 

en gedachten ongeremd uitspreken, 
zonder bang te zijn te worden uitgela-
chen of gepest. Een plusklas betekent 
overigens niet dat er dan in de gewone 
les geen aangepast programma hoeft 
te zijn. Versnellen is ook een optie, dat 
pakt vaak gunstig uit voor het kind. 
Leonardo-onderwijs kan een oplossing 
zijn. Maar er zijn ook Leonardoklassen 
die niet of onvoldoende ingaan op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Alles staat of valt eigenlijk met de leer-
kracht. Als die goed kan differentiëren 
kom je heel ver.’

Ontmoetingsplek
Basisschool ’t Palet in Diemen orga-
niseert al vijftien jaar verrijkingsgroe-
pen. Leerkracht Carola van Rijn heeft 
hiervoor de opleiding Specialist in 
Gifted Education aan de universiteit van 
Nijmegen gevolgd. Er is een verrijkings-
groep voor kleuters, voor groep 3/4, 5/6 
en 7/8. Aan het begin van elk schooljaar 
vullen alle leerkrachten een signalerings-
lijst in. Van Rijn: ‘Hun observaties zijn 
belangrijk. Waar we op letten is of een 
kind veel weet, leergierig is, moeilijke 
vragen stelt.’ Zij laat de kinderen filoso-
feren aan de hand van stellingen, bij-
voorbeeld over de vraag of een wereld 
zonder milieuvervuiling mogelijk is. Ook 
doen kinderen denkspelletjes en werken 
zij aan zelf gekozen projecten. De ‘plus-
klas’ is zo leuk omdat hier iets nieuws 
geleerd kan worden, vertellen Nick uit 
groep 7/8 en Katelijne, Terry en Roy uit 
groep 6. Nick: ‘We hebben geleerd over 
de ruimte, en over de school van vroe-
ger.’ Katelijne vertelt dat ze ‘alles leert 
over dieren’ en Terry is geïnteresseerd in 
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de Tweede Wereldoorlog. De spelletjes 
zijn ook belangrijk. Roy: ‘Het zijn meer 
een soort lastige puzzels.’ De denkspel-
len zijn speciaal voor deze groep ontwik-
keld en lopen op in moeilijkheidsgraad. 
Van Rijn: ‘Het gaat erom dat de kinderen 
leren omgaan met falen en leren dat je 
moet doorzetten om het probleem op te 
lossen.’ Naast de cognitieve en creatieve 
uitdaging biedt de verrijkingsgroep ook 
sociaal-emotionele kansen. ‘Door met 
gelijkgestemden te sparren krijgen ze 

Carola van Rijn: ‘Onze verrijkingsgroep leert kinderen 
omgaan met falen en dat ze moeten doorzetten om 
een probleem op te lossen’

een realistisch beeld van zichzelf. En de 
kinderen vinden het fijn, waardoor ze 
de school fijn blijven vinden.’ Barbara 
Heemskerk, de moeder van Katelijne: 
‘Katelijne heeft behoefte zich te uiten. 
Als zij niet in de plusgroep zou zitten, 
zou ze erg ongelukkig zijn. Ze kijkt er 
steeds naar uit, ze vindt het heerlijk om 
na te denken.’ De verrijkingsgroepen zijn 
ingebed in de school. Alle leerkrachten 
compacten en verrijken zelf de lesstof. 
Ook de kinderen die niet in aanmerking 
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komen voor de verrijkingsgroep, krijgen 
een aangepast programma.

Deskundigheid en vaardigheid
Om ook de ‘excellente’ leerlingen 
optimaal in staat te stellen hun talen-
ten te ontplooien, is er een inspanning 
nodig op groeps- , school- en boven-
schools niveau. ‘De meest gestelde 
vraag is: hoe moet ik het doen?’ zegt 
Janneke Breedijk, expert Excellentie en 
Hoogbegaafdheid bij de programmaor-
ganisatie School aan Zet. Zij begeleidt 
scholen bij het vormgeven van excellen-
tiebeleid. ‘Het is bijvoorbeeld belangrijk 
dat ook deze groep instructie krijgt. 

Janneke Breedijk: 
‘Het belangrijkste is om 
de deskundigheid en 
vaardigheid bij leer-
krachten te vergroten’

Ook moeten leerkrachten genoeg ruimte 
krijgen om af te wijken van het lespro-
gramma. Op bovenschools niveau moet 
er aandacht zijn voor ondersteuning 
van leerkrachten en de inrichting van 
plusklassen.’ Daarnaast kan het bestuur 
zorgen voor samenwerking, zowel met 
scholen van andere besturen als met 
het voortgezet onderwijs. Breedijk: ‘In 
Zoetermeer bijvoorbeeld organiseert 
het Picasso College korte cursussen 
over onderwerpen als sterrenkunde, 
dinosauriërs en hiëroglyfen. Dat werkt 
prima. Maar het belangrijkste is toch 
om de deskundigheid en vaardigheid 
bij leerkrachten te vergroten.’ Hiervoor 
is specifieke (na)scholing ontwikkeld. 
Jolles vindt bovendien dat in het cur-
riculum van pabo’s meer ruimte moet 
komen voor kennis uit onder meer de 
ontwikkelingspsychologie en neurowe-
tenschap. ■
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(School)bestuurders
kiezen voor
waardengedreven
leiderschap
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Van verantwoording naar 
verantwoordelijkheid

