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Voorwoord Marco Frijlink 
  
EEeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  nnoorrmmaaaall  
 
Eind 2020 hoopte ik op deze plek nog dat het in 2021 mogelijk zou zijn elkaar weer veel vaker te 
ontmoeten. Echt ontmoeten, fysiek: op kantoor, in de scholen, en op uitjes van de 
personeelsvereniging. Het heeft niet zo mogen zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, begin maart 
2022, zijn echter vrijwel alle maatregelen opgeheven en zou er een lonkend perspectief zijn, als er 
niet tegelijk zoveel onzekerheid en zorg is over de oorlog in Oekraïne. 
 
Ik schreef toen ook dat we er -paradoxaal genoeg- na bijna een jaar covid, beter voorstonden dan 
een jaar daarvoor. Dat dat klopte is in 2021 gebleken. Ondanks alle beperkingen is het ons, met z’n 
allen: medewerkers op kantoor, trainers in het hele land, gelukt om vooruitgang te boeken op vrijwel 
alle gebieden die belangrijk zijn voor ons als vereniging.  
 
Het enige wat echt lastig bleek te zijn was het aanboren van nieuwe contacten en het leggen van 
nieuwe relaties. Het gebeurde wel, maar mondjesmaat. Onze adviesdiensten werden minder 
afgenomen dan in de afgelopen jaren. Daar staat tegenover dat alle andere vormen van 
dienstverlening: open trainingen, in-company trainingen, MR Academie, flink groeiden, zelfs meer 
dan begroot. Ook mooi om te zien is dat het aantal (gremium)leden flink toenam. 
 
Terugkijkend merken we dat de activiteiten niet hebben geleden onder de bijzondere 
omstandigheden. We gaan er in dit verslag uitgebreid op in. En misschien nog wel belangrijker, we 
hebben ook weer de basis gelegd voor een succesvol volgend jaar. De onderwerpen School & 
Armoede, en ouderbetrokkenheid staan in de steigers om vanaf 2022 voortvarend opgepakt te 
worden, onder andere met behulp van webinars en ouderavonden. 
 
Online werken is onvermijdelijk een deel van ons nieuwe normaal geworden. Daarom hebben we in 
2021 ook besloten ons huidige kantoor uiterlijk 1 november 2022 te verlaten en op zoek te gaan naar 
een clubhuis. Een clubhuis is het centrale ontmoetingspunt van een vereniging. Daar ontmoeten we 
elkaar, maar ook gasten en werken we samen, maar ontspannen we ons ook. 
 
Graag begroeten we u binnenkort dan ook in ons nieuwe clubhuis. In de tussentijd blijven we 
onvermoeibaar werken aan de idealen van het openbaar onderwijs! 
 
Almere, 8 maart 2022 
 
MMaarrccoo  FFrriijjlliinnkk  
Directeur-bestuurder 
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Verslag Raad van toezicht 
 
Anders dan gehoopt was ook voor 2021 de invloed van de corona-pandemie op het werk van de 
VOO groot. De bureaumedewerkers, de trainers en de bestuurder slaagden er met verve in om 
ondanks de beperkingen toch het geluid en de idealen van de vereniging op diverse manieren over 
het voetlicht te brengen. De Raad van Toezicht wil daarvoor zijn waardering uitspreken. 
 
De Raad van Toezicht ziet ook met tevredenheid dat dit jaar voorzichtig een kentering in de 
financiële ontwikkeling van de vereniging komt. Door het jaar heen heeft de Raad steeds goed 
houvast kunnen vinden in de financiële overzichten die vanuit de bestuurder en de controller werden 
overgelegd. Deze zijn in samenspraak met de Raad van Toezicht eerder verscherpt en bijgesteld aan 
de nieuwe ontwikkelingen. Bijsturing kon daardoor in overleg met de bestuurder steeds op tijd plaats 
vinden. Het wekt tevredenheid dat het jaarresultaat over 2021 beter is dan begroot. 
Aan het begin van het jaar heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de verkoop van de camping, 
die de vereniging bezat. De verkoop is in de tweede helft van 2021 afgerond. Het heeft ertoe geleid 
dat de liquiditeit van de vereniging weer is toegenomen. 
 
Twee nieuwe leden, Febe Deug en Farid Lahri, zijn vanaf de vergadering van het congres d.d. 19 mei 
2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Daarvoor hebben zij eerst een paar gesprekken gevoerd 
met leden van de Raad van toezicht en met de bestuurder en hebben zij de gelegenheid gekregen 
zich te informeren over de vereniging. In de eerste vergadering na hun benoeming konden we elkaar 
ook fysiek treffen en de eerdere kennismaking met elkaar verdiepen. Beiden zijn voor de Raad gezien 
hun expertise een welkome aanvulling. 
 
In het afgelopen jaar heeft de Raad met de bestuurder over enkele inhoudelijke onderwerpen 
gesproken. Het belangrijkste gespreksonderwerp ging over kansengelijkheid en de invloed die 
armoede heeft op de schoolresultaten van kinderen. Het is het thema dat de vereniging voor een 
aantal jaar heeft uitgekozen, maar dat in 2020 vanwege het uitbreken van de corona-pandemie geen 
goede start kon worden gegeven. Het bureau geeft aan dit thema steeds met voorrang aandacht. 
 
Voorts hebben we gesproken over het rapport van de Onderwijsraad ‘Grenzen stellen, ruimte laten’, 
over de reikwijdte van artikel 23 van de Grondwet, mede in het licht van de toen nog steeds lopende 
onderhandelingen tussen partijen om tot een nieuwe regering te komen. Ofschoon op de meeste 
hoofdlijnen van dit rapport kan worden ingestemd, is het ook duidelijk dat in de concrete uitwerking 
echte keuzen uit de weg worden gegaan. Dat bepaalt de verhouding tussen openbaar onderwijs en 
het bijzonder onderwijs. De vereniging heeft dit dan ook aangekaart bij de politiek in Den Haag. 
Een ander onderwerp, dat terugkerend met de bestuurder is besproken, is de ontwikkeling van de 
relatie tussen de VOO en VOS/ABB. 
 
Tot slot: Informatie die de Raad krijgt over het reilen en zeilen van de vereniging, moet niet alleen 
van de bestuurder komen. Daarom hebben twee leden van de Raad van Toezicht in oktober een 
trainersbijeenkomst bijgewoond en met enkelen van de trainers gesprekken gevoerd. Ook met de 
medewerkers van het bureau zouden deze gesprekken (weer) worden gevoerd, maar dat kon net niet 
meer in 2021 plaatsvinden. Op die manier kan de Raad met een beter beeld zijn taak uitvoeren. 
Daarvoor dient ook de zelfreflectie die de Raad elk jaar uitvoert, waaruit steeds opnieuw 
aandachtspunten naar voren komen om de aandacht te verleggen of anders in te vullen. 
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Profiel VOO  
  
De VOO streeft een onderwijssysteem na waar kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar 
naar school gaan, met elkaar leven en met elkaar leren. Het credo van de VOO is dan ook: Samen 
leven, samen leren. Van oudsher zijn onze leden primair ouders en leerkrachten in het openbaar 
onderwijs. Die zijn particulier lid, of als gremium: medezeggenschaps- of ouderraad, het 
organisatorisch verband waarin zij op school verenigd zijn. 
 

Wat doet de Vereniging Openbaar Onderwijs? 
• De VOO behartigt de belangen van haar leden: zo’n 3.500 medezeggenschapsraden, 

ouderraden en particuliere leden. In totaal zijn daarmee zo’n 10.000 mensen via een 
lidmaatschap betrokken bij de vereniging.  

• De VOO zet zich in voor goed en beschikbaar openbaar onderwijs in heel Nederland. 
• De VOO beijvert zich voor kansengelijkheid. 
• VOO bepleit dat alle kinderen, hoogachtend de gezindte van hun ouders, samen naar school 

gaan. 
• De VOO heeft een helpdesk voor leden, die elke schooldag gratis bereikbaar is tussen 10.00 

en 13.00 uur. 
• De VOO biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het primair en voortgezet 

onderwijs. 
• De VOO adviseert openbare scholen en schoolbesturen bij hun identiteit en profilering. 
• De VOO organiseert cursussen en scholing voor MR-leden, ouderraden, schoolteams 

en overblijfmedewerkers in heel Nederland. 
 

De kracht van het openbaar onderwijs  
Op de openbare school is ieder kind en elke leerkracht welkom, hoogachtend zijn, haar of hen 
sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs 
af aan om respect en interesse te hebben voor elkaars mening en overtuiging. Er wordt actief 
aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één 
bepaalde opvatting.   
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De kernwaarden van het openbaar onderwijs  
 
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor 
staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met 
elkaar omgaan. Deze kernwaarden kunnen op school worden ingezet als toetssteen of kompas en bij 
alles wat er op school gebeurt kunnen de volgende vragen worden gesteld: Past dit wel bij onze 
waarden? Draagt het bij aan onze fundamentele opdracht richting de samenleving?  
Het zijn ook waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen 
worden. 
 
GGeelliijjkkwwaaaarrddiigghheeiidd  
Op de openbare school is iedereen welkom. Iedereen is verschillend en heeft recht op een gelijke 
behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 
 
VVrriijjhheeiidd  
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch 
denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. 
 
OOnnttmmooeettiinngg  
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de 
ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. 
 
OOppeennbbaarree  SScchhoolleenn  ––  WWaaaarr  VVeerrhhaalleenn  SSaammeennkkoommeenn  
De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De 
openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en 
jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit 
vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld. 
 
WWeerrkkeenn  vvoollggeennss  ddee  kkeerrnnwwaaaarrddeenn  lleevveerrtt  ddee  sscchhooooll  vveeeell  oopp::  

 

• De school draagt uit waar zij trots op is en wat haar bijdrage is aan de samenleving. 

• De school krijgt een duidelijk profiel: hier staan we voor en dit mag er van ons worden 

verwacht. 

• De school geeft betekenisvol onderwijs waarin de kernwaarden actief geoefend worden. 

• De school laat zien dat zij als openbare school echt werk maakt van de 

burgerschapsopdracht. 

• Er ontstaat een betere sfeer in de klas, waarin leerlingen zichzelf mogen zijn, oefenen met 

democratische waarden en elkaar écht ontmoeten. 

 

 

Samenwerking met VOS/ABB 
In 2021 heeft de VOO in samenwerking met VOSABB deze kernwaarden van het openbaar onderwijs, 
die we gezamenlijk lanceerden in 2020, extra onder de aandacht gebracht tijdens De Week van 
Openbare Scholen in maart.  
De belangrijkste vindplaats voor materiaal en lestools is www.openbaaronderwijs.nu, onze 
gezamenlijke website. Op deze website is meer informatie te vinden over het karakter en het doel 
van het openbaar onderwijs en er zijn tools te vinden waarmee leerkrachten, ouders, leerlingen en 
schoolleiders handen en voeten kunnen geven aan de kernwaarden. 
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Ledenvergaderingen 
In 2021 hebben twee ledenvergaderingen plaatsgevonden. Beide waren noodgedwongen online. 
19 mei vond de jaarvergadering plaats. De vergadering keurde het jaarverslag en de jaarrekening 
goed en verleende het bestuur en de raad van toezicht decharge over het gevoerde financiële 
beleid. Ook ging de vergadering akkoord met een tijdelijke uitbreiding van de rvt naar zes leden. 
24 november hadden we aandacht voor twee inhoudelijke zaken: het advies van de onderwijsraad 
over artikel 23 en de zelfcensuur van uitgevers van onderwijsmethoden. Daarnaast ging de 
vergadering akkoord met de aanpassing van de contributiebedragen voor gremiumleden en stelde 
zij de begroting 2021 en de meerjarenbegroting vast.
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Onze missie 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat elke school in Nederland openstaat voor elk kind 
en iedere docent. Scholen moeten kwalitatief goed onderwijs geven en hebben daarnaast de plicht 
om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school 
moet uitgaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, 
levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit en niet zou moeten zijn gebaseerd op een religie 
of levensovertuiging. 
  

Kerntaken  
 
BBeellaannggeennbbeehhaarrttiiggiinngg   
De taak van belangenbehartiger van het openbaar onderwijs vervult de VOO met trots en 
gedrevenheid: voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, ouderraden 
en medezeggenschapsraden.  
De VOO behartigt op landelijk en op lokaal niveau de belangen van de openbare scholen en 
ondersteunt scholen, directies en schoolbesturen bij het versterken van hun kwaliteit en de identiteit 
van de openbare school. De VOO heeft daartoe specifieke trainingen en scholing ontwikkeld.    
  
OOnnddeerrwwiijjssoopplleeiiddeerr  eenn  kkeennnniissiinnssttiittuuuutt 
De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast 
ondersteunen we scholen met TSO-trainingen en ouderparticipatie. Wij verzorgen onze cursussen en 
trainingen met aandacht voor de mensen op school: professionals, ouders en leerlingen. 
Deskundigheidsbevordering van schoolleiders, teams en ouders is speerpunt in beleid.  
 
In beide kerntaken klinkt het belang van ouders door. Ouders hebben in het Nederlandse 
onderwijssysteem een bijzondere positie. In de kern hebben ze veel ‘macht’. Als er maar genoeg 
ouders zijn die het willen, dan komen er financiële middelen beschikbaar en komt er een nieuwe 
school. Zodra dat is besloten zijn de ouders ook bijna meteen alle ‘macht’ weer kwijt en wordt hun 
formele positie gereduceerd tot de helft van de medezeggenschapsraad en in het vo zelfs slechts 
een kwart.  
 
De VOO beschouwt het onder meer als haar taak om aandacht te blijven vragen voor de positie van 
ouders in het onderwijs en het belang van hun structurele betrokkenheid en invloed aan de ene kant, 
en aan de andere kant ouders te blijven ondersteunen, informeren en opleiden, zodat zij hun rol zo 
goed mogelijk kunnen vervullen.
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Projecten in 2021 
  
Project Sterk medezeggenschap 
In 2021 leverde de VOO een stevige bijdrage aan het welslagen van het project Sterk 
Medezeggenschap. Dit door het Ministerie van OCW gesubsidieerde project heeft als doel om de 
medezeggenschap in het onderwijs te verbeteren. De VOO ontvangt voor haar inzet geen financiële 
vergoeding. Naast inhoudelijk meedenken en het delen van medezeggenschapsmaterialen die de 
VOO voor MR’s heeft ontwikkeld, zit de VOO in de Stuurgroep voor het Project die acht keer per jaar 
bijeenkomt. Ook maakt de VOO deel uit van de begeleidingscommissie van het Project; deze 
commissie komt vier keer per jaar bijeen. Verder leverde de VOO in mei een inhoudelijke bijdrage 
aan het webinar ‘Achterstanden en de rol van medezeggenschap’ dat door Sterk Medezeggenschap 
werd georganiseerd. 
 

WMS-congres 2021 
Ondanks de coronabeperkingen kon het jaarlijkse WMS-congres in 2021 weer plaatsvinden in De 
Reehorst in Ede, zij het dat dit jaar alleen de inleiders ter plaatse waren en dat de deelnemers 
digitaal aanschoven. Beleidsadviseurs Janny Arends en Bram Buskoop presenteerden ieder een 
workshop waarbij de ene adviseur de inhoudelijke bijdrage verzorgde en de andere de vragen in de 
chat beantwoordde. Blijkens de beoordelingen van de deelnemers werden de workshops hoog 
gewaardeerd. De workshops die werden gehouden zijn MR Start en MR en Achterban. Tijdens de 
virtuele markt konden de deelnemers in gesprek over de VOO-activiteiten m.b.t. medezeggenschap 
en over de MR-Academie.  
 
Voor de virtuele markt heeft de VOO een video gemaakt waar verschillende medewerkers iets 
vertellen over de VOO, het cursusaanbod en begeleidingsmogelijkheden voor MR’s. En er was een 
medewerker beschikbaar voor de algemene chat die bij de virtuele markt hoorde.  
 

Werkgroep Herziening modeldocumenten medezeggenschap 
Op initiatief van de VOO is in 2021 een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de AOb, 
de PO-raad, Onderwijsgeschillen en de VOO aan de slag gegaan met het herzien van de 
modeldocumenten voor de medezeggenschap in het onderwijs. Deze modeldocumenten die door 
90% van alle MR’s en bevoegde gezagen in Nederland worden gebruikt, behoefden op een aantal 
onderdelen een actualisering, uitbreiding of meer hedendaagse formulering. Naar verwachting 
worden de werkzaamheden van de Werkgroep in de eerste helft van 2022 afgerond.  
 

Ambtelijk secretaris van de GMR 
In 2021 breidde de VOO haar netwerk van het aantal ambtelijk secretarissen (AS) verder uit. In een 
speciaal voor deze doelgroep opgerichte LinkedIngroep worden vragen aan elkaar gesteld en 
worden ervaringen uitgewisseld. In 2021 organiseerde de VOO drie (digitale) bijeenkomsten voor 
deze functionarissen waarbij onder andere actuele medezeggenschapsontwikkelingen werden belicht 
en er steeds een inhoudelijk thema werd uitgediept. 
Sinds 2021 is het mogelijk om via de VOO over een ambtelijk secretaris te beschikken. Deze 
werkzaamheden worden verricht door de trainers/adviseurs van de VOO. Voordeel van deze 
constructie is dat deze VOO-experts allen zeer goed zijn ingevoerd in de medezeggenschap in het 
onderwijs, dat zij voortdurend op de hoogte worden gehouden van actuele ontwikkelingen en dat de 
VOO -mocht dat nodig zijn- snel voor kwalitatief goede vervanging kan zorgen.  
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Talkshow GMR Fluvium Openbaar Onderwijs 
Op 17 mei 2021 leverden VOO-beleidsadviseurs Elles Verschoor en Janny Arends een actieve 
bijdrage aan een door de GMR van Fluvium georganiseerde talkshow. De talkshow werd in verband 
met corona via een livestream uitgezonden. Tijdens de talkshow werd gesproken over de rol van de 
medezeggenschap bij de leerlingenraad, onderwijskwaliteit, kleine scholen en gepersonaliseerd 
leren.  
  

Webinar over nieuwe wet ouderbijdrage 
Vanwege de wetswijziging in de vrijwillige ouderbijdrage op school die op 1 augustus 2021 inging, 
organiseerde de VOO in juni en juli drie keer een webinar over dit onderwerp. Het webinar richtte 
zich vooral op leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.  
Het webinar werd verzorgd door VOO-beleidsadviseurs Elles Verschoor en Janny Arends. Vanwege 
de enorme belangstelling voor het thema (bijna 300 aanmeldingen) is het webinar uiteindelijk drie 
keer gehouden in plaats van eenmalig.  
 

Nieuwe cursusleiders VOO 
In het najaar van 2021 verzorgde VOO-beleidsadviseur Janny Arends in Almere een bijeenkomst voor 
vijf nieuwe VOO-cursusleiders medezeggenschap. Vanwege het vertrek van een aantal 
oudgedienden was nieuwe aanwas noodzakelijk. De bijeenkomst maakt deel uit van het 
inwerkprogramma voor nieuwe cursusleiders. 
 

Landelijke bijeenkomst cursusleiders VOO 
Begin oktober vond de landelijke bijeenkomst voor cursusleiders van de VOO plaats. Ongeveer 25 
trainers verzamelden zich in Woerden alwaar zij onder andere een lezing van Peter de Vries over 
ouderparticipatie in het onderwijs volgden. Ook werden actuele ontwikkelingen besproken en werd 
een aantal nieuwe scholingsmodules gepresenteerd. Naast de landelijke bijeenkomst vonden in 2021 
drie zogeheten koffieochtenden voor cursusleiders plaats die tijd en gelegenheid boden om kennis 
en ervaringen met elkaar te delen.  
 

Onderzoeken VOO met LAKS en Ouders & Onderwijs 
In 2021 deden VOO en LAKS samen onderzoek naar de staat van medezeggenschap in het 
voortgezet onderwijs (vo). Uit dit onderzoek blijkt dat bij de helft van de MR’s in het vo geen 
stemming is gehouden voor nieuwe leden omdat er onvoldoende kandidaten waren. Dat was voor 
beide organisaties een verontrustende uitkomst, omdat MR-leden vertegenwoordigers zijn van 
ouders, personeelsleden en leerlingen en daarom ook door hen gekozen dienen te worden.  
 
Later in het jaar deden VOO, LAKS en Ouders & Onderwijs samen onderzoek naar hoe MR’s bij de 
besteding van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) werden betrokken. 
 
Verder zijn VOO, LAKS en Ouders & Onderwijs gestart met een initiatief om beter inzicht te krijgen in 
de staat van de medezeggenschap. De organisaties hebben afgesproken samen om het jaar 
onderzoek te doen om te weten te komen hoe het er bij MR’s voor staat. In 2022 moet dit verder 
vorm krijgen zodat in het najaar van 2022 het eerste brede onderzoek kan worden uitgezet. 
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Corona en onderwijs 
In 2021 waren er opnieuw veel maatregelen rondom het onderwijs vanwege het coronavirus. De 
VOO heeft de handreiking ‘Corona en medezeggenschap’ up-to-date gehouden als handvaten voor 
MR’s. In de handreiking staat de rol van de MR bij coronabeleid en er staan tips in over hoe de MR 
zich het best kan opstellen. 

 

 

 



 

Jaarverslag 2021 Vereniging Openbaar Onderwijs  
 

 12 
 

Onze lobby in 2021 
 
Door het onderhouden van contacten met het ministerie van onderwijs, politieke partijen en andere 
organisaties, zoals bijvoorbeeld vakbonden, werken wij eraan dat de voor ons relevante dossiers de 
standpunten en overwegingen van de VOO bekend zijn en meegenomen worden bij de 
standpuntbepaling. Hieronder treft u een korte beschrijving van de belangrijkste dossiers waar we 
ons in 2021 mee bezig hebben gehouden. 
 

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 
Op 1 juni 2021 is de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen van kracht geworden. Deze wet maakt 
het makkelijker om een nieuwe school te stichten. Vanaf nu zijn alleen nog genoeg handtekeningen 
en een kwalitatief goed plan nodig om financiering te krijgen. De eis dat aangetoond moest worden 
dat de denominatie van de nieuwe school niet op redelijke afstand al beschikbaar was, is vervallen. 
De VOO heeft zich steeds verzet tegen deze wet, onder het motto Meer Ruimte voor Segregatie.  

 
Wet vrijwillige ouderbijdrage 
De VOO pleitte er al jaren voor en per 1 augustus 2021 werd het eindelijk werkelijkheid: geen enkel 
kind mag meer worden uitgesloten van extra curriculaire activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet 
kunnen of willen betalen. Op initiatief van SP en GroenLinks nam het parlement de wet aan die dit 
regelt. We zien ook na het aannemen van deze wet echter nog dat ouders soms lichtelijk gedwongen 
worden de vrijwillige bijdrage te betalen. Om de regels duidelijk te maken heeft de VOO een 
webinar georganiseerd dat goed bezocht werd. We blijven alert op organisaties die niet helder 
communiceren dat het vrijwillig is, en blijven positieve voorbeelden volgen. 
 

Wet aanscherping burgerschapsopdracht 
Ook deze wet is op 1 augustus 2021 van kracht geworden en ook voor het aannemen van deze wet 
heeft de VOO lang gepleit. Deze wijziging van de wetsbepalingen over burgerschapsonderwijs in het 
primair, speciaal en voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat burgerschapsonderwijs 'meer verplichtend' 
wordt. Dat betekent dat de wettelijke regels voorschrijven dat het onderwijs het burgerschap 
bevordert en waar het burgerschapsonderwijs over moet gaan. Het wetsvoorstel roept ook een 
zorgplicht voor scholen in het leven. Scholen moeten ervoor zorgen dat de leraren handelen in 
overeenstemming met democratisch-rechtsstatelijke waarden. Zij moeten er verder voor zorgen dat 
leerlingen op school kunnen oefenen met de omgang met deze waarden. 
 

Advies Onderwijsraad ‘Artikel 23: grenzen stellen, ruimte laten’ 
5 oktober 2021 bracht de Onderwijsraad haar langverwachte advies uit over artikel 23 van de 
Grondwet; de ‘vrijheid van onderwijs’. De VOO was een van de organisaties waar de Onderwijsraad 
in de voorbereiding van het advies mee heeft gesproken. Dat heeft niet geleid tot een rapport waar 
we ons enthousiast achter hebben geschaard. Het uitgangspunt van de Onderwijsraad, dat hij 
zichzelf ziet als de ‘hoeder van artikel 23’, maakt dat een echt fundamenteel debat a priori al in de 
kiem is gesmoord. Dat wordt bevestigd door de veel enthousiastere reactie van de confessionele 
organisaties.  
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Aanpassingen Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 
Verschillende organisaties, waaronder de VOO, zijn met het ministerie in conclaaf geweest over 
aanpassingen aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hierin staan de rechten en plichten 
van medezeggenschapsraden op scholen beschreven. Samen met andere organisaties stelde de 
VOO een aantal wijzigingen voor om de wet te verduidelijken. De VOO had graag meer inhoudelijke 
aanpassingen gezien, zoals het uit de wet halen van verschillen in medezeggenschap tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs. Daarvoor zal de VOO zich de komende jaren nog inzetten, evenals 
voor het plan om de MR instemmingsrecht te geven op de begroting van de school. 
 

Werkprogramma Onderwijsraad 2021  
Jaarlijks worden wij -met een aantal andere organisaties- door de Onderwijsraad gevraagd om input 
voor hun werkprogramma: de onderwerpen die zij het komend jaar zullen onderzoeken en over 
zullen adviseren. De VOO heeft gesuggereerd om in elk geval aan de slag te gaan met de vraag wat 
te doen aan de structureel slechte leerresultaten op de kernvakken (taal en rekenen), waar we het ook 
internationaal vergeleken al zo’n 15 jaar slecht doen. Die handschoen is door de Onderwijsraad 
gelukkig opgepakt. 
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Helpdesk  
  
Leden kunnen gratis gebruik maken van de VOO-Helpdesk. Elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 
uur is onze helpdesk telefonisch bereikbaar en 24/7 per e-mail. Zo krijgen onze leden altijd snel en 
deskundig antwoord door VOO-adviseurs, o.a. op het gebied van medezeggenschap en financiën. 
Wij blijven benadrukken dat het belangrijk is goede samenwerking tussen bestuur en 
medezeggenschap na te streven en dat begint met twee zaken: kennis van de regelgeving en 
bovenal goede, tijdige en volledige informatievoorziening en communicatie. Met het toenemen van 
het aantal leden van MR Academie zien we ook het gebruik van de helpdesk gestaag toenemen.  

Scholing en advisering  
 

MR Academie 
In het strategisch plan dat in juni 2020 door de ledenvergadering is vastgesteld werd e-learning nog 
aangekondigd als een van de onderwerpen waarin de komende tijd zou kunnen worden 
geïnvesteerd. ‘De komende tijd’ bleek meteen al in 2020 te zijn. Doordat het lange tijd onmogelijk 
werd om fysieke cursussen te verzorgen hebben we ervoor gezorgd dat ons e-learning initiatief MR 
Academie (MRA) al in mei 2020 online kwam. 
 
Het doel van MR Academie is om MR’s te helpen hun werk zo goed mogelijk te doen, door hen te 
voorzien van de benodigde kennis en hen toegang te geven tot ondersteuning op het moment dat 
zij het nodig hebben. Hiertoe kunnen MR’s een abonnement nemen op MR Academie. Daarmee 
hebben al hun leden op elk moment van de dag toegang tot e-learning, (video)updates over 
specifieke onderwerpen, handreikingen en modeldocumenten, een helpdesk en chatmogelijkheden 
met cursusleiders en met elkaar. In 2021 is de content behoorlijk uitgebreid. Zo is een volwaardige e-
learning MR & Achterban toegevoegd, evenals elke maand een nieuw minicollege, over 
uiteenlopende onderwerpen.  
 
Een groot voordeel van MR Academie voor de aangesloten MR’s is dat zij heel laagdrempelig 
toegang hebben tot ondersteuning, die praktisch 24/7 beschikbaar is. Wij hopen dat dit een bijdrage 
gaat leveren aan de kwaliteit van de medezeggenschap en dat misverstanden en conflicten 
gebaseerd op gebrek aan kennis of inzicht daardoor minder voor zullen komen. Ook hopen we, en 
daar zagen we al eerste signalen van, dat de beschikbaarheid van MR Academie de drempel voor 
ouders en leerkrachten om zich beschikbaar te stellen voor de medezeggenschapsraad zal verlagen.  
 
In 2021 is het aantal leden (we spreken niet meer van abonnees) fors toegenomen. Eindigden we 
2020 met 84 MR’s, eind 2021 waren dat er al 242, waardoor ruim 1.300 leden van 
medezeggenschapsraden toegang hebben tot de omgeving. De komende jaren zullen we meer 
nadruk gaan leggen op het platformidee: het faciliteren van onderling contact tússen al deze 
mensen, want ook van elkaar kunnen zij veel leren. Om dit te versterken is in 2021 professionele 
forumfunctionaliteit aan MR Academie toegevoegd. 
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Cursussen online en fysiek 
In 2020 hebben we snel geschakeld, waardoor we in staat waren onze cursussen vrijwel allemaal 
online te verzorgen en vanaf het najaar van 2020 zagen we ook de vraag gelukkig weer toenemen. 
Die vraag heeft in 2021 doorgezet. We zien dat er grote behoefte is om in-company cursussen -als 
dat mogelijk is- op locatie te verzorgen. Wel spreken we nu af dat een fysieke cursus die door 
coronamaatregelen niet kan doorgaan, hoe dan ook als online cursus wordt verzorgd. Dit geeft meer 
duidelijkheid voor de deelnemers, maar ook voor de vereniging.  
 
De gemiddelde waardering was een 8,2 en de trainers werden zelfs gemiddeld met een 8,4 
beoordeeld. Overigens kunnen onze evaluaties ‘live’ worden bekeken via www.voo.nl/evaluaties.  
 
Onze trainingen met open inschrijving vinden allemaal online plaats. Ook als er geen maatregelen 
zijn, blijkt dat de deelnemers geen behoefte (meer) hebben aan fysieke cursussen. Voor ons is dit 
prettig, omdat het zo makkelijker is om vollere (rendabele) groepen te organiseren. 

 

Advies en ondersteuning op maat en op locatie 
In 2021 wisten leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden de VOO geregeld te 
vinden als externe deskundige of adviseur, maar beduidend minder dan de jaren ervoor. Dit past in 
een dalende trend van de afgelopen 3 jaar. Opmerkelijk genoeg lijkt deze trend sinds november 
2021 gekeerd te zijn. De ondersteuningsvragen zijn zowel afkomstig uit het primair als uit het 
voortgezet onderwijs. 
 
De VOO wordt vaak ingeschakeld als het gaat om financiële onderwerpen, bijvoorbeeld het 
beoordelen van de begroting of het jaarverslag. Net als in voorgaande jaren vinden er fusies in het 
onderwijs plaats; soms worden twee scholen samengevoegd en soms gaat het om een fusie van twee 
besturen. In beide gevallen spelen de adviseurs van de VOO een belangrijke rol bij het uiteindelijke 
oordeel dat de (G)MR velt.  
 
De VOO leverde in 2021 ook diverse keren een bijdrage aan de herziening van de 
medezeggenschapsstructuur binnen een bestuur of een school, bijvoorbeeld bij het instellen van 
deelraden. Verder speelt de VOO vaak een belangrijke rol bij het actualiseren van de 
medezeggenschapsdocumenten of aan het verbeteren van de medezeggenschap op school.  
 
En de VOO kan ook bijdragen aan het beslechten van geschillen tussen het bevoegd gezag en de 
MR of geschillen binnen de MR. De ontstaansgrond van deze geschillen is vaak een gebrek aan 
kennis over de specifieke taak, rol en verantwoordelijkheid van de betrokkenen bij 
medezeggenschap, maar ook doordat een van de partijen een houding aanneemt die niet gericht is 
op samenwerking met de andere partij.  
 
Tot slot heeft de VOO in 2021 op verzoek van de medezeggenschapsraad een onderzoek onder alle 
personeelsleden van een school uitgevoerd om te achterhalen aan welke functie-eisen een nieuwe 
directeur zou moeten voldoen. Vanuit ouderraden wordt geregeld gevraagd om mee te denken over 
een geschikte juridische vorm voor de ouderraad. 
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Handreikingen 
Om leden van de MR een hulpmiddel te bieden om hun werk te kunnen doen heeft de VOO voor 
veel verschillende onderwerpen handreikingen geschreven. Deze handreikingen zijn te vinden op 
onze website. 
 
DDee  hhaannddrreeiikkiinnggeenn  vvaann  22002211  zziijjnn::    
 

• Handreiking voor MR over Nationaal Programma Onderwijs 
• Handreiking MR en vrijwillige ouderbijdrage 
• Handreiking Communicatie met de Achterban 

 
HHaannddrreeiikkiinnggeenn  ddiiee  aaaannggeeppaasstt  zziijjnn  iinn  22002211  zziijjnn::    

• MR en corona 
 
 
Nieuw handreikingen worden geplaatst op onze website en verspreid via sociale media en 
nieuwsbrieven.
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Het bureau 
Eind 2021 was de samenstelling van het bureau (7,45 fte) als volgt: 
 
Cursusbureau  
Wendy Melis  
Saida Oulad Youssef  
José Pieneman  
 
Financiële administratie 
Arianne Vos 
Jaap Visser 
 
Informatiespecialist  
Inge Özertem  
 
Communicatie en Marketing  
Evita Lagerwaard  
 
Beleidsadviseurs  
Janny Arends  
Bram Buskoop  
Eddy Habben Jansen 
 
Bestuur/Directie  
Marco Frijlink  

Trainers/adviseurs 

De VOO kan al jaren bogen op een actief netwerk van betrokken trainers/adviseurs zonder wie het 
niet mogelijk zou zijn onze diensten en ondersteuning in het hele land aan te bieden. Dit netwerk 
bestaat uit 36 mensen met verschillende specialisaties, die zich door het hele land bevinden. In 2021 
hebben we net als vorig jaar aandacht besteed aan onze relatie met hen, onder andere door het 
uitbrengen van een aantal specifieke nieuwsbrieven en het organiseren van (online) bijeenkomsten.  

Raad van Toezicht 
In 2021 is de samenstelling van de Raad van Toezicht veranderd. Afscheid werd genomen van Peter 
Satijn, twee nieuwe leden werden verwelkomd: Febe Deug en Farid Lahri.   
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2021 

• Ludo Abbink, directeur Samenwerkingsverband PO Friesland 
• Gerbert Denneboom (vicevoorzitter), voormalig lid college van bestuur van Acis, verenigd 

openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.  
• Gerd-Jan Mense (voorzitter), senior onderwijsadviseur gemeente Amsterdam.  
• Martijn Mulder, (voormalig) bestuurder Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra 

Wolderwijs. 
• Febe Deug, manager afdeling nationaal bij Aidsfonds/SOA Aids Nederland 
• Farid Lahri, Concern Controller bij Hogeschool Leiden 
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Cursussen 
Op locatie fysiek en online PO en VO 
Cursusaanbod; MR Start, MR op Maat, MR Compleet, (G)MR en Achterban, MR en Fusie, (G)MR en 
Begroting, MR Verdieping, MR en Jaarverslag/Jaarrekening, Financiën en Begroting, MR en 
Activiteitenplan, Volg het onderwijsgeld, Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders, 
(G)MR op Maat, MR Effectief, OPR, Relatie MR en bevoegd gezag en rvt, Andere schooltijden, MR en 
Integraal Kindcentrum, MR en Schoolplan, Leerlingenraad Start. 
 
OOpp  llooccaattiieess;; Aalsmeer, Almere, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arkel, Assen, 
Baarn-Soest, Barendrecht, Beilen, Bergen op Zoom, Borculo, Boxtel, Breda, Buitenpost, Capelle aan 
den IJsel, Cuijck, Den Haag, Deurne, Drachten, Druten, Ede, Eethen, Eindhoven, Emmeloord, 
Emmen, Enschede, Etten-Leur, Geldermalsen, Goor, Gorinchem, Gouda, Groningen, Haaksbergen, 
Haarlem, Harderwijk, Haren, Heijen, Helmond, Heusden, Hilversum, Hoofddorp, Hoogezand, Houten, 
Huizen, Hummelo, Kaatsheuvel, Kollum, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Lochem, 
Luyksgestel, Maastricht, Meppel, Middelburg, Nieuwegein, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nijkerk, 
Nijmegen, Odenzaal, Oost Souburg, Papendrecht, Pijnacker, Ridderkerk, Roden, Rotterdam, Tholen, 
Tilburg, Tynaarlo, Utrecht, Valkenburg, Veendam, Velserbroek, Venlo, Vijfhuizen, Vlissingen, 
Volendam, Voorburg, Waalwijk, Warffum, Wassenaar, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Wilnis, Winsum, 
Winterswijk, Wognum, Wolvega, Ysbrechtum, Zeist, Zelhem. 
 

MR open inschrijving online PO en VO 
  
CCuurrssuussaaaannbboodd;; MR Start, MR Compleet, MR Effectief, MR en Formatieplan, Volg het onderwijsgeld, 
Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen, MR en Begroting, MR en Achterban, MR 
Verdieping. 
 
Servicekaarten 
De servicekaarten van de VOO bieden (G)MR’s en ouderraden tussen de 5 of 10 uur aan begeleiding 
en advisering. Het betreft o.a. begeleiding bij fusies, opstellen van de begroting, ondersteuning in 
de vorm van ambtelijk secretaris, conflicten binnen de MR en tussen MR en bevoegd gezag.  
  
OOpp  llooccaattiieess;; Abbenbroek, Almelo, Almere, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, 
Borculo, Borger, Breda, Den Helder, Diemen, Doorwerth, Easterwierrum, Gasselternijveen, 
Geldermalsen, Hardenberg, Harkema, Heino, Holten, Hoofddorp, Hoogezand, Horst, Hummelo, 
Julianadorp, Leiden, Leeuwarden, Meppel, Leiderdorp, Meteren, Middelharnis, Muiden, Terneuzen, 
’s-Gravenhage, Utrecht, Volendam, Voorschoten, Weert, Weesp, Wijk aan Zee, Winschoten, 
Winterswijk, Zeist, Zoetermeer, Zuidlaren, Zutphen, Zwolle.   
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VOO en publicaties  
   
Nieuwsbrief medezeggenschap 

De VOO verspreidt 10 keer per jaar de digitale Nieuwsbrief Medezeggenschap. In deze nieuwsbrief 
staan actuele ontwikkelingen, juridische kwesties en achtergrondartikelen over medezeggenschap. 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 9.500 adressen. Elke nieuwsbrief bevat actuele 
medezeggenschapsontwikkelingen, een relevante MR-vraag, informatie over het cursusaanbod van 
de VOO en verwijzingen naar relevante medezeggenschapsontwikkelingen bij partnerorganisaties. 
 

Nieuwsbrief VOO 
In 2021 is de VOO gestart met de nieuwsbrief over activiteiten en idealen van de VOO. Deze 
nieuwsbrief komt 11 keer per jaar uit en is voor leerkrachten, ouders, leerlingen en belangengroepen 
op allerlei vlakken. De nieuwsbrief wordt verzonden naar leden en mensen die zich ervoor hebben 
aangemeld.  
 

Podcast Diversiteit in het onderwijs 
In april 2021 is de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs gelanceerd genaamd ‘Diversiteit 
in het Onderwijs’. In deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en 
burgerschap in het onderwijs. We geven tips en voorbeelden die je als leerkracht zelf kunt toepassen 
en spreken met leerkrachten, leerlingen en experts op diversiteitsgebied. De onderwerpen waar in 
2021 over is gesproken zijn feestdagen, seksuele- en genderdiversiteit, lesmateriaal en lesboeken, 
seksuele voorlichting en consent.  
 

Column/podcast Marco  
Sinds juni 2021 is bestuurder Marco Frijlink een column gestart waarin hij terugblikt op wat er speelt 
in het onderwijsveld en verwerkt hier zowel zijn eigen visie als de standpunten van de VOO in. Sinds 
augustus 2021 is deze column ook als podcast te beluisteren. De column geeft de VOO een middel 
om snel te reageren op ontwikkelingen (zoals in 2021 bijvoorbeeld de ophef over de zelfcensuur van 
schoolboekenuitgevers), vaak met meer nuance dan in bijvoorbeeld een persbericht. We zien dat de 
column ook zo werkt; een Kamerlid refereerde aan een daar geformuleerd standpunt bij het stellen 
van vragen aan de Minister van Onderwijs.    
  

VOO in de pers 
2277//0055 Marco Frijlink bij Hart van Nederland: ‘Miljardensteun onderwijs roept dubbel gevoel op: 
“Goed idee, maar grote uitdaging.” 
 
0088//0066 Bram Buskoop bij EO-radioprogramma ‘Dit is de dag’. Gespreksonderwerp: Is de aanpassing 
van de Burgerschapswet een goed idee? 
 
0055//1100 Standpunt VOO in artikel NOS: ‘Onderwijsraad: zet desnoods justitie in bij mistanden op 
school.’ 
 
0088//1100 Elles Verschoor in artikel NRC: ‘Dino’s en korte rokjes worden uit de schoolboeken geweerd’. 
 
1111//1100 Marco Frijlink in artikel Nederlands Dagblad: ‘Staat de vrijheid van onderwijs onder druk? 
Christelijke school mag wel wat eigenwijzer zijn.’ 
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Website VOO 
In 2021 bezochten ruim 58.000 mensen onze website. Dat was een daling van bijna 12,5% 
vergeleken met 2020. Het aantal bezochte pagina’s daalde met iets meer dan 6%. Dit kan vooral 
worden verklaard door het feit dat 2020 erg druk was door al het coronanieuws. Ook hebben we in 
2020 in verband daarmee ook veel geadverteerd om mensen te bereiken. Als we daarvoor corrigeren 
dan is het aantal bezoekers en paginabezoek ongeveer gelijk gebleven. Wat wel goed gaat is dat het 
aantal bounces met 7% is gedaald en de gemiddelde sessieduur met bijna 14% is gestegen. Dat zijn 
positieve indicaties voor de kwaliteit van onze website.  
 

Sociale media VOO 
Op de sociale mediakanalen die de VOO inzet zijn zowel het aantal volgers als het aantal bezoekers 
gegroeid. Het gaat om LinkedIn, Facebook en Twitter. Ook is de VOO begonnen met het inzetten 
van Instagram, vooral om over de ideële waarden van de VOO te communiceren.  
  
Op Facebook heeft de VOO inmiddels 642 volgers, op LinkedIn zijn dit er 834 en op Twitter de 
meeste namelijk 3.326 volgers. Op Instagram zijn we net begonnen met 77 volgers. In 2021 werd 
met regelmaat gepost, het aantal reacties en deelacties nam toe ten opzichte van 2020.  
 

Media-aandacht via derden 
Ook bleek dat journalisten de VOO sneller wisten te vinden dan het jaar ervoor. We sturen zelf 
regelmatig persberichten naar buiten en werden regelmatig benaderd zonder zelf een persbericht te 
hebben verstuurd. Ook plaatste de VOO maandelijks berichten via de website en sociale 
mediakanalen van de Nationale Onderwijsgids. Ook dit leverde meer verkeer op naar onze eigen 
kanalen. 
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Persberichten  
  
4 maart 2021 
VVOOOO  zzeett  oopp  eeeenn  rriijj  wweellkkee  pprrooggrraammmmaa''ss  ggooeedd  zziijjnn  vvoooorr  hheett  ((ooppeennbbaaaarr))  oonnddeerrwwiijjss  
  
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft de afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s, 
websites en ingevulde kieswijzers van politieke partijen onderzocht op de wijze hoe zij het openbaar 
onderwijs willen verbeteren. De programma’s zijn vervolgens beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. 
Hoe meer concrete plannen de partijen hebben in de richting waar de VOO voor staat, hoe meer 
punten de partijen konden krijgen. D66 komt bovenaan met een 7, daarna volgen vier partijen met 
een 6,5. 
 
OOnnddeerrzzoocchhttee  pprrooggrraammmmaappuunntteenn  
Zestien politieke partijen werden onderzocht, die volgens de meest gangbare peilingen minstens één 
zetel zouden kunnen halen. Deze zijn in onderstaande tabel, samen met hun score, te vinden. Partijen 
kunnen minimaal 0 en maximaal 10 punten halen. De tien onderwerpen waar de VOO naar heeft 
gekeken zijn staan hieronder, in de PDF onderaan dit bericht is meer uitleg te vinden over de scores 
en gemaakte keuzes. De VOO heeft gekeken naar standpunten op gebied van: 
 

• Het veranderen van het onderwijssysteem. 
• De aanpak van kinderarmoede. 
• Het versterken van de rol van de medezeggenschapsraad. 
• Het versterken van de positie van ouderorganisaties. 
• Het verbeteren van het salaris van leerkrachten en docenten. 
• Uitstellen van het keuzemoment voor basisschoolleerlingen voor vervolgonderwijs. 
• Invulling geven aan burgerschap op school. 
• Aanpakken van privaatonderwijs door hulp van leerlingen ook na schooltijd. 
• Verbeteren van de leerprestaties en verankering recht van leerlingen op onderwijs. 
• Versterking van de positie van het openbaar onderwijs. 

 
DD6666  mmeeeessttee  ppuunntteenn,,  vviieerr  aannddeerree  ppaarrttiijjeenn  vvllaakkbbiijj  
De politieke partij D66 komt bij de verkiezing met een 7 als beste partij uit de bus. Op korte afstand 
volgen Volt, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren op de tweede plaats. Ook de Partij van de 
Arbeid en de ChristenUnie krijgen een voldoende. Alle overige partijen halen geen voldoende en 
besteden dus weinig aandacht aan de tien genoemde punten. 
D66 voert de lijst aan, omdat de partij op heel veel punten die de VOO belangrijk vindt concrete 
plannen heeft. De partij wil de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs dichten, het 
selectiemoment uitstellen en noemt concreet het leerrecht voor leerlingen. Aandacht voor het belang 
van het openbaar onderwijs is onvoldoende. 
 
ZZwwaarree  oonnvvoollddooeennddeess  vvoooorr  FFvvDD,,  JJAA2211  eenn  5500PPlluuss  
Forum voor Democratie en JA21 halen slechts één punt en 50Plus 1,5 punt. Dit komt vooral omdat 
deze partijen nauwelijks aandacht besteden aan het onderwijs in hun programma. Andere partijen 
besteden wel aandacht aan onderwijs, maar doen weinig concrete uitspraken of diens visie staat 
haaks op de tien punten die de VOO heeft geformuleerd. 
 
Uitleg over de scores van de verschillende partijen vindt u in de PDF ‘Uitleg score per partij’. Voor 
meer informatie over het onderzoek, kunt u de PDF ‘Scorekaart politieke partijen TK2021’ bekijken.
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22 maart 2021 
WWeeeekk  vvaann  OOppeennbbaarree  SScchhoolleenn  ––  wwaaaarr  vveerrhhaalleenn  ssaammeennkkoommeenn 
 
Vandaag start de ‘Week van Openbare Scholen’. Slogan van de week is ‘waar verhalen 
samenkomen’. Scholen organiseren tijdens deze week samen met leerlingen diverse acties rondom 
de kernwaarden van het openbaar onderwijs, om het karakter van hun school te laten zien. Zo 
houden zij een dialoog of debatmiddag, organiseren (online) bijeenkomsten voor ouders, of zetten 
acties uit in de buurt van de school. 
  
De Week van Openbare Scholen wordt georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs en 
VOS/ABB. Dit jaar worden er voor het eerst activiteiten georganiseerd rondom de nieuwe 
kernwaarden van het openbaar onderwijs, die in juni 2020 zijn gelanceerd. 
  
GGeelliijjkkwwaaaarrddiigghheeiidd,,  vvrriijjhheeiidd  eenn  oonnttmmooeettiinngg  
De drie nieuwe kernwaarden - gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting- bieden scholen handvaten 
om activiteiten en lessen te organiseren waarbij iedereen zich welkom en betrokken voelt. Deze week 
is een mooie gelegenheid voor scholen om zichzelf te profileren en aan ouders en toekomstige 
leerlingen te laten zien waar zij voor staan. 
  
WWaaaarr  vveerrhhaalleenn  ssaammeennkkoommeenn  
De openbare school is een ontmoetingsplaats midden in de samenleving. Een plek waar verhalen 
samenkomen, waar kinderen en jongeren samen leven en samen leren. Ze geven samen vorm aan 
hun school als minisamenleving, waarin ruimte is voor ieders verhaal en democratische waarden. In 
de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de 
verbinding met de samenleving. Zo leren kinderen om te gaan met elkaars verschillen en belangrijker 
nog; leren zij dat verschillen er mogen zijn. 
  
VViiddeeooccaammppaaggnnee  
Vandaag is ook de videocampagne ‘Wat is jouw verhaal?’ gelanceerd, waarin mensen hun trots op 
het openbaar onderwijs uitspreken en hun eigen verhaal en ervaring delen. Iedereen kan een eigen 
video insturen of delen via sociale media. Deze week komen de video’s voorbij van docent en 
televisiepresentator Karim Amghar, Storyteller Pauline Seebregts en auteur Natascha van Weezel. 
Ook docenten, schoolleiders, bestuurders, ouder én leerling delen hun verhaal. 
De videocampagne loopt na deze campagneweek door om de mooie verhalen van het openbaar 
onderwijs zichtbaar te blijven maken voor iedereen. 
  
NNiieeuuwwee  lleessttoooollss  vvoooorr  hheett  ooppeennbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss  
Op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu zijn nieuwe gratis tools geplaatst die 
bruikbaar zijn voor verschillende doelgroepen in het primair en voortgezet onderwijs: leraren, 
directeuren, bestuurders, ouders en uiteraard leerlingen. De tools raken allemaal de kernwaarden 
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 
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13 april 2021 
22002211,,  ddee  SSttaaaatt  vvaann  hheett  OOnnddeerrwwiijjss::  wwaatt  nnuu??  
ONDER EMBARGO TOT MORGENOCHTEND 10.00 UUR 
 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met belangstelling en een zekere ontreddering 
kennisgenomen van de 'Staat van het Onderwijs' die de Inspectie van het Onderwijs vandaag 
presenteert. Veel waardering is er voor de poging die de Inspectie heeft ondernomen om ook, juist 
in dit moeilijke jaar een goed beeld te krijgen van hoe het er op scholen echt aan toegaat. De 
vereniging is geschrokken van de uitkomsten en dit geldt niet alleen voor de coronagerelateerde 
bevindingen, maar ook breder. 
 
Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: "Het viel natuurlijk enigszins te verwachten dat we negatieve 
effecten van corona al zouden kunnen zien. Zo baren de opgelopen achterstanden en dan met name 
die in de groepen 7 van het basisonderwijs, ons grote zorgen. Voor deze groep leerlingen zal een 
specifiek programma nodig zijn om hen voor te bereiden op het schooladvies in groep 8 om te 
voorkomen dat zij hier een (school)leven lang last van zullen houden." 
 
Positief is de VOO over het pleidooi van de Inspectie, dat in lijn is met dat van de Onderwijsraad, om 
ruimte te creëren voor focus op de basisvaardigheden. Ook de nadruk op kansengelijkheid én de 
stelling dat het reguliere onderwijs als publieke voorziening het schaduwonderwijs overbodig zou 
moeten maken, juicht de VOO van harte toe. 
 
De VOO is verrast over sommige resultaten die de Inspectie wel constateert, maar waar verder 
nauwelijks tot geen conclusies aan worden verbonden. De belangrijkste: 
 

• De grootste leerachterstanden zijn opgelopen in groep 7, waar maar 65% van de normale 
leergroei werd gerealiseerd. Het hardst getroffen werden de leerlingen met een migratie-
achtergrond, met laagopgeleide ouders en met ouders met een laag inkomen. Hier zal wat 
de VOO betreft gerichte actie op moeten volgen. 

• 14.000 leerlingen in groep acht kregen een lager schooladvies dan verwacht had mogen 
worden, omdat zij de eindtoets niet konden maken, ondanks oproepen om ‘kansrijk’ te 
adviseren. Er was al reden om kritisch te kijken naar de rol van het schooladvies, dat is nu 
nog urgenter geworden. En scholen in het voortgezet onderwijs zullen goed moeten (blijven) 
kijken naar de potentie van deze nieuwe brugklassers. 

• Het zicht op langdurig verzuim is verslechterd, omdat scholen geen verzuimmeldingen 
hoefden te doen. Dit is zorgwekkend gezien het grote -en de afgelopen jaren nog steeds 
stijgende- aantal thuiszitters (inmiddels naar schatting al rond de 20.000 kinderen). 

• 11 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft minstens één school die in 8 
van de afgelopen 10 jaar de minimale onderwijsresultaten niet realiseerde. De VOO vindt het 
onacceptabel dat dit jaar na jaar wordt geconstateerd, zonder dat er kennelijk actie op wordt 
ondernomen. 

• 20 procent van de scholen in het primair onderwijs en 16 procent van de scholen in het 
voortgezet onderwijs houdt zich niet aan de wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid 
omdat zij niet een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving aan de Inspectie 
verstrekken, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe. Dit illustreert dat er veel wordt 
gemeten en geïnspecteerd, maar dat er te weinig wordt gehandhaafd. 

 
De VOO roept de schoolbesturen op om zich rekenschap te geven van de inzichten van de Inspectie 
en daar gericht mee aan de slag te gaan. De VOO roept de Inspectie en waar nodig de Minister en 
de politiek op om zich niet neer te leggen bij ongewenste situaties, maar hun verantwoordelijkheid te 
nemen en in te grijpen. 
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3 juni 2021  
WWeebbiinnaarr  nniieeuuwwee  wweett  oouuddeerrbbiijjddrraaggee      
  
Op dinsdag 22 juni organiseert de VOO voor MR-leden een webinar over de vrijwillige ouderbijdrage 
in het onderwijs. Tijd: 19.30 tot 20.30 uur. Deelname is gratis. 
 
Per 1 augustus vindt een wetswijziging plaats over de vrijwillige ouderbijdrage op school. De 
wetswijzing houdt in dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die door de school 
worden georganiseerd, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
 
Leden van de MR hebben een belangrijke rol bij de vrijwillige ouderbijdrage en in dit webinar gaan 
we hier uitgebreid op in. Waar moet je als MR-lid op letten, wat zijn je rechten en wat moet er in de 
schoolgids worden vermeld. Maar ook willen we met dit webinar inspiratie en ideeën uitwisselen en 
met elkaar nadenken over hoe de wet op een positieve manier kan worden uitgelegd. 
 
Het webinar begint met een inleiding over de rol van de MR bij de vrijwillige ouderbijdrage en 
daarna is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 
 
De bijeenkomst wordt verzorgd door beleidsadviseurs Elles Verschoor en Janny Arends van de VOO. 
Via de website van de VOO kunt u zich inschrijven voor dit webinar. Ook is het mogelijk om van 
tevoren alvast een vraag in te sturen.
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5 oktober 2021 
VVeerreenniiggiinngg  OOppeennbbaaaarr  OOnnddeerrwwiijjss::  ‘‘TTiijjdd  vvoooorr  oonnttzzuuiilliinngg  vvaann  aarrttiikkeell  2233’’  
VOO-reactie op advies van Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet 
  
EEMMBBAARRGGOO  TTOOTT  55  ookkttoobbeerr  1177::0000  uuuurr  
 
De onderwijsraad poogt in een lijvig advies de grenzen én de reikwijdte van artikel 23 van de 
Grondwet scherper dan nu te formuleren. De VOO is tevreden over een aantal keuzes, waaronder 
het primaat van de democratische rechtstaat en de helder geformuleerde rechten van leerlingen. De 
belangrijkste discussie, die over artikel 23 zelf en specifiek de vrijheid van richting, wordt echter 
vermeden. De VOO vindt dat een gemiste kans. 
  
Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: "De Onderwijsraad neemt artikel 23 van de Grondwet als 
uitgangspunt. Sterker nog, in het advies noemt de Onderwijsraad zichzelf de 'hoeder van artikel 23'. 
Terwijl de Onderwijsraad zelf stelt dat de verzuiling voorbij is en er steeds meer aanwijzingen zijn dat 
een meerderheid van de Nederlanders inmiddels zover is, dat wat hen betreft op religie gebaseerd 
onderwijs zijn langste tijd heeft gehad, wordt deze discussie in dit advies helemaal vermeden. 
Kenmerk van een democratische rechtstaat is ook dat deze meebeweegt met veranderende 
opvattingen in de samenleving: ook de Grondwet. Dat is echt een gemiste kans. De VOO vindt het 
tijd voor een maatschappelijke discussie over artikel 23 en dan met name de vrijheid van richting 
daarbinnen." 
 
Sterk vindt de VOO de expliciete keuze van de Onderwijsraad om de democratische rechtstaat het 
primaat te geven in de discussie over de inrichting en invulling van het burgerschapsonderwijs op 
school. Dat de Onderwijsraad daarbij ook een concrete aanzet doet in het beschrijven wat dan de 
voor het onderwijs relevante kenmerken van die democratische rechtstaat zijn, past daar goed bij. 
 
Frijlink: "Ook stelt de Onderwijsraad nadrukkelijk dat het de opdracht is van álle scholen om 
leerlingen te leren vanuit hun eigen idealen, waarden en normen te functioneren in en bij te dragen 
aan de samenleving. De overtuiging die een school daar eventueel aan wil toevoegen komt op de 
tweede plaats. Los van het feit dat de VOO van mening is dat scholen als zodanig helemaal geen 
religieus of levensbeschouwelijk standpunt zouden moeten hebben, is deze keuze voor de rechten 
van de leerlingen wel een heel wezenlijke. Te vaak wordt in de praktijk vergeten dat leerlingen op 
school in samenspel met andere leerlingen en leerkrachten, hun éigen levensovertuigingen en mens- 
en maatschappijbeeld moeten ontwikkelen. De Onderwijsraad zet het belang hiervan nu gelukkig 
nadrukkelijk op de eerste plaats." 
 
Wel is de VOO nog bezorgd over de nadere uitwerking van deze principes. Kennelijk vindt de 
Onderwijsraad dat scholen ook met deze uitgangspunten nog steeds ruimte moeten hebben om 
bijvoorbeeld jongens en meisjes gescheiden les te geven, of meisjes te verplichten een rok te 
dragen. 
 
Frijlink: "Uiteindelijk geeft de Onderwijsraad zelf ook aan dat ontmoeting en samen leren en werken 
met andere mensen, cruciale elementen zijn in de ontwikkeling van kinderen. Dat komt dicht bij ons 
eigen motto: Samen leven, samen leren. De echte ontmoeting met kinderen met een andere 
achtergrond, op welk gebied dan ook, gunnen wij elk kind. Hopelijk komt die situatie voor alle 
kinderen met dit rapport weer een stapje dichterbij." 
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25 november 2021 
RReeaaccttiiee  VVOOOO  oopp  hheett  rraappppoorrtt  ‘‘GGrreennzzeenn  sstteelllleenn,,  rruuiimmttee  llaatteenn’’  OOnnddeerrwwiijjssrraaaadd  
Vereniging Openbaar Onderwijs: ‘Tijd voor ontzuiling van artikel 23’ 
 
In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de 
democratische rechtsstaat de grenzen én de reikwijdte van artikel 23 van de Grondwet scherper dan 
nu te formuleren. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is tevreden over een aantal keuzes, 
waaronder het primaat van de democratische rechtsstaat en de helder geformuleerde rechten van 
leerlingen. De belangrijkste discussie, die over artikel 23 zelf en specifiek de vrijheid van richting, 
komt echter niet aan bod. Dat is een gemiste kans. 
 
De samenleving is ontzuild, maar de vrijheid van richting staat in het advies niet ter discussie. Het 
advies noemt artikel 23 een ‘levend concept’, maar kennelijk niet op dit punt. Het bevreemdt de 
VOO dat de Onderwijsraad zichzelf typeert als de hoeder van het grondwetsartikel, maar 
tegelijkertijd miskent dat ook een grondwet in de tijd hoort mee te bewegen met grote 
maatschappelijke veranderingen. Ook dat is immers een kenmerk van een democratische rechtsstaat. 
 
VVrriijjhheeiidd  vvaann  rriicchhttiinngg  eenn  vvrriijjhheeiidd  vvaann  iinnrriicchhttiinngg  
 
Het aandeel scholen op religieuze grondslag volgt de ontwikkelingen in de samenleving niet, of op 
zijn best met grote vertraging. Tussen 1990 en 2018 daalde het aantal mensen dat zich in Nederland 
identificeerde als rooms-katholiek of protestant van 58% naar 38%. In de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar 
rekent nog geen 23% zich tot een van die beide religies[1]. Het aantal leerlingen dat protestants of 
katholiek onderwijs volgde daalde in die periode slechts van 62% naar bijna 56%[2]. Niet vreemd dat 
er steeds meer aanwijzingen zijn dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat op 
religie gebaseerd onderwijs moet verdwijnen[3]. 
 
In 1917 beoogden onze grondwetgevers de richting van scholen te laten aansluiten bij de wensen 
van ouders, om zo een afspiegeling te zijn van de samenleving. In die tijd stemde ruim de helft van 
Nederland op een christelijke partij; dit jaar was dat nog 15%. Anno 2021 zou de keuze van ouders 
een heel ander scholenlandschap opleveren dan de nu historisch gegroeide situatie. De 
Onderwijsraad signaleert dat een groot deel van de scholen op religieuze grondslag de afgelopen 
decennia van karakter is veranderd en veralgemeniseert. Het signaleren van die erosie maakt het des 
te opmerkelijker dat de belangrijkste discussie, die over artikel 23 zelf en specifiek de vrijheid van 
richting, ontbreekt. De VOO vindt dat een gemiste kans. Het hoeft geen betoog dat de VOO af wil 
van die vrijheid van richting; deze is immers gebaseerd op inmiddels achterhaalde uitgangspunten. 
Dat geldt overigens nadrukkelijk niet voor de vrijheid van inrichting: er moet volop ruimte blijven 
voor pedagogische keuzes en verschillen. 
 
De VOO vindt dat het tijd is voor een maatschappelijke discussie over artikel 23 en dan met name de 
vrijheid van richting daarbinnen. Het onlangs ingediende voorstel tot aanpassing van dat artikel 
draagt bij aan die discussie en is een stap in de goede richting, maar wat de VOO betreft niet 
voldoende. Wijzigingen van de Grondwet zijn echter niet eenvoudig en in Nederland een kwestie van 
zeer lange adem. En dus zijn er voor de korte termijn ook stappen nodig binnen de grondwettelijke 
beperkingen. Zolang er scholen op religieuze grondslag zijn zou toch tenminste periodiek getoetst 
moeten worden of die nog aansluiten bij de wensen van ouders, bijvoorbeeld via een 
ouderraadpleging over de grondslag van de school. Dat zou wat de VOO betreft al een belangrijke 
stap zijn richting artikel 23 als ‘levend concept’. 
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VVeerrhhoouuddiinngg  ttuusssseenn  ooppeennbbaaaarr  eenn  bbiijjzzoonnddeerr  oonnddeerrwwiijjss  iinn  NNeeddeerrllaanndd  
 
In lijn met de Grondwet vindt de Onderwijsraad dat openbaar onderwijs overal binnen redelijke 
afstand beschikbaar moet zijn, ‘alomtegenwoordig’. ‘Dit veronderstelt dat er overal in het land 
toegang tot openbaar primair en voortgezet onderwijs is en blijft’, aldus het advies. Maar wat is 
eigenlijk de consequentie van dit standpunt? De praktijk is namelijk anders. Toegankelijk openbaar 
onderwijs ontbreekt in bepaalde regio’s, bijvoorbeeld bij het voortgezet onderwijs in Zeeuws-
Vlaanderen en Noord- en Midden-Limburg en het speciaal onderwijs in het zuiden van het land. Dan 
geldt een acceptatieplicht voor de niet-openbare scholen, maar dat lost het fundamentele probleem 
niet op. Zeker in een tijd van ontzuiling is dat onwenselijk en onacceptabel. De laatste school in een 
regio moet openbaar zijn. Of zoals Paul Zoontjes schreef in zijn standaardwerk over Onderwijsrecht: 
“Bijzonder onderwijs mag er weliswaar zijn, maar openbaar onderwijs móet er zijn”. 
 
BBuurrggeerrsscchhaappssooppddrraacchhtt  
 
Scholen op religieuze grondslag dragen volgens de Onderwijsraad in zeer beperkte mate bij aan 
sociaaleconomische of etnische segregatie[4]. De Inspectie voor het Onderwijs wees er eerder op dat 
in vrijwel alle steden ‘klein religieuze’ scholen (o.a. Islamitische, Hindoestaanse of Joodse scholen) 
een relatief grote bijdrage leveren aan etnische segregatie[5]. Protestants-christelijke en rooms-
katholieke scholen dragen volgens de cijfers niet bij aan segregatie, maar versterken wel een andere 
scheidslijn tussen leerlingen, op basis van religie. Dat valt buiten de gehanteerde definities van 
segregatie, maar betekent wel degelijk dat kinderen met verschillende (religieuze) achtergronden 
elkaar minder vaak tegenkomen. Ze krijgen niet de kans elkaar te leren kennen en te leren om te 
gaan met hun onderlinge verschillen. Daar mist het onderwijs kansen om de burgerschapsopdracht 
uit te voeren, om leerlingen voor te bereiden op het functioneren in een pluriforme samenleving. De 
VOO kiest radicaal voor ‘Samen leven, samen leren’, voor een onderwijssysteem waarin kinderen van 
ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan en met en van elkaar leren over 
uiteenlopende religies en levensovertuigingen. De echte ontmoeting met kinderen met een andere 
achtergrond, op welk gebied dan ook, is van belang voor elk kind. 
 
Met het oog op die burgerschapsopdracht is het goed dat de Onderwijsraad de democratische 
rechtsstaat als vertrekpunt kiest en centraal stelt in de verplichte kern die op alle scholen aan bod 
moet komen. De eigen visie voegt de school daaraan toe, ‘en niet andersom’, aldus het advies. In de 
illustratie daarbij zien we rond de gemeenschappelijke kern de cirkel van de vrije ruimte, waarvan de 
democratische rechtsstaat de buitengrens bepaalt. Ook in de vrije ruimte mag een school daar niet 
tegenin gaan. In theorie klinkt dat natuurlijk mooi, maar het is de vraag hoe dat er in de praktijk 
uitziet. Is het onderscheid eigenlijk wel te maken? Is de grens tussen die beide cirkels voor leerlingen 
wel zichtbaar? 
 
In een interview sprak voorzitter Hooge van de Onderwijsraad over een ‘stevige kern’[6], maar het 
valt op dat de binnenste cirkel in het model vrij klein is. De ruimte eromheen is beduidend groter. 
Wie vanuit de kern rondkijkt ziet aan alle kanten de visie van de school. Waar is het uitzicht op de 
wereld daarbuiten? Het advies geeft een concrete aanzet voor het beschrijven van voor het onderwijs 
relevante kenmerken van die democratische rechtsstaat. 
 
Terecht pleit het advies voor het preciezer aangeven waar scholen aandacht aan moeten besteden in 
de kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, de samenstelling van profielen en generieke 
kwalificatie-eisen. Dat zijn noodzakelijke vervolgstappen die meer houvast kunnen bieden. De 
recente berichtgeving over zelfcensuur van educatieve uitgevers maakt duidelijk hoe ingewikkeld dit 
is[7]. Zelfs met duidelijke kerndoelen en eindtermen kan de uitwerking daarvan in lesmateriaal nog 
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tot een beperkte blik op de werkelijkheid leiden. Daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
scholen die lesmateriaal selecteren en uitgevers die het produceren. 
 
RReecchhtteenn  eenn  vvrriijjhheeiidd  vvaann  lleeeerrlliinngg  
 
De VOO vindt het van groot belang dat leerlingen op school in samenspel met andere leerlingen en 
leerkrachten, hun éigen levensovertuigingen en mens- en maatschappijbeeld kunnen ontwikkelen. 
Uiteindelijk gaat het om de rechten van individuele leerlingen. De Onderwijsraad benadrukt dat 
terecht: ‘vooral de rechten en vrijheden van het kind stellen grenzen aan het handelen van de school 
en de vrijheid van ouders. Denk aan de godsdienstvrijheid van het kind en de vrijheid van een kind 
om een eigen mening te vormen.’ Het door de overheid gefinancierde onderwijs moet die 
kinderrechten serieus nemen en zich daar actief voor inzetten. Dat betekent dat er voor elke leerling 
ruimte moet zijn de door de school ‘voorgehouden’ overtuiging niet te volgen. Het wordt echter 
problematisch als in het advies van de Onderwijsraad daarop volgt dat de school leerlingen ruimte 
moet laten om buiten school niet naar de overtuiging te leven. Is binnen scholen op religieuze 
grondslag de godsdienstvrijheid van kinderen overdag opgeschort? Of wat betekent het concreet 
voor een homoseksuele leerling binnen de muren van een reformatorische school? Hier probeert de 
Onderwijsraad kool en geit te sparen. De voorbeelden zijn simpelweg niet in lijn met de eigen 
redenering. 
 
Wat is de ruimte van een leerling om de eigen identiteit te volgen wanneer er verplichtende 
voorschriften zijn over kleding of over de omgang met jongens of meisjes? Bovendien is er nog geen 
einde gekomen aan de omstreden identiteitsverklaringen, die veel verder gaan dan het opleggen 
van gedragsregels binnen de school. De Tweede Kamer heeft zich onlangs in een motie 
uitgesproken voor een verbod op dergelijke verklaringen. Het blijft echter de vraag of en wanneer 
dat verbod er ook echt komt. Een verbod zou in de praktijk neerkomen op een plicht om leerlingen 
te accepteren die de identiteit niet onderschrijven. Opmerkelijk genoeg toonde zelfs het Nederlands 
Dagblad zich op dit punt niet bevreesd: ‘Een school die alleen gelovige docenten benoemt, zal niet 
zo snel van kleur verschieten als leerlingen met andere overtuigingen worden toegelaten. Seculiere 
jongeren komen echt niet massaal naar een reformatorische school.’[8] 
 
De essentiële vraag is welke ruimte die leerlingen vervolgens krijgen om zichzelf te zijn. En 
omgekeerd geldt natuurlijk dat gelovige leerlingen zich veilig en erkend moeten weten in het 
openbaar onderwijs. In het openbaar onderwijs moet ieder kind welkom zijn en een volwaardige plek 
hebben. Terecht merkt de Onderwijsraad op dat ook daar ‘indoctrinatie vanuit een politieke 
ideologie of seculiere mens- en maatschappijvisie’, intimidatie en groepsdruk uit den boze is. 
Onderwijs verdraagt zich niet met het opleggen van opvattingen. Daarbij past dat aan leerlingen niet 
één bepaalde overtuiging wordt ‘voorgehouden’. En groepsdruk ontstaat gemakkelijk in cultureel-
religieus homogene scholen. In de rolverdeling tussen ouders en school is het prima als ouders hun 
overtuiging aan hun kind willen overdragen, het onderwijs zou juist een breder palet aan waarden en 
opvattingen moeten voorhouden. Ter voorbereiding op een samenleving waar je al die verschillende 
perspectieven zult gaan tegenkomen. 
  
LLeeeerrlliinnggeenