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Samen aan de slag
“Je kunt niet blijven studeren, we moeten een keertje aan de slag,” zei
Maarten van Poelgeest in een interview. Van Poelgeest is de nieuwe
voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving en de opvolger van Diederik Samsom.
En aan de slag zijn we. De verduurzaming van scholen en ander maatschappelijk vastgoed staat bij het Bouwstenen-netwerk hoog op de
agenda. We doen wat we kunnen, ontwikkelen tools en helpen elkaar
vooruit, sectoraal en integraal, ambtelijk en bestuurlijk, lokaal en landelijk. We delen onze inzichten over wat kan en praktisch haalbaar is met
iedereen die wil en leveren ook een bijdrage aan de Klimaattafel voor de
gebouwde omgeving, waar Van Poelgeest nu dus de voorzitter van is.
Ontmoet ons en Maarten Van Poelgeest op 3 december 2020
tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag en ontdek wat we samen
voor elkaar krijgen. Save the date en meld u aan via
www.maatschappelijkvastgoeddag.nl.

Maarten van Poelgeest

Van de redactie

Inhoud
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Corona-proof naar school

Inclusief onderwijs

Het beste voor kinderen
Er is heel wat te doen rond het onderwijs en dat komt niet alleen door
corona. De resultaten zijn al langer niet
goed en de problemen groot. Particulier onderwijs raakt steeds meer in
zwang. ‘U wilt toch ook het beste voor
uw kind,’ is de uitspraak waarmee particuliere scholen leerlingen werven. Het
beste voor het kind? Daar zijn we toch
allemaal voor?
Wat precies met het onderwijs is gebeurd, is moeilijk te duiden. Het salaris
of het lerarentekort kan niet de enige
reden zijn. Wat het ook is, één ding
is zeker: alle politieke partijen gaan
er straks wat van vinden en komen
met hun visie op de toekomst van het
onderwijs, ook als ze geen gedragen
probleemanalyse hebben. Zo is het altijd gegaan en zo zal het in de aanloop
naar de Tweede Kamer verkiezingen
ook gaan. We kunnen er maar beter op
voorbereid zijn.
Ondertussen proberen we alle ontwikkelingen bij te benen. Een hele opgave,
blijkt uit de artikelen over contextrijk,
inclusief en blended onderwijs. Alle
richtingen, stromingen en onderwijsvisies hebben consequenties voor de
organisatie en de financiën van de
school. Sterker nog: het succes van
de onderwijsvisies zit niet in beleid en
programma’s, maar in de operatie.
Als het lukt om het allemaal goed te
organiseren, dan weten we nog niet
of het ook gaat werken. Dat weten we
vaak pas als het kalf verdronken is. Of
toch niet? Houden we elkaar bij de les?
Helpen we ook elkaar en het onderwijs te leren ‘leren’? Ik weet niet hoe u
dit nieuwe schooljaar bent begonnen,
maar ik wens u een leerzaam en succesvol jaar toe, en het beste voor alle
kinderen.
Ingrid de Moel

9 praktische tips over ventileren.

De school als oefenplaats voor
het leven.
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Leerlingen
leren leren:

Wat als de leerling echt centraal staat?
Bij ons staat de leerling centraal. Ons onderwijs is toekomstgericht.
Of: op school hebben scholieren eigenaarschap. Het klinkt mooi, maar wat
betekent het als de leerling echt centraal staat? ‘Het vermogen om te leren
en te ontwikkelen wordt net zo belangrijk als ademhalen.’
Door: Schoolfacilities
Hoe maken we het onderwijs
toekomstbestendig? Die vraag onderzocht Myriam Lieskamp als lid van
de commissie onderwijs en arbeids-

markt van de Sociaal Economische
Raad. Lieskamp is oud-docent in het
speciaal onderwijs, onderwijsadviseur
en mede-auteur van het boek: Leren
voor morgen, uitdagingen voor het
onderwijs.
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‘Die vraag heeft een reden’, zegt
Myriam Lieskamp. ‘We zien dat de
samenleving verandert. Dat is altijd zo
geweest maar veranderingen gaan nu
sneller. Door de toegenomen complexiteit en het ontstaan van nieuwe

Interview
beroepen en robotisering is het
noodzakelijk om te onderzoeken of
het onderwijs wel biedt wat nodig is.’
De veranderingen vragen immers om
andere type burgers: mensen die zich
snel dingen eigen maken, flexibel en
creatief zijn.

problemen oplossen
en creativiteit
Ademhalen
Is het onderwijs daar klaar
voor? Nee, zegt bijvoorbeeld de
Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid: het onderwijs is nog
steeds weinig flexibel georganiseerd.
‘Tot nu toe hebben we consumentenonderwijs gegeven’, zegt Lieskamp.
‘Je stopt er leerstof in en je gaat er
vanuit dat leerlingen het onthouden.
De overheid beslist voornamelijk wat
kinderen leren, en de school en de
leraar beslissen hoe ze leren. Dat is
achterhaald. Het onderwijssysteem
is vooral gebaseerd op vaardigheden
die je kunt meten zoals taal, rekenen en lezen. Het gaat minder om
creativiteit en problemen oplossen,
terwijl de maatschappij daar wel om
vraagt.’ Niet dat taal en rekenen niet
essentieel zijn, verheldert ze, maar je
moet ze leren toepassen.
‘Het vermogen om te leren en je te
blijven ontwikkelen wordt net zo
belangrijk als ademhalen. Dan kun
je je staande houden in de samenleving. Mensen zullen hun hele leven
lang moeten willen leren. De vraag
die daaraan gekoppeld is, luidt: hoe
leer je zelf het beste? Binnen het
onderwijs moet het leren ‘leren’ als
vaardigheid dus centraal komen te
staan.’

Eigenaarschap
Bij toekomstgericht onderwijs is het
versterken van eigenaarschap over
het eigen leerproces belangrijk. Dat
begint met goed ontwikkelde executieve functies: alle regelfuncties die
hersenen nodig hebben om doelgericht te werken. Zo leren leerlingen
plannen, aandacht vasthouden en

hun gedrag beheersen. Lieskamp
ziet genoeg voorbeelden van scholen
die in units van 40 tot 50 leerlingen
gaan werken zonder dat leerlingen de
daarvoor noodzakelijke vaardigheden
hebben. ‘Je stort ze in het diepe. Het
is voor leerlingen dan moeilijk om
goed te kunnen leren. Soms wordt
het werken in units binnen een half
jaar weer teruggedraaid’, zegt ze.
‘Zonde, want het biedt leerlingen de
mogelijkheid om meer eigenaar te
zijn over hun eigen leerproces.’
Ook het werken met duidelijke leerdoelen is belangrijk voor leerlingen.
Die zijn er niet voor de leraar, maar
voor de leerling. Op de tien scholen
waar Lieskamp beleidsmedewerker is,
ziet ze dat leerlingen leerdoelen kennen en zelf gaan bedenken: wat kan
ik doen om het leerdoel te halen? Als
adviseur in het voortgezet onderwijs
zag ze het bijvoorbeeld bij een docent Duits die haar leerlingen vroeg:
wanneer vinden jullie zelf dat jullie
naar een volgende leerlijn mogen? Ze
verwachtte dat de leerlingen zouden
zeggen: als we driekwart van de
stof beheersen. ‘Maar ze kozen voor
85%. Dan worden leerlingen eigenaar
van hun leerproces.’ Ze zag het ook
op een basisschool waar leerlingen
in een ‘leergesprek’ aan hun ouders laten zien waar ze staan in hun
ontwikkeling: wat ze geleerd hebben,
wat ze nog moeilijk vinden en welke
hulp ze nodig hebben.

hoe leer je zelf het
beste?
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‘Je moet van tevoren goed nadenken: wat voor organisatie heb ik
nodig, hoe zit het met de leerlijn,
welke ict-voorzieningen zijn nodig,
wat voor gebouw past bij dit type
onderwijs?’ Doe vooral geen dingen
omdat iedereen ze doet, wil ze maar
zeggen. ‘Het is nu een trend om
klasmuren weg te halen. Als je van
tevoren niet goed weet hoe je leerlingen leren, haken prikkelgevoelige
scholieren bijvoorbeeld af. Je kunt
schoolmuren slopen, maar bouw dan
ook stilteruimtes.’

Zelf beslissen
Niet alleen leerlingen, ook leraren
moeten andere pedagogische en
didactische vaardigheden leren. Zoals
differentiëren: lesstof op verschillende niveaus aanbieden. ‘Ook leraren
moeten eigenaar worden van hun
eigen leerproces. Dat betekent dat
teamvergaderingen gaan over de
vraag: hoe kunnen we met z’n allen
beter worden, en wat hebben we
daarvoor nodig? Ik laat vooral mensen zelf beslissen. Mensen moeten
het gevoel hebben dat ze zelf eigenaar mogen, kunnen en willen zijn.’
En, benadrukt Lieskamp, communiceer met ouders, in alle stappen
van het proces. ‘Accountability is een
prachtig begrip, maar als het alleen
voor de Inspectie of de overheid is,
zit het niet goed. Je moet iedereen
erbij betrekken, in de medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en in de
leerlingenraad, zodat iedereen samen
verantwoordelijk is.’

(Geen) muren slopen
Een blauwdruk hoe het onderwijs
eruit ziet als de leerling centraal
staat, bestaat niet, legt Lieskamp
uit. ‘Als leerlingen meer eigenaar
worden van hun eigen leerproces en
het onderwijs meer aansluit bij hun
onderwijsbehoefte, zie je dat ze soms
groepsdoorbrekend gaan werken, om
leerlingen sneller of juist langzamer
door de lesstof te laten gaan. Maar er
zijn ook scholen die klassikaal werken
omdat dát het beste werkt voor hun
leerlingen.’
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Myriam Lieskamp is als
zelfstandig onderwijsadviseur
spreker op het jaarcongres HRM
& het Onderwijs en verzorgt een
mini-masterclass op dinsdag 24
november in Bussum.
Het congres is bedoeld voor HR,
bestuur, directie en schoolleiders
in het onderwijs.
Meer informatie en aanmelden:
www.hrmenhetonderwijs.nl
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Van passend naar inclusief onderwijs

De school als oefenplaats voor het leven
Door: Ivo van der Hoeven
De roep om inclusief onderwijs,
waarbij niemand wordt uitgesloten, neemt toe. Maar de praktijk is
weerbarstig. Het is ook nog de vraag
of ieder kind bij inclusief onderwijs
gebaat is, om over de leerkrachten
nog maar te zwijgen. Toch zijn er
in Nederland mooie voorbeelden
van scholen waar de gedachte van
inclusief onderwijs met succes wordt
omarmd. ‘Inclusief onderwijs is in
Nederland zeker mogelijk. Daarvoor
moeten we alleen lef hebben en het
gestandaardiseerde loslaten.’ Aan
het woord is Ina Rook, directeur
van Prisma: gespecialiseerd onderwijs Kampen. Deze school is in 2016
voortgekomen uit een SBO-school
en twee scholen voor cluster 3 (voor
zeer moeilijk lerende kinderen en
kinderen met meervoudige beperkingen) en cluster 4 (voor kinderen
met een ernstige gedragsmatige
ondersteuningsvraag). Bij Prisma zijn
de termen cluster 3 en cluster 4 taboe. ‘We willen juist af van schotjes,
labels en diagnoses’, zegt Rook stellig.
‘Want om welk kind het ook gaat, het
draait altijd om één vraag: wat heeft
dit kind aan ondersteuning nodig?’

precies waar we naartoe gaan, maar
we zijn wel heel duidelijk tevreden
over hoe het nu gaat.’ Kijken wat nodig is In het ideale plaatje van Rook
komt ook het reguliere onderwijs er
nog bij. ‘Dan kunnen we alle kinderen
helemaal vermengen. We moeten
dan wel het gemiddelde loslaten en
meer gaan samenwerken met jeugdzorg. En we moeten jonge kinderen
meer tijd geven om kind te zijn en
ze niet meteen als ze vier worden
aan een tafeltje achter een werkblad
zetten. Je moet gewoon kijken wat
ieder kind nodig heeft om zich goed
te ontwikkelen. Dan wordt de school
meer een leefgemeenschap, een
oefenplaats voor het leven.’

Nieuwe koers uitgezet
In de groepen 1 tot en met 5 zitten
alle kinderen bij Prisma door elkaar
en dat werkt volgens Rook prima.
‘Vooral voor de medewerkers is het in
het begin wennen geweest. Die waren allemaal gewend aan hun eigen
werkwijze en dat hebben ze moeten
loslaten. We zijn nu vier jaar verder
en hebben duidelijk een nieuwe koers
uitgezet, samen met de medewerkers. We weten misschien nog niet

Ina Rook
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Extra werk en bureaucratie
Of de droom van Rook ooit werkelijk
wordt is nog maar de vraag. Wel is
het zo dat sinds passend onderwijs
in 2014 is ingevoerd, er steeds meer
kinderen naar het regulier onderwijs gaan. Toch heeft het speciaal
onderwijs nog steeds een belangrijke
functie en worden er nog dagelijks kinderen doorverwezen. Of dit
goed is voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van deze kinderen is
nog een vraag. Bovendien zorgt het
voor veel extra werk, onderzoek en
bureaucratie. Een tussenvorm tussen
regulier onderwijs en inclusief onderwijs kan uitkomst bieden, zoals de
Talentencampus Venlo laat zien.
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Inclusief onderwijs

We willen af van
schotjes, labels en
diagnoses
IQ van 35 tot 140
Bij deze school werken ze al sinds
2012 vanuit de gedachte van inclusief onderwijs. De school, die
zeshonderd leerlingen telt, biedt
onderdak aan twee schoolbesturen; één voor regulier en speciaal
basisonderwijs en één voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een
bestuur voor kinderopvang bij de
Talentencampus aangesloten. ‘Bij
ons lopen kinderen rond van 0 tot 13
en kinderen met een IQ van 35 tot
kinderen met een IQ van 140 of hoger’ vertelt directeur Frans Vullings.
‘Al onze kinderen krijgen les in hetzelfde gebouw en we werken daarbij
vanuit één team, met één aanpak en
één zienswijze.’

