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de klas van...
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toevallig veel jongens. Je zag dat de meisjes 
in dat proces een beetje ondersneeuwden. 
De jongens en meisjes trokken vroeger 
apart op; nu gaan ze meer met elkaar om. 
Deze groep telde ook nog eens verschil-
lende culturen. Er zitten bijvoorbeeld een 
aantal Armeense kinderen in de klas, die in 
het begin van het jaar vooral met elkaar 
optrokken. Groep 6 is nu meer één geheel, 
waarbinnen het anders-zijn wordt geac cep-
teerd. Dat zie je bijvoorbeeld tijdens het 
bidden voor het eten. Dat doen kinderen  
op allerlei verschillende manieren, en dat 
wordt nu gewoon gerespecteerd.
In het begin van het jaar vond ik dit een 
pittige klas. Ik was al blij als we één goede 
dag per week hadden. Maar gaandeweg 
kreeg ik er steeds meer plezier in.  
Nu verlopen bijna alle dagen plezierig.” •

maar ook de kinderen zelf, leerdoelen aan.
De kinderen wilden graag leren om meer  
op zichzelf te focussen en niet meer zo te 
reageren op elkaar. Dat is gelukt. Ze vinden 
nu meer rust in zichzelf en kunnen beter 
focussen op hun werk. Tijdens het project 
hebben we verschillende sociale vaardig-
heden met ze geoefend en spelletjes 
gedaan. Zo leerden ze bijvoorbeeld hoe je 
ongewenste opmerkingen van anderen  
kunt negeren. Samen werkten we naar de 
verschillende doelen toe en je zag dat ze 
elkaar gingen aanmoedigen. Mede doordat 
de kinderen zelf graag wilden dat het beter 
zou gaan in de groep, is de sfeer een stuk 
positiever geworden. Ze gaan leuker met 
elkaar om, zijn behulpzamer en verdraag-
zamer. Dit verschijnsel, het op een negatieve 
manier met elkaar bezig zijn, hoort wel een 
beetje bij groep 5 en 6. Veel kinderen zijn 
dan bezig om een positie voor zichzelf in de 
groep te veroveren. Vooral jongens vertonen 
soms echt haantjesgedrag. Deze groep telt 

“DEZE KLAS WAS LOS ZAND; 
NU IS HET ECHT EEN GROEP”

De klas van...
 

NAAM:  

JOLIEN WANSCHERS
LEEFTIJD: 29
SCHOOL: KBS DE COMPAAN 
PLAATS: ALMELO
GROEP: 6
VRIJE TIJD: LEZEN, VOLLEYBAL, 
MUZIEK MAKEN (KEYBOARD, 
GITAAR, ZINGEN) EN NAAR 
MUZIEK LUISTEREN 

“Deze groep was in het begin van het vorige 
schooljaar een beetje los zand. De kinderen 
reageerden veel op elkaar op een nogal 
negatieve manier. Een collega die op een 
sbo-school binnen ons bestuur werkt, heeft 
toen samen met mij het project ‘In je sas 
met de klas’ gedaan. Daarvoor droegen wij, 
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“Tienminutengesprekken zijn een 
belediging voor ouders”
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Pedagoog en voormalig hoogleraar opvoed-
kunde Jo Hermanns ziet een voorzichtige 
kentering, in ieder geval bij basisscholen. 
“Tien jaar geleden was het aantal scholen 
dat huisbezoeken deed bijna nul. Dat heeft 
er vooral mee te maken dat scholen erg 
leerstofgericht waren, nu worden ze weer 
meer kindgericht.”
Hermanns pleit al jaren voor huisbezoeken, 
omdat onderzoeken aantonen dat de 
ontwikkeling van het kind en het succes op 
school mede afhankelijk zijn van de afstem-
ming tussen de verschillende pedagogische 
milieus, tussen gezin, school en vrije tijd.  
“Je kunt meer voor kinderen bereiken. 
Samenwerken begint met elkaar leren 
kennen, en daar horen voor mij huisbezoeken 
bij. Als je elkaar kent, de basis is gelegd, 
kun je verder bouwen. Ook als er problemen 
zijn bereik je meer.”

Vertrouwen opbouwen
Hermanns wijst op de brede school en de 
voorschool. Omdat ouders bijna volledig 
buiten beeld zijn gebleven, zijn die niet het 
succes geworden waarop werd gehoopt. 
“Ouders zijn de belangrijkste partij in de 
driehoek en zijn onontbeerlijk als je als 
samenleving of school iets wilt doen aan de 
ontwikkeling van kinderen. Niet als object, 
als partij die moet veranderen, maar als 
partij die dat ook graag zelf wil en meedoet.”
“Onderzoek laat ook zien dat huisbezoek 
een beter middel is dan ouders bij de school 
betrekken. Het contact is anders, mensen 
zijn eerder vertrouwd met elkaar en wisselen 
meer uit. Je ziet als docent meer, waardoor 
je het kind beter kunt begrijpen. 
Tienminutengesprekken zijn een belediging 
voor ouders. Dat is niet de sfeer waarin je 
vertrouwen opbouwt. Huisbezoeken moeten 

WAAR LIGT  
DE GRENS? 

>

“Wat mij betreft komt de school wel achter de voordeur!” zei voorzitter 
Wim Kuiper van Verus onlangs in een pleidooi voor het in ere herstellen 
van huisbezoeken. Deskundigen en schoolleiders zien voordelen, maar 
ook haken en ogen. “De school moet ook haar grenzen in de gaten houden.”

School achter de voordeur 

niet probleemgestuurd zijn, maar starten 
vanuit interesse en betrokkenheid. Bij een 
deel van het gesprek is het leuk als het  
kind zelf aanwezig is, dat kun je afspreken.”
Wanneer ouders geen huisbezoek willen, 
wat hij zelden heeft gehoord, en wijzen  
op het privacy-aspect, heeft dat volgens 
Hermanns vooral te maken met gebrek aan 
motivatie. “Als ze wel huisbezoek willen, is 
het aan hen wat ze willen vertellen en laten 
zien. Ouders zijn over het algemeen heel 
positief en waarderen de belangstelling.  
Ze zijn ook positief over school. Een veel-
gehoord bezwaar van scholen is de  
tijdsinvestering. Als school zou ik daar  
prioriteit aan geven. Het is de investering 
meer dan waard.” 

Tekst: Gerrit-Jan Meulenbeld |  Fotografie: Jan van der Meijde
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Wim Kuiper over 
huisbezoeken

Voorzitter Wim Kuiper van Verus in 
zijn toespraak tijdens Verus 2015 op 
21 mei: “In 2013 publiceerden SCP en 
CBS dat vier van de vijf ouders aangeven 
dat hun school in het basisonderwijs geen 
huisbezoeken doet. Leerkrachten noemen 
bezoeken intensief, maar ook effectief. 
Door de bezoeken komen onzichtbare 
ouders in beeld en wordt de thuissituatie 
duidelijker. Dat is winst voor school én kind. 
(…) Ik pleit ervoor dat we meer tijd nemen 
én krijgen, in het basis- en voortgezet 
onderwijs, om leerling en ouders thuis op 
te zoeken. Wat mij betreft komt de school 
wel achter de voordeur!”

“Het contact met ouders is intensief. We 
zien hen wanneer ze hun kinderen brengen 
en ophalen en op die momenten dat ze 
meehelpen in de school. Door goed te 
observeren krijgen we veel informatie over 
de leerling en de thuissituatie. We blijven 
overleggen wat ouders prettig vinden. Als  
ze huisbezoeken zouden willen, starten we 
weer, al zal het ontzettend passen en meten 
zijn. Wij denken dat er andere manieren zijn. 
Als er echt problemen zijn, hebben we een 
uitgekiende zorgstructuur.”

Gesprek over opvoeding
Monica Neomagus, adviseur ouder-
betrokkenheid bij Verus, bevestigt dat de 
tijdsinvestering de reden is dat scholen 
huisbezoeken afschaffen. Een nauwkeurig 
beeld van het aantal scholen dat wél huis-
bezoeken inzet als relatiemiddel is er niet. 
“Een goede relatie met ouders levert de 
school veel op, voorkomt veel problemen. 
Met het bouwen aan de relatie moet je  
bij binnenkomst van de ouders beginnen.  
De persoonlijke band die scholen met 
ouders via huisbezoeken opbouwen,  
kan bijdragen aan onderling vertrouwen.  
Met huisbezoeken krijg je meer te zien  
van de thuissituatie.”
Neomagus verbindt er drie randvoorwaarden 
aan. Allereerst moeten scholen duidelijk 
maken dat ze niet zonder ouders kunnen. 
Ten tweede moet er, vanuit de gedachte van 
een gelijkwaardige relatie tussen school en 
ouders, keuzevrijheid zijn. En tenslotte moeten 
scholen heel goed nadenken over de keuze 
voor huisbe zoeken. “Wat doe je met wat 
leerkrachten zien? Een onbevooroordeelde 
houding wordt soms moeilijk. Je kunt 
 ongewild in een gezinssituatie meegetrokken 
worden. Je moet dus ook zorgen voor een  
goede zorgstructuur.”

Andere manieren
Voor CBS De Schakel in Veenendaal, een 
basisschool met leerlingen uit voornamelijk 
modale tot bovenmodale milieus en 8% 
biculturele leerlingen, was de verhouding 
tussen tijdsinvestering en opbrengsten juist 
de belangrijkste reden om het beleid te 
wijzigen. Toen directeur Rob Meinster 36 jaar 
geleden in het onderwijs begon, waren 
huisbezoeken gemeengoed. Als leerkracht 
heeft hij 23 jaar huisbezoeken afgelegd, 
waarbij het versterken van de band met 
ouders en kinderen voorop stond.
Zijn huidige school heeft uitgebreid bedis-
cussieerd of huisbezoeken de goede manier 
zijn om gewenste informatie naar boven  
te halen. De opvattingen van ouders over 
privacy zijn veranderd, denkt hij, maar de 
belangrijkste reden om te veranderen is de 
tijdsinvestering. “Toen ik begon, had je één 
teamvergadering per maand en bestond  
het leerlingvolgsysteem nog niet. Eerst zijn 
we overgegaan naar één huisbezoek per 
twee jaar, vervolgens op aanvraag van de 
school of de ouders, maar toen er geen 
aanvragen kwamen, vonden we het ook  
niet gepast om dat alleen op aanvraag van 
de school te doen.”
“Uiteindelijk zijn we naar andere manieren 
gaan zoeken om ouders bij de school te 
betrekken. Nu nodigen we ouders met de 
leerling rond de herfstvakantie op school  
uit voor een gesprek over het sociaal- 
emotioneel welbevinden van de leerling  
aan de hand van ons leerlingvolgsysteem.  
Hoe gaat het op school en thuis, en wat  
zijn de verschillen en overeenkomsten.  
Dat herhalen we twee keer.”
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Onderzoek
Verus begint dit najaar een extern 

kwantitatief onderzoek naar huis-

bezoeken om objectieve gegevens 

te krijgen over de mate waarin deze 

plaatsvinden, frequentie en tijd-

stippen, opgedane ervaringen en 

de mening van ouders. Ook moge-

lijke verschillen per denominatie 

komen in beeld, evenals mogelijke 

belemmeringen. Met het onderzoek 

wil Verus scholen helpen die met 

huisbezoeken aan de slag willen 

en ijveren voor het wegnemen van 

mogelijke belemmeringen.

Grenzen
De Praktijkschool van het Da Vinci College 
in Roosendaal kent al vele jaren de 
gewoonte om nieuwe leerlingen en eerste-
klassers thuis te bezoeken. “Omdat het 
zulke goede  resultaten opleverde – kinderen 
hebben echt baat bij afstemming en duidelijk-
heid – hebben mentoren van de overige 
klassen zich daarbij aangesloten. We hebben 
nu de gezamenlijke afspraak dat we ieder 
jaar een huisbezoek doen”, vertelt directeur 
Rens Boons. “Ouders en leerlingen stellen 
het zeer op prijs. Het maakt dat het contact 
wanneer je elkaar echt nodig hebt, zoveel 
gemakkelijker is. Ouders zullen veel minder 
in het defensief gaan. En je komt sneller bij 
de kern van het probleem.  
Een enkele keer willen ouders het niet,  
om uiteenlopende redenen: soms praktisch, 
soms omdat ze moeite hebben om hun 
thuissituatie te laten zien. Dan proberen  
we de ouder op school uit te nodigen.”
Boons geeft aan dat het voor zijn school, 
met leerlingen die meer aandacht en zorg 
vragen, wellicht meer voor de hand ligt  
om huisbezoeken te doen dan voor een 
reguliere school. Iedere leerling heeft een 
persoonlijk ontwikkelingsplan dat geregeld 
met leerling en ouders besproken wordt.  
De noodzaak om een hechte relatie op te 
bouwen is daarom groter.
Voor Boons is het de grote tijdsinvestering 
waard, ook al ontstaat er niet met alle 
ouders een goede band. Tijdens het huis-
bezoek komen praktische en inhoudelijke 
zaken en observaties van de mentor aan de 
orde. “Essentieel is dat die zonder oordeel 
zijn. Elke ouder heeft het beste met zijn kind 
voor. Dat wordt anders als je ziet dat een 
kind verwaarloosd wordt. Dan moet je hulp 
aanbieden om het juiste loket te vinden.  
De school moet ook haar grenzen in de 
gaten te houden.” •

Neomagus vindt dat het gesprek ook moet 
gaan over wat ouders in de thuissituatie 
kunnen doen voor hun kinderen. Daar zijn 
veel ouders bij gebaat. Zij denkt niet dat 
ouders dat als bemoeizucht ervaren. Een 
andere focus in het gesprek zou wat haar 
betreft moeten liggen bij het denken over 
opvoeding, over waarden. “Dat is volgens 
mij de grote uitdaging voor de nabije 
toekomst, om ouders bij dat gesprek te 
betrekken. Pedagoog Micha de Winter wijst 
erop dat een op elkaar aansluitende visie  
op opvoeding in het belang is van kinderen.”

Brugfunctionaris
Huisbezoeken worden vaker ingezet in 
bijzondere situaties. CBS De Kleine Wereld 
in de Groningse wijk Oosterpark is begin  
dit jaar begonnen met huisbezoeken in  
het eerste leerjaar. Aanleiding zijn de extra 
middelen voor een ‘brugfunctionaris’ in het 
kader van gemeentelijk armoedebeleid.  
In de wijk leeft één op de drie kinderen in 
armoede. Het eerste doel is om ouders te 
informeren over financiële mogelijkheden 
vanuit de gemeente.
“Dat helpt de kinderen ook”, vertelt leerkracht 
Lindsey Peters, ‘brugfunctionaris’ voor één 
dag per week. “We hebben zelf gekozen voor 
het middel huisbezoek. Ik heb alle ouders 
benaderd. Ze doen allemaal mee, stellen 
een bezoek erg op prijs. Het maakt dat het 
contact nu veel gemakkelijker loopt, ook 
over schoolzaken.”
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Week van 
het katholiek 
onderwijs
Van 9 - 13 november 2015 organi-
seert de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad (NKSR) voor de tweede 
keer de Week van het katholiek 
onderwijs. Een week waarin scholen 
vieren dat ze katholiek zijn.  
Alle katholieke scholen voor po en 
vo ontvingen in de eerste helft van 
september lesmateriaal toegespitst op 
deze week. Kijk op www.nksr.nl voor 
onder meer de folder die begin april 
naar alle scholen is verstuurd of neem 
contact op met Nico Dullemans, 
ndullemans@verus.nl. 

NIEUWSPLEIN

Een goede relatie met ouders is cruciaal.  
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat scholen 
in het po en vo gebaat zijn bij ouders die 
zich betrokken voelen bij hun kinderen én  
bij de school. Verus wil samen met u werken 
aan ouderbetrokkenheid en ontwikkelde  
een vernieuwd aanbod voor zowel scholen 
als ouders.

Gebruik storytelling voor uw 
identiteitsverhaal
‘Wie zijn wij als school?’ Zou u deze  
vraag hetzelfde beantwoorden als uw leer-
krachten? Hoe u het voor elkaar krijgt om 
samen met uw team een eenduidig en 
specifiek antwoord te formuleren en zo te 
verwoorden waar uw school voor staat,  
leert u in de cursus ‘Het verhaal van de 
school’. In de cursus gaat u met elkaar als 
team verhalend in gesprek en leert u gebruik 
te maken van de technieken van storytelling 

In september ontvangen scholen, mede-
zeggenschaps- en ouderraden informatie 
over het op de doelgroep toegespitste 
aanbod. Alle informatie is ook te lezen  
op www.verus.nl/ouderbetrokkenheid.  
Ook kunt u contact opnemen met Monica 
Neomagus, adviseur ouderbetrokkenheid 
via mneomagus@verus.nl. •

Ouderbetrokkenheid:  
maak er werk van!

om samen tot een samen hangend  
identiteitsverhaal te komen. Daarmee krijgt  
u de neuzen dezelfde kant op, maar zullen 
de teamleden ook meer eigenaarschap en 
betrokkenheid ervaren omdat zij kunnen 
meedenken over de  richting die de school 
op wil gaan. En dat komt de kwaliteit van 
het onderwijs op school ten goede.  
De cursus bestaat uit vier cursusdagen, 
verspreid over het schooljaar 2015-2016,  

en vindt plaats in het Leerhotel in Amersfoort. 
Met elke deelnemer wordt een individueel 
intake- en eindgesprek gehouden. De cursus 
kan ook in company aangeboden worden in 
uw school organisatie.

Neem voor meer informatie contact op met 
Hade Wouters, adviseur identiteit bij Verus, 
hwouters@verus.nl of via 06 30 25 24 93. •
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PELGRIMSTOCHT

Speels in gesprek over inspiratie en bezieling met je team
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Laatste nieuws? 
Meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief: 
www.verus.nl

Laatste tweets? 
www.twitter.com/
VerusNL

‘Pelgrimstocht’: Speels in 
gesprek over inspiratie en 
bezieling

Waar krijg jij als professional energie van? 
Wat geeft jouw team vleugels? Hoe ben jij 
de professional geworden die je vandaag 
bent? Waar liggen de wortels van jullie 
school? Belangrijke vragen, die onderwijs-
mensen op het spoor brengen van hun 
inspiratie en bezieling. Toch is het niet 
gemakkelijk om daar als team over in 
gesprek te gaan. Verus bracht daarom  
een spel uit waarin de beeldspraak van  
een pelgrimstocht gebruikt wordt om het 
gesprek aan te gaan over inspiratie en 
 bezieling, binnen een team van leerkrachten. 

Verus @VerusNL  
De 21e eeuw wordt de eeuw van waarden 
aldus @jpbalkenende op #csc2015nl. 
Prachtige kans voor katholiek en christelijk 
onderwijs.

Verus @VerusNL
… waar leiden scholen leerlingen voor op: 
economische groei of menselijke bloei? 
#CSC2015NL

Verus @VerusNL
Pleidooi van @jesseklaver tegen econo-
misme in politiek sluit goed aan bij pleidooi 
van @VerusNL tegen economisering van 
onderwijs. #CSC2015NL

Verus @VerusNL 
Ook @VerusNL neemt deel aan het CSC 
2015 met als thema 'wel gelukt, maar niet 
gelukkig'. #CSC2015NL

Verus @VerusNL - 24 aug. 
Zo meteen opent de staatssecretaris 
symbolisch het schooljaar voor het 
voortgezet onderwijs

Verus @VerusNL - 21 aug.  
Veel aandacht voor de krimp in het vo in 
brief @MinOCW. Vorig jaar al publiceerde  
@VerusNL de brochure #keuzes_bij_krimp.

nieuwsplein

Een spelvorm helpt vaak om te praten over 
niet makkelijk bespreekbare thema’s. Het 
doel van ‘Pelgrimstocht’ is puzzel stukken te 
verzamelen en daarmee een pelgrimspad te 
leggen. Dit pad leidt naar de ‘heilige grond’ 
van de organisatie: wat is voor onze school 
heilig, absoluut en onaantastbaar? Dit spel 
behoort tot een reeks spelen rond identiteit. 
Interesse in het aanbod? Of wil je het spel 
graag gebruiken met je team, al dan niet 
met begeleiding? Neem dan contact op met 
Hade Wouters, adviseur identiteit bij Verus, 
hwouters@verus.nl of via 06 30 25 24 93. •

Leiderschap met visie: nieuwe 
module voor directeuren PO
In februari 2016 start schoolleidersopleiding 
Penta Nova met een nieuwe module voor 
directeuren in het PO: Transformationeel 
Leiderschap. Dat is een vorm van leider-
schap met aandacht voor inspiratie en 
 identiteit, intellectuele uitdaging en samen-
werken. In de module ontwikkelt u een 

brede en kritische visie op de school  
als gemeenschap, goed onderwijs en  
de persoonsvorming van leerlingen.  
De Marnix Academie en Verus geven  
deze module vorm. Meer informatie:  
Jacomijn van der Kooij, adviseur identiteit  
bij Verus, jvanderkooij@verus.nl. •
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Simone Mark  
over pedagogisch contact

Uit de kramp

vertrouwen moeten zijn. De professionele 
opvoeder moet er vrij in kunnen zijn, maar 
moet zich wel bewust zijn van de intentie 
waarmee hij het kind aanraakt; is het troos-
tend, begrenzend, vriendschappelijk?”

Maar er klinken al snel 
alarmbellen?
“Ja, zeker bij mannelijke opvoeders en leraren; 
die zijn sinds allerlei recente inci denten sneller 
verdacht. Dat is  begrijpelijk, want Benno L. 
en andere daders kwamen in het ‘rode’ 
gebied van misbruikend en mishandelend 
aanraken, waarvan iedereen heel goed weet 
dat je er weg moet blijven. Uit angst voor 
zulke excessen hebben over heden en instel-
lingen gekozen voor een instrumentele 
aanpak, om fysiek contact met kinderen te 
beperken of zelfs te verbieden. Deze proto-
collering ontkent het existentiële niveau van 
de  pedagogische relatie.”

Het is een ‘verkrampt’ thema geworden: het aanraken van kinderen op 
school. Als docent kijk je wel uit; voor je het weet, sta je op non-actief.  
Dat is begrijpelijk, na excessen met zwemleraar Benno L. en pedagogisch 
medewerker Robert M. Maar jammer is het wel, stelt pedagoge  
Simone Mark in haar boek Pedagogisch contact, verbondenheid door 
aanraking. “Aanraken leidt tot verbondenheid met jezelf, de ander en  
de wereld om je heen.”

Want fysiek contact hoort daar 
gewoon bij?
“Ja, bij zo’n relatie hoort vanzelfsprekend 
contact; dat moet daarbinnen een opvoed-
kundige plek hebben. Kinderen moeten van 
volwassenen leren hoe dat werkt. Zij worden 
zelf ook volwassen en moeten dan intieme 
relaties kunnen aangaan. Als ze nooit anderen 
mogen aanraken of zelf worden aan  geraakt 
– hoe moeten ze dan stoeien met leeftijd-
genoten of intiem zijn met hun eerste vriendje 
of vriendinnetje? Als je altijd het signaal 
afgeeft dat aanraken spannend of gevaarlijk 
is, raak je ontkoppeld van je lichaam.  
Hoe leer je dan intimiteit delen?”

Dat leren wij ze wel, zeggen 
ouders misschien; dat hoeft  
de school niet te doen. 
“Oké, maar dan ervaren kinderen dat contact 
alleen in een gezinssituatie. Kinderen blijven 
niet binnen het gezin  func tioneren, ze moeten 
de wijde wereld in. Daar ontmoeten ze 

Over wat voor aanrakingen 
hebben we het?
“Over aanrakingen die algemeen aanvaard 
zijn in de westerse cultuur: handen 
 schudden, high five, schouderklopjes, 
 troostend aanraken. Daarna kom je in de 
meer intieme fase en wordt het in het 
 onderwijs al gauw spannend. Een docent 
vertelde me dat hij op de crematie was van 
de vader van een leerling. Het meisje van  
14 stortte zich na afloop in zijn armen.  
Hij zei: ‘Ik heb een goede relatie met haar, 
en er waren andere mensen bij. Ik heb  
haar dus even in m’n armen genomen, maar 
wel met alarmbellen in mijn achterhoofd: 
hoelang mag dit duren?’”

Wat is het criterium voor een 
gepaste aanraking?
“Veel hangt af van de pedagogische intentie. 
De aanraking moet vanzelfsprekend zijn, 
passend bij de relatie tussen professionele 
opvoeder en kind. Er zal een natuurlijk 
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Uit de kramp

mensen die ze niet kennen. Dan moeten  
ze toegerust zijn en ook hun behoeften en 
grenzen kunnen communiceren zonder 
woorden. Volgens onderzoeken is zelfs  
80% van de communicatie non verbaal.”