Wat willen schoolbestuurders: centen en leerlingen 
tellen en de Citoscores vergelijken? Of meer visionair 
sturing geven aan de organisatie, met de blik naar 
buiten en uitgaan van zelfgeformuleerde waarden?

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

De maatschappelijke roep om controle 
op bestuurders in het publieke domein 
is groot, ook in het onderwijs. Dat heeft 
te maken met een aantal incidenten bui-
ten en binnen het onderwijs. De hang 
naar meer controle leidt er toe dat veel 
bestuurders sterk bedrijfs- en beheers-
matig te werk gaan. Wanneer je deze 
mensen echter vraagt welke stijl van 
besturen zij het liefst zouden hanteren, 
blijkt dat zij heel anders zouden willen 
werken. Veel bestuurders zouden meer 
door waarden gedreven oplossingen 
willen aandragen voor complexe maat-
schappelijke vraagstukken. Dat blijkt uit 
het onderzoek ‘Waardenloos leider-
schap’ van TiasNimbas Business School.

Waarde toevoegen
Managers en leidinggevenden uit de 
publieke sector, 121 in totaal, beant-
woordden voor het onderzoek vragen 
over publiek leiderschap. Daarbij gaven 

ze onder meer aan welke activiteiten 
ze het belangrijkst vinden en welke in 
de praktijk de meeste aandacht vra-
gen. En juist daar wringt het, vertellen 
Gerda van Dijk (directeur TiasNimbas 
Leaderschip Development) en Morris 
Oosterling (onderzoeker bij TiasNimbas 
Business School en mede-initiatiefne-
mer Onderwijslab). Kan het onderwijs 

Morris Oosterling: 
‘Het onderwijs wordt 
sterk gestuurd vanuit 
de overheid en de roep 
om toezicht is sterk. 
Dan is het lastig om als 
schoolbestuurder zelf je 
koers uit te zetten’
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iets leren van de bevindingen van dit 
onderzoek? ‘Per definitie,’ vindt Morris 
Oosterling: ‘Het onderwijs wordt sterk 
gestuurd vanuit de overheid en de roep 
om toezicht is sterk. Dat maakt het 
niet altijd eenvoudig om als schoolbe-
stuurder zelf je koers uit te zetten en te 
volgen. De afgelopen decennia waren 
er veel onderwijsvernieuwingen en 
verschuivingen binnen politieke constel-
laties, en iedere keer moeten onderwijs-
organisaties zich aanpassen om nieuwe 
vragen te beantwoorden. Als ze altijd 
vanuit het nu werken kunnen ze geen 

visie ontwikkelen. Daarom is het belang-
rijk dat onderwijsbestuurders de ruimte 
díe ze hebben, ook pakken.’ Hoe? Gerda 
van Dijk: ‘Bestuurders moeten zich 
afvragen: wat is de toegevoegde waarde 
die mijn organisatie zou moeten hebben 
voor de samenleving, belanghebbenden 
en medewerkers? Dat kan een grote of 
een meer bescheiden waarde zijn. Een 
directeur van een basisschool kan zich-
zelf de vraag stellen: wat is de waarde 
van onze school voor deze lokale samen-
leving? Wie zijn eigenlijk de belangheb-
benden? Die externe gerichtheid zou 
leidend moeten zijn. Daar is niet zoveel 
voor nodig. Iedere bestuurder heeft de 
ruimte om te gaan praten met mensen 
in de omgeving.’

Aanpassen
Een klimaat waarin schoolbesturen 
worden afgerekend op bijvoorbeeld 
Citoscores hoeft een door waarden 
gedreven leiderschap niet in de weg 
te staan. Maar het onderwijsveld zou 
verder vooruit moeten kijken. Morris 
Oosterling: ‘Veel bestuurders leggen nu 
de nadruk op het achteraf verantwoor-
ding afleggen. Wij pleiten ervoor dat 
bestuurders en leidinggevenden meer 
vooraf verantwoordelijkheid nemen. 
Het onderwijs van nu gaat bijvoorbeeld 
sterk uit van de maakbare samenleving. 
Het systeem is erop gericht dat kinderen 
aan het eind van hun schoolloopbaan 
kennen en kunnen wat we van tevoren 
hebben bedacht. Maar weten bestuur-
ders en schoolleiders wel wat kinderen 
aan het eind van hun school nodig 
hebben? Over vijf jaar is de samenleving 
alweer flink veranderd, mede door de 

Gerda van Dijk: ‘In control 
zijn is slechts een middel 
om een organisatie te 
kunnen leiden. Maar in de 
publieke sector lijkt het 
een doel geworden’
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nieuwe technologie. Het is dus heel 
belangrijk dat de school zich aan die ver-
anderende wereld kan aanpassen. Dat 
vraagt erom dat je weet wat er extern 
gebeurt en dat kunt doorvertalen in een 
visie en richting die mensen inspireren 
en motiveren.’

Visie
Leiderschap gedreven door visie. Het 
lijkt Jan Bot op het lijf geschreven. Bot 
stuurt als voorzitter van het college 
van bestuur van Stichting Kopwerk 25 
protestants-christelijke basisscholen aan 
in de Kop van Noord-Holland en West-

Friesland. ‘Toen ik in de zestiger jaren op 
school zat, leerde ik over allerlei soorten 
koeien. Die kennis is nu niet meer rele-
vant. Voor de kinderen van nu gaat het 
om informatie- en communicatietechno-
logie en om vaardigheden als samen-
werken, dingen oplossen. We moeten 
het curriculum steeds blijven vertalen 
naar skills die de kinderen straks nodig 
hebben. Daarom moeten we ons niet 
laten wegzetten door inspectiebezoek 
en Citoscores. Natuurlijk zijn rekenen en 
taal belangrijk, maar we doen onze leer-
krachten en leerlingen tekort als we ons 
daartoe zouden beperken. Dat gesprek 
ga ik overal aan. Als bestuurder moet je 
oog hebben voor de wereld waarin we 
leven en waarin onze kinderen opgroei-
en. De feiten van nu zijn snel verouderd. 
We moeten onze leerlingen bijvoorbeeld 
bijbrengen: hoe ga je om met tegen-
strijdige informatie op het internet? Ook 
hebben we een leerlijn over duurzaam-
heid ontwikkeld. Fatsoenlijk met de 
aarde omgaan, dat is ook visie.’ Bot vindt 
‘visionair’ geen gelukkig woord voor 
zijn bestuursstijl: ‘Ik zie het meer als een 
gedrevenheid: mijn werk moet de kinde-
ren en leerkrachten wat opleveren. Hoe 
kan ik mensen het beste in hun kracht 
zetten? Wat hebben ze nodig, nu en over 
twintig jaar? Om daar achter te komen 
moet je vaak wat dieper doorvragen.’

Professionaliseren
Is het moeilijk, waardegedreven bestu-
ren? ‘Comes with the job,’ vindt Gerda 
van Dijk van TiasNimbas. ‘We hebben 
het over mensen met verantwoordelijk-
heid; je wordt niet zomaar bestuurder 
of directeur. Die externe gerichtheid 

Morris Oosterling: ‘
Je moet weten wat er 
extern gebeurt en dat 
doorvertalen in een visie 
en richting die mensen 
inspireren en motiveren.’
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is onderdeel van je werk. In eerder 
onderzoek over leiderschapskwalitei-
ten (voor de VO-raad) hebben we een 
zevental leiderschapsdomeinen voor 
schoolleiders benoemd. Strategisch 
omgaan met de omgeving en visieont-
wikkeling en richting geven zijn er twee 
van. Dit is niks nieuws, het is de basis 
van de organisatiekunde. Je moet je 
omgeving kennen en je hebt altijd een 
visie nodig op wat je wilt leveren. Helaas 
is het accent verschoven naar beheren 
en beheersen. Dat in control zijn is niet 
meer dan een middel om een organisa-
tie te kunnen leiden, maar in de publieke 
sector lijkt het een doel geworden. Het 
is goed dat het ministerie van OCW 
aandacht heeft voor het professionalise-
ren van schoolleiders. Ik hoop dat men 
zich realiseert dat externe gerichtheid 
en het formuleren van je waarden daarin 
alle aandacht moeten blijven krijgen. 
Professionalisering is geen lijstje dat je 
kunt afvinken.’

Verbeelden
Ouders hechten vaak juist sterk aan sco-
res en cijfers. Bestuurder Bot deelt zijn 
visie op onderwijs veelvuldig met hen. 
Niet door middel van stoffige documen-
ten, maar met behulp van beelden en 
verhalen. Jaarlijks krijgen alle gezinnen 

een Kopwerkkalender, met bijzondere 
foto’s en bijna mythische vertellingen. 
Toen de leerlinggebonden financie-
ring werd geïntroduceerd kregen de 
leerlingen een rugzakje met dingen 
die hen kunnen ondersteunen in hun 
ontwikkeling. De reacties van ouders 
zijn positief. Extra werk en kosten? ‘Ach, 
we doen toch iets met kerst, dan liever 
iets met betekenis. Het kost tijd, maar 
het levert ook weer energie op want 
ouders snappen wat we doen.’ Ook Bots 
collega’s kennen zijn verbindende en 
verbeeldende manier van werken. Via de 
trainings- en coachingstak van Kopwerk, 
De Onderstroom, publiceert Bot boeken, 
ook met ‘beelden en verhalen die ertoe 
doen,’ vertelt hij. ‘Die boeken gebruiken 
we bij vergaderingen, maar de leerkrach-
ten vertellen er ook in de klas uit.’ Op 
die manier roeit Bot in tegen de stroom 
van controle en afrekenen. ‘Leiders met 
visie huilen niet mee met de wolven in 
het bos. Ze blijven geloven in hun eigen 
kracht.’ ■

Jan Bot: ‘We moeten het 
curriculum steeds blijven 
vertalen naar skills die 
de kinderen straks nodig 
hebben’

Gerda van Dijk: 
‘Bestuurders moeten 
zich afvragen: welke 
toegevoegde waarde 
zou mijn organisatie 
moeten hebben 
voor de samenleving, 
belanghebbenden en 
medewerkers?
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Over het onderzoek
Waardenloos leiderschap was een verkennend onderzoek over publiek leiderschap 
onder 121 personen met een leidinggevende functie in het (semi-)publieke domein, 
voornamelijk in de gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en lokale overheid. 
Het Leadership Development Centre van TiasNimbas Business School en IVA 
Beleidsonderzoek en Advies concluderen:

De belangrijkste activiteiten van leiderschap volgens de leidinggevenden:
• een missie en visie hebben ten behoeve van beleidsvorming
• medewerkers aanzetten tot actie
• authenticiteit
• verbinden (binnen de organisatie en met stakeholders)
• inspireren

Leiderschap heeft volgens de deelnemers het minst te maken met controle en 
beheersing. Zij zouden het liefst aandacht schenken aan:
• inspireren
• verbindingen leggen met de buitenwereld
• vertrouwen geven
• werken aan missie en visie
• anderen motiveren

De leidinggevenden zouden de minste tijd willen besteden aan:
• bedrijfsvoering en bezuinigen
• het kaf van koren scheiden
• reorganiseren

Maar in de praktijk besteden leidinggevenden hun tijd aan grotendeels aan 
operationele taken. Er resteert weinig ruimte voor reflectie en strategisch denken.

U kunt zich verder verdiepen in het onderwerp ‘publiek leiderschap’ op het 
congres van de PO-Raad op 6/7 juni 2013. Hier spreekt onder andere Henno 
Theisens, lector public management, die onderzoek doet naar vraagstukken 
van government en management in de publieke sector. 
Zie http://www.poraad.nl/content/congres-bevlogen-besturen
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Na vijf jaar voorzitterschap vertrekt Kete Kervezee. 
Met haar brede blik en doelgerichte werkstijl legde 
zij samen met het bestuur het fundament voor de 
PO-Raad. Zij kijkt terug op de verworvenheden, 
verwoordt wat ze als de grootste uitdagingen ziet en 
vertelt waar naar haar idee de kracht en kansen liggen 
voor het primair onderwijs.

TEKST MARIJKE NIJBOER

Het fundament
is gelegd

Kete Kervezee: 
doelgerichte, verbindende voorzitter
met oog voor de grote lijnen
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Kete Kervezee buigt naar me toe en 
spreekt met zachte, maar besliste stem. 
Pas op het eind, als haar kleinkinderen 
ter sprake komen, klinkt er een klate-
rende lach. Maar eerst bespreken we het 
onderwijs en is ze to the point en één en to the point en één en to the point
al concentratie.
Eenheid in de sector, die het basisonder-
wijs, speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs verenigt: dat is één van de 
doelen van de PO-Raad. ‘We wilden het 
verdeel-en-heers-systeem doorbreken 
en een krachtig geluid afgeven. Als 
grootste sector hadden wij de minste 
positie. De afgelopen vijf jaar hebben we 
steeds meer kracht ontwikkeld en zijn we 
als sector een gesprekspartner gewor-
den voor de politiek.’
De kracht van het primair onderwijs? 
Dat zijn de verscheidenheid, menselijke 
maat en toegankelijkheid. ‘Daar zijn 
jonge kinderen bij gebaat. Maar van-
wege diezelfde factoren wordt onze 
sector vaak onderschat door de buiten-
wacht. Daarbij speelt ook mee dat de 
sector zich in het verleden niet krachtig 
genoeg heeft neergezet. Als ik zie hoe 
de decentralisatie en lumpsum van de 
po-sector zijn ingericht, vind ik dat de 
sector toen met een appel en een ei het 
bos is ingestuurd. De overhead in het 
po is nog niet eens 4% en dan werd daar 
ook nog een korting op toegepast door 

een vorig kabinet.’ Een stevige lobby 
en inzet op voldoende financiering zijn 
dan ook belangrijke speerpunten van de 
PO-Raad.
Met het oog op het centrale motto, 
‘goed onderwijs voor elk kind’, is de Code 
Goed Bestuur vastgesteld. En ging er 
bijvoorbeeld ook aandacht naar de vraag 
hoe je binnen kleinere schoolbesturen 
en op kleinere scholen de onderwijs-
kwaliteit zo goed mogelijk in stand 
kunt houden. Maar liefst 46% van de po 
schoolbesturen is eenpitter, en 14% van 
alle leerlingen zit op een kleine school. 
Kervezee: ‘Scholen moeten hun professi-
onaliteit grootschaliger organiseren. Dat 
kan op veel meer manieren dan alleen 
door een fusie. Ik zou bijvoorbeeld graag 
zien dat scholen een netwerk vormen 
rond pabo’s, zodat stagiaires in een 
omgeving komen waar ze echt worden 
opgeleid. In zo’n netwerk kun je ook toe-
gepast onderzoek laten doen naar zaken 
waar scholen op vastlopen. Zo’n netwerk 
kan erop aansturen dat er antwoorden 
terugkomen die scholen kunnen imple-
menteren.’ De PO-Raad participeert in 
het regieorgaan dat dergelijk onderzoek 
gaat stimuleren1.

Opener cultuur
De cultuur op basisscholen mag nog 
veel opener en leergieriger worden. 
‘Als leraren, schoolleiders en schoolbe-
stuurders alleen maar kennis brengen 
en niet halen, plegen ze roofbouw. Je 
moet zorgen dat je eigen bron gevuld 
blijft. Nodig collega’s uit en ga bij hen 
kijken. Als je wilt uitstralen dat het leuk 
is om te leren, moet je daar zelf ook naar 
leven.’ Zelf komt ze regelmatig bijeen 

‘We wilden het verdeel-
en-heers-systeem 
doorbreken en een 
krachtig geluid afgeven’
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met negen bestuurders uit verschillende 
sectoren om te leren en te scholen. Ze 
zit ook al jaren met mensen in eetgroep-
jes. ‘We volgen elkaar: waar ben je mee 
bezig en waarom doe je de dingen zoals 
je ze doet? Daar is een klimaat voor 
nodig waarin dingen bij de naam worden 
genoemd. We zijn zacht op de relatie, 
hard op de inhoud.’
De PO-Raad bereikt veel dankzij de 
samenwerking met partners. Die prijzen 
Kervezees verbindende kwaliteiten, 
zo bleek toen de PO-Raad een aantal 
stakeholders vroeg wat de raad sinds zijn 
oprichting heeft bereikt. Met de VO-raad 
wordt gewerkt aan een betere doorgaan-
de leerlijn naar het voortgezet onderwijs. 
En in samenspraak met gemeentes, 
jeugdzorg, buurtwerk, sport en cultuur 
worden voorbereidingen getroffen voor 
Passend onderwijs.

Kervezee kijkt graag naar het héle 
plaatje. Mede door haar betrokkenheid 
bij allerlei organisaties die een raakvlak 
hebben met het onderwijs, kwam ze 
terecht bij de PO-Raad. Ze liet zich voe-
den door de inzichten die ze opdeed als 
toezichthouder bij organisaties op het 
terrein van cultuur, taal, sport en welzijn.

Leerrijke omgeving
In haar eerdere functies, als inspec-
teur-generaal bij de Inspectie van het 
Onderwijs maar ook als algemeen direc-
teur van de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling van de gemeente Utrecht, 
ging zij het grote belang zien van een 
leerrijke omgeving voor jonge kinde-
ren en hun ouders. Ze ziet hiervoor 
extra mogelijkheden in het Integrale 
Kindcentrum (IKC), een concept dat 
de PO-Raad ondersteunt. Hier werken 
onderwijs, kinderopvang en ouders 
nauw samen. Idealiter, vindt Kervezee, 
wisselen onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn elkaar daar de hele dag af. ‘Dat 
past bij kinderen. En leerkrachten kun-
nen dan tussendoor overleggen of iets 
voorbereiden. De kinderen moeten 
zonder huiswerk naar huis; huiswerk is 
niet meer van deze tijd.’
De meest voorspellende factor voor 
succes, op álle po-scholen, is de sociaal-
economische positie en de opleiding van 

‘Als je wilt uitstralen dat ‘Als je wilt uitstralen dat ‘
het leuk is om te leren, 
moet je daar zelf ook naar 
leven’
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ouders. ‘Als het onderwijs dat in goede 
samenwerking met de ouders beter 
kan compenseren, maak je een verschil. 
Kinderen zijn jaarlijks duizend uur op 
school, en meer dan 4000 uur uit bed. De 
basisschool kan ouders informeren over 
wat zij in die 3000 uur kunnen bijdra-
gen. Ouders willen alles doen voor hun 
kinderen en bij voorkeur het beste, maar 
sommigen weten niet wat dat inhoudt.’ 
De school zou ouders bij de aanmelding 
kunnen informeren over hun rechten, 
zoals dat ze goed worden geïnformeerd 
over het onderwijsproces en antwoord 
krijgen op hun vragen; en hun plichten, 
zoals dat kinderen ontbijten en uitgerust 
naar school komen, en dat ouders inte-
resse tonen in hun ontwikkeling.

Kervezee ziet veel kansen in de inzet van 
ICT. ICT helpt om het onderwijsaanbod te 
verbreden en op maat te maken. Door een 
hoogwaardige inrichting van de werk-
omgeving ontzorgt ICT ook de leraren.

Onderling overleg
Passend onderwijs zal de komende jaren 
veel aandacht vragen. ‘Deze stelselwij-
ziging gaat gelukkig, mede door onze 
acties, niet meer gepaard met een bezui-
niging van 300 miljoen, want anders was 
het geen speelbare kaart geweest. Maar 

‘Het Nationaal 
Onderwijsakkoord 
brengt ons een 
langetermijnperspectief. 
Je kúnt het onderwijs 
niet in vierjarige 
afspraken ontwikkelen’

Kervezee ziet veel kansen 
in de inzet van ICT
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de invoering zal veel vragen van zowel 
het reguliere- als het speciaal onderwijs. 
Zij moeten in onderling overleg zorgen 
dat de expertise goed wordt ingezet, 
zodat de leerlingen tot hun recht komen 
op de reguliere school. Ook excellente 
leerlingen moeten daar voldoende uitda-
gingen vinden. Het grote voordeel is wel 
dat veel meer kinderen in de hoofd-
stroom blijven en samen met leeftijdsge-
noten kunnen opgroeien.’
De PO-Raad heeft zich hard gemaakt 
voor het Nationaal Onderwijsakkoord. 
Dit brengt het onderwijs een lange-
termijnperspectief en moet een buffer 
vormen tegen de politieke waan van 
de dag. ‘Je kúnt het onderwijs niet in 
vierjarige afspraken ontwikkelen. Een 
leerling zit gemiddeld een kleine twintig 
jaar op school en kan wel vijf politieke 
regimes doormaken, met alle koerswij-
zigingen van dien.’ Kervezee: ‘Als we 
de Deltawerken hadden ontwikkeld in 
vierjarige plannen, stonden we nu onder 
water. Plannen voor waterwerken wor-
den unaniem door de Kamer aangeno-
men, omdat wateroverlast zo’n concrete 
vijand is. Maar ik denk dat een groep 
schooluitvallers óók een groot risico 
vormt voor de samenleving.’

Oplossingen bij krimp
De krimp zal nog veel aandacht vragen. 
‘Die speelt straks in het hele land en 
vormt ook voor de onderwijskwaliteit 
een flink risico. Je kunt je vaste kos-
ten, voor huisvesting en personeel, 
immers niet snel terugbrengen. Je kunt 
geen halve leraar voor de klas zetten.’ 
De PO-Raad ontwikkelde samen met 
de Argumentenfabriek de ‘Denkhulp 

Krimp voor Schoolbesturen’. Deze helpt 
scholen en onderwijsbestuurders om de 
eigen situatie te analyseren en draagt 
mogelijke oplossingen aan. De PO-Raad 
spreekt ook met de gemeentes over het 
inrichten van het maatschappelijk vast-
goed. Door gebouwen te delen met de 
kinderopvang, gezondheidszorg, biblio-
theek en welzijn, kunnen de kosten voor 
scholen lager worden gehouden.
Kervezee is onder de indruk van de daad-
kracht van de sector. ‘Als ik zie hoeveel 
schoolbesturen inschrijven op onze acti-
viteiten, en hoe snel we de Code Goed 
Bestuur voor elkaar hebben gekregen… 
Besturen willen echt verantwoordelijk-
heid nemen. Het aantal zeer zwakke 
scholen is in vijf jaar gedecimeerd. We 
zijn als sector om de zwakke broeders 
heen gaan staan. Voor een taal- en 
rekentraject kregen scholen € 6000. Daar 
kun je niet veel mee. Maar dat traject was 
dik overtekend.’
Na 43 jaar werken vindt Kete Kervezee 
het een goed idee om iets anders te 
gaan doen. Ze is beschikbaar voor acti-
viteiten met een begin- en einddatum, 
maar wil ook meer tijd doorbrengen met 
haar partner. Wekelijks gaat ze een dag 
oppassen in de gezinnen van haar beide 
kinderen. ‘Ik lees graag voor. Dat is goed 
voor ze, en het is zó leuk om te doen. Jip 
en Janneke, Kikker, Dolfje Weerwolfje... 
Ze vinden het nog het leukste als ik uit 
m’n hoofd vertel. We verzinnen samen 
een avontuur, en als ik ze weer zie moet 
ik het hele verhaal herhalen. Als er dan 
één detail anders is, corrigeren ze me 
meteen. Dat is zó grappig!’ En daar is dan 
die lach. ■
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‘Alle leraren moeten zich 
(verplicht) bekwamen in 
mediawijsheid en dit inzetten 
als basis van hun lessen’
Hugo ten Hoor, directeur Eben Haezerschool, Oldebroek:

‘De social media stroken niet met onze kijk op opvoeden’

‘Zo’n verplichting zie ik zelf niet zo zitten. Als mensen zich willen ‘Zo’n verplichting zie ik zelf niet zo zitten. Als mensen zich willen 
bekwamen mag dat, maar ik vind dat je als directeur van een basis-bekwamen mag dat, maar ik vind dat je als directeur van een basis-
school dat soort dingen niet moet opleggen. Ik zie de social media en school dat soort dingen niet moet opleggen. Ik zie de social media en 
ICT als gereedschappen, en er zijn vele gereedschappen… Wij beste-ICT als gereedschappen, en er zijn vele gereedschappen… Wij beste-
den op school dan ook geen aandacht aan de social media.den op school dan ook geen aandacht aan de social media.
We zetten de computer en internet in als hulpmiddel bij methodes We zetten de computer en internet in als hulpmiddel bij methodes 
en het maken van werkstukken, en als bron voor naslagwerk. Maar bij en het maken van werkstukken, en als bron voor naslagwerk. Maar bij 

de social media heb ik niet bepaald het gevoel dat mijn leerkrachten dit echt moeten de social media heb ik niet bepaald het gevoel dat mijn leerkrachten dit echt moeten 
beheersen. Het is een fenomeen waar je niet onderuit kan; het doet zich voor en grijpt 
snel om zich heen. Je kunt er nauwelijks aan ontkomen. Ik heb de neiging om daar kri-
tisch naar te kijken: wat wil dit medium, wat kunnen we er mee, word je er blij van?
Het inzetten van de social media strookt ook niet met onze kijk op opvoeden. Wij heb-
ben kinderen in huis vanaf de peuterleeftijd van drie jaar tot hun twaalfde. Wij vinden 
dat je kinderen vormt wanneer je hen een vraag voorlegt: wie ben jij en wat is jouw 
doel? En in bredere zin: waarom bestaan we, wat zijn onze drijfveren? Wij willen niet 
alleen maar vraaggestuurd gegevens aanleveren, maar begeleiden. We willen kinderen 
toerusten, verbanden leggen, waarden en normen aangeven.

web poll Wegens technische problemen is deze webpoll 
niet op de website van de PO-Raad geplaatst.
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We willen Bildung meegeven; een brede vorming. Of de klas nu geschiedenisles krijgt 
of de natuur in gaat, steeds is het verhaal van de leerkracht belangrijk. Die vertelt van-
uit z’n eigen ervaring en verkent nieuw terrein met de kinderen. Door die persoonlijke 
overdracht ademt het allemaal wat meer rust.
Ik wil, kortom, niet doen alsof het internet, Google en de social media niet bestaan. 
Maar het zijn allemaal maar hulpmiddelen.’

Wim van der Eijk, directeur Koningin Beatrixschool, Waddinxveen:

‘Leerkrachten moeten minimaal weten hoe de social 
media werken’

‘Ik ben het in grote lijnen eens met de stelling. Ik vind het overdreven ‘Ik ben het in grote lijnen eens met de stelling. Ik vind het overdreven 
om de social media in te zetten als de om de social media in te zetten als de basis van je lessen, maar het 
onderwerp verdient wel aandacht.onderwerp verdient wel aandacht.
Je kunt niet meer om de social media heen, dus zullen we de kinde-Je kunt niet meer om de social media heen, dus zullen we de kinde-
ren moeten leren om hier op een goede manier mee om te gaan. Bij ren moeten leren om hier op een goede manier mee om te gaan. Bij 
ons krijgt het merendeel van de kinderen in groep 8 een mobieltje ons krijgt het merendeel van de kinderen in groep 8 een mobieltje 
van de ouders, maar sommigen al in groep 5. Dan is de vraag: wat zit van de ouders, maar sommigen al in groep 5. Dan is de vraag: wat zit 

er op, en wat komt er binnen? Dat kunnen sms’jes of whatsappjes van hun ouders zijn, er op, en wat komt er binnen? Dat kunnen sms’jes of whatsappjes van hun ouders zijn, 
maar ook andere boodschappen.
Onze groep 7 heeft pas meegedaan aan het landelijke project Sociaal met Media. De 
kinderen hebben de social media ingezet voor het inzamelen van speelgoed voor een 
goed doel. De respons daarop was enorm.
Wij hebben het vak informatieverwerking ingevoerd. Hier leren kinderen onder ande-
re om goede en slechte bronnen van elkaar te onderscheiden. Ik vind dat de school 
ook moet wijzen op de positieve kanten van de social media. We leggen uit dat die zijn 
bedoeld voor normale communicatie en niet voor cyberpesten. We merken wel eens 
dat kinderen in de hogere groepen zich daaraan schuldig maken. Wij spreken dan met 
beide partijen. Als het nodig is, betrekken we ook de ouders daarbij.
Ik las laatst over een onderzoek, waaruit bleek dat 25% van de scholen aandacht 
besteedt aan de social media, terwijl ouders denken dat driekwart van de scholen dat 
doet. De huidige generatie ouders is hier heel actief in, terwijl veel leerkrachten het 
niet hebben meegekregen. Ik heb collega’s die op Facebook zitten, en anderen die 
er niets van willen weten. Ik vind dat leerkrachten minimaal moeten weten hoe het 
werkt en hoe kinderen hiermee omgaan. Wij denken na over de opzet van beleid over 
hoe je moet omgaan met al die nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kinderen daarin 
kunnen begeleiden.’ ■
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politiek

Professionele
leerkracht is 
mediawijs

Dat leraren hun vak goed beheersen is wel het minste 
wat je als ouder mag verwachten. Daarnaast mag je ook 
verwachten dat ze in staat zijn om goed uit te leggen. 
Maar de echte professional is ook thuis in de leef- en 
denkwereld van zijn of haar leerlingen. Als onderwijs-
professional ken je de wijk of het dorp waar je school 
staat. Je weet wat er speelt op straat en in de buurt. Dat 
is tenslotte de wereld waarin je leerling zich dagelijks 
beweegt en waar hij leert. Het is de habitat waar de leer-
ling zich ontwikkelt tot mens en uiteindelijk tot burger.
Maar steeds vaker beweegt je leerling zich meer in de 
digitale werkelijkheid dan in de materiële wereld van 
de straat en de buurt. Vraag maar eens na waaraan je 
leerling meer tijd besteedt: aan verstoppertje met 

de buurtkinderen of aan Hyves of Facebook. Een leerkracht die niet 
weet wat Habbohotel is, mist een essentieel deel van het leven van 
kinderen.

In elk nummer van podium reageert een 
politicus op een stelling. In dit nummer gaat 
Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de 
PVV, in op de stelling: ‘Alle leraren moeten 
zich (verplicht) bekwamen in mediawijsheid 
en dit inzetten als basis van hun lessen’.
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Leerkrachten worden natuurlijk steeds mediawijzer. Elke nieuwe generatie 
leraren is digitaal vaardiger dan de vorige. Maar we kunnen niet passief 
afwachten tot iedereen het in de vingers heeft. Alle leerkrachten dienen 
mediawijs te zijn, ook de oudere leerkrachten voor wie ICT niet een van-
zelfsprekend onderdeel was van de dagelijkse realiteit. Ik was er zo een. 
En het was een lange weg van de eerste Philipscomputertjes met casset-
tebandjes tot de prachtige digitale schoolborden die we nu zien. Maar 
wat heeft de digitale revolutie een schat aan mogelijkheden de school in 
gebracht! Een digibete leraar doet zijn leerlingen tekort, maar ook zichzelf. 
Waar je het vroeger van je krijtje en je eigen verhaal moest hebben, breng 
je nu de hele wereld in de klas, met één druk op de knop.
De digitale wereld brengt echter ook onverwachte en ongewenste moge-
lijkheden met zich mee voor pesters. Kon een gepeste leerling vroeger 
schuilen in de veiligheid van het eigen huis, tegenwoordig achtervolgen 
de pesters hun slachtoffers tot in hun slaapkamers. En dat heeft soms gro-
te gevolgen. In alle pestgeschiedenissen met een verschrikkelijke afloop 
speelt internet een rol. Onlangs spraken wij in de Tweede Kamer onder 
anderen met een jonge onderzoeker die zich intensief met digitaal pes-
ten bezighoudt. Hij geeft ook gastlessen op lerarenopleidingen en pabo’s. 
Op mijn vraag of hij dat zelf initieerde of dat hij door de lerarenopleidin-
gen gevraagd werd, antwoordde hij dat hij zelf die initiatieven genomen 
had. Dat vind ik onbegrijpelijk. Juist in een tijd waarin we geconfronteerd 
worden met een aantal suïcides van kinderen, zou je verwachten dat zijn 
telefoon roodgloeiend zou staan.

Ik pleit ervoor dat mediawijsheid een plaats krijgt in het curriculum van 
de pabo’s en van de lerarenopleidingen. Ook werkende leraren moeten de 
gelegenheid krijgen om zich digitaal te bekwamen. Elke leraar die zich als 
pedagoog een professional voelt en bij zichzelf een digitaal manco consta-
teert, zal daar enthousiast gebruik van maken. ■

Harm Beertema

Elke nieuwe generatie leraren is digitaal vaardiger 
dan de vorige. Maar we kunnen niet passief 
afwachten tot iedereen het in de vingers heeft.
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goed onderwijs voor elk kind