Op eigen niveau
Frans Vullings is net als Ina Rook
groot voorstander van meer in-

clusief onderwijs. ‘Wij staan daar
zeker voor open, maar de inspectie
staat het nog niet volledig toe en
dus werken wij nog gewoon met
verschillende schooltypen met
verschillende BRIN-nummers.’ In de
praktijk betekent dit dat de kinderen bij de Talentencampus les
krijgen binnen hun eigen schooldeel
en dus op hun eigen niveau, maar
dat ze wel uitstapjes kunnen maken
naar andere schooldelen. Vullings:
‘Kinderen uit het speciaal onderwijs
kunnen lessen volgen in het regulier
onderwijs en andersom. Daardoor
kunnen we echt maatwerk bieden en
krijgen de kinderen bij ons de kans
hun talenten te ontwikkelen op hun
eigen niveau, binnen één schoolgebouw en vanuit één team.’

doen. Het mag nooit zo zijn dat
leerlingen die meer kunnen, dat niet
kunnen laten zien omdat de lat te
laag gelegd wordt. Er is één pedagogisch klimaat, maar voor sommigen
is iets anders nodig dan voor anderen. Dat moet je zeker niet uit het
oog verliezen.’

We werken vanuit één
team, met één aanpak
en één zienswijze

Gegroeide verscheidenheid
Vullings is ervan overtuigd dat
inclusief onderwijs een passend
antwoord biedt op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en
zorgvragen van alle kinderen. ‘Met
inclusief onderwijs kun je kinderen
op ieder niveau helpen hun talenten
te ontwikkelen, maar dat betekent
niet dat iedereen aan alles mee kan

Advies Onderwijsraad
Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad
in een advies dat op verzoek van
minister Slob op 23 juni 2020
werd gepubliceerd. In dit advies geeft de Onderwijsraad een
perspectief hoe het onderwijs op
langere termijn inclusiever kan
worden voor leerlingen met een
beperking. De VO-raad ziet in dit
advies een aantal interessante
aanknopingspunten en is blij dat
de Onderwijsraad zich uitspreekt
en richting kiest voor inclusiever onderwijs. Vooral het streven
naar mengvormen van regulier en
speciaal onderwijs door gebruik
te maken van dezelfde locatie,
past binnen de ambities van de
VO-raad.
Frans Vullings
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Al arqam basisschool Utrecht
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Nieuw
op de
markt
Online introductie

Meegroeistoel

Bij elke nieuwe opleiding of cursus
is het fijn om medeleerlingen te
leren kennen. Maar sinds de corona-uitbraak is het hoger onderwijs
gereduceerd tot leren op afstand.
Hoe zorg je ervoor dat nieuwe
studenten elkaar en hun nieuwe
opleiding ook leren kennen als een
fysieke ontmoeting er even in inzit?

Levo is één en dezelfde stoel voor
alle basisschoolleerlingen. De stoel
kan eenvoudig ingesteld worden van
hoogte B2 tot en met F6 door de
verstelbare zitting en voetenplank.
Dat betekent: voor de hele basisschool dezelfde stoel.
Scholen worden steeds multifunctioneler en de leerlingenstoel van Levo
sluit hierbij aan. Doordat de stoel in
hoogte aanpasbaar is, werken alle
leerlingen op dezelfde hoogte. Ze zijn
gelijkwaardig aan elkaar, ook al is de
één langer dan de ander.

Verschillende techbedrijven zoeken
een oplossing voor dit probleem.
Zo lanceerde Edumundo ‘100 Days
Challenge’, een digitale plek waar
studenten elkaar, de opleiding en het
werkveld leren kennen door middel van opdrachten. Zo ondersteunt
het platform een introductieperiode, binnen en buiten coronatijd.
Het platform inclusief de app en
technische ondersteuning kost €35
euro per student, met een minimum
bedrag van €5000.

De voetensteun is verstelbaar van 5
tot 23 centimeter hoogte, en het zitvlak van 46 tot 54 centimeter. Dat is
ook handig voor de facilitaire ondersteuning: het is dan niet meer nodig
om stoelen en tafels in verschillende
hoogtes te gebruiken.

www.edumundo.com

eromesmarko.nl

Schoolfacilities,
Schoolfacilities, september
september 2020
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‘Bijschrift op de foto’

Hulp bij verduurzaming
Quickscan

Stappenplan

Financieel inzicht

Hoe scoort je gebouw? Met de
HEVO-quickscan weet je snel hoe
een schoolgebouw ervoor staat.
Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor
strategisch huisvestingsbeleid, zoals
een Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Met de quickscan wordt niet alleen de bouwkundige staat van een
schoolgebouw beoordeeld, maar ook
de onderwijskundige functionaliteit,
exploitatie, binnenmilieu, veiligheid
en uitstraling.

Veel organisaties vinden duurzaamheid belangrijk maar raken verstrikt
in het moeras van mogelijkheden.
Wat is er nou eigenlijk nodig om tot
een duurzame huisvestingsoplossing
te komen? En wat past bij de organisatiedoelen?

Vastgoedeigenaren moeten volgens het Klimaatakkoord laten zien
hoe zij in 2050 gebouwen CO2-arm
maken, inclusief een realistisch plan
voor de korte termijn. De sectorale
routekaart helpt hierbij, maar je wil
ook inzicht krijgen in de verduurzamingsopgave op portefeuilleniveau,
inclusief financiële vertaling.

Ieder thema wordt op basis van
onderliggende criteria voorzien van
een score. De score van de exploitatie wordt bijvoorbeeld bepaald
aan de hand van het verbruik en de
CO2-uitstoot per vierkante meter. De
totaalscore van een schoolgebouw
geeft een indicatie van de mogelijke
toekomstperspectieven.

www.hevo.nl

Speciaal voor organisaties die stoeien
met het verduurzamen van huisvesting heeft Aestate een stappenplan
ontwikkeld dat kan helpen richting te
geven aan een duurzame huisvesting.
Het gaat immers niet alleen om
energieverbruik en CO2-uitstoot;
duurzaamheid binnen de gebouwde
omgeving gaat ook om gezondheid
en welzijn, materialen en afval, water, mobiliteit en energie, ruimtelijke
kwaliteit en sociale relevantie.

www.aestate.nl
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abcnova heeft een sturingsinstrument ontwikkeld waarmee je op
portefeuilleniveau inzicht krijgt in
investering en rendement en zo grip
kunt krijgen op de verduurzaming
van de hele vastgoedportefeuille.
Het sturingsinstrument geeft inzicht
in de stand van de verduurzaming,
besparingen en kosten en de optimale planning. Het helpt bij het maken
van strategische keuzes, overzicht
houden op portefeuilles en monitoren en bijsturen tijdens de uitvoering
van de routekaart.

www.abcnova.nl
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MBO College Poort haalt beroepspraktijk in huis

Leren in een
contextrijke
schoolomgeving
Door: Ivo van der Hoeven

Op een steenworp afstand van
station Almere Poort ligt het
gloednieuwe MBO College Poort.
Een strak ontworpen schoolgebouw
waarin een contextrijke leeromgeving
is gecreëerd rondom een fantastisch
atrium. De ideale plek voor
beroepsonderwijs anno 2020.
In het najaar van 2018 opende MBO
College Poort de deuren van de nieuwe school waar de opleidingen Sport

& Bewegen, Hospitality en Business
zijn gehuisvest. Het atrium vormt het
hart van de school waar ontmoeting
tussen studenten en uitwisseling met
de buitenwereld centraal staan.

Pionierszone
Het beroepsonderwijs heeft meer
dan ooit behoefte aan een contextrijke leeromgeving. ‘We willen
zoveel mogelijk de beroepspraktijk
de school in halen en zelf die praktijk
instappen’, stelt directievoorzitter van
MBO College Poort en MBO College
Almere, Mark Vlasbom. ‘Daarom

hebben we een pionierszone in
ons schoolgebouw gerealiseerd, in
een seats to meet-achtig concept,
waar studenten en bedrijven elkaar
kunnen ontmoeten. Op deze manier creëer je extra waarde voor je
studenten.’

geen school bovenop
een supermarkt
‘Bijschrift van de foto’
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Contextrijk onderwijs
A-locatie in Almere
Almere Poort en het gebied rondom de nieuwe school is nog volop in
ontwikkeling. Vlasbom: ‘We zitten
hier op een A-locatie vlakbij het
station. Met deze school willen
we ervoor zorgen dat jongeren uit
Almere die eerst elders beroepsonderwijs volgden, nu in Almere blijven.
Je merkt die ontwikkeling voorzichtig
al. Er is een verschuiving gaande.
Het imago van Almere wordt steeds
beter. We zijn trots op de dingen die
we hier realiseren.’

extra waarde voor je
studenten
Contact met buitenwereld
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
heeft het huisvestingsconcept voor
MBO College Poort ontwikkeld.
Ontmoetingen tussen studenten en
contact met de buitenwereld stonden
hierbij centraal. Michiel Wijnen van
Zenzo: ‘De eerste plannen voor deze
school stammen uit 2012. Er lag
toen een concept waarbij er detailhandel op de begane grond zou
komen en de school daarboven. Er
is uiteindelijk toch voor gekozen om
geen combinatie met commerciële
meters te maken, maar wel openbare functies te creëren om zodoende
de verbinding tussen bedrijven en
het beroepsonderwijs te kunnen
leggen. Het gebouw faciliteert die
ontmoetingen. Daarnaast zijn we nog
bezig met de ontwikkeling van de
naastgelegen kavel. Hier komt een
zorgconcept, waarbij ook de verbinding tussen het onderwijs van MBO
College Poort en de praktijk wordt
gerealiseerd.’

in Amstelveen waar het ROC boven
een fysiotherapeut en een fitnessruimte zit. ‘Daar is de link met het
onderwijs heel duidelijk, dan heeft
die mix meerwaarde. Wij hopen die
meerwaarde hier ook te realiseren
door een relatie te leggen met de
bedrijven die komende jaren rondom
de school komen.’

Co-creatie met bedrijven
Om de link tussen het beroepsonderwijs en de praktijk nu al te leggen
heeft MBO College Poort verschillende onderwijsconcepten ontwikkeld.
Vlasbom: ‘We werken veel vanuit
project-gestuurd onderwijs, waarbij we de projecten ook echt uit de
praktijk halen. Zo hebben we een
project op de Zuidas van Amsterdam
dat gericht is op technologie en het
economische cluster. Dat is heel
interessant. In co-creatie met bedrijven proberen we zo het onderwijs
vorm te geven.’

Sociale aspect belangrijk
Het nieuwe MBO College Poort sluit
volgens Vlasbom naadloos aan bij
het beroepsonderwijs dat ROC van
Amsterdam-Flevoland wil bieden. ‘Het gebouw is heel flexibel te
gebruiken en tegelijkertijd heel overzichtelijk. In eerste instantie dachten
we met verschillende zones te gaan
werken in de school, waar studenten
verblijven rondom een cluster van
opleidingen, maar de goede zichtlijnen van het gebouw zorgen ervoor
dat de studenten gewoon mixen. Het
atrium vormt daarbij het hart van de
school. Hier verblijven de leerlingen
tussen de lessen door. En ondanks
dat het gebouw met 7.500 vierkante meters best groot is, voelt het
helemaal niet groot aan. Iedereen die

11

hier komt is razend enthousiast, met
de studenten voorop. Ze vinden het
prettig om op school te verblijven en
dat is fantastisch. In het beroepsonderwijs is het sociale aspect namelijk
heel belangrijk. Dat hebben de ontwerpers goed begrepen.’

Kern én kracht
Wijnen: ‘Het atrium met de daaromheen liggende ruimtes, is de kern én
de kracht van het gebouwontwerp.
Het geeft de broodnodige overzichtelijkheid en een grote mate van
flexibiliteit. Daardoor ben je ook
flexibel in de vorm van je onderwijs.
Je kunt hier met gemak andere opleidingen inpassen.’
‘Van alle scholen die we de laatste
jaren binnen ROC Flevoland gerealiseerd hebben, is dit in mijn ogen de
mooiste’, stelt Vlasbom. ‘De akoestiek
in het gebouw is perfect, net als het
binnenklimaat en de kwaliteit van
afwerking. Maar het belangrijkste
is dat we heel zuiver zijn gebleven
in het concept en het ontwerp. We
hadden budget vrijgehouden voor
eventuele aanpassingen na de oplevering, zoals we bij nieuwbouw altijd
doen, maar dat was in dit gebouw
helemaal niet nodig. Er zijn nul aanpassingen gedaan, dat zegt genoeg.’

School als kloppend hart
Als Almere Poort over enkele jaren
helemaal tot ontwikkeling is gekomen, vormt MBO College Poort
een mooie verbinding tussen het
bedrijfsleven en de jongeren met
ambities in het beroepsonderwijs.
De school zal dan het kloppend hart
vormen in een gebied dat bruist van
de bedrijvigheid. En daar zijn Wijnen
en Vlasbom best een beetje trots op.

Geen commerciële meters
Vlasbom ziet het niet als een gemiste kans dat er geen commerciële
meters in het schoolgebouw zelf zijn
gerealiseerd. ‘Je kunt je afvragen
of je een school wilt zijn boven de
supermarkt.’ Dat de combinatie van
onderwijs en commerciële functies in
sommige gevallen wel werkt, is volgens de directievoorzitter gebleken

Michiel Wijnen
‘Bijschrift
en Mark
van
Vlasbom
de foto’
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Wat we in onderwijsland kunnen leren van de coronacrisis

Blended
learning wordt
het nieuwe
normaal
Door: Ivo van der Hoeven
Blended learning deed twintig jaar
geleden zijn intrede in het onderwijs
maar wordt lang niet altijd en overal
goed toegepast. Blended learning-specialist Barend Last denkt dat
daar snel verandering in zal komen.
Blended learning opende deuren naar
een breder onderwijsontwerp, waarin
de sterktes van fysiek en online leren
optimaal benut konden worden. Het
leerconcept vormde daarmee een
passend antwoord op de veranderende behoeftes van het onderwijs.
Door de coronacrisis is volgens
Barend Last heel duidelijk geworden wat wel en wat niet werkt op
het gebied van online learning. ‘Het
afstandsonderwijs heeft de hiaten expliciet blootgelegd’, stelt de
specialist blendend Learning van de
Universiteit Maastricht. ‘Als we de
kennis die we de afgelopen maanden
hebben opgedaan als vertrekpunt
nemen, kunnen we zorgen voor een
optimale balans tussen fysiek en online onderwijs. Voorwaarde hiervoor
is dat we niet moeten terugschakelen naar hoe het was voor de crisis.
We moeten nu juist doorpakken en
blended learning op een goede manier implementeren in het onderwijs.’

Activerende werkvormen
Volgens Last bestaan er hardnekkige misverstanden over de term
blended learning. ‘Het is een trendy,
hippe term en dat schrikt sommige
docenten af, terwijl ze er vaak zelf al
jaren mee bezig zijn.’ Maar blended
learning is niet eng, verzekert Last.
‘Het gaat simpelweg om het invoeren
van activerende, student-gerichte
werkvormen om het leerresultaat
te verhogen. Als je blended learning
vanuit die benadering inzet, kom je
tot een onderwijsontwerp waarin je
de sterktes combineert van online en
fysiek.’ Die twee componenten moeten volgens Last wel goed op elkaar
worden afgestemd. In de praktijk
wordt er nog te vaak een onderdeel
online gedaan en een onderdeel
fysiek, maar niet in afstemming met
elkaar en dan wordt het los zand.

Hoog op de agenda
Last pleit ervoor dat scholen het onderwerp hoog op de agenda zetten.
‘Universiteiten en hoge scholen zien
het belang van activerend onderwijs
en hebben het zodoende al vaak
expliciet in hun visie op onderwijs
opgenomen. VO-scholen en vooral
het beroepsonderwijs geven nog wat
meer traditioneel, frontaal les. De
coronacrisis heeft hen echter zodanig
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uitgedaagd tijdens de lockdown dat
het proces mogelijk versnelt, waardoor uiteindelijk blended learning
ook op deze scholen beter tot z’n
recht zal komen.’ Dat dit verregaande
gevolgen heeft voor talloze elementen in het onderwijs onderstreept
Last.

Zorgen voor ondersteuning
Om te beginnen moeten scholen
zorgen voor goede ondersteuning.
‘Enkel faciliteiten bieden in ruimtes en
ict werkt niet’, stelt Last. ‘Er moet een
onderwijskundige worden aangesteld
die tijd en budget krijgt om blended
learning op een goede manier in te
voeren in de dagelijkse praktijk. Deze
specialist moet maatwerk bieden en
met docenten in gesprek gaan. Wat
zijn de leerdoelen van de lessen en
welke werkvormen passen daar het
best bij? Zo kun je ook docenten die
weinig affiniteit hebben met ict, over
die drempel helpen.’

meer variëteit
in leren

Onderwijs
Flexibel ruimtegebruik

Tijdwinst op termijn

Het grote voordeel van blended
learning is volgens Last de variëteit
in leeractiviteiten. ‘Als je dat doortrekt naar de huisvesting, betekent
dat ook dat je flexibeler om kunt
gaan met je ruimtes. Niet alleen in
het gebruik van de ruimtes, maar
ook in de verschillende functies die
in een gebouw zijn samengebracht.
Op de lange termijn heb je wellicht
zelfs minder vierkante meters nodig.’
De huisvesting van onderwijsgebouwen zal dus moeten veranderen, met
daarbij een groeiende focus op kleinschalige groepsonderwijsruimtes.’

Voor docenten kan blended learning
tijdwinst opleveren, denkt Last. ‘Maar
dan moet je soms wel vooraf een
investering doen. Je zult het onderwijsontwerp echt moeten aanpassen.
Als je dat op een goede manier doet,
kun je op termijn zeker tijd winnen. Aan de organisatiekant kan het
kostenbesparend zijn, je bespaart
namelijk al snel op je vierkante meters. Al mag dat wat mij betreft nooit
de reden zijn om het te doen.’

De juiste faciliteiten
Ook de ICT-infrastructuren op
scholen zullen aangepast moeten
worden. ‘Dat is wel duidelijk geworden met het thuisonderwijs van voor
de vakantieperiode’, stelt Last. ‘Niet
iedereen heeft een goede internetverbinding en niet alle scholen
hebben de juiste faciliteiten voor
online onderwijs. Door de coronacrisis zijn we hier met z’n allen als de
wiedeweerga mee aan de slag gegaan, maar dit proces zal op de lange
termijn structureel meer aandacht
moeten krijgen.

niet terugschakelen
naar voor de crisis
Positief effect
Als blended learning op een goede
manier is ingebed in een onderwijsorganisatie heeft dit volgens
Last veel voordelen voor docenten,
studenten en de hele organisatie.
‘Niet alleen biedt het grote mate van
flexibiliteit, maar het heeft ook een
positief effect op leerresultaten. Dat
zit vooral in de activerende werkvormen. Leerlingen activeren heeft een
significant hoger effect dan passief
lesstof consumeren. Daarnaast
is het prettig om verschillende
modaliteiten van leren te kunnen ervaren. Omdat je telkens
op een andere manier geprikkeld wordt bereik je een hoger
leereffect.’
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Tot slot wijst Last op het onderscheidend vermogen van goede vormen
van blended learning. ‘Je kunt jezelf
er als organisatie goed mee in de
markt zetten. En je kunt leerlingen
beter volgen met online learning
managementsystemen. Zo krijg je
sneller input over de voortgang van
de leerresultaten van leerlingen,
waardoor je ook weer sneller en beter
kunt bijsturen. Het onderwijs wordt
zodoende naar een hoger niveau
getild.’

Barend Last is begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Later
deed hij onderzoek naar de implementatie van blended learning vanuit
docentperspectief en werkte hij bij de Universiteit van Amsterdam.
Inmiddels is hij werkzaam als specialist blendend Learning bij de
Universiteit Maastricht.
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Corona-proof
naar school
Nu het schooljaar weer begonnen is, wordt met
extra zorg gekeken naar de frisse lucht in scholen. Hoe maak je schoolgebouwen corona-proof?
Door: Schoolfacilities

richtlijnen voor ventileren in tijden
van corona bieden dus nog geen
houvast voor gebouwbeheerders.
Het ook nog maar de vraag of het
plaatsen en vernieuwen van extra
installaties deze winter een oplossing
biedt voor verouderde gebouwen. De
verwarming kan de toevoer van verse
lucht mogelijk niet aan. En doordat
er meer geventileerd en gestookt
moet worden, gaan de energiekosten omhoog, wat niet past bij de
duurzaamheidsdoelen.

situatie op scholen
Vooralsnog adviseert het RIVM zich
te houden aan de normen van het
Bouwbesluit 2012, maar oudere gebouwen van voor 2012 voldoen hier
vaak niet aan. Daarbij hanteert
de ARBO andere, soms strengere, normen en die wijken
ook weer af van de NEN
1087 voor nieuwbouw en
NEN 8087 voor bestaande
bouw. Ook hanteren de
normen verschillende
maten; per persoon of
per vloeroppervlak.
Volgens critici zijn de
normen al jarenlang
te laag, ook buiten
coronatijd. Techniek
Nederland noemt de
situatie in scholen zelfs
‘zorgwekkend’: volgens hen voldoen veel
gebouwen niet aan de
minimumeisen en is de
ventilatie in een kwart van de
schoolgebouwen onvoldoende.

Houvast
Daarnaast is discussie over de toereikendheid van de normen. ‘Het
bouwbesluit gaat niet specifiek over
het binnenmilieu’, schrijft GertJan ten Hoor van Climate Neutral
Building in zijn blog. ‘Toetsen van
oude gebouwen aan oude bouwbesluit normen levert niets op voor de
gezondheid van kinderen en personeel.’ Kortom: voldoen aan het
Bouwbesluit zegt niet genoeg. De
‘Bijschrift van de foto’
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zorgwekkend
Praktische tips
Tussen alle informatie en richtlijnen
vanuit verschillende hoeken over
ventileren zou je simpele zaken bijna
vergeten. Daarom een aantal eenvoudige tips:

1. Zet airco’s en ventilatoren uit
De apparaten verspreiden weliswaar
koele lucht, maar zorgen niet voor
verse lucht. Het enige wat ze doen is
lucht die al ingeademd is, opnieuw
door de ruimte verspreiden.

2. Laat lucht niet recirculeren
In nieuwe gebouwen komt centrale recirculatie niet meer voor, maar
in oude panden nog wel. Het zuigt
de lucht weg uit alle klaslokaal en
blaast dezelfde gebruikte lucht weer
in de lokalen. Net zoals bij ventilatoren komt er dus geen schone lucht
binnen. Het goede nieuws is dat je de
centrale recirculatie in veel gevallen
kunt uitzetten.
3. Zet ventilatieroosters open
De roosters zorgen voor natuurlijke
ventilatie, maar zijn vaak afgesloten vanwege de tocht of omdat
het energie bespaart. Maak ook de
gevelroosters schoon.

4. Zet ramen en deuren zoveel
mogelijk open
De snelste en makkelijkste manier om goed te ventileren is door
‘Bijschrift van de foto’
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Ventilatie
ramen en deuren tegen elkaar open
te zetten. Lucht ruimtes voor en na
gebruik extra goed. Om de ventilatiecapaciteit te berekenen kun je er
op basis van de NEN 8087 grofweg
van uitgaan dat voor 1m3 per uur
luchtverversing 4,4 cm2 volledig
geopend raam nodig is. Reken bij
kantel- en kiepramen niet het raam,
maar de opening.

5. Kunnen de ramen niet
open of gebruik je een
ventilatiesysteem?
Zoek dan op internet naar het merk
en typenummer van je systeem. Dit
levert al snel informatie op over de
wijze waarop het systeem werkt en
de capaciteit die het systeem theoretisch zou moeten kunnen leveren.
Vooral bij gebouwen met een bouwjaar tussen 1992 en 2012 is dit een
punt omdat er bij die gebouwen vaak
weinig ramen zijn die open kunnen
en er vaak onvoldoende mechanische
ventilatie aanwezig is.

6. Check of je systeem naar behoren werkt
Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik
van CO2-meters of andere sensoren die de luchtkwaliteit meten of
gebreken bij de ventilatie signaleren.
Ga na hoe en door wie de installaties
worden onderhouden en wanneer ze
voor het laatst zijn bijgesteld.

7. Bereken aan de hand van de
richtlijnen, de capaciteit van je
ventilatie en je installatiecheck,
hoeveel mensen je maximaal in
de ruimte kunt hebben.
Pas het gebruik van je ruimte zo
nodig aan. Als je uitgaat van de ventilatienorm uit het Bouwbesluit 2012,
blijkt dat veel scholen niet op dezelfde manier gebruikt kunnen worden
als vóór de coronacrisis. Daarom
hebben sommige scholen besloten
om de klassen minder vol te maken,
zodat minder leerlingen tegelijkertijd
in het gebouw zijn.

in gesprek over
de toekomst

8. Instrueer je gebruikers
Belangrijk aandachtspunt bij het
goed ventileren is om gebouwbeheerders, docenten en gebruikers
goed te instrueren over de wijze van
ventileren, zoals het openen van ramen en deuren. Leg ze ook goed uit
hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld de regelkastjes van decentrale
units. CO2-meters helpen ook hen
om de kwaliteit van de lucht in de
gaten te houden.

9. Ga in gesprek
Zoek het gesprek op met de gebouweigenaar, het bevoegd gezag, het
bedrijfsleven en de politiek over de
normen en manier waarop we in de
toekomst op gezonde en duurzame
wijze kunnen ventileren, koelen en
verwarmen.

Landelijk coördinatieteam
Voor het onderwijs komt er
een Landelijk Coördinatieteam
Ventilatie op Scholen (LCVS),
bestaande uit Techniek Nederland
(voorzitter), GGD, PO-raad,
VO-raad en VNG. Ook komt er
een informatieteam via weeropschool.nl. De ambitie is om
voor 1 oktober 2020 per school
meer duidelijkheid te hebben
over de kwaliteit van de ventilatie in scholen plus een actieplan
om dit op niveau te krijgen. Het
Bouwstenen-platform pleit ervoor
bij de corona-maatregelen te kijken naar de gezondheidsnormen,
het aantal leerlingen per klas, de
plattegrond van en looproutes in
een gebouw en de mogelijkheden voor ventileren, niet alleen
bij scholen maar ook bij andere
publieke plekken zoals sportaccommodaties en bibliotheken.

Dit artikel en de tips zijn
gebaseerd op de input van
diverse scholen uit het
Bouwstenen-netwerk rond onderwijshuisvesting. Wilt u ook
meedoen? Bel naar 033-258 4337
of stuur een mail naar:
info@bouwstenen.nl
‘Bijschrift van de foto’
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Digitaal afstandsonderwijs
Verwachting is dat digitaal afstandsonderwijs zal blijven nu
de voordelen en mogelijkheden ervan tijdens COVID-19 zijn
ontdekt. Digitaal afstandsonderwijs biedt mogelijkheden
om gedifferentieerd les te geven en maatwerkafspraken te
maken met leerlingen. Ook kan digitaal afstandsonderwijs
bijdragen aan vermindering van lesuitval door verzuim of
lerarentekort. Het bevoegd gezag moet echter ook bij digitaal
afstandsonderwijs en digitale examinering instaan voor de kwaliteit
en geldende wet- en regelgeving.

Schoolplan

Rechtspositie werknemers

De zorg van het bevoegd gezag voor de kwaliteit is
in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs gekoppeld aan de uitvoering van
het Schoolplan. Een externe toets vindt plaats door de
Inspectie van het Onderwijs, die toetst of scholen voldoen aan wat voorgeschreven is in het waarderingskader.
De medezeggenschapsraad bestaande uit de personeels-,
ouder- en leerlinggeleding heeft een instemmingsrecht
op het Schoolplan.

Digitaal thuisonderwijs raakt ook de inzet van personeel.
Deze inzet moet plaatsvinden binnen de kaders van de
onderwijs cao’s en de wet. Thema’s die aandacht behoeven zijn:

Onderwijstijd

•
•

De wet geeft aan dat leerlingen recht hebben op een
bepaald aantal uren (en in het voortgezet onderwijs ook
een minimum aantal dagen) onderwijs. Deze uren moeten
worden ingevuld met activiteiten die worden verzorgd
in het onderwijsprogramma. Leraren en schoolleiders
zijn primair verantwoordelijk voor een kwalitatief goede
invulling van de onderwijstijd, zeker als het onderwijs is
dat ‘op afstand’ wordt aangeboden.

Toetsen en examens
Digitale examinering is in het onderwijs geen onbekend
fenomeen. Zo vindt op het VMBO al digitale examinering plaats en vond ook de rekentoets in het voortgezet
onderwijs al digitaal plaats. In het MBO worden toetsen
in de Nederlandse en Engelse taal alsook Rekenen digitaal
afgenomen.
Echter, de onderwijsinstellingen houden tijdens deze
digitale toetsen fysiek toezicht op de leerlingen en
studenten. Dit fysieke toezicht ontbreekt bij digitale
examinering op afstand. Digitale examinering op afstand
vraagt om een regeling in het Onderwijs- en examenreglement en in het voortgezet onderwijs ook in het
programma van toetsing en afsluiting.

•
•
•

taakbeleid;
Opleidingsbeleid;
Beoordelingscyclus (denk aan het meekijken en
luisteren met online lessen, opslaan van beeld- en
geluidsfragmenten);
Arbobeleid (thuiswerkplek);
Gegevensbeschermingsbeleid (verwerking van persoonsgegevens van werknemers).

Devices
Wanneer het bevoegd gezag kiest voor afstandsonderwijs en daar ICT-middelen (laptop, camera) voor nodig
zijn, is het gehouden ervoor te zorgen dat leerlingen over
de juiste middelen kunnen beschikken. Leerlingen van
ouders die deze middelen niet kunnen/willen aanschaffen, moeten deze middelen worden aangeboden door het
schoolbestuur. Wanneer de school ervoor kiest de leerling
zelf een laptop ter beschikking te stellen, is het belangrijk om afspraken te maken met betrekking tot de uitleen
en een uitleenovereenkomst af te sluiten.

Deze bijdrage is geschreven door Iris Hoen, advocaat bij
TeekensKarstens advocaten notarissen te Leiden. Wilt u
meer over dit onderwerp weten dan kunt u van TK advocaten kosteloos een uitgebreide handleiding ontvangen
over digitaal afstandsonderwijs. Indien u dat wenst stuurt
u een mail naar Iris Hoen (hoen@tk.nl).

‘Bijschrift van de foto’
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Anna Ontzorgt, voor al uw roostering op afstand
Meer informatie op www.annaontzorgt.nl

GELD BESPAREN IN HET ONDERWIJS

DOOR SLIM INKOPEN EN AANBESTEDEN MET PRO MEREOR, INKOOPKENNISCENTRUM
Een eﬃciënte inkoop biedt enorme kansen; er zijn ﬂinke
besparingen te realiseren. Pro Mereor is specialist in het begeleiden
van (Europese) aanbestedingsprocedures en het realiseren van
structurele kostenbesparingen in het onderwijs. Al sinds 1995.

Begeleiding Europese aanbestedingen
Pro Mereor biedt juridische en vakinhoudelijke ondersteuning bij (Europees)
aanbesteden. Door onze ruime ervaring bij aanbestedingen in het onderwijs zijn
we goed op de hoogte van de leveranciersmarkten en staan we garant voor een
doelmatige en rechtmatige aanbesteding.
Inkoopworkshops en kennissessies
Professionaliseer uw inkoop en breng uw kennis over Europees aanbesteden
up-to-date. Speciaal voor bestuurders, directieleden en inkopers binnen het
onderwijs organiseren wij diverse workshops en kennissessies over inkoop en
Europees aanbesteden.

PRO MEREOR BIEDT:
Inkoop & organisatieadvies
Begeleiding Europese aanbestedingen
Inkoopworkshops en kennissessies
Inkoopcollectieven
Interim management / werving en selectie
Inkoop & organisatie advies
Pro Mereor ondersteunt bij de professionalisering van de inkoopfunctie.
Wij helpen stichtingen bij de inrichting van de inkoopfunctie in de organisatie
zodat het bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en
uitgevoerd wordt binnen de vigerende aanbestedingswetgeving.

Inkoopcollectieven voor het onderwijs
Gezamenlijke inkoop moet rechtmatig worden aanbesteed. Door de
samenwerking kunt u aanzienlijk besparen op aanbestedingskosten, bovendien
wordt de aanbesteding uitgevoerd door de inkoopprofessionals van Pro Mereor.
Door u aan te sluiten bij de inkoopcollectieven van Pro Mereor bespaart u veel
geld. Immers massa is kassa.
Interim management/ werving en selectie
Pro Mereor bemiddelt bij (tijdelijke) behoefte aan ondersteuning. Zoekt u een
inkoopprofessional om uw organisatie te versterken? Neem dan contact met ons op.
‘Bijschrift van de foto’

Pro Mereor | Burgemeester Weertsstraat 69a | 6814 HM Arnhem | T 026 370 14 76 | E info@pro-mereor.nl | pro-mereor.nl
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Verhuizen
vraagt
voorbereiding
Door: Schoolfacilities

Veel scholen hebben de komende jaren een verhuizing op de planning staan. Zo’n verhuizing
vraagt tijd, aandacht en vooral voorbereidingstijd. Scholen zijn zich daar niet altijd van bewust,
waardoor de kosten kunnen oplopen.
Er zijn twee belangrijke redenen
voor een verhuizing: de school krijgt
een nieuwe plek of het bestaande
gebouw wordt ingrijpend verbouwd,
waardoor de school tijdelijk moet
verhuizen. In dat laatste geval wordt
er twee keer verhuisd, om te voorkomen dat leerlingen en docenten
maandenlang in het stof en de herrie
zitten.

Schitterend nieuw gebouw
Het Ashram College in Nieuwkoop
had geluk, zij hoefden maar één keer
te verhuizen. Afgelopen voorjaar
heeft de school een nieuw gebouw
in gebruik genomen. Een duurzaam
gebouw: goed geïsoleerd, gasloos
met led-verlichting en zonnepanelen
op het dak. Op 6 maart 2020, vlak
voor de lockdown, was de officiële
opening. Toen wisten ze nog niet dat
de leerlingen snel weer thuis zouden
zitten. ‘Dat is jammer’, zegt locatiedi-
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recteur John Bakker, ‘want het is een
schitterend gebouw. Heerlijk licht,
met veel nieuwe ruimtes, zoals een
technieklokaal, een zorgplein met
een kappershoek, een beautysalon
en een professionele keuken.’
Bij zo’n verhuizing komt heel wat
kijken. Bakker: ‘Het nieuwe schoolgebouw staat recht tegenover de
oude school, er waren gelukkig geen
noodlokalen nodig. Maar naast de
verhuizing hadden we ook te maken
met ontwikkelingen in de organisatie
en het onderwijs die de nodige aandacht vroegen. We gingen over naar
een nieuwe vorm van praktijkonderwijs en de introductie van zeven
leerpleinen. En we zitten in een
fusieproces waarbij we gaan samenwerken met 27 andere scholen.’
Om de school niet nog meer te
belasten werd voor de verhuizing
een speciale projectleider ingehuurd.
John Bakker: ‘Scholen denken dat het
veel geld kost, maar omdat er werd
meegedacht over de aanbesteding
en de beste leveranciers, konden
we meteen besparen. De projectleider heeft niet alleen op hoofdlijnen
meegedacht, maar had ook oog voor
detail. Zelfs over de keuze van de
stoeldopjes dacht hij mee.’
‘Bijschrift van de foto’

Verhuizen

meedenken over
hoofdlijnen en
stoeldopjes
Eén keer in het leven
Projectleider in kwestie was Bart de
Jong van School Facility. De organisatie, onderdeel van Young Group,
specialiseert zich in verhuizingen
en inrichting binnen het onderwijs.
Normaal neemt Bart de Jong meteen contact op zodra hij hoort dat
schoolbesturen gaan renoveren, verbouwen of een nieuwe school gaan
bouwen. Vaak zeggen ze: ‘Nee, we
gaan pas over een aantal jaren verhuizen, bel tegen die tijd nog maar
eens terug.’ Begrijpelijk, maar zelf
zit hij het liefst zo vroeg mogelijk bij
de scholen aan tafel. ‘Een schooldirecteur zoals John Bakker maakt
vaak maar één keer in zijn leven een
verhuizing van zijn school mee. Wij
hebben afgelopen jaren al veel verschillende scholen en universiteiten
geholpen bij hun verhuizing en weten
waar we op moeten letten.’
De Jong: ‘Verhuizen doe je niet
alleen en er komt veel bij kijken.
Een goede planning is daarbij van
cruciaal belang. Ook de mensen die
het nieuwe gebouw gaan gebruiken
vragen speciale aandacht. Wie kan
op welk moment waar in het gebouw
naar binnen? Mogen de ramen open?
Met andere woorden, weten docenten en conciërges bijvoorbeeld
hoe het sleutelplan eruitziet en hoe
het klimaatbeheersysteem werkt?
Ontwerpkeuzes hebben grote gevolgen voor het gebruik van de school.
Door docenten, conciërges en leerlingen tijdig in keuzes mee te nemen
voorkom je veel irritatie en onnodige
kosten na de verhuizing.’

sorteren en op de juiste wijze opbergen van spullen zorgt ervoor dat ze
na de verhuizing makkelijk terug te
vinden zijn en alles op de juiste afdeling terecht komt. Alles wat niet mee
hoeft, scheelt in opbergruimte.’
‘Met de aanschaf van transparante
bakken die makkelijk stapelen, sla je
twee vliegen in één klap. De spullen
hoeven niet meer in een verhuisdoos en ze kunnen meteen op de
juiste plek worden gezet. De leerlingen kunnen prima helpen met het
inpakken. Let er wel op dat de verhuisdozen met boeken niet te zwaar
worden; niet zwaarder dan 10 kilo.
Voor het grofvuil dat overblijft kun je
in de laatste week voor de verhuizing een grote afsluitbare container
huren.’

leerlingen knappen
oude meubels op
Mee-verhuizen
Lucienne Hordijk: ‘Bij een verhuizing
kun je de contracten met bestaande
leveranciers mee laten verhuizen,
maar je kunt ook denken aan nieuwe
contracten voor energie, het kopieerapparaat en koffieapparaat. Dit
kan veel geld schelen, maar je moet

Grote opruiming
Zelfstandig verhuiscoach Lucienne
Hordijk heeft ook tips voor scholen.
‘Het is belangrijk om ruim voor de
verhuizing zo veel mogelijk spullen
op te ruimen en overtollige dingen
weg te gooien of weg te geven. Het

Verhuiscoach Lucienne Hordijk
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wel tijdig gaan vergelijken en keuzes
maken.’
Ook de meubels worden vaak
mee-verhuisd. Bart de Jong: ‘Scholen
willen bij een verhuizing het liefst
nieuw meubilair aanschaffen, maar
het budget is niet altijd groot
genoeg. Denk daarom goed na
welke onderdelen van het bestaande
meubilair opnieuw gebruikt kunnen worden in de nieuwe omgeving.
Misschien kunnen de tafels met een
nieuw kleurtje op het frame weer
jarenlang mee.’
‘We hebben een praktijkschool gehad
waarbij leerlingen het oude meubilair voor de verhuizing zelf hebben
opgeknapt. Op deze wijze worden de
leerlingen op een leuke manier bij
hun nieuwe stek betrokken. Meubilair
dat niet meegaat kan soms nog
gebruikt worden door leerlingen, ouders of stichtingen die er een goede
bestemming voor hebben.’
Als laatste advies van De Jong: ‘Het is
belangrijk om al tijdens het ontwerp
van het gebouw door de architect stil
te staan bij de gewenste inrichting
en impact op het beheer. Vandaar
het advies om al te starten met de
verhuizing en inrichting als het ontwerpproces voordat de bouw wordt
gestart, gemiddeld is dat 2 jaar voor
ingebruikname.’
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Wie heeft zeggenschap over het integraal kindcentrum

Worsteling rond
het gebouw
Door: Schoolfacilities
Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties trekken samen op
als kindcentrum. Integrale kindcentra
en multifunctionele accommodaties
zijn er in allerlei soorten en maten.
Waar het in de praktijk om gaat is
hoe partijen onderling samenwerken,
en of ze in staat zijn meerwaarde uit
de samenwerking te halen. Dat gaat
niet altijd goed.

Wat is van wie?
Over de juridische vormgeving is
regelmatig gesteggel. Van wie is de
ruimte? Eigenlijk is het eenvoudig:
degene die het meest over het gebouw te zeggen heeft, is de eigenaar.
In principe zijn er een paar simpele
smaken. Zo kan het gebouw in bezit
zijn van één of meerdere eigenaren. De eigenaar kan een gemeente,
school, een kinderopvangorganisatie of bijvoorbeeld een belegger
zijn. Ook kunnen alle betrokkenen
samen eigenaar zijn, en het bezit
onderbrengen in een vereniging van
eigenaren (VvE). Het is mogelijk
dat de leden van de VvE de ruimte
waarover ze zeggenschap hebben
strak afbakenen, maar ze kunnen
ook kiezen voor zogeheten onverdeeld eigendom: ze delen de ruimte
en maken afspraken over de precieze
invulling.

Niet flexibel
Toch is er regelmatig gedoe over de
exploitatiekosten en zijn de ervaringen niet altijd goed, blijkt uit de
onderzoeken die de gemeenten Den
Bosch en Utrecht hebben laten doen
naar de vormgeving van Integrale
Kindcentra. In Den Bosch zijn circa

30 kindcentra juridisch eigendom
van het schoolbestuur. De schoolbesturen zorgen voor de exploitatie
van de kindcentra, en de gemeente verhuurt de ruimtes. De relatie
tussen de gemeente en de kinderopvangorganisatie is vastgelegd
in een huurovereenkomst. Voor de
exploitatie ontvangen de scholen een
normatief bedrag van de gemeente,
maar dit bedrag is te laag om de feitelijke exploitatiekosten te dekken.
In 2014 hebben de gemeente en
schoolbesturen in Den Bosch voor
een aantal nieuwe kindcentra advies
gevraagd over het eigendomsmodel. In dat advies kwam de VvE als
best passende eigendomsvariant
naar voren. Toch zijn de kindcentra
uiteindelijke geen VvE geworden.
Volgens de betrokkenen is een VvE
niet flexibel: als het gebouw in de
toekomst op een andere manier
wordt gebruikt, moet het eigendom
via de notaris opnieuw verdeeld worden. Die starheid past volgens hen
niet bij de visie op kindcentra.

organisatorische
puzzel
Hobbels
Ook scholen in Utrecht worstelden
om de zeggenschap rondom kindcentra voor elkaar te krijgen, blijkt
uit een kwalitatieve evaluatie van
IKC’s die in opdracht van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. Vier nieuwe
en een aantal bestaande locaties
werden onderzocht. Uit het onderzoek komt vooral een beeld van een
institutionele strijd rond IKC’s naar
boven. Zo valt te lezen dat de vraag
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naar een IKC meestal niet van ouders
komt. En vaak zien scholen één gebouw niet als doel, maar als middel
om ‘wij-zij-denken’ tussen verschillende organisaties te voorkomen. De
scholen vinden dat andere partijen in
de wijk kunnen meedoen, maar zien
liever niet dat ze deel uitmaken van
het bestuur van het IKC. Ook zien
scholen de kinderopvang liever niet
als investeerder, omdat ze zelf willen
bepalen met welke kinderopvang ze
zaken doen.
In de gemeente Utrecht is geen goede coalitie van partijen gevonden om
tot een succes te komen. Partijen die
wel als investeerder worden gezien,
zoals de gemeente en scholen, mogen niet investeren in IKC’s of ze zijn
huiverig: ze zien hobbels op de weg
en er kleven te veel risico’s aan.
Het succesvol opzetten van een IKC
lijkt vaak afhankelijk te zijn van
de personen die het uitvoeren, en
daardoor is het voor investeerders
risicovol. Het lijkt erop dat de regels
onvoldoende zijn ingesteld op een
ander sturingsmodel of een meer
functionele, wellicht meer coöperatieve vorm van samenwerking,
waarbij iedereen vanuit zijn eigen
kracht een bijdrage levert. Het gesprek lijkt meer te gaan over macht
dan over succesvolle coalities.

Toch een IKC
Ondanks alle problemen die partijen
in de praktijk ervaren, gaan gemeenten en scholen toch vaak wél voor
een IKC. Dat blijkt ook uit de landelijke enquête van Bouwstenen voor
Sociaal in 2018. Niet alleen uit oogpunt van functionele samenwerking,
maar ook uit oogpunt van duurzaam
‘Bijschrift van de foto’
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ruimtegebruik en met een kans op
nieuwbouw kiezen veel scholen en
gemeenten voor een integraal kindcentrum of bredere multifunctionele
accommodatie waarin ook sport- en
buurtactiviteiten worden gehuisvest.
De samenwerking in een multifunctionele accommodatie, zoals
een IKC, is al jaren een organisatorische puzzel. Toch gaat het op
verschillende plekken in het land
goed, zoals bij Stichting Klasse, met
scholen in Bodegraven, Reeuwijk,
Gouda, Waddinxveen en Woerden.
Beleidsmedewerker facilitaire zaken
Eddy Everhard heeft goede ervaring met een constructie waarbij het
eigendom is ondergebracht bij een
VvE.

1
eigenaar

Duidelijke afspraken
Eddy Everhard: ‘Ik vind dat een VvE
verreweg de beste optie is als je met
meerdere gebruikers in een gebouw
zit. Wel moet je zorgen dat je met de
school en andere partners duidelijke
afspraken over de splitsing maakt en
over welke ruimte van wie is. Maar
dat is gelukkig meestal het geval.
Met een reglement is alles goed te
bepalen.’

stabiel en transparant
regelen
Eddy Everhard denkt dat sommige
VvE’s in de problemen komen omdat
er op voorhand niet goed nagedacht
wordt over hoe ze de kostenverdeling
voor het gebouw en de services het
beste kunnen opzetten. Ook onduidelijke onderlinge stemverhouding
en uitzonderingen kunnen roet in
het eten gooien. ‘Als deze zaken in
beginsel goed in de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement
verwerkt zijn, is het in mijn optiek
zeer stabiel en transparant geregeld.
Je kunt met een simpel contractje
en voor vijftienhonderd euro de
administratie van de VvE door een
administratiekantoor laten verzorgen. Er is goede software op de
markt, zodat je ook online veel zaken
kunt regelen, zoals het goedkeuren
van facturen en de jaarstukken.’

gemeente

school

kinderopvang

andere
betrokken
partij

belegger

Eigendomsconstructies

Meerdere
eigenaren:
verdeelde
ruimte

onverdeeld
eigendom

Partners van Bouwstenen voor
Sociaal hebben het onderwerp
‘samen aan de slag met
IKC’s en MFA’s op de Agenda
Maatschappelijk Vastgoed 2020
gezet, wisselen rond dit onderwerp kennis en ervaring uit
en achter de schermen wordt
ook onderzoek gedaan. Ook u
kunt meedoen door partner van
Bouwstenen te worden en mee
te doen met een van de netwerken. Bel voor meer informatie
naar Bouwstenen 033-258 4337
of stuur een mail naar info@
bouwstenen.nl
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Column

Tijd voor
een grote
schoonmaak
Door Schoolfacilities ben ik uitgedaagd een column te schrijven over modern en duurzaam onderwijs en dan met name hoe we dat goed kunnen
regelen. Dit naar aanleiding van een ingezonden brief van mijn hand in de
Volkskrant waarin ik betoog dat het onderwijs te reactief en conservatief
is en, meer dan onze visie op onderwijs, de koers bepaald wordt door onze
collectieve arbeidsvoorwaarden. Oke, zeiden ze op de redactie.
Hoe dan wel?
Laat ik beginnen te zeggen dat ik
directeur ben van een VSO school in
cluster 4. Bij ons op school vangen
we vooral autistische leerlingen op
die slim genoeg zijn om een diploma
TL, havo of vwo te halen. Daarnaast
moeten we ze voorbereiden op een
maatschappij die voor hen vaak
onvoorspelbaar en onveilig is. Een
mooie opdracht.
Dat opvangen en lesgeven doen we
in een schitterende bosrijke omgeving. Veel natuur en weinig externe
prikkels van bijvoorbeeld woningen
en winkels. De leerlingen worden in
busjes gebracht en gehaald. Allemaal
goed geregeld, dus wat valt er nog te
klagen?
Nou bijvoorbeeld dat het ‘klaarstomen’ voor de maatschappij wel heel
ingewikkeld wordt als er nauwelijks
maatschappij in de omgeving van de
school te vinden is. Zo werden scholen voor speciaal onderwijs in het
verleden meestal gepositioneerd. Ver
weg van alles! Dat is goed voor de
kinderen werd gezegd en goed voor
de ‘normalen’ zo werd er gedacht.
Maar erg modern en inclusief is dat
niet. Tegenwoordig zien we dat graag
anders.

Daarbij is mijn school oud. Het is
een soort semipermanent noodgebouw waar in de loop van de jaren
allerlei hokjes, gangen en zelfs een
verdieping zijn aan- en opgebouwd.
U snapt het al. Koud in de winter
en heet in de zomer, slechte ventilatie, veel te kleine lokalen en veel
te nauwe gangen. Een gymzaal die
in de winter de buitentemperatuur
aanneemt. Geen idee hoe we dat
straks moeten doen in het nieuwe
schooljaar.
Mijn punt is; waarom laten we het
in het onderwijs toch zo ver komen?
Waarom gaan we wel voor onze cao,
maar niet voor een betere leeromgeving en betere leeromstandigheden
de barricades op? Het antwoord is
mijns inziens even eenvoudig als
ontluisterend. We zijn in het onderwijs teveel met het onderwijs zelf
bezig. We missen de blik op het grotere geheel. We geven gewoon gym,
eventueel met een extra trui aan. En
we geven gewoon les in een te heet
en te klein lokaal. Op de korte termijn lijkt dat goed. Maar op de lange
termijn doen we er verkeerd aan.
We doen hiermee onze leerlingen en
trouwens ook onszelf tekort.

Schoolfacilities,
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Hoe lossen we dat op? Ik zie nog te
veel scholen die niet goed functioneren en te veel schoolbesturen en
overheden die naar elkaar wijzen.
Wordt het niet eens tijd voor een
grote schoonmaak? Een keer flink de
bezem er door? Weg wat weg kan en
meer investeren in wat we tegenwoordig als doel en maatstaf hebben.
Geld is vrijwel gratis en het is goed
voor de kinderen, hun toekomst en
de economie. En dan, uiteindelijk,
waarschijnlijk, ook voor de docenten,
onze arbeidsomstandigheden en de
school.

Nico Rosenbaum
Directeur
VSO Berg en Bosch College Bilthoven.
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Mbo in het museum

Inspectie onderzocht

Virtuele les

Het Rotterdamse museum Boijmans
Van Beuningen heeft samen met
het Zadkine College een speciaal beroepenprogramma voor
mbo-studenten opgezet: KUNST/
WERK. Met ontmoetingen, masterclasses en tentoonstellingen worden
mbo’ers geënthousiasmeerd om naar
het museum te kijken vanuit hun
vakmanschap.

De Onderwijsinspectie heeft haar
eigen manier van toezicht houden
onder de loep genomen. Daaruit
blijkt dat scholen het vernieuwde
toezicht van de onderwijsinspectie
waarderen, maar dat ook verbetering
en onderhoud nodig is. Afgelopen
schooljaar was het derde jaar met het
vernieuwde toezicht van de Inspectie
van het Onderwijs. Sinds 2017 zijn de
twee taken van de Inspectie duidelijker van elkaar gescheiden: enerzijds
controleren of scholen goed genoeg zijn, en anderzijds de kwaliteit
stimuleren.

Met lessen via computer en webcam hebben instellingen in het
hoger onderwijs hun deuren tijdens
de lockdown virtueel open kunnen
houden. Een meerderheid van de
mensen ziet voordelen in online
onderwijs, maar toch volgt driekwart
liever fysiek onderwijs. Dat blijkt uit
een onderzoek van ING Economisch
Bureau.

Het museum wil met het nieuwe
traject de koudwatervrees die er aan
beide kanten bestaat wegnemen en
een betere aansluiting maken tussen
het mbo en de culturele sector. Er
werken nu weinig mbo’ers in de
culturele sector. Het lijkt mbo’ers niet
altijd een aantrekkelijke werkomgeving en musea hebben op hun beurt
weinig ervaring met mbo’ers. Terwijl
bij het Boijmans bijna vijftig procent
van de functies op mbo-niveau is.
Bijvoorbeeld als art-handler, beveiliger en kunstenaar tot personeel van
de technische dienst, of medewerker
in de horeca, winkel of achter de
kassa.
www.boijmans.nl

Uit evaluaties en gesprekken met
het onderwijsveld concludeert de
Inspectie dat ze meer aandacht kan
besteden aan onderwerpen die de
school of het bestuur overstijgen,
zoals het lerarentekort of kansenongelijkheid. Ook het toezicht op
kwaliteitszorg en financieel beheer
kunnen beter. Daarnaast hebben
inspecteurs soms verschillende manieren van toezicht houden, wat de
impact van het toezicht beïnvloedt.
De Inspectie wil de bevindingen
verwerken in de werkwijze en het
onderzoekskader dat vanaf volgend
schooljaar gebruikt wordt.
www.onderwijsinspectie.nl

Ander onderzoek van SLBdiensten
onder 523 onderwijsprofessionals laat zien dat tweederde van
de respondenten de overgang naar
digitaal lesgeven soepeler vond dan
verwacht. 87 procent van de onderwijzers was tevreden over de manier
waarop hun onderwijsinstelling de
transitie naar volledig digitaal lesgeven heeft gemaakt.
Volgens iets minder dan de helft
van de ondervraagde Nederlandse
onderwijsprofessionals heeft de
overstap naar digitaal lesgeven een
positief effect op de prestaties van
hun leerlingen. Dat is van belang,
omdat 85% van de respondenten
denkt dat digitaal leren een grote(re)
rol gaat spelen in het onderwijs van
de toekomst.
www.ing.nl en www.sbldiensten.nl

‘Bijschrift van de foto’

Zadkine & Boijmans
foto: Marwan Magroun

Schoolfacilities, september
september 2020
2018
Schoolfacilities,

Gezien&gelezen

24

foto: Pezibear, Pixabay

Diepere leesdip

Vastgoed kan beter

Je hebt net leren lezen en dan komt
de zomervakantie. Elk najaar heeft
een deel van de kinderen last van
een leesdip: hun leesvaardigheid
gaat achteruit. Dit jaar is de leesdip
door de coronacrisis veel groter dan
normaal, zegt onderwijsexpert Jorien
Castelein van leermiddelenontwikkelaar Blink. ‘Leesvaardigheid is als
een spier die je moet blijven trainen.
Bij veel kinderen die in deze periode
wekenlang geen enkel boek of tijdschrift aanraken holt het leesniveau
achteruit’, zegt Castelein.

Veel scholen hebben een slecht
binnenklimaat en zijn weinig energiezuinig. Dat moet de komende
jaren veranderen, maar hoe? Het
Economisch Instituut voor de Bouw
heeft met scholen onderzocht wat de
belemmeringen zijn om onderwijsvastgoed te verbeteren.

‘We horen deze verontrustende
signalen van leerkrachten. Zij zagen
al vóór de zomer, toen de scholen
weer open gingen, dat de verschillen
in leesniveau tussen hun leerlingen
sterk waren toegenomen.’ De cijfers
waren al ongunstig: het percentage
laaggeletterde jongeren steeg sinds
het begin van deze eeuw van 12%
naar maar liefst 24%. ‘Om echt beter
te leren lezen, moet je vooral veel
gaan lezen’, zegt Castelein. ‘Minimaal
een half uur per dag.’

Het eerste probleem is geld.
Energiezuinig bouwen kost meer dan
het bespaart. En een beter binnenklimaat levert geen financiële
besparing op: betere leerprestaties
en minder zieke kinderen kun je
niet in geld uitdrukken. De budgetten zijn lager dan de ambities, die
dus vaak omlaag bijgesteld worden.
Kostenefficiënte strategieën kunnen

Verkenning
onderwijsvastgoed
Praktijkvoorbeelden en kansen
voor de kwaliteitsopgave

www.blink.nl
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helpen, zo als inzetten op relatief
goedkope maatregelen die veel besparen. Gecoördineerd inkopen kan
ook voordelen opleveren.
Een derde probleem is dat er veel
verschillende partijen bij komen
kijken: de overheid, gemeente, schoolbesturen en adviseurs,
bouwbedrijven en installateurs. Dat
maakt de samenwerking complex.
Duurzame samenwerking kan hierbij
een oplossing zijn, zodat partijen
langere tijd op verschillende projecten samenwerken.
www.rijksoverheid.nl
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Sapiens

Gewonnen

Nieuwe scholen

Planeet verbeteren

Het nieuwe Integraal Kindcentrum
Magenta in Delden heeft de publieksprijs van de Duurzaam bouwen
Awards 2020 gewonnen. ‘De gemeente wilde de meest duurzame IKC
van Europa realiseren’, zegt directeur
Mariël van Loenen. Het resultaat mag
er wezen, het gebouw van RoosRos
Architecten is klimaatneutraal, heeft
Frisse Scholen klasse A en (deels)
B, is gasloos en wordt verwarmd en
gekoeld met geluidsgolven. Leerlingen
konden hun oude spijkerbroeken
inleveren, die verwerkt werden in
de wanden. Natuurlijke materialen
zoals hout voeren in het gebouw de
boventoon.

Vanaf komend jaar wordt het makkelijker om nieuwe scholen op te
richten. Afgelopen voorjaar nam de
Eerste Kamer het wetsvoorstel daartoe aan. Nu kun je alleen een nieuwe,
door de overheid bekostigde school
oprichten als die tot een erkende
richting behoort. Dat is vanaf 1 juni
2021 minder belangrijk.

In 2021 wordt ‘Sapiens’ opgericht:
een plek waar jongeren uit de wetenschap, overheid, bedrijfsleven
en kunsten met elkaar gaan werken aan projecten die onze planeet
verbeteren. Het creatieve centrum
wordt gebruikt als museum, werkplaats en debatcentrum. Het is een
initiatief van Naturalis Biodiversity
Center, Vrije Universiteit Amsterdam,
Architectenbureau MVRDV en ontwikkelaar EDGE.

Het Kindcentrum is ontstaan om
krimp in de regio op te vangen. Drie
scholen fuseerden tot een school van
250 leerlingen en mochten samen een
nieuw gebouw neerzetten. Ook de
kinderopvang, het consultatiebureau,
de fysio, logopedie en het regionaal
instituut en de muziekschool gebruiken het pand.

Wel moeten initiatiefnemers laten
zien dat er belangstelling voor de
nieuwe school is, door ouderverklaringen of met een marktonderzoek.
De nieuwe school moet ook op lange
termijn genoeg leerlingen aantrekken.
Daarnaast moeten de initiatiefnemers laten zien dat ze de gemeente,
het samenwerkingsverband en
schoolbesturen in de regio hebben
uitgenodigd voor een gesprek. De
Onderwijsinspectie oordeelt over de
kwaliteit van de nieuwe school.
Als nieuwe scholen hun plannen op
1 juni 2021 indienen en het traject
succesvol doorlopen, kunnen ze vanaf
het schooljaar 2023-2024 starten.
www.rijksoverheid.nl

www.duurzaambouwenawards.nl

Schoolfacilities, september
september 2020
2018
Schoolfacilities,

Zij zoeken nog partners om de
krachten te bundelen om in deze
inspirerende omgeving te werken aan
de ommekeer: een betere leefomgeving voor mens en natuur, waarbij de
nieuwe generatie van jonge talenten
het voortouw neemt.
www.sapiensamsterdam.com
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Bodem geeft Ignatius
Gymnasium energie
Door: Marjolein Roggen

Sinds 2011 zorgt het grondwater onder het Amsterdamse Ignatius
Gymnasium voor de verwarming en koeling van het schoolgebouw. De
oude CV-ketels staan grotendeels werkeloos in de kelder. Als facilitair manager Frans Kreekel nog een goede bestemming voor het overschot aan
koude zou kunnen vinden, was hij helemaal tevreden.
Buiten is het 24 graden. Binnen blijft
wisselaar en een buizenstelsel onder
het comfortabel 21 graden. Daarvoor
de vloer voor koele lokalen. De rais het grondwater op 80 tot 100
men en deuren staan open, maar dat
meter onder het Ignatius Gymnasium
is puur om potentiële coronavirussen
verantwoordelijk. Een Warmte Koude
te verjagen. De warmte gaat in omOpslag (WKO)-installatie in de boden
gekeerde richting de bodem weer in.
en warmtepomp halen het water
Straks, als het kwik daalt, zorgen het
omhoog en zorgen via een warmtegrondwater
en de warmtepomp juist
‘Bijschrift
van de foto’
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voor de verwarming van het gebouw.

Monumentaal pand uit 1952
Het gymnasium maakt sinds 2011
gebruik van bodemenergie. Toen
het monumentale pand uit 1952
rond 2007 toe was aan renovatie
en uitbreiding
was dat van
meteen
het
‘Bijschrift
de foto’

Bodemenergiesystemen
moment om de energievoorziening
kritisch tegen het licht te houden.
'We wilden een energiezuinig en
duurzaam gebouw', vertelt facilitair
manager Frans Kreekel. 'We hebben het oude gebouw gestript en
geïsoleerd voor zover dat mocht van
Monumentenzorg. De nieuwe vleugel
is sowieso energiezuinig. Omdat we
daardoor konden volstaan met lage
temperatuur verwarming, kwam
bodemenergie in beeld.' De discussie ‘Van het gas af’, speelde nog niet,
maar dat is nu mooi meegenomen:
de drie CV-ketels hoeven al negen
jaar nauwelijks bij te springen.

we wilden een
energiezuinig en
duurzaam gebouw

Verstoorde balans
Scholen lenen zich in principe uitstekend voor een WKO, ware het
niet dat scholen in de zomer wekenlang dicht zijn. En dat is wel een
probleem. Gemeenten eisen dat de
grondwatertemperatuur nagenoeg
hetzelfde blijft. Als in de zomer geen
koud water wordt opgepompt, raakt
de balans verstoord. Daarom laat het
Ignatius in de zomermaanden het
overschot aan koude nutteloos door
het gebouw circuleren. 'Frustrerend',
vindt Kreekel, 'Ik zou die het liefst
aan kantoren in de buurt geven.'
Volgens Morren is dat niet zo eenvoudig. 'Niet alleen technisch. Het is
vooral alles er omheen: Hoe zit het
met de bedrijfszekerheid en vergunningen? Hoe reken je onderling
af?' Lichtpuntje is dat overheden
vooral benauwd zijn voor stijging
van de grondwatertemperatuur en
dat afkoeling weinig problemen
geeft. En dat het rondpompen weinig
elektriciteit kost, zeker met de 273
zonnepanelen op het zonovergoten
dak.

Sinds 2000 in opmars
Bodemenergie is populair. Was het in
de jaren ‘90 nog een zeldzaamheid,
sinds 2000 is de opmars niet te stuiten. WKO-installaties pompen koud
water uit een koud waterbron omhoog
en warm water terug in een warme
bron. En andersom. Die bronnen liggen naast elkaar of, bij ruimtegebrek,
boven elkaar. Het Ignatius put uit zo’n
verticale bron van 20 m3. De bronnen
worden gescheiden door een waterdichte kleilaag. De installatie kan open
of gesloten zijn. 'Een open systeem
onttrekt grondwater aan de bodem,'
aldus Marcel Morren van Installect,
dat de installatie heeft gerealiseerd
en beheert. 'Ze kunnen een grotere capaciteit leveren dan gesloten
systemen. Zo heeft deze warmtepomp
een vermogen van 140 kW. In gesloten
systemen circuleert het water in
dichte lussen; die zijn bij uitstek geschikt voor woningen.' Inmiddels zijn
in Nederland tienduizenden gesloten
systemen in gebruik en zo’n 4000
open systemen, schat Dick Westgeest
van het gebruikersplatform bodemenergie.

Waarop te letten
Waar moet een facilitair manager
die bodemenergie overweegt op
letten? Het begint met een verkennend onderzoek. 'Hoeveel vierkante
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meter moet ik verwarmen en koelen?
Is de bodem niet verontreinigd? Is
er ruimte om te boren? Zitten in
de buurt al systemen? Wat zijn de
voorschriften van de gemeente?'
Allemaal vragen die volgens Morren
eerst beantwoord moeten worden.
Over de aanleg hoeft een school
zich geen zorgen te maken. Daarin
hebben een aantal bedrijven zich
gespecialiseerd. Het beheer is het
meest kritisch. 'WKO is fantastisch
maar in de praktijk gaat van alles
mis', weet Westgeest. 'Vooral door
verkeerd inregelen en instellen. Soms
is het rendement slechts 60%. Met
een goede analyse kun je dit opkrikken tot wel 95%.' Daarom pleiten
Morren en Kreekel ervoor het rendement goed te monitoren. 'De eerste
twee jaar zijn cruciaal', meent Morren.
Na 9 jaar ervaring is Kreekel tevreden. 'De installatie draait net niet
quitte, maar duurzaamheid is ook
wat waard. Ik heb er geen omkijken
naar. Elk jaar wordt het systeem
onderhouden en krijgt de installateur
een rapport over de conditie van de
bron. Goed om daar nog eens in te
kijken.' >

Een vergelijking tussen de huidige energievoorziening en de situatie zoals hij was geweest
zonder WKO. Bodemenergie heeft het Ignatius Gymnasium in 9 jaar 63.500 euro aan energie‘Bijschrift van de foto’
kosten bespaard en de CO2 uitstoot met 205 kton verminderd.

Schoolfacilities, september 2020
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7 tips voor gebruik bodemenergie
1. Onderzoek vooraf of je warmte
en koude met andere gebruikers
kunt delen

4. Geef het de tijd. Investeer in
meetinstrumenten en monitor
de eerste twee jaar nauwkeurig

2. Laat je leiden door milieu en
duurzaamheid, minder door geld

5. Laat het beheer aan WKOspecialisten over. Ga niet zelf aan
de instellingen morrelen

3. Zorg dat een vergunning voldoende ruimte biedt

7. Laat je informeren. Het gebruikersplatform bodemenergie
organiseert webinars en workshops om kennis en ervaringen
te delen.

6. Zorg voor een single point of
contact

v.l.n.r:
Frans Kreekel - het Amsterdamse
Ignatius Gymnasium
Marcel Morren - Installect
Dick Westgeest - gebruikersplatform
bodemenergie

Toepassing

Toepassing

Desinfecteren

Fijn en veilig naar school met Wecoline Clean ‘n Easy
Om de leerlingen goed te kunnen ontvangen is het belangrĳk om een veilige een schone leeromgeving te
‘Bijschrift van de foto’
‘Bijschrift van de foto’
creëren. Hierbĳ is goede schoonmaak en hygiëne, juist in deze periode, essentieel. Met de Clean ’n Easy
hygiënische doeken die voldoen aan de richtlĳnen en protocollen kan er met grote kant-en-klare doeken
gemakkelĳk en snel schoongemaakt worden.
Schoolfacilities, september 2020
WECOLINE.COM/VEILIGNAARSCHOOL
www.wecoline.com
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De schoolkantine
in de BTW
Door: BTW-INSTITUUT
Voor veel leerlingen is de schoolkantine de
trekpleister van het schoolgebouw:
niet alleen voor een gezonde maaltijd of lekker
tussendoortje, maar ook om bij te praten met
vrienden of samen aan een project te werken.
Niet altijd bewust
Vrijwel elke onderwijsinstelling
beschikt over een kantine, maar de
manier waarop deze kantine geëxploiteerd wordt verschilt nogal eens.
Niet elke onderwijsinstelling zal
beseffen dat de manier waarop de
kantineverkopen geregeld zijn invloed
kan hebben op de aftrek van btw op
een groot aantal kosten, zelfs nieuwbouw- of verbouwingskosten.

Zelf exploiteren
Er zijn onderwijsinstellingen die de
kantine in eigen beheer exploiteren.
De conciërge of cateringmedewerker verricht in dat geval het werk:
zelf inkopen, klaarmaken, verkopen… Omdat de verkoop van eten en
drinken belast is met 9% btw, is de
btw op de inkoop van de producten
aftrekbaar. Dit geldt niet alleen voor
het ingekochte eten en drinken zelf,
maar ook voor de inkoop van pannen,
messen, schalen, kassa’s, displays,
prijsborden en al het andere dat
nodig is om de kantine draaiend te
houden.

Exploitatie door een ander
Andere onderwijsinstellingen kiezen
ervoor om de kantine niet zelf te
exploiteren, maar de exploitatie ervan
uit handen te geven aan bijvoorbeeld

een cateraar. We zien in de praktijk
verschillende vormen van samenwerking voorbijkomen.
Sommige onderwijsinstellingen
laten de cateraar de kantine om niet
exploiteren: ze vragen hiervoor geen
vergoeding, maar willen alleen dat
de kantineverkoop netjes geregeld
wordt. Andere onderwijsinstellingen
zijn zakelijker ingesteld en vragen aan
de cateraar een vergoeding. Zij verlenen de cateraar bijvoorbeeld een (met
21% btw belast) recht om de catering
binnen de school te verzorgen of
verhuren de kantine (btw-vrijgesteld)
aan een cateraar.
De overeenkomst tussen deze drie
vormen van exploitatie door een
derde partij is dat de onderwijsinstellingen geen of relatief weinig directe
kosten maken: er hoeven doorgaans
geen eten, drinken, keukenbenodigdheden en andere materialen
ingekocht te worden. Het verschil
tussen deze vormen van uitbesteding
is dat alléén de onderwijsinstelling die
het recht om de kantine te exploiteren verleent, recht heeft op aftrek
van (een deel van) de btw op andere,
indirecte kosten.
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Btw-aftrek bij verbouwing of
nieuwbouw
De btw-belaste exploitatie van de
kantine, door dit zelf te doen of door
een derde het recht te verlenen om te
exploiteren, is namelijk van belang in
een grotere context: als het schoolgebouw verbouwd of nieuw gebouwd
wordt, is een deel van de btw op de
nieuwbouw-/verbouwingskosten
aftrekbaar als de onderwijsinstelling
de kantine gebruikt voor btw-belaste activiteiten. De algemene kosten
die een onderwijsinstelling maakt,
zijn namelijk deels aftrekbaar als een
onderwijsinstelling deels btw-belaste activiteiten verricht. Aangezien
nieuwbouw-/verbouwingskosten
behoorlijk kunnen oplopen, kan dit
een mooie bijkomstigheid zijn.
De btw-belaste exploitatie van een
kantine levert niet alleen deels aftrek
van de btw op de kantinetafels en
-stoelen op, maar ook van de btw op
bijvoorbeeld aangeschafte zonnepanelen, fietsenstallingen en zelfs
accountantskosten. Hierbij zal het
niet in alle gevallen om grote bedragen gaan, maar het kan – om in
cateringtermen te blijven – voor de
onderwijsinstelling wel nét de kers op
de taart zijn.

Afspraken vastleggen
Tot slot nog een laatste tip: welke
vorm van exploitatie ook gekozen wordt, voor de administratie
en btw-heffing is belangrijk dat de
afspraken met de cateraar en de
btw-technische duiding daarvan
‘Bijschrift van de foto’
wordt vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
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Beroep
&branche
IHP in de wet
Minister Arie Slob neemt
de voorstellen voor de
wetswijziging op het gebied van
onderwijshuisvesting over van
de PO-Raad, VO-raad en VNG.
Hiermee worden gemeenten
verplicht om samen met
schoolbesturen een meerjarig
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
te ontwikkelen. In de wet wordt
opgenomen dat renovatie een
volwaardig alternatief voor
nieuwbouw is. Ook wordt het
investeringsverbod voor besturen in
het po genuanceerd.

Met de voorstellen die de
minister nu overneemt, wordt
gekozen voor een integrale
aanpak waarbij schoolbesturen
en gemeenten samen afspraken
maken over onderwijshuisvesting.
Schoolbesturen stellen daartoe
ook een meerjarig onderhoudsplan
op. Binnenkort verschijnt een
handreiking IHP die de PO-Raad,
VO-raad en VNG met hun leden
ontwikkelen, een nuttig hulpmiddel
om tot een gezamenlijk en
gedragen IHP te komen.
www.poraad.nl

kijken. Maar er zitten ook risico’s
aan, die de vrijheid van onderwijs
raken. Schoolbesturen kunnen
bijvoorbeeld de reikwijdte van
het IHP niet goed overzien of
worden onder druk gezet om de
overeenkomst te ondertekenen.
Ook met de bekostiging en cofinanciering gaat het wel eens
mis, wat tot overtreding van het
investeringsverbod kan leiden.
Heeft uw schoolbestuur ook te
maken met een IHP-traject en
kunt u begeleiding gebruiken?
Neem contact op met de juridische
helpdesk van Verus via 0348 74
44 60 of helpdesk@verus.nl. Zij
vertellen u graag wat wij voor u
kunnen betekenen.
www.verus.nl

Het Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB) deed in opdracht
van het ministerie van OCW
onderzoek naar de knelpunten
rondom onderwijshuisvesting.
Zo blijkt bekostiging vaak een
probleem, waarbij spanning
ontstaat tussen ambities en
beschikbare middelen. Ambities
worden verlaagd, waardoor een
gezond binnenklimaat vaak
het onderspit delft. Een ander
knelpunt is dat de budgetten
voor nieuwbouw, renovatie en
onderhoud gescheiden tot stand
komen. Ook de governance
rondom onderwijshuisvesting
is complex: gemeenten zijn
wettelijk verantwoordelijk voor
de huisvesting van scholen,
maar schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor het
onderhoud en de gebruikskosten.
“Onderschrift bij de foto”

Hulp bij IHP’S
Een Integraal Huisvestingsplan
(IHP) beschrijft het beleid van
de gemeente over de huisvesting
van scholen op haar grondgebied.
Vanwege het wetsvoorstel waarin
het IHP een prominente plaats
krijgt, werken veel gemeenten
aan een (nieuw) IHP waarin wordt
geprobeerd om tot afspraken
met schoolbesturen te komen.
Hierbij gaat het niet alleen om
de huisvesting (de stenen), maar
ook over zaken als krimp en groei,
duurzaamheid en samenwerking
met andere instellingen.
De samenwerking tussen
schoolbesturen en gemeente
biedt nieuwe kansen, doordat alle
partijen naast ‘de stenen’ ook naar
gemeenschappelijke belangen

Schoolfacilities,
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Ventilatie
Ook na de vakantie is corona
hét gespreksonderwerp in
het onderwijs, zoals de relatie
tussen corona en ventilatie.
Vindt besmetting vooral éénop-één plaats of ook via
ventilatiesystemen? Bij besmetting
via ventilatiesystemen zijn dan
aerosolen – kleine druppeltjes – de
dragers van het virus.
De meningen over de rol van
aerosolen zijn sterk verdeeld.
Het RIVM zei eerst dat die rol
te verwaarlozen was, maar zegt
inmiddels dat er mogelijk een kans
is dat ze een kleine rol spelen.
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Foto: Unsplash, Immo Wegmann

Anderen denken daar heel anders
over en zien aerosolen als een
serieuze bedreiging.
Mede hierom is het goed dat
er onderzoek komt naar de
verspreiding van corona in het
voortgezet onderwijs en de rol
van ventilatie daarin. Twintig
schoolgebouwen met diverse
ventilatiesystemen worden onder de
loep genomen door onderzoekers
van de universiteiten van Utrecht,
Delft en Rotterdam. In het SenseLab
van de TU Delft wordt de situatie in
een schoolklas nagebootst waarbij
met stofcollectoren kan worden
aangetoond of het coronavirus op
een bepaalde plaats aanwezig was.
Als minstens drie mensen van
dezelfde school besmet raken, wordt
nader onderzoek gedaan naar de
verspreiding ervan richting familie
en vrienden. Dat gebeurt anoniem
en intensiever dan het onderzoek
van de GGD. De planning is dat het
onderzoek eind 2021 is afgerond. We
zijn benieuwd naar de resultaten!

inzicht in de ontwikkelingen van de
vraag en het aanbod van leraren en
de tekorten in uw regio. Daarmee
heeft u een goed vertrekpunt voor
effectief strategisch personeelsbeleid en bent u goed voorbereid op de
toekomst.
De onderwijsarbeidsmarkt is
een regionale arbeidsmarkt met
onderling grote verschillen. Uit de
analyses blijkt onder andere dat het
aantal leerlingen de komende jaren
in de meeste regio’s verder daalt.
De sterkste daling wordt verwacht
in de regio Drenthe-Overijssel, met
bijna 7 procent tussen 2020 en
2024. In enkele regio’s neemt het
aantal leerlingen juist toe. Dit geldt
vooral voor Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht: daar stijgt het
aantal leerlingen de komende jaren
met zo’n 10 procent.
Ondanks de krimp in veel regio’s
worden de komende jaren toch in
alle regio’s tekorten aan leraren
verwacht. De instroom in de
lerarenopleidingen is namelijk
onvoldoende om de vraag naar
leraren op te vullen.

leermiddelenbeleid en financieel beleid vormen de basis van de leergang.
‘Schoolleiders zijn verantwoordelijk
voor het onderwijskundig beleid.
Bedrijfsvoering staat ver af van de
meesten’, zegt programmaleider van
de leergang John Schreijer. ‘Nu is
het vaak zo dat een schoolleider die
een onderwijskundige verbetering
wil doorvoeren te horen krijgt dat
er geen geld is. Met voldoende
kennis van bedrijfsvoering gaat
een schoolleider zelf op zoek naar
financiële dekkingsmogelijkheden en
kan dan aan de afdeling Financiën
vragen stellen en scenario’s laten
doorrekenen.’
De leergang Strategische
bedrijfsvoering, die Schreijer samen
met Cock Raaijmakers en Math
van Loo verzorgt, is geen cursus
boekhouden. ‘We leren schoolleiders
strategisch denken en handelen. Na
afloop kunnen ze een jaarrekening
bespreken met de MR, strategische
vragen stellen aan het schoolbestuur
en een meerjarig financieel
perspectief schetsen.’

www.vo-raad.nl
www.voion.nl

Krimp en toename

Strategisch denken

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich
de komende jaren in uw regio? Voion
heeft 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld, waaronder
voor de G4. De analyses geven

De leergang Strategische bedrijfsvoering van de AVS Academie stelt
schoolleiders in staat schoolontwikkeling integraal aan te pakken.
Onderwijskundig beleid, hrm-beleid,

Schoolfacilities, september
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De AVS Academie verzorgt de
leergang in samenwerking met
NSOCNA, als onderdeel van de
Master of Educational Management.
De leergang is praktisch: naast een
theoretische basis gaan deelnemers
aan de slag met praktijkvoorbeelden
van de eigen school of stichting.
Deelnemers krijgen inzicht in de
samenhang tussen doelen, beleid en
de financiële component.
Meer informatie en
aanmelden: www.avs.nl
“Onderschrift bij de foto”
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Armoede op
school, een
extra uitdaging
Door: Mariëtte Lusse, Annelies Kassenberg en Anne Hoogenboom

In het rijke Nederland groeit één op de twaalf
kinderen op in armoede (CBS, 2019). Dat zijn gemiddeld twee leerlingen in elke klas. Armoede is
een relatief begrip. Hoewel kinderen in Nederland
niet snel om zullen komen van de honger, komen
zij soms wel zonder ontbijt of lunch naar school.
Bovendien kunnen deze kinderen niet altijd meedoen met wat wij als vanzelfsprekend ervaren
voor onze jeugd en krijgen daardoor niet dezelfde
kansen als andere kinderen.
‘Bijschrift van de foto’
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Opgroeien in armoede
Armoede brengt veel stress voor
ouders én kinderen met zich mee,
vooral als er sprake is van schulden.
Stress kan een negatieve invloed
hebben op de executieve functies
(impulsbeheersing, werkgeheugen)
van kinderen, waardoor zij minder
ruimte in hun hoofd hebben om
te leren. Bovendien kan stress bij
ouders ervoor zorgen dat zij minder aandacht hebben voor hun kind
en minder verstandige beslissingen
nemen. Ook participeren deze kinderen minder bij sport- en culturele
activiteiten en groeien zij vaker op in
buurten met minder voorzieningen.
Deze combinatie van factoren zet
de ontwikkeling van deze kinderen
onder druk (Hoff, 2017; Jungman &
Madern, 2017; Kinderombudsman,
2017).

Armoede op elke school
Hoewel op de ene school aanzienlijk
meer leerlingen in armoede zijn dan
op de andere, kan armoede op elke
school voorkomen. Relatief gezien
lopen kinderen van alleenstaande
ouders, vluchtelingen, ouders met
een migratieachtergrond of met een
uitkering, laaggeletterde ouders en/
‘Bijschrift van de foto’

Kinderarmoede op school
of ouders met een licht verstandelijke beperking het grootste risico op
armoede. Ook onder werkenden komt
armoede voor, vooral bij flexwerkers
en mensen met een slecht betalende
beroepen, bijvoorbeeld in de horeca,
de retail of de schoonmaak. Onder
zzp-ers is veel sprake van stille armoede (CBS, 2019).
We spreken van intergenerationele
armoede wanneer armoede wordt
overgedragen van ouder op kind. Als
gezinnen als gevolg van omstandigheden in armoede raken, zoals
nu als gevolg van de coronacrisis,
spreken we van situationele armoede (Payne, 2005). Hoewel gezinnen
in situationele armoede vaak over
meer vaardigheden, opleiding en
relaties beschikken dan gezinnen in
intergenerationele armoede, wordt
ook van deze leerlingen de ontwikkeling bedreigd. Ouders in situationele
armoede vinden vaak onvoldoende de
weg naar ondersteunende instanties.
Ook wordt situationele armoede over
het algemeen minder herkend dan
intergenerationele armoede.

minder rijke populatie hun leerlingen
educatieve uitstapjes en schoolreizen
kunnen blijven aanbieden. Wellicht
kunnen meer besturen (zoals SAAM
in Oss) de vrijwillige ouderbijdrage
afschaffen en de kosten voor eigen
rekening nemen.

Alle kinderen kansrijk
Scholen worden - bewust of onbewust - dagelijks met armoede in
gezinnen geconfronteerd. Wij roepen
scholen op -van conciërges tot bestuurders- om gezinnen in armoede
te signaleren en hen te ondersteunen en stimuleren en er zo aan bij te
dragen dat alle kinderen kansrijk zijn.
Over de auteurs; Dr. Mariëtte Lusse
is Lector Samenwerken met ouders, Hogeschool Rotterdam, Dr.
Annelies Kassenberg, Lector Jeugd
& Leefomgeving, Hanzehogeschool
Groningen en Anne Hoogenboom,
projectleider Alliantie Kinderarmoede,
AllesisGezondheid

De rol van school
Scholen spelen een sleutelrol in de
ontwikkeling van kinderen. Scholen
kunnen een veilige en stimulerende omgeving bieden en eraan
bijdragen dat kinderen in armoede
worden gezien, kunnen meedoen en
toekomstkansen krijgen. Inspiratie
over hoe scholen dat concreet kunnen vormgeven is te vinden in de
Handreiking ‘Omgaan met armoede
op scholen’ (zie kader).
Het is de rol van de schoolleiding om
armoede op school op de agenda
te zetten, keuzes te maken rond de
vrijwillige ouderbijdrage en een goede
zorgstructuur in school op te zetten.
Op een aantal punten kunnen besturen en gemeenten de directie daarin
ondersteunen. Bijvoorbeeld door te
zorgen voor een goede positionering
van zorgprofessionals in de school en
het beperken van de wisselingen van
externe partners als gevolg van de
aanbestedingen. Nu de Eerste Kamer
heeft ingestemd met de wet op de
vrijwillige ouderbijdrage, is bovendien actueel hoe scholen met een

Dr. Mariëtte Lusse

Dr. Annelies Kassenberg
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Alliantie Kinderarmoede
De Alliantie Kinderarmoede
(opgericht in 2019) verbindt ruim
240 publieke en private partijen rondom één doel: in 2030 is
in Nederland geen kind meer de
dupe van armoede. De Alliantie
ondersteunt en stimuleert een
effectieve aanpak van kinderarmoede op de korte, middellange
en lange termijn door het onderwerp armoede op kleine en grote
(beleids-)agenda’s te zetten;
• slimme verbindingen te leggen
tussen partijen & sectoren;
• kennis van en ervaring met impactvolle interventies te delen.
• Meer weten of partner worden
van de Alliantie? www.alliantiekinderarmoede.nl
• Handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo)

De handreiking Omgaan met
armoede op scholen (Lusse &
Kassenberg, 2020) bevat dertien
praktische werkwijzen voor
het onderwijs met bijbehorend
voorbeeldmateriaal, geordend
in de categorieën Signaleren,
Ondersteunen en Stimuleren
(SOS bij kinderarmoede). De
werkwijzen zijn gebaseerd op
expertmeetings, goede praktijken van en pilots op scholen
en helpt directies, leraren,
zorgprofessionals en externe
partners bij het omgaan met
armoede.

‘Bijschrift van de foto’

Kennispartners
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Docenten bedankt

Inkoopkenniscentrum

Wie in het onderwijs werkt, heeft een mooi
maar pittig beroep. Een kop koffie of thee om
de dag goed te beginnen is dan erg welkom.
Bij Fortune Coffee begrijpen we hoe belangrijk
dit is. Het houdt je bij de les en geeft je nieuwe
energie.

Pro Mereor ondersteunt onderwijsorganisaties
ruim 25 jaar bij de inkoopprofessionalisering.
Pro Mereor heeft ruime ervaring op het gebied
van inkoop en Europees aanbesteden. De kernwaarden van Pro Mereor zijn: deskundigheid,
objectief, pragmatisch en betrokken.

Kennispartners

Adviesvaardigheden

Een koffieautomaat met heerlijke koffie en thee
spreekt waardering uit aan alle hardwerkende
leerkrachten en medewerkers in het onderwijs.
En laten wij nou dé specialist zijn in koffie, kofFiAC start op 11 maart 2020 met een nieuwe
fieautomaten en alles wat daarbij komt kijken.
tweedaagse training ‘Adviesvaardigheden’.
Je hebt één aanspreekpunt en we bieden altijd
Doelgroep zijn in het onderwijs werkza60 maanden gratis service en onderhoud. En
me stafmedewerkers en personeelsleden die
dat zonder contract!
een staftaak ‘erbij doen’ in hun takenpakket.

Zij tonen vaak een grote betrokkenheid en
En om ook onze waardering uit te spreken dohebben veel kennis van zaken, maar kennen
neren wij graag € 250,- aan de personeelspot
ook het gevoel dat hun inbreng regelmatig
bij aanschaf van een koffieautomaat. Een mooie
verloren gaat in de waan van de dag, op de
bijdrage voor een personeelsuitje of een andere
lange baan belandt of verzandt in een interne
manier om hen eens goed in het zonnetje te
belangentegenstelling.
zetten.
In een workshop-achtige setting wordt gewerkt
Benieuwd naar wat we voor jullie kunnen beaan vaardigheden als de juiste, strategische artekenen? We komen graag langs en nemen iets
gumenten aandragen, belangen samenbrengen
lekkers mee voor bij de koffie!
en weerstanden doorbreken. De hoofdonderdelen van de training zijn:
•
•
•
•

Reflectie op de eigen rol als interne adviseur
Opstellen van een overtuigend advies
Het voeren van adviesgesprekken
Omgaan met tegenwerking en
‘vertragingstechnieken’

Doel van de training is professionals beter in
staat te stellen hun eigen plannen en voorstellen binnen de schoolorganisatie doorgevoerd
te krijgen. In de training vindt ook zelfreflectie plaats, die wordt afgezet tegen een aantal
adviesstijlen. Via praktische oefeningen komen
deelnemers tot de adviesstijl die het beste
bij hen past. Geleerd wordt strategisch met
collega’sCoffee
samen te werken en te argumenteFortune
ren vanuit het schoolbeleid, maatschappelijke
www.fortune.nl/onderwijs
ontwikkelingen en wettelijke kaders.

PSD2 wetgeving

Onze inkoopadviseurs en aanbestedingsjuristen hebben ruime ervaring met relevante
inkoopsegmenten voor het onderwijs, zoals:
administratieve diensten, beveiliging, bouw,
Persoonlijke betaalgegevens. Deze gegevens
energie, facilitair, HRM, ICT diensten, onderzijn alleen bij u en uw bank bekend, toch? Nu
wijsmiddelen, reprografische.
nog wel, maar door de nieuwe PSD2 wetgeving

kunnen ook andere bedrijven naast uw bank
Recensies:
toegang krijgen tot uw gegevens. Als u daar
‘Wij zijn ontzettend tevreden met de ondersteutoestemming voor geeft, tenminste.
ning die Pro Mereor ons geboden heeft. Wij konden
Bedrijven
die iets met de
het
aanbestedingsproces
metbetaalgegevens
een gerust hart willen,
moeten
een
vergunning
uit
handenhiervoor
geven. Het
proces
werd ophebben.
een zeer Deze
bedrijven worden
eerst uitgebreid
gescreend
professionele
wijze begeleid
en wij hebben
een
door de Nederlandsche
Daarnaastneergeis
prachtresultaat
binnen eenBank.
kort tijdsbestek
er toezicht
op de PSD2 richtlijn door diverzet.’
ASKO Amsterdam.
se autoriteiten zoals de AFM en de Autoriteit
‘Omdat Pro Mereor zorgde voor de procedurePersoonsgegevens.
le en juridische taken heeft het projectteam van
de HAS zich op de inhoud kunnen focussen.’ HAS
Wat is PSD2?
Hogeschool Den Bosch
PSD2, kort voor Payment Services Directive 2.
Tot prettige
voor kort
we er
niet aan denken:
‘Een
enmoesten
constructieve
samenwerking.
anderen die spiegelend
toegang hebben
tot Met
uw betaalMeedenkend,
en flexibel.
name
gegevens.
In er
2014
was
er ophef
overOnderwijs
een plan
scherp
op wat
nodig
was.’
Openbaar
van ING, die het betaalgedrag wilde delen met
Zwolle.
bedrijven. Dit ging toen niet door, omdat er te’Start je een aanbesteding, zorg dan dat je goed
veel commotie ontstond. In 2019 is dat anders.
weet wat je wilt. Besteed voldoende aandacht aan
Nu gaan alle banken betaalgegevens delen. Niet
een krachtige vraagarticulatie zodat glashelder is
zozeer omdat ze dat willen, maar omdat dat
wat partijen aan moeten bieden. Dit blijkt nogal
moet van Europa.
eens een lastig punt. Pro Mereor weet hierbij wat
nodig
is om
tot een
uitvraag
en dat
aanbeMet de
PSD2
wetsuccesvolle
(richtlijn) wil
Europa
niet
steding
te komen.’
Stichting,
de bank,
maar deAloysius
consument
zelf Voorhout.
de baas wordt
over zijn betaalgegevens. Daarbij hoopt men
dat er meer concurrentie en innovatie ontstaat
in het betaalverkeer. Zo kunnen partijen nieuwe
diensten ontwikkelen rond uw bankrekening.
Pro
OokMereor
Xafax ontwikkelt betaaldiensten die door
www.pro-mereor.nl
PSD2 mogelijk worden.
Meer informatie over PSD2?
Neem voor meer informatie contact met ons op
via 072-5667400 of www.xafax.nl.

FiAC Opleidingen & Trainingen
www.fiac.nl
Lumia van Rentokil

Xafax
www.xafax.nl
Lumia van Rentokil
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Kennispartners
Voorkomen is beter

Contactloos betalen

De regeldruk binnen onderwijsinstellingen is groot
en het is geen geringe opgave om te voldoen aan
alle wet- en regelgeving. Toch is het verstandig
om risicomanagement een vast onderdeel van de
bedrijfsvoering te maken. Wanneer de Inspectie
bekostiging terugvordert of de organisatie zich
geconfronteerd ziet met juridische procedures
met ouders, werknemers of contractspartijen,
kost dit niet alleen veel geld maar doet dit ook
afbreuk aan de kwaliteit van het onderwijs. Met
adequaat risicomanagement kunnen onderwijsinstellingen risico’s in de organisatie inzichtelijk
maken en systematisch aanpakken.

Als maatregel om de verspreiding van het
coronavirus in te dammen is de limiet voor contactloos betalen zonder pincode verhoogd. Veel
studenten betalen contactloos met hun betaalpas. Maar er komen steeds meer mogelijkheden:
betalen met je mobiel (QR), horloge of via een
polsbandje.

TK advocaten heeft voor het onderwijs een juridische scan ontwikkeld waarmee risico’s snel in
beeld komen op het gebied van:
•
Governance;
•
Contractmanagement (aanbestedings- en
inkoopbeleid, contractbeheer);
•
Huisvesting;
•
HR-beleid en rechtspositie van werknemers;
•
Gegevensbeschermingsbeleid op grond van
de AVG;
•
Onderwijswet- en regelgeving.
Per deelgebied benoemen wij de risico’s en geven
wij aanbevelingen om risico’s in de toekomst te
beperken. Wij schenken aandacht aan prioritering
van vastgestelde risico’s. Op basis van de scan
kijken we of behoefte is aan nader onderzoek op
deelgebieden of ondersteuning bij de compliance.
Deze ondersteuning kan bestaan uit het opstellen
van beleidsdocumenten, een cursus op locatie
aan medewerkers van de financiële administratie/
personeelsadministratie of een handboek administratieve organisatie. Wilt u meer weten over
de mogelijkheden en de kosten van een juridische
scan in uw organisatie? Neem dan contact op met
Iris Hoen, partner sector Onderwijs van TK advocaten (hoen@tk.nl).

Bij contactloos betalen houd je een betaalpas,
smartphone of wearable bij de betaaltoepassing.
Vaak heb je dan al direct betaald. Soms moet
je nog een pincode intoetsen. Dat is afhankelijk
van de hoogte van het bedrag en/of de app die
je gebruikt. Contactloos betalen is behoorlijk
ingeburgerd. De meeste onderwijsinstellingen
waren al cashless en in 2019 was ook bijna 70%
van alle elektronische betalingen in Nederland
contactloos.
Onze toegevoegde waarde is dat wij naast contactloos betalen een eigen cloud-betaalplatform
hebben gebouwd, waarmee op basis van rechten
kan worden bepaald wat gebruikers mogen of
kunnen. Het platform maakt het mogelijk om de
juiste prijs en korting te bepalen en toe te passen gebaseerd op de identiteit van de gebruiker.
Xafax biedt hiervoor een unieke app. Hiermee
kunnen studenten Saldo checken, opwaarderen
en mobiel betalen en dat is nog lang niet alles,
want de app zit vol handige functies. De myNetPay app is gratis te downloaden via Google Play
en de App Store.
Wil je meer weten over wat Xafax voor jouw
school kan betekenen? Bel ons op 072 - 566
7400 of kijk op onze vernieuwde website.

TK advocaten
www.tk.nl

Xafax
www.xafax.nl

Lumia van Rentokil

Lumia van Rentokil
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Doe mee!

Doe mee!

Doe mee!

Kennisuitwisseling
en -ontwikkeling
Meer informatie:
w w w.bouwstenen.nl