Hoe doen scholen het volgens u 
op dit moment?
“Scholen zijn zich steeds meer bewust van 
het feit dat verbondenheid en contact voor 
kinderen voorwaarden zijn voor ontwik-
keling. Er is veel meer aandacht voor de 
relationele kant. Maar scholen worstelen er 
ook mee: op wat voor manier kun je een 
kind wel of niet aanraken? Scholen die 
negatieve ervaringen hebben opgedaan 
door incidenten, hebben de neiging terug  
te vallen op protocollen. De overheid is  
daar gek op, die denkt dat je er met een 
gedragsprotocol bent. Maar zo werkt het 
natuurlijk niet. Een protocol biedt een schijn-
zekerheid in een wereld die alleen maar 
onvoorspelbaar is. Daar moeten kinderen 
mee leren omgaan.”

En leerkrachten, wat vinden die 
volgens u? 
“Ik hoor dat velen graag meer ruimte willen 
voor normaal fysiek contact. Zij kozen voor 
het onderwijs omdat ze graag met kinderen 
werken vanuit een goede relatie. Zij vinden 
dat fysiek contact daarbij vanzelfsprekend 
zou moeten zijn. Daar hoort dus bij dat ze 

Juridische haken en ogen
“Fysieke contacten zijn een gevoelig thema in onderwijsland”, zegt  
Peter Dijkmans, jurist bij Verus. Zijn advies: “Wees terughoudend. Mijn ervaring 
is ook dat onderwijsmedewerkers zeer gebukt gaan onder klachten of 
meldingen van ouders inzake ongewenste aanrakingen.”
De vraag is volgens Dijkmans of een aanraking nodig is om een leerdoel te 
bereiken of een noodsituatie te voorkomen. Als juridische criteria hanteert 
hij drie vragen:
• Hoe ervaart de betrokkene de aanraking (subjectief criterium)?
• Hoe ervaart de omgeving de aanraking (objectief criterium)?
• Is de aanraking nodig in het kader van de uitoefening van de functie 

(functioneel criterium)?
Meer informatie: Peter Dijkmans, pdijkmans@verus.nl, 0348 74 44 48.

Meer informatie: www.pedagogischcontact.nl

kinderen mogen troosten, dat ze een arm 
om de schouders mogen slaan of een 
hand op het hoofd leggen – vormen van 
contact in de ‘groene’ zone dat gewoon oké 
is. Door aanraken bevestig je de identiteit 
van de ander en bevorder je de relatie – 
twee elementen die van groot belang zijn 
voor de ontwikkeling.” •
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rubriekcolumn

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt al 
jaren het Christelijk Sociaal Congres plaats.  
Vanuit allerlei christelijke en katholieke organisaties 
uit onder andere de zorg, het onderwijs, ontwik-
kelingssamenwerking, media, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, kwamen ruim 200 
mensen bij elkaar om zich te bezinnen op ‘geluk’, 
onder de tot nadenken stemmende titel ‘Gelukt, 

maar niet gelukkig’. 
In een door Verus en CNV-O georganiseerde workshop ging het over de vraag hoe je door 
onderwijs en in de school gelukkig kunt worden. Stevig sturen op ‘het beste uit jezelf halen’, 
de hoogste cijfers en het hoogste diploma bereiken, als school fantastisch scoren op de 
indicatoren van de Inspectie, betere slaagpercentages halen dan de concurrent – als je dat 
bereikt, ben je in ieder geval gelukt, maar ook gelukkig? Of wordt iedereen blij van zoveel 
mogelijk ruimte, van de leerling die zijn eigen leerproces bepaalt en van zoveel mogelijk 
autonomie voor docenten?
Wij kwamen tot de conclusie dat het eerder gaat om een goede balans tussen ruimte en 
richting. Daartoe is het goed om je als schoolgemeenschap steeds te bezinnen op de 
richting die je wilt inslaan. Over de manier waarop je gedeelde waarden en deugden in de 
praktijk kunt brengen, onderling als collega’s en in de relatie met leerlingen. Over de invulling 
van de christelijke of katholieke identiteit in goed onderwijs en als basis om richting te geven 
aan leerlingen. Bijvoorbeeld om hen zo te helpen om te gaan met al het goede, maar ook 
met de tragiek van het leven. 
Ik wens ons allen niet alleen een gelukt, maar ook een gelukkig nieuw schooljaar toe. •

Wim Kuiper
voorzitter Verus

Reageren? Mail naar wkuiper@verus.nl

“ GELUKT,   
MAAR NIET 
GELUKKIG”
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dienstverlening in de praktijk

Meer weten over deze 
dienstverlening van 
Verus?  
Neem contact op met 
Dick den Bakker via 
0348 74 44 46 en 
ddenbakker@verus.nl. 

Waarom zijn we er ook 
alweer en wat willen  
we in de toekomst zijn?  
Deze essentiële vragen 
hielden de leden van  
de Noord-Nederlandse 
Onderwijsgroep 
Fricolore bezig.  
Verus hielp het samen-
werkingsverband  
van zelfstandige 
 christelijke scholen voor 
voort gezet onderwijs 
met de gewenste 
verdiepings      slag.

DIENSTVERLENING IN DE PRAKTIJK
Geen restauratie maar 
nieuwbouw

Marcel Klaverkamp, 
secretaris van Fricolore:

“Fricolore ontstond in 2005 op initiatief 
van enkele rectoren die elkaar goed 
kenden. Zij sloegen de handen ineen op 
onderwerpen als het verhogen van de 
onderwijskwaliteit, mobiliteit van mede-
werkers en het werven van personeel.  
Dit gebeurde de laatste jaren op een 
nogal vrijblijvende manier, merkte ik toen 
ik in 2014 directeur-bestuurder werd  
van een van de deelnemende scholen. 
Samenwerken kon, maar hoefde niet.  
Op een gezamenlijke bijeenkomst  
gooiden wij de knuppel in het hoen-
derhok. Willen we op de huidige manier 
verder? Of gaan we voor een steviger 
samenwerkingsverband? Na een  
openbare aanbesteding selecteerden  
we Verus om ons te helpen bij de beant-
woording van deze vragen. Verus was 
veruit de goedkoopste, maar had  
ook een goed verhaal. In maart lag er 
een advies dat positief is ontvangen  
door de leden van Fricolore. Inmiddels 
zijn we druk bezig met de praktische 
uitwerking.”

Dick den Bakker, 
directeur onderwijs en 
identiteit van Verus: 

“We hebben met alle zeventien scholen 
binnen Fricolore gesprekken gevoerd om 
hun wensen en behoeften te inventariseren. 
Op basis hiervan hebben wij geadviseerd 
om het ‘oude’ Fricolore niet te restaureren 
of te verbouwen, maar tot complete 
nieuwbouw over te gaan. Fricolore 2.0 
betekent intensiever samenwerken op 
bestaande onderwerpen, maar ook zicht-
baarder zijn voor de buitenwereld en 
gezamenlijk werken aan oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken als 
de krimp in leerlingenaantallen. Bij een 
advies tot vernieuwing past een vernieu-
wende manier van presenteren.  
Wij hebben geen dik rapport aangeleverd, 
maar onze bevindingen gedeeld met 
behulp van een interactieve en kernachtige 
presentatie. De manier van presenteren, 
het tijdens het adviestraject voortdurend 
aan  scherpen van de aanpak: het maakt 
dat dit ook voor Verus een leerzaam 
proces was. De opgedane ervaringen 
zetten we nu ook in voor andere leden.” •

Tekst: Noël Houben
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“Geven jullie hun maar te eten.” Het zijn  
de meest intimiderende woorden van dat 
verhaal dat door katholieken doorgaans 
wordt aangeduid als ‘de wonderbare brood-
vermenigvuldiging’ en door protestanten als 
‘de wonderbare spijziging’ – het verschil in 
aandacht voor wat gebeurde met de dingen 
(brood vermenigvuldiging) en voor wat dit 
betekende voor degenen die erbij waren 
(spijziging) blijft interessant.
Er zijn grote groepen mensen hongerig in 
onze wereld, en het is onze taak om die in 
hun honger te voeden, of zij nu hongeren 
naar voedsel, naar veiligheid en beschutting, 
of naar wijsheid en inzicht. Er is iets van het 
mysterium tremendum et fascinans in weer 
een groep leerlingen of studenten die voor  

je neus zit, gekomen om iets te leren en 
impliciet vragend hun een weg te wijzen. 
“Geven jullie hun maar te eten”.
Het confronteert je onherroepelijk met je 
tekort. We beschikken immers niet over 
onfeilbare wijsheid, kennen niet zomaar  
de waarheid en weten vaak al helemaal niet  
wat we hier en nu moeten zeggen en doen. 
Toch wordt het van ons gevraagd… denken 
we in ieder geval.

Als de leerlingen van Jezus zeggen dat ze 
dat helemaal niet kunnen, al die mensen te 
eten geven, dan zegt Jezus niet: “Dan niet!” 
– alsof het geen onvermogen, maar onwil  
zou zijn. Hij zegt ook niet: “Dan hoeft het 
ook niet hoor, dan zal ik het wel even doen.” 

Het is reeds een vergevorderd uur geworden;  
zijn leerlingen zijn tot Hem gekomen 

en hebben gezegd: de plek is een woestijn,  
en het is reeds een vergevorderd uur! –  
laat hen los, dan kunnen ze wegtrekken  
naar de veldhuizen en dorpen rondom  

en zich iets te eten kopen!  
Maar ten antwoord zegt hij tot hen:  

geeft gíj hun te eten! 
 

Marcus 6, 35-37a  
(Naardense Bijbel)

Mijn verhaal

Wat is het verhaal dat Nederlandse 
schoolleiders, bestuurders en toezicht-
houders onlangs vertelden of deelden 
om anderen te inspireren? Wat willen 
zij overbrengen op leerlingen,
studenten, leraren, ouders en andere 
bij hun school of organisatie betrokken 
mensen? ‘Mijn verhaal’ is een rubriek 
waaruit u als lezer ook naar hartenlust 
inspiratie mag putten. Deze keer:

Erik Borgman
hoogleraar publieke 
theologie aan de 
Universiteit van 
Tilburg en lid van de 
raad van toezicht van 
Fontys Hogescholen, 
in zijn (ingekorte) 
overweging tijdens de 
viering aan het begin 
van Verus 2015.

ONDERWIJS – 
EEN GODSWONDER
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mijn verhaal

Hij vraagt: “Maar wat hebben jullie dan wél?”
Onderwijsmensen herkennen onmiddellijk 
wat hier gebeurt: Jezus laat mensen die 
denken niets te bieden te hebben, ontdekken 
dat er achter dat ‘niets’ van alles schuilgaat. 
“Sla mij maar over, want ik kan het toch 
niet”, zegt een leerling, en je probeert haar 
te laten ontdekken dat ze alles in huis heeft 
wat nodig is om het te kunnen léren. “Dit wil 
ik niet”, zegt een andere leerling, en je hoort 
dat hij eigenlijk zegt: “Dat durf ik niet, want ik 
wil niet voor schut staan.” Je probeert hem 
moed te laten vatten om het wel te probéren, 
want je weet: als het lukt, zal het hem 
 vleugels geven.

Schoorvoetend komen Jezus’ leerlingen met 
de vijf broden en twee vissen van dat jongetje 
aanzetten, heel goed beseffend dat die  
in het niet vallen bij de enorme menigte die 
gevoed moet worden. Jezus zegt hen de 
mensen te laten zitten, zodat zij wat zij nodig 
hebben inderdaad kunnen ontvangen, en  
Hij dankt God voor het voedsel dat er bleek 
te zijn. Er is al een wonder gebeurd, want 
als wie denkt niets te hebben, vijf broden  
en twee vissen blijkt te bezitten, is dat een 
kwalitatieve doorbraak. En als er één 
wonder gebeurd is, waarom zouden er  
dan niet opnieuw wonderen gebeuren?

ONDERWIJS – 
EEN GODSWONDER

Het wonder geschiedt steeds weer, ook in 
het onderwijs. Er wordt geleerd, dankzij 
onze methoden en didactische plannen  
– en al onze methoden en didactische  
plannen ten spijt. Dankzij onze handigheid 
en onze  creativiteit – en onze onhandigheid 
en gebrek aan creativiteit ten spijt. Er wordt 
onuitroeibaar geleerd, er wordt onver-
mijdelijk gemeenschap gevormd, er wordt 
toekomst gevonden. Het lijkt tijd om te  
gaan zitten, klaar om de verdere wonderen 
te ontvangen die zich zullen aandienen. 
Want er zijn wel degelijk nieuwe wonderen 
nodig. Wat in het verhaal zichtbaar wordt,  
is het wonder dat we in de ruimte van God 
elkaar meer kunnen geven dan we bezitten. 
We kunnen elkaar te eten geven, ook al 
blijken we bij lange na niet voldoende in huis 
te hebben om dit mogelijk te maken.  
We leven ervan dat we krijgen wat er niet is.  
Er ontstaat steeds weer gave, en de bron 
van deze gave noemt onze traditie God.  
Dat is het mysterie dat aan alles ten grond-
slag ligt: het fundament van alles, in het hart 
van alles, het perspectief van alles is liefde-
volle gave. De grondslag van het bestaan is 
een genadig mysterie dat te vertrouwen valt. 

Mensen zijn beeld van God. Zij zijn een 
mysterie voor zichzelf en voor elkaar zoals 
God een mysterie is, maar soms komt aan 
het licht dat de kern van dit mysterie gave is 
en het vermogen tot geven. We weten niet 
wie of wat voor ons de toekomst opent en 
hoe en voor wie wijzelf de toekomst openen.  
Maar er wordt voor ons toekomst geopend 
en wij openen toekomst. Op onvoorziene 
wijze blijken we elkaar te eten te geven en 
daarvan te leven. Wat wij hebben is altijd te 
weinig voor de toekomst, die steeds opnieuw 
nieuwe vragen stelt, nieuwe noden kent,  
iets  kwalitatiefs nieuws vraagt om werkelijk 
geboren te kunnen worden. Totdat wat  
wij hebben zichtbaar wordt als het begin  
van een on gekende overvloed aan gaven.  
Dan komt er ruimte om te onder wijzen en 
ruimte om te leren, dan ontstaat er traditie 
die toekomst schept. Dan komt onderwijs 
tot zijn bestemming. Het is een  
Gods wonder, God zij dank. •
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            FOCUS:    CAO PO 

Maatwerk 
tegen 
werkdruk

Tekst: Peter Louwerse

Nu de nieuwe cao in het po maatwerk mogelijk 
maakt, is het aan de schoolbestuurders om 
hiermee aan de slag te gaan. SPCO Groene Hart  
in Woerden greep deze kans aan om de werkdruk  
te verminderen. Met als inzet de kwaliteit van  
het onderwijs. Dat vraagt om leiderschap en een 
veranderkundige aanpak, constateert adviseur 
Dimitri van Hekken van Verus.
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focus

Iedere medewerker krijgt ook uren voor 
duurzame inzetbaarheid. Een kleine revolutie 
is de spreiding van werk over het jaar.  
In het onderwijs werken de docenten als de 
 kinderen op school zijn, en zijn ze vrij als de 
kinderen vrij zijn. SPCO Groene Hart heeft  
in plaats daarvan twee uitgangspunten 
geformuleerd. Eén: een werkdag hoeft geen 
lesdag te zijn. Twee: De leerkracht en de 
school bepalen van tevoren wanneer de 
leraar buiten de lesuren werkt.
Concreet betekent dit dat een fulltimer 
tussen de twaalf en vijftien dagen per jaar 
werkt als er geen lesdag is. Daarvan zijn er 
zes studie- en professionaliseringsdagen. 
De overige dagen kan de leraar zelf  
als werkdag inplannen, of compenseren 
voor overwerk.
Het creëren van draagvlak is volgens  
De Vink cruciaal voor het slagen van zo’n 
proces. “Betrek andere mensen erbij, maak 
gebruik van de mogelijkheden die er zijn.  
Ga uit van kansen in plaats van hinder-
nissen. Want er kan ontzettend veel.” •

Voor Harry de Vink, collegevoorzitter van 
SPCO Groene Hart in Woerden, kwam de 
nieuwe cao als geroepen. “Uit ons mede-
werkerstevredenheidsonderzoek bleek dat 
de werkdruk als te hoog wordt ervaren”, 
zegt De Vink. Om daar iets aan te doen,  
wil SPCO Groene Hart maatwerk bieden, 
iets dat de oude cao niet toeliet. 
De nieuwe cao biedt die kans wel. Door 
leerkrachten meer ruimte te geven voor 
vakinhoudelijk werk zou de werkdruk 
kunnen afnemen, veronderstelde De Vink. 
Om dat te bereiken moeten docenten 
minder vergaderen, en minder opgezadeld 
worden met administratieve rompslomp. 
Bovendien zou het werk beter gespreid 
moeten worden over de week en het jaar.

Draagvlak
Hoe pak je dat aan? “Zoiets verzin je niet 
alleen”, meent De Vink. “We wilden het 
bedenken samen met de mensen om  
wie het gaat: de leraren.” Hij vroeg twee 
 directeuren en van elke school één leer-
kracht om mee te denken in een werkgroep. 
“Zo creëer je draagvlak.”
De uitkomst was een groot aantal plannen 
om de werkdruk te verminderen. Onder 
meer door anders te vergaderen en vaste 
werktijden op school te hanteren. “Overdag 
ben je beschikbaar voor overleg met 
 collega’s en ouders”, licht De Vink toe.  
De docent is in principe op school van acht 
uur tot half vijf. “Vaste werktijden op school 
zorgen ervoor dat je ’s avonds zo min 
mogelijk hoeft te doen.”

Kleine revolutie
SPCO Groene Hart koos voor het overleg-
model om ruimte te creëren voor bijzondere 
omstandigheden. De Vink: “Wij wilden veel 
tijd besteden aan de opslagfactor (voor 
voor- en nazorg), omdat dat iets zegt over 
de kwaliteit van het onderwijs.” 

Wilt u meer weten  
over dit onderwerp? 
Download de pdf met 
het volledige Focus-
artikel op www.
verus.nl/focus01-15 of 
neem contact op met 
Dimitri van Hekken, 
adviseur governance, 
cultuur en organisatie, 
dvanhekken@verus.nl.

“Overlegmodel vraagt om leiderschap met lef”

• signalen van medewerkers serieus op  
te pakken en daarop te focussen;

• de vertaalslag te maken naar beleid;
• zich hierover ook ter verantwoording te laten 

roepen, en zich dus kwetsbaar op te stellen;
• een proces in gang te zetten waarvan  

de uitkomst niet op voorhand duidelijk is;
• hierin de balans te zoeken tussen  

bottom-up en top-down, om de ruimte 
binnen vastgestelde kaders optimaal  
te benutten.

De voordelen van het overlegmodel boven  
een one size fits all-model worden steeds  
duidelijker. “Dit vraagt wel om een (verander-
kundige) aanpak om samen in overleg  
tot resultaat te komen”, aldus Van Hekken.

Bestuurders en schoolleiders in het hele  
land zoeken naar manieren om de kansen  
van het overlegmodel te benutten, merkt 
Dimitri van Hekken, adviseur governance, 
cultuur en organisatie bij Verus. Daarvoor zijn 
volgens hem leiderschap, lef en een verander-
kundige aanpak nodig.

“Ik was, toen het verhaal van SPCO Groene 
Hart werd verteld, aanwezig bij het netwerk 
voor bestuurders in Utrecht. Een feest van 
 herkenning: in diverse schoolorganisaties 
begeleiden we veranderingen die vanuit een 
zelfde gevoel van urgentie en visie voort-
komen.” Het zijn volgens Van Hekken trajecten 
waarin bestuurders en schoolleiders het lef 
hebben om:
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Tekst: Nico Dullemans  |  Fotografie: Bram Delmee

EUGÈNE BERNARD, BESTUURSVOORZITTER 
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Het draait om de 
creativiteit van de leraar 
Hij bestuurt een gezonde vereniging van 35 Brabantse scholen voor voortgezet 
onderwijs en is daar een gewaardeerde gesprekspartner van het politiek 
bestuur en het bedrijfsleven. Maar in de landelijke overlegforums lijkt hij een 
vreemde eend in de bijt te zijn. Daar wordt hij beleefd aangehoord. Alleen in 
de wandelgangen vangt hij wel eens een instemmende reactie op. Een gesprek 
met Eugène Bernard. Over de inspectie, de VO-raad, Benedictus en vooral 
over de leraar.

Geen zeurpieten
Eugène Bernard is niet zo ontevreden over 
de ruimte waarover het voortgezet onderwijs 
beschikt. “Wij kunnen ons werk doen, we 
zijn geen zeurpieten! Elders wordt er veel 
gemopperd op de inspectie. Om niets!  
Wij zijn intensief betrokken geweest bij de 
samenstelling van het nieuwe beoordelings-
kader. Ikzelf ook. Als je goed werkt, komt  
de inspectie pas na vier jaar weer. Vier jaar! 
Inspectie vind ik trouwens principieel juist. 
Maar dan zonder de sterren die ze aan 

scholen wil toekennen. Dat is iets voor een 
consumentenbond. Het enige dat de 
samenleving van de inspectie wil weten is  
of een school deugt.” 
Eugène Bernard is een Fransman die lang 
geleden zijn Nederlandse geliefde naar haar 
land volgde. Onder financieel moeilijke 
omstandigheden, maar dankzij een lening 
van de katholieke kerk, had hij het gymnasium 
gedaan en daarna de Grande École 
Normale Supérieure. Eenmaal in Nederland 
werkte hij op verschillende universiteiten, 

uiteindelijk als directeur van de grote bèta-
faculteit van de Universiteit Utrecht. Intussen 
verwierf hij twee masters, aan de London 
School of Economics en Harvard University.

De magneet van het onbekende
“Hoe is OMO aan zo’n man gekomen?” 
vroeg iemand mij laatst. Bernard: “Ha! Is  
dat een vraag? Ik werd benaderd, maar 
weigerde. Ik was met interessante projecten 
bezig! Na vier maanden werd ik weer 
gepolst en toen ging ik overwegen:  
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EUGÈNE BERNARD, BESTUURSVOORZITTER 
ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Het draait om de 
creativiteit van de leraar 

Leraren moeten, bij wijze van spreken, 
eigenaar van het onderwijs zijn

het voortgezet onderwijs was mij volledig 
 onbekend en het onbekende heeft mijn 
voorliefde. Dat werkt als een magneet op 
mij. OMO’s behoefte sloot aan bij mijn  
grote interesse: organisatieontwikkeling. 
Hoe kunnen mensen tot bloei komen? 
Bovendien hebben kennisintensieve organi-
saties mijn voorkeur. Die eigenzinnigheid van 
hoogopgeleide mensen vind ik aantrekkelijk. 
Daarom was de overstap ook weer niet  
zo groot. Destijds in Utrecht en nu vanuit 
Tilburg ben ik met name inhoudelijk bij de 
veranderingen betrokken. Vanuit mijn diepe 
overtuiging dat ik moet helpen. Want,  
wie ben ik om mijn wil aan een school op  
te leggen?”
Hij vertelt geïnspireerd te zijn door 
Benedictus (ca. 480-550), de monnik en 
heilige, bekend om zijn regels zoals: altijd  
in dienst zijn van positieve waarden. 

Opgeblazen
“Anders dan in de bètawereld heeft het 
voortgezet onderwijs geen algemeen 
aanvaarde theorieën”, merkt Bernard op. 
“Daarom komen we altijd maar met instru-
menten aanzetten. En worden ideeën  
opgeblazen gebracht. Op dit moment gaat 
het over gepersonaliseerd leren. Maar wat  
is dat? Ik weet niet of dat kan en of het 
wenselijk is. Natuurlijk moeten leerniveaus 
geclusterd worden, begrijp me niet verkeerd. 
En je moet maatwerk kunnen bieden, niet 
dertig kinderen op één manier lesgeven, 
maar individuen op hun eigen manier.  
Dat vraagt veel van de docenten, maar leidt 
ook tot betere resultaten. Maar kan het 
differen tiëren nog verder gaan? En heeft  
dat dan nog zin?
Een ander voorbeeld is het gebruik van 
data, de leerlingengegevens. Wijzelf zijn ver 
met de automatisering en het gebruik ervan. 

Het is een diagnose-instrument, zoals er zijn 
in de medische wereld. Maar verwacht niet 
dat onderwijsdata in een algoritme kunnen 
worden gestopt en de behandeling er dan 
uitrolt. Onmogelijk! Daarvoor zijn leerlingen 
te creatief.” Hij vertelt dat ze bij wijze van 
proef havoleerlingen in hun vervolgonderwijs 
volgen. De resultaten die zij daar boeken, 
worden verzameld en daarna geanalyseerd 
door hun vroegere mentoren. 

Creativiteit
Geen algemeen aanvaarde theorieën, maar 
het onderwijs staat niet met lege handen. 
Bernard wijst op het gedachtegoed van  
Gert Biesta, een onderwijswetenschapper 
die in verschillende landen werkzaam is.1 

1  Een interview met professor Gert Biesta 
verscheen in Verus Magazine, mei 2015.
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Volgens Biesta is in ons land de onderwijs-
kunde een technische wetenschap 
 geworden en is pedagogiek naar de marge 
geduwd. Maar de vraag naar wat goed 
onderwijs is (het terrein van de onderwijs-
kunde), is onlosmakelijk verbonden met de 
vraag naar het ‘waartoe’, de vraag van de 
pedagogiek. Bernard: “Ja! Doel, inhoud en 
relatie horen bij elkaar.” 
Bernard vindt dat ‘bedrijfsmatig werken’ en 
‘productieproces’ verkeerde beelden zijn.  
“In het onderwijs gaan onvoorstelbaar veel 
variabelen hun gang. Er is geen causaliteit. 
Dus draait het niet om productie, maar om 
creativiteit. Van de leraar wel te verstaan. 
Daarom moeten leraren, bij wijze van 
 spreken, eigenaar van het onderwijs zijn. 
Een voorbeeld. Stel, een sectie bestaat uit 
tien leraren. Een van hen vertrekt. Spreek 
dan niet van een vacature, maar laat de 
sectie bepalen wat er in hun situatie nodig 
is. Maak ze compleet verantwoordelijk.  
En het is de sectieleider die de functio-
neringsgesprekken voert. Want we weten 
dat de peerachtige beoordeling werkt.  
Zo’n beweging wordt bij ons gemaakt. 
Vrijwel alle schoolorganisaties zijn weer op 
secties geënt. In het vmbo werken leraren  
in teams. Ook als er problemen rijzen: 

decentraal blijven werken! Centralisatie 
werkt precies verkeerd. Leraren voelen zich 
dan geen eigenaar meer.” En hij voegt daar 
nog aan toe dat juist vanwege dit eigenaar-
schap de vragen van #Onderwijs2032 aan 
de leraren moeten worden gesteld. 
Het eigenaarschap, de ruimte waarover 
jezelf beschikt, maakt de aantrekkelijkheid 
van het lerarenberoep uit, niet een hoger 
salaris, aldus Bernard, die zich wel zorgen 
maakt over de aanwas van voldoende 
academisch geschoolde leraren. “Je hebt 
een mix nodig!” Goede schoolleiders, 
 originele denkers, aantrekken is volgens 
hem geen probleem. 

Ruimte
Bernard vertelt over de Nieuwste School 
waar het onderwijs zoveel mogelijk op een 
individuele leest wordt geschoeid. Op een 
goed moment is besloten onderdelen van 
de cao niet toe te passen, want er is daar 
meer ruimte nodig. Hij noemt ‘taakbeleid’ 
als voorbeeld. Dat is industrieel denken, 
daar gaat de cao mank aan, vindt hij.  
Duw niet elke leraar in die mal.
Wat dat betreft is Bernard niet zo tevreden 
over de resultaten die de VO-raad heeft 
geboekt. De cao knelt. “Die regeldruk. 

De functiemix, een bureaucratisch monster. 
Er is niet veel veranderd.” Ook op de 
 belangenbehartiging, de tweede kerntaak 
van de raad, heeft hij aanmerkingen. Als 
enige was hij tegen het bestuursakkoord 
met de overheid.
“Ik geloof niet dat het goed werkt als onder-
wijs pas geld krijgt na geleverde prestaties. 
Bovendien, wat vraagt de overheid eigenlijk? 
Steeds twee dingen: gij zult ontwikkelingen 
in de samenleving, zoals ICT en burger-
schap, in uw onderwijs een plaats geven. 
Twee: doe dat professioneel! Ik heb aan mijn 
collega-bestuurders gevraagd of zij deze 
punten zouden nalaten als er geen extra 
geld tegenoverstond. Toen was het stil.  
Met zo’n bestuursakkoord loop je aan de 
leiband van de politiek. Ik zou zeggen: houd 
uw geld maar. Daarmee stel ik overigens 
niet dat extra geld voor het voortgezet 
onderwijs onterecht zou zijn, integendeel. 
Mijn bezwaar richt zich tegen het  
oormerken daarvan.” 
Bernard vindt dat de VO-raad zich op zijn 
twee kerntaken moet focussen. “Zo’n 
VO-academie is niet nodig. Ik weet wel  
dat men zegt: ‘OMO heeft het niet nodig’,  
maar wijzelf hebben ook geen opleiding.  
Het wemelt van de opleidingen. Maak daar 
gebruik van.” En wat verwacht hij van 
Verus? “Het eigenaarschap in het onderwijs 
moet door Verus worden gekoesterd.  
Als het de verkeerde kant dreigt uit te gaan, 
bijvoorbeeld met het bestuursakkoord, moet 
Verus waarschuwen. Anders gezegd: de 
belangen van het bijzonder onderwijs, in  
dit geval het onderwijs dat inspiratie vindt  
in de Heilige Schrift, moeten stevig  
worden  behartigd.” • 

Eugène Bernard 
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opinie

Als je niet weet 
welke richting je 
uit wilt, is iedere 
richting de goede

Die gedachte kwam bij mij op toen ik de plannen zag rond richtingvrije 
planning. De brief die staatssecretaris Dekker begin juli naar de Kamer 
stuurde onder de welluidende titel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ 
moet een einde maken aan het verstarde systeem dat we nu blijkbaar 
hebben. Er is volgens hem weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief 
onderwijs.

Al bijna dertig jaar werk ik voor deze organisatie,  
eerst onder de naam Besturenraad en sinds vorig jaar  
onder de naam Verus. In al die jaren heb ik vele nieuwe 
scholen zien ontstaan. En eerlijk gezegd heb ik mij 
regelmatig verbaasd over de vrijwel onveranderd  
grote belangstelling voor het katholiek en  
christelijk onderwijs.
Een belangstelling die helemaal niet vanzelfsprekend  
is, want inderdaad gaan er nu veel minder mensen 
naar de kerk dan vijftig jaar geleden. Maar blijkbaar  
is dat geen argument en voorzien die scholen in een 
behoefte. Ze zijn er òf in geslaagd om hun onderwijs-
aanbod voldoende vernieuwend en innovatief te  
maken òf de Nederlandse bevolking is traditioneler  
dan de Haagse beleidsmakers denken en willen.
Mijn beeld is dat veel scholen heel goed weten wat er 
op de onderwijsmarkt te koop is en daar de ingrediënten 
zoeken die bij hen passen. Deze scholen weten dus 
heel goed welke richting ze uit willen, zonder daar 
meteen een modieus etiket op te plakken.
Het is inderdaad enorm ingewikkeld om een school te 
beginnen, zoals de brief van Dekker stelt. Maar moet 
de oorzaak daarvan niet bij de overheid zelf gezocht 
worden, die in al die jaren de bestuurlijke, financiële  

en onderwijskundige eisen steeds verder heeft  
aangescherpt? Juist om te voorkomen dat er zwakke 
broeders en zusters bijkomen die wel mooie, modieuze 
verhalen hebben, maar die woorden niet in daden 
weten om te zetten.
Laten we wat mij betreft daarom twee keer nadenken 
voordat we alle richtingen uit vliegen. • 

Tekst: Wout Neutel, adviseur belangenbehartiging Verus

Geen noodzaak voor  
richtingvrije planning

Verus ziet geen noodzaak voor het invoeren van richtingvrije 
planning, zoals voorgesteld door staatssecretaris Dekker.  
Zijn plan leidt tot ongewenste dynamiek in situaties van terug-
lopende leerlingaantallen. Daarnaast wordt het risico vergroot 
dat leerlingen vaker tussentijds van school wisselen, wat ten 
koste gaat van de onderwijskwaliteit. Het bij de brief gevoegde 
onderzoeksrapport wijst op onvoorspelbare effecten en risico’s 
op ongewenste effecten. Op z’n minst zou hiernaar nader 
onderzoek gedaan moeten worden. Het is zeer onverstandig 
dat de staatssecretaris het nu voorgestelde scenario zonder 
verder onderzoek vooraf wil invoeren. 
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WHAT’S
IN A
NAME?

Fotografie: Sjurlie Fotografie
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what's is a name

Toen meester Henk Sporken ons vroeg om 
een artikel te schrijven over de naam van 
onze school vonden we dat spannend.  
Toch zeiden we ja en overlegden hoe we  
dat zouden doen. We besloten oud-directeur 
meneer Harry Habets en meester  
Rob Stevens te interviewen. Beiden vonden 
het een leuk idee.
Aan meneer Habets vroegen we uit te 
leggen waarom onze school Franciscus 
heet. Hij vertelde een interessant verhaal.  
“Ik heb veertig jaar in het onderwijs gewerkt 
en ben van 1985 tot 2005 hier directeur 
geweest. Franciscus van Assisi was een 
heilige die in 1182 in het Italiaanse Assisi 
werd geboren. Hij was heel rijk en populair. 
Nadat hij erg ziek was geworden wilde hij 
een ander leven. Hij gaf al zijn geld aan de 
armen en ging zelf heel armoedig leven.  
Ook praatte hij steeds meer met dieren. 
Vooral met vogels kreeg hij goed contact. 

Toen de school in 1968 werd gebouwd, 
vond het schoolbestuur dat Franciscus de 
patroonheilige moest worden. Waarschijnlijk 
hebben ze voor hem gekozen omdat de 
pastoor, die voorzitter was van het school-
bestuur, Frans heette.”

Op welke manieren is Franciscus zichtbaar 
geweest in school en hoe is hij nu nog 
herkenbaar? Meneer Habets liet ons 
 tekeningen zien van het kunstwerk dat op 
de voorgevel heeft gehangen. Hierop zijn 
Franciscus en zijn dieren zichtbaar. Hij vertelde 
dat dit kunstwerk acht jaar geleden bij de 
nieuwbouw van de school voorzichtig is 
verwijderd en nog veilig opgeborgen ligt.

Vervolgens besloot meester Rob het  
leuke gesprek met de woorden. “In ons 
nieuwe gebouw zijn overal dieren herken-
baar. Jaarlijks besteden we op 4 oktober 
aandacht aan Werelddierendag en aan 
Franciscus. Dit doen we omdat hij een 
 voorbeeld is geweest voor veel mensen. 
Over drie jaar bestaat de school vijftig jaar. 
Dan zullen Franciscus en zijn dieren zeker 
een rol spelen tijdens het feest.” • 

“Franciscus is een  
voorbeeld geweest voor 
veel mensen”

Achter de naam van een school gaat een  
verhaal schuil. In deze rubriek zoeken leerlingen  
uit wat dat verhaal is. Deze keer: Sévrine Jongen  

en Fleur Herben uit groep 7A van basisschool 
Franciscus in Bunde.

Sévrine Jongen

en Fleur Herben.
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Geruchten of waarheid?
In actuele discussies worden veel praatjes verkondigd. “Duizend geruchten door 
elkaar, valse en ware, die een stroom aan praatjes rond doen waaien”, schreef 
Ovidius al. Verus Magazine zoekt uit waar het echt om gaat. Het praatje deze 
keer: duurzaamheid. 

Verus
verdiept
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Verus verdiept

Verus verdiept:
Duurzaamheid

Tegenwoordig duikt het woord ‘duurzaam’ op in verhalen over onderwijs.  
Dat lijkt overbodig. Is een school niet vanzelfsprekend zó met de vorming van 
haar leerlingen bezig dat die beklijft en zij daar echt mee vooruit kunnen? 
Hebben we dus met een spookwoord te maken? Of moeten we dieper steken?

exploitatie van een gebouw, het tweede 
gaat over de continuïteit van een school. 
Twee verschillende betekenissen van  
duurzaam, maar er zijn er meer, wat wijst  
op een uitgedijd gebruik. Menigeen bedoelt 
overigens met duurzaam ‘kwaliteit’  
en omgekeerd. 
Je moet oppassen met zulke woorden,  
die niet zelden een bezwering blijken te zijn. 
De gebruiker van zo’n woord denkt er 
misschien mee te overtuigen. Iedereen wil 
immers kwaliteit en duurzaamheid, althans, 
daar lijkt het op. En zo ben je er vanaf. 
Maar wat betekent kwaliteit bijvoorbeeld? 
Anders dan de reclame ons wil doen 

Bezweringswoord 
Twee berichten die misschien wel op dezelfde 
dag werden verspreid. Eén afkomstig van 
een minister die een “economisch duur-
zame” bestemming zoekt voor Soestdijk, 
het voormalig verblijf van het staatshoofd. 
Het tweede is van het bestuur van het 
Haagse Aloysius College, dat naar eigen 
zeggen van de inspectie te horen heeft 
gekregen dat het zijn verantwoordelijkheid 
voor “duurzaam en kwalitatief goed onder-
wijs” niet kan waarmaken, waarna het 
concludeerde dat de school aan een ander 
bestuur moet worden overgedragen.
Het eerste bericht doelt op een haalbare 

 geloven, is het geen objectieve eigenschap 
(zoals kleur en gewicht); kwaliteit is niet 
uniek met een object verbonden. Wel drukt 
kwaliteit een betrekking uit tussen de 
subjectieve gebruiker en dat wat gebruikt 
wordt (denk aan eten, maar ook aan 
 diensten als onderwijs).1

Tekst: Nico Dullemans en Taco Visser (kader), adviseurs identiteit Verus

Zonder 
spiritualiteit 
geen duurzaam 
onderwijs

1  Roel in ’t Veld (red.), De echte dingen. 
 Essays over de kwaliteit van onderwijs, 
2015, pp. 8-9. 
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Maatstafconflict
Met het woord duurzaam is het eigenlijk  
niet anders. We gebruiken het om iets te 
waarderen, zoals in de twee voorbeelden 
hierboven: een haalbare exploitatie en  
een school die haar continuïteit heeft 
gewaarborgd, twee karakteristieken die we 
positief vinden. Met andere woorden: wij 
gebruiken onze eigen waarden, we spreken 
onze waardering uit. Zo waarderen we  
het dat een school haar poort geopend  
kan houden.
Maar welke maatstaf verbinden wij daaraan? 
Tot hoe ver moet een bestuur gaan voordat 
het een school sluit? Dat is subjectief. In het 
verleden onderving de overheid dit met een 
getal in de wet: trekt de school voldoende 
leerlingen aan? Tegenwoordig gaat zij 
verder. Net als de reclame doet de overheid 
het voorkomen alsof duurzaamheid en 
kwaliteit objectieve maten zijn. Om ons  
zover te krijgen gebruikt de reclame haar 
verleidings kunst, de overheid haar door-
zettingsmacht. In het onderwijs gaat deze 
macht uit van het toezichtkader van de 
inspectie, in feite een heuse canon van 
waarden die op het onderwijs betrekking 
heeft. Soms met wrange gevolgen. In het 
geval van het Aloysius moet je namelijk  
niet uitsluiten dat het schoolbestuur goede 
moed zou hebben gehad om zelfstandig 
door te gaan. En misschien wel met succes. 
Maar een negatief oordeel van de inspectie, 
hoe discutabel ook, is antireclame  
waar tegen niemand is opgewassen.  
Een ongelijke strijd. 

Holisme
Intussen is duurzaam onderwijs echt een 
thema, er is ook al onderzoek naar gedaan.2 
Opnieuw is het de overheid die zich naar 
voren dringt. De invalshoek dit keer zijn de 
vaardigheden van de leerlingen, die als 
wereldburgers worden benaderd. Mensen 

die op school hebben geleerd hoe het leven 
op een zorgvuldige manier kan worden 
geleefd, jongeren die bijvoorbeeld tegen-
gestelde belangen in balans kunnen 
 brengen en ervan doordrongen zijn dat het 
roer om moet. Stel je voor, 2700 liter water 
om één T-shirt te produceren, terwijl elke 
dag 6000 mensen sterven omdat er gebrek 
aan schoon drinkwater is. Dat kan niet  
waar zijn. 
De gedachte is dat een duurzame omgang 
met ons leven, de wereld en de aarde  
ingewikkeld is: het is “een complex, integraal 
en holistisch vraagstuk.” Een niet te ont warren 
knoop misschien ook. Hoe dan ook, mensen 
moeten in systemen leren denken om 
complexiteit te kunnen hanteren  
(dat wil zeggen: niet te verbrokkelen). En  
een  mentaliteit van verbondenheid is nodig. 
Daarom moet burgerschap worden gekweekt. 
Vandaar dat op school aan levensechte 
problemen gewerkt zou moeten worden. 
Vandaar ook dat de school zelf duurzaam 
moet zijn, dat wil zeggen: haar gebouw en 
de bedrijfsvoering, en natuurlijk haar klimaat, 
de sfeer in de klas. 
Om zo ver te komen zal de school eerst met 
losse activiteiten bezig zijn die het bewustzijn 
moeten stimuleren. Daarna wordt het leer-
proces onder handen genomen omdat kennis 
en vaardigheden moeten worden ingebed. 
Zo krijgt het een systematisch karaker, 
onderwijs raakt op een systeem georiënteerd. 
In de fasen daarna treedt de school steeds 
meer naar buiten, werkt samen met andere 
instellingen en is op de maatschappij gericht. 
Er zijn scholen die met zo’n fasering bezig 
zijn, denk aan Technasia, Ecoschools en 
Fairtrade-scholen. 

Schepping
Deze benadering noemt zich holistisch, 
maar overtuigt ze? Ik leg de encycliek  
van paus Franciscus er naast, Laudato Si 

(Geprezen zijt Gij), in de wandeling de 
groene encycliek genoemd. In zijn  
rondzendbrief over de schepping is duur-
zaamheid een spiritueel begrip. Het is zijn 
zorg dat de schepping wordt bedreigd 
omdat wij zo ruw leven, niet in harmonie  
met elkaar en met de aarde.
Hoewel de paus meent daar wetenschap-
pelijk bewijs voor te kunnen aandragen,  
is zijn verhaal er niet van afhankelijk. Hem 
gaat het om die harmonie, om die heelheid 
(Grieks: holon). Dat is niet een vraagstuk 
maar een spirituele levensinstelling. Wat de 
paus betreft is de schepping meer dan 
natuur, ze is Gods plan. “De aarde is ons 
gegeven”, schrijft hij, “om de tuin van de 
wereld te onderhouden en te beschermen.” 
Ons onderhoud is uit op de bescherming 
van het leven en de schepping, omdat die 
ons gegeven zijn. Dat zou onze (spirituele) 
maatstaf moeten zijn.
Paus Franciscus is scherp in zijn bewoor-
dingen. Hij spreekt van een “tiranniek  
antropocentrisme” en stelt dat “onze politiek 
onderworpen [is] aan technologie en geld.” 
Zijn oproep om ons leven te veranderen is 
moeilijk op te volgen. Daar gaat een strijd 
aan vooraf. In wijsheid. Hopelijk. 

2 Het Groene Brein, Rapportage onderzoek 
Duurzaam Onderwijs, 2015. 
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Verus verdiept

Als duurzaamheid in het onderwijs  
gelijk staat aan wijsheid onderwijzen, 
moeten ook bestuurders, leiding-
gevenden en  leraren wijs zijn.

Duurzaamheid is in het onderwijs een 
belangrijk maatschappelijk thema dat voor 
katholieke en protestantse scholen levens-
beschouwelijk geïnspireerd is. Paus 
Franciscus gaat daar in zijn recente milieu- 
encycliek (zie Dullemans) op in. Op veel 
protestantse scholen is rentmeesterschap 
een kernwaarde. Maar meer dan dat is 
duurzaamheid volgens Taco Visser te 
duiden als wijsheid. Dat onderwijs een 
maatschappelijke opdracht heeft, hebben 
katholieke scholen in hun religieus-culturele 
DNA. Omdat ze onderwijs zien als dienst 
aan de samen leving, vertonen zij maatschap-
pelijke betrokkenheid, of het nu gemeen-
schapszin of samenlevingsthema’s als 
solidariteit en duurzaamheid betreft. Op 
protestantse scholen komt duurzaamheid 
terug als de christelijk geïnspireerde waarde 
rent meesterschap, vooral bij die scholen die 
het christelijk geloof ethisch-maatschappelijk 
vertalen in het onderwijs. 

Geloofs- en actiegericht
Rentmeesterschap lijkt wel een kernwaarde 
in het confessioneel onderwijs. Waarschijnlijk 
omdat het zowel een ‘geloofsgerichte’  
als ‘actiegerichte’ waarde is en zo diverse 
medewerkers aanspreekt. Waar de een 
rentmeesterschap religieus duidt als Bijbelse 
opdracht om Gods schepping te beheren 
– teruggaand op het scheppingsverhaal, 
waarin de mens als heerser over de natuur 

lijkt te worden aangesteld – vertaalt de 
ander het begrip actief-seculier: leef duur-
zaam. Beide losse interpretaties hebben 
echter nadelen. De rentmeester als natuur-
heerser heeft in het christelijke Westen ook 
geleid tot bio-industrie, proefdiergebruik en 
klimaatproblemen. Wellicht had het gehol-
pen wanneer ‘heersen’ in het scheppings-
verhaal vertaald was als ‘dienen’, een 
mogelijkheid die de Hebreeuwse grondtekst 
geeft. Ook de actief-seculiere interpretatie 
schiet tekort. Jurjen Beumer, voormalig 
pastor- directeur van het oecumenisch 
diaconaal centrum ‘Stem in de Stad’ in 
Haarlem, schreef in 1993 in zijn proefschrift 
Intimiteit en solidariteit over de balans 
tussen  dogmatiek, mystiek en ethiek  
(lees: hoofd, hart en handen). Zo zullen 
duurzaamheids activiteiten in school, zoals 
een zonnecellenproject of een compleet 
econasium, zonder aandacht voor bijbeho-
rende levensbeschouwelijke en morele 
kennis en houdingen geen educatief duur-
zaam resultaat bewerkstelligen.

Onderwijsheid
De verleiding om duurzaamheid maatschap-
pelijk en levensbeschouwelijk te duiden, 
blijkt groot. Waarvan akte. Dat heeft 
 nadelen: de geur van politieke correctheid 
en de verzuchting dat de school weer een 
maatschappelijke taak erbij krijgt. De laatste 
jaren spreken onderwijsmensen daarom zelf 

over ‘kennis duurzaam gebruiken’. Daarmee 
verbinden zij duurzaamheid aan het ‘waar-
toe’ van onderwijs. Maar wat betekent 
 duurzaam hier? Aanleren van ICT-geletterd-
heid of 21st-century skills? 
Kees Boeles recente boek Onderwijsheid 
werkt dan verhelderend. Hij maakt onder-
wijskundig onderscheid in informatie-
verwerking, kennisverwerving en wijsheid 
leren. Het eerste gaat om basisvaardig-
heden, maar levert geen duurzame kennis 
op. De schoolvakken behandelen het 
tweede, waarin de nadruk (soms eenzijdig) 
op kennisoverdracht ligt. Deze kennis is als 
‘geconceptualiseerde informatie’ echter 
onvoldoende duurzaam. Het derde – 
 duurzame – kennisniveau is wijsheid leren. 
Onderwijs moet daarvoor kwalitatief goed 
zijn (waarover Dullemans terecht opmerkt: 
ook dit heet vaak ‘duurzaam’) én leerlingen 
door middel van kunstzinnige, sociale en 
morele vorming onder-wijzen in, oriënteren 
op, karaktervorming. Onderwijs gezien als 
onder-wijsheid kwalificeert, socialiseert  
en vormt (Gert Biesta) leerlingen in kritisch 
denken én verantwoordelijk handelen.
Als duurzaamheid in het onderwijs gelijk 
staat aan wijsheid onderwijzen, dan zullen 
ook bestuurders, leidinggevenden en leraren 
wijs moeten zijn. Alleen zo zullen zij goede 
onderwijsrentmeesters zijn en leerlingen 
duurzaam leren omgaan met informatie en 
kennis… en wijs met de schepping. • 

DUURZAAMHEID ALS WIJSHEID
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EVANGELISCH ONDERWIJS: 
Professionalisering 

en samenwerking 
gevraagd

Het evangelisch onderwijs ligt onder het vergrootglas 
nadat een aantal scholen wegens mismanagement is 

gesloten. Hoe kan deze kleine denominatie onderscheidend 
en hoogwaardig onderwijs (blijven) leveren?  

Professio nalisering en samenwerking zijn nu hoognodig, 
menen betrokkenen.

 evangelische basisschool. Die zijn dun 
gezaaid in ons land, en dus zijn ouders  
die de uitgangspunten waarderen, graag 
bereid er wat verder voor te reizen. 

Leven met Jezus
Marcel Veening, bestuursvoorzitter van  
De Rank: “Evangelisch onderwijs heeft een 
heel specifiek karakter. Sommige christelijke 
scholen zijn zo algemeen dat je maar amper 
iets van de identiteit merkt, of hooguit  
met Kerstmis en Pasen. Anderzijds zijn er 
protestants-christelijke scholen die er wel 
meer aan doen, maar die zitten vaak aan  

de meer orthodoxe of behoudende kant. 
Evangelisch onderwijs trekt mensen aan  
die op zoek zijn naar een meer persoonlijke 
beleving van het geloof. Ongeacht uit  
welke denominatie ze zelf komen –  
wij trekken bijvoorbeeld ook leerlingen  
uit gereformeerde, hervormde en zelfs 
katholieke hoek. Hun ouders willen een 
school waar kinderen wordt geleerd hoe  
je leeft met Jezus, waar Jezus en de Bijbel 
in heel het onderwijsprogramma expliciet 
centraal staan.”

Vanuit de wijde omtrek brengen ouders 
hun kinderen naar Het SchatRijk in het 
Noord-Hollandse dorpje Zaandijk. “Vanuit 
Zaandam, maar ook vanuit Purmerend en 
zelfs Amsterdam-Noord”, zegt directeur 
Marc van de Geer. Niet dat het een grote 
school is, integendeel – het leerlingaantal 
blijft steken rond de 185.
Aan de andere kant van het land, in 
Arnhem, geldt voor basisschool De Rank 
hetzelfde. Een kleine school, maar met  
een uitstraling ver voorbij de grenzen  
van de eigen wijk en stad. Het geheim:  
zowel De Rank als Het SchatRijk is een 
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Eigenheid bewaren
De resterende evangelische scholen distan-
tiëren zich dus heel nadrukkelijk van SVES, 
maar de vraag is toch: zijn ze werkelijk zo 
anders? Het algemene beeld van dit smal-
deel binnen het christelijk onderwijs is dat 
van kleine, tamelijk individueel opererende 
scholen, vaak met vrijwilligersbesturen. 
Veening en Van de Geer beamen dat. De 
grote uitdaging voor het evangelisch onder-
wijs voor de toekomst, is volgens hen dan 
ook professionalisering en samenwerking.
Over hoe dat moet, lopen de opvattingen 
echter uiteen. Een aantal scholen koos voor 

lokale of regionale samenwerking binnen 
een (protestants-christelijke, gereformeerde 
of interconfessionele) koepel. Het SchatRijk 
is zo’n school; die valt nu – samen met 
enkele protestantse en katholieke scholen, 
en zelfs een islamitische basisschool – 
onder Agora. Een constructie met evidente 
organisatorische voordelen, die nu al zes 
jaar naar volle tevredenheid functioneert, 
zegt Van de Geer. 
Veening is echter kritisch: “Hoe bewaar 
je dan je eigenheid en identiteit? Je kunt 
bijvoorbeeld als er een vacature is, geen 
leerkracht uit dezelfde scholenkoepel 
 weigeren die de uitgangspunten van het 
evangelisch onderwijs niet onderschrijft.” 
“Daar moet je inderdaad goede afspraken  
over maken”, reageert Van de Geer. 
“Iedereen begrijpt: als ik leraren aanneem 
die onze identiteit respecteren maar niet 
beleven, kan ik mijn evangelische identiteit 
wel aan de straatkant zetten. 

Tekst: Anton de Wit  |  Fotografie: Thinkstock

Onder het vergrootglas
Maar al trekt deze visie mensen van buiten 
de eigen geografische en confessionele 
grenzen, het evangelisch onderwijs is verre 
van onomstreden. Vorig jaar kwam het 
negatief in het nieuws toen de onderwijs-
inspectie een vernietigend oordeel velde 
over zeven kleine evangelische scholen in 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, 
Apeldoorn en Hoofddorp. Wegens organi-
satorisch en financieel wanbeheer moesten 
deze scholen de deuren sluiten, wat ook 
het einde betekende van de Stichting voor 
Evangelische Scholen (SVES) waaronder  
al deze scholen vielen.
Hoewel ze feitelijk niets te maken 
hebben met de SVES, hebben  
ook andere evangelische scholen 
veel last gehad van alle negatieve  
publiciteit, bevestigt zowel  
Van de Geer als Veening. “We liggen 
extra onder het vergrootglas van 
de inspectie”, zegt Veening.  
Van de Geer valt hem bij: “Er is geen 
coulante houding meer, geen begrip voor 
het feit dat we relatief jonge scholen zijn.  
Ik hoor dat van veel collega’s in het land.”
“Toen het in de krant stond, heb ik ook 
wel ouders bij me gehad die vroegen hoe 
het nu zat”, gaat hij verder. “Ik heb ze toen 
haarfijn uitgelegd dat SVES een andere club 
was. Wij en andere evangelische scholen 
zijn  allemaal ooit ontstaan op initiatief van 
ouders en lokale evangelische gemeenten. 
SVES heeft vanuit Amsterdam vrij ondoor-
dacht scholen gesticht elders in het land, in 
de veronderstelling dat er wel een behoefte 
zou zijn. Dat draagvlak bleek tegen te vallen, 
de scholen bleven erg klein en  zochten ook 
amper verbinding met andere evangelische 
scholen, wat de organisa torische  
problemen in de hand heeft gewerkt.”

Kinderen prikken daar zo doorheen, en 
ouders gaan daar niet twintig minuten voor 
rijden. Daarbij: een leraar die niets met ons 
evangelische karakter heeft, zal hier ook niet 
willen werken.”

Versnipperd
De Rank in Arnhem is vooralsnog een 
eenpitter, al geeft Veening direct toe dat 
die situatie op termijn niet houdbaar is. 
Hij is daarom betrokken bij het Platform 
Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON), 
dat nu niet meer dan een informeel overleg 
is, maar dat de ambitie in zich draagt om uit 

te groeien tot een formele landelijke 
koepelorganisatie specifiek voor 
evangelische scholen. “Dat is een 
moeizaam proces, maar er komt 
beweging in. Het besef begint bij 
velen te groeien dat er iets moet 
gebeuren. Het evangelisch onder-
wijs is versnipperd, we missen één 
geloofwaardige spreekbuis, die ook 

een stem kan zijn in de landelijke politiek en 
het onderwijsveld.”
“Ik ben ervan overtuigd dat het evangelisch 
onderwijs een belangrijke rol te vervullen  
heeft in onze complexer wordende samen-
leving. De relevantie van christelijke betrok-
kenheid en naastenliefde neemt steeds 
meer toe, en we willen de kinderen op 
school goed voorbereiden op hun plek 
en houding in die samenleving. Maar om 
onze stempel op de samenleving te kunnen 
zetten, zullen we moeten samenwerken.  
Dat krijg je nooit voor elkaar op allemaal 
losse eilandjes. Het wordt tijd dat we meer 
bruggen gaan bouwen.” • 

“Het evangelisch onderwijs 
heeft een belangrijke rol te 

vervullen in onze complexer 
wordende samenleving”
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NIEUWSPLEIN
Identiteitsdag Katholiek Onderwijs over 
leiderschap en spiritualiteit  
De kunst om te zien waar het op aankomt

Plant op Hervormingsdag 
een appelboom bij uw school!
Verus participeert in Schools500Reformation, 
een wereldwijd netwerk van christelijke 
 scholen rond de viering van 500 jaar 
Reformatie in 2017. Als u zich bij dit netwerk 
aanmeldt, krijgt u van Verus een appelboom 
cadeau om rond 31 oktober bij uw school te 
planten. Zet uw school ook op de kaart via
www.schools500reformation.net, laat het 
ons weten via auyterlinde@verus.nl en krijg
eind oktober ook een appelboom cadeau! • 

Leiderschap is geen kunstje  
om met bepaalde tech nieken 
mensen en organisatie in goede 
banen te leiden. Het valt ook 
niet samen met management. 
De bedoeling van leiderschap is 
mensen en organisatie richting 
en ruimte te geven, zodat zij  
tot volle ontwikkeling kunnen 
komen. Deze vorm van leider-
schap vraagt om de kunst te 
zien waar het op aankomt, wat 
nauw verweven is met de eigen 
spiritualiteit van de schoolleider.
We bieden een podium voor 
mensen in het onderwijs om van 
zich te laten horen. U kunt hen 
ontmoeten, van elkaar leren, en 
inspiratie opdoen voor u en uw 
school. Sprekers zijn prof. dr. 
Margriet Schneider, arts en 
leidinggevende van de afdeling 
interne geneeskunde van UMC 
Utrecht, en prof. dr. Chris 
Hermans, hoog leraar empirische 

Het planten van de appelboom 
verwijst naar een uitspraak die 
aan Luther wordt toegeschreven: 
“Als ik wist dat morgen de wereld 
ten onder ging, zou ik vandaag 
een appelboompje planten!”

Leiderschap en spiritualiteit staan 
centraal op de Identiteitsdag Katholiek 
Onderwijs op 11 november 2015, in de 
Boskapel in Nijmegen. Meld u nu aan op 
www.verus.nl/identiteitsdag. 

Naast alle leden van Verus zijn 
ook niet-leden van harte welkom 
de dag bij te wonen. Daar zijn wel 
kosten aan verbonden. Voor leden 
van Verus is de dag gratis, maar 
niet-leden betalen € 150 p.p. 

religiestudie en wetenschap-
pelijk directeur van Verus. 
In diverse workshops maakt u 
kennis met praktijken rond  
spiritualiteit en leiderschap.  
Aan het einde van de dag gaat  
u geïnspireerd naar huis, en 
neemt u praktisch relevante 
tools en inzichten mee. Voor 
uzelf en uw school. U bent van 
harte welkom op deze dag  
van ontmoeting, inspiratie, en 
verdieping! Meer informatie bij 
Hade Wouters, adviseur identiteit 
bij Verus, hwouters@verus.nl of 
via 06 30 25 24 93. • 
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nieuwspleinnieuwsplein

Herkent u deze situatie? 

Met ledenkorting naar 
Finance in het onderwijs

PCBO Leiderdorp, een workshop geeft.  
Ze staan stil bij de noodzaak onderwijs-
behoeften in beeld te brengen en te kop pelen 
aan beleid en investeringsbehoeften.  
Wat hierin de rol van de financieel manager 
is, ontdekt u in deze workshop. Meld u nu 
aan via www.financeinhetonderwijs.nl met 

Op 6 oktober vindt in Zeist het jaar-
congres Finance in het Onderwijs plaats. 
Het centrale thema is: Van budgetteren 
naar innoveren, de nieuwe rol van de 
financieel manager. Ontmoet onze advi-
seur bedrijfsvoering Jan Langelaar, die 
samen met Peter Laman, bestuurder bij 

Korting
VOOR LEDEN

de kortingscode FOND15-VE50 en 
ontvang als lid van Verus € 50,- korting. 
U bezoekt het congres dan voor slechts  
€ 245 (excl. btw) en u kunt gratis een 
collega meenemen. • 

Bespaar op uw printkosten! 

Wist u dat printen veel goedkoper kan? En dat storingen 
meestal te voorkomen zijn? Doe geheel vrijblijvend de 
check op www.printenvoorscholen.nl/contractcheck. 
Voor slechts € 5 per machine per maand zorgt Printen 

voor Scholen voor verbeter- en besparingsmogelijk-
heden. Neem voor meer informatie contact op  
met Pascal van Onna via pvanonna@verus.nl of kijk  
op www.printenvoorscholen.nl. • 
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rubriek

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of over andere juridische zaken?  
Onze juristen staan u graag te woord. Neem contact op met de 
 juridische helpdesk van Verus, 0348 74 44 60, helpdesk@verus.nl.

HOE  
VAN DALE 
HET VERSCHIL 
MAAKTE 

Een middelbare school vraagt aan 
de gemeente medewerking voor 

uitbreiding of nieuwbouw. Maar die stelt 
onvoldoende budget beschikbaar. Het 

bestuur doet met succes een beroep op 
de rechter. Die pakte Van Dale erbij.

Tekst: Emmanuel Naaijkens, m.m.v. mr. Josephine Haneveer, advocaat bij Verus 

In het recht kan de taalkundige 
betekenis van woorden soms 
het verschil maken in de 
uitkomst van een procedure. 
Dat was recent het geval met 
een havo/vwo-school die aan 
het college van B. en W. mede-
werking vroeg bij het realiseren 
van uitbreiding van het 
bestaande gebouw dan wel nieuwbouw. De gemeente stelde een 
budget van afgerond 681.000 euro beschikbaar voor het in gebruik 
nemen van een voormalige school voor praktijkonderwijs. Volgens 
een adviesbureau dat de gemeente in de arm had genomen,  
was dit bedrag toereikend. Met dat geld kon het schoolbestuur  
het beoogde gebouw verbouwen en inrichten voor onderwijs aan 
 leerlingen van havo en vwo, aldus B. en W. 
Het schoolbestuur was het oneens met het besluit. Havo/vwo- 
onderwijs stelt andere eisen aan een gebouw dan praktijkonderwijs. 
Een second opinion in opdracht van het schoolbestuur wees uit  
dat er bijna 1,1 miljoen euro nodig was voor de benodigde aanpas-
singen. Een bezwaarschrift werd door de gemeente verworpen,  
en daarom stapte het bestuur naar de rechtbank. Die verklaarde  
het beroepschrift op belangrijke punten gegrond. 
De gemeente verweerde zich bij de rechtbank met het argument  
dat het, op grond van de lokale verordening onderwijshuisvesting, 
niet tot haar wettelijke taak behoort om die (extra) aanpassingen  
te financieren. Bovendien is het uitgangspunt dat het gemeentelijke 

huisvestingsbeleid voor  
onderwijs ‘sober en doelmatig’ 
moet zijn.
Artikel 76c van de Wvo schrijft 
voor dat een voorziening in  
de huisvesting geschikt moet 
zijn voor het onderwijs. De 
rechtbank haalde er Van Dale’s  
Groot Woordenboek bij om  
na te gaan wat verstaan moet 
worden onder ‘geschikt’ en het 
gebruik van het lidwoord ‘het’  
in dit verband. ‘Geschikt’ wordt 
omschreven als: ‘voor iets 
passend, voor iets bekwaam  
of bruikbaar’. Conclusie: de 

school heeft recht op een gebouw dat geschikt is om het onderwijs 
te verzorgen dat zij aanbiedt. Het kan niet zo zijn dat een bestuur 
zelf die specifieke aanpassingen voor haar rekening moet nemen. 
De uitleg van de Wvo op dit punt houdt volgens de rechtbank ook  
in dat de lokale verordening onderwijshuisvesting in die zin moet 
worden begrepen. 
Betekent dit dat het schoolbestuur in alle opzichten tegemoet moet 
worden gekomen? Nee, dat niet. De gemeente mag de aanpas-
singen toetsen aan haar uitgangspunt van soberheid en doel-
matigheid. Een door het schoolbestuur gewenste verfraaiing van  
de entree van het gebouw hoeft de gemeente bijvoorbeeld niet te 
bekostigen. Daar staat dan weer tegenover dat gebouwelijke 
aanpassingen op grond van wettelijke voorschriften – zoals voor-
schriften voor brandveiligheid, op het gebied van arbeidsomstandig-
heden en de eisen voortvloeiend uit NEN 3140 – wel voor rekening 
van de gemeente komen, voor zover die aanpassingen nodig  
zijn om het gebouw geschikt te maken voor havo/vwo-onderwijs.  
Ook die slag haalde het schoolbestuur binnen. • 
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Meer weten of een advies op maat aanvragen? Neem dan contact  
op met Lex Joosten, 0348 74 44 35, ljoosten@verus.nl. Of kijk op  
www.verus.nl/schadeverzekering.

€

Goede dekking
Bijna alle scholen beschikken over een 
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur-
ders en toezichthouders. Het kan geen 
kwaad als zij deze verzekering nog eens 
bestuderen, stelt Joosten. “Let erop dat er 
een goede, uitgebreide dekking is geregeld. 
Het is in ieder geval belangrijk dat de 
 verzekering zoveel mogelijk lagen van de 
onderwijsinstelling dekt. De bestuursvoor-
zitter zet zijn handtekening onder besluiten, 

maar ook anderen kunnen hoofdelijk 
aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld 
de beleidsmedewerker die een bouw-
contract heeft opgesteld dat de school niet 
kan nakomen.”

Gerust hart
Tachtig procent van de leden heeft de 
aansprakelijkheid van bestuurders en 
toezichthouders prima afgedekt met de 
collectieve basisverzekering van Verus.  
In de basisverzekering zit ook een school-
ongevallenverzekering en een algemene 
aansprakelijkheidsverzekering voor de school. 
Joosten: “De premies zijn laag en tot en met 
de beleidsmedewerkers is iedereen verzekerd 
tegen aansprakelijkheid. Scholen worden 
vrijwel automatisch geaccepteerd na het 
beantwoorden van zeven eenvoudige 
vragen. Je hoeft bovendien niet door te 
geven wie er in bestuur of raad van toezicht 
zitten en of er mutaties zijn. Geef het wel 
even door als er een verandering in de 
governance is: bijvoorbeeld als een  
vere niging een stichting wordt. Dan kun je  
je met een gerust hart op je bestuurlijke 
taken storten.” • 

Een leverancier claimt schade wegens het niet 
nakomen van een contract. De penningmeester 
gaat er vandoor met de kas. In deze en andere 
situaties kunnen bestuurders en toezicht-
houders van scholen hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld. Hoewel het geen schering en 
inslag is, vertoont het aantal zaken een 
stijgende lijn. Een goede verzekering is daarom 
essentieel, zegt coördinator ledenvoordeel  
Lex Joosten van Verus.

Tekst: Noël Houben  |  Fotografie: Thinkstock

“De kans dat je als schoolbestuurder 
succesvol aansprakelijk wordt gesteld, is 
niet groot”, erkent Joosten. “Maar als het 
gebeurt en je niet afdoende verzekerd bent, 
kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bezittingen 
en persoonlijke vermogens zijn dan niet 
veilig. Zelfs als een collega in de fout gaat, 
kun jij aansprakelijk worden gesteld. Maar 
ook als de claim weinig kansrijk is, is een 
goede verzekering nuttig. De verzekeraar 
handelt de zaak dan voor je af.”

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
VOOR BESTUURDERS 

“Dek hoofdelijke  
aanspra kelijkheid goed af”

LEDENvoordeel
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‘GOEDE RELATIE SCHOOL-OUDERS 
KAN NIET ZONDER HUISBEZOEKEN’

Peter de Vries
Principal consultant CPS 
Onderwijsontwikkeling  
en advies

“Niet eenzijdig 
opleggen”

“Huisbezoeken zijn een effectief 
middel voor een goede samenwerking 
tussen school en ouders. Scholen 
gaan echter te ver als zij huisbe zoeken 
eenzijdig opleggen, daarmee doen ze 
tekort aan de autonomie van ouders. 
Huisbezoeken dienen altijd een inter-
ventie te zijn waarvan leraar en ouders 
samen vaststellen dat die in het 
belang van de leerling is. 
Huisbezoeken bij elke leerling kan 
bovendien te tijdrovend zijn. Natuurlijk 
levert het de leraar veel waardevolle 
informatie op, maar de vraag is of die 
altijd nodig is. Zoals een allochtone 
moeder uit Rotterdam laatst zei: ‘Jullie 
komen op huisbezoek om mijn kind 
beter te begrijpen? Mooi, maar dan 
wil ik ook bij jullie op huisbezoek.  
Dan begrijp ik mijn kind ook beter.’”

Willemijn Dupuis
Directeur KinderrechtenNU

“Brug tussen 
thuis en school”

“Huisbezoek is niet iets van vroeger, 
maar juist iets van nu. Het is bevor-
derlijk voor een goede relatie van de 
leerkracht met de ouders en het kind 
en andersom. Het biedt het kind 
tegelijkertijd veiligheid, want de leer-
kracht kan ook een beschermende en 
helpende factor zijn als er thuis proble-
men zijn. Een goede vertrouwens relatie 
tussen opvoeders – ouders en de 
leerkracht – en kind is van groot 
belang. Ze is de basis voor wederzijds 
begrip om problemen en verbete ringen 
te kunnen bespreken, in het belang 
van het kind. Huisbezoek slaat een 
brug tussen de leefomgeving thuis en 
die op school. De leerkracht die met 
eigen ogen ziet hoe een kind leeft en 
woont en die met ouders in hun eigen 
omgeving praat, krijgt informatie 
waarmee op school rekening kan 
worden gehouden.”

In De Rondvraag 
 poneert Verus  
een stelling.  
Betrokkenen uit het 
onderwijs geven  
hun mening.

Tekst: Loek Mulder
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‘GOEDE RELATIE SCHOOL-OUDERS 
KAN NIET ZONDER HUISBEZOEKEN’

Joany Krijt
Voorzitter CNV Onderwijs 

“Alleen effectief 
als leraren 
gemotiveerd zijn”

“CNV Onderwijs pleit al heel lang voor 
een grote betrokkenheid van ouders 
bij de school omdat die de communi-
catie bevordert. Problemen kunnen 
daardoor eerder worden opgepakt. 
Ouderbetrokkenheid kan op veel 
verschillende manieren worden inge-
vuld. Zelf adviseer ik het gebruik van 
oudercontracten met afspraken over 
wat ouders van de school kunnen 
verwachten en andersom. Het afleggen 
van huisbezoeken verkleint de afstand 
tussen school en thuis. Maar ze 
kosten veel tijd. Schoolteams moeten 
dus goede afspraken maken over de 
frequentie van huisbezoeken en de 
inpassing in het taakbeleid. Alleen 
wanneer leerkrachten zelf betrokken 
worden bij de besluit vorming hierover 
en gemotiveerd zijn om het te doen, 
zijn huisbezoeken effectief.” 

Paul van Meenen
Tweede Kamerlid voor D66

“Niet standaard 
‘achter de voor
deur’ komen”

“Een goede relatie tussen ouders van 
leerlingen en de school is essentieel. 
Voor ouders is het belangrijk om te 
weten wat er speelt op de school en 
hoe hun kind zich ontwikkelt. D66 
vindt dat het verplichten van huis-
bezoeken deze relatie niet per definitie 
bevordert. Als zich een probleem 
voordoet dat betrekking heeft op de 
thuissituatie van een kind, kan het 
helpen als bijvoorbeeld de mentor een 
huisbezoek brengt. Bovendien moet 
niet vergeten worden dat er al ouder-
avonden zijn waarmee de band 
tussen ouders en de school wordt 
onderhouden. Wat D66 betreft moet 
de school niet standaard ‘achter de 
voordeur’ komen, maar alleen als dit 
een probleem kan oplossen. Ik zeg  
dit ook vanuit mijn eigen ervaring als 
docent en mentor.” • 

Rob Scholten
Jurist bestuursrecht 
Stichting Achmea 
Rechtsbijstand

“Onduidelijke 
communicatie 
bron van 
geschillen”
“De driehoek school-leerling-ouder is 
van groot belang. Wanneer de lijnen 
kort zijn, komt overleg sneller tot 
stand. We zien tegenwoordig vaak 
dat de afstand tussen school(bestuur) 
en ouder groeit. Dat leidt tot een 
moeizamer communicatie waardoor 
problemen kunnen ontstaan. Met een 
huisbezoek krijgt de leerkracht een 
goed beeld van de achtergrondsituatie 
van het kind, wat soms nodig is om  
te kunnen inspelen op de indivi duele 
situatie. Daarnaast zal een ouder 
eerder een vertrouwensband ervaren 
en zich bij vragen of geschillen sneller 
tot de leerkracht wenden. Het houdt 
de communicatie zuiver. Dat telt, want 
onduidelijke communicatie is een bron 
van geschillen. Een huisbezoek kost 
tijd, maar de investering betaalt zich 
uit en is uiteindelijk in het belang van 
alle drie de partijen.”
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 Verus is de landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in 

Nederland. Voor ruim 3500 scholen zijn wij de vernieuwende sparringpartner en 
de vertrouwde belangenbehartiger in de ontwikkeling van eigentijds katholiek 
en christelijk onderwijs. Het geloof is onze inspiratiebron, unieke expertise en 
ervaring zijn onze kracht. Daarmee zijn we in staat scholen op inspirerende 
en professionele wijze te begeleiden bij het bezinnen op en vormgeven van 
identiteit in de veranderende maatschappij en onderwijswereld.

Dienstverlening
We geven adviezen die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. 
Onze adviseurs zijn specialisten op gebieden als identiteit, governance, cultuur, 
financiën en juridische zaken. Ook is Verus het kenniscentrum van het katholiek 
en christelijk onderwijs. We investeren in onderzoek en wisselen kennis uit met 
universiteiten, hogescholen en onderzoekers. Die  kennis vormt de basis voor 
onze publicaties en opleidingen.

“  RAAD EN DAAD 
EN AL DIE KENNIS 
DAARMEE KUNNEN SCHOLEN  

JAREN VOORUIT.” 
Diana, Toezichthouder scholengroep

Meer weten of  
lid worden?
Bel 0348 74 44 44  
of mail naar  
info@verus.nl
www.verus.nl
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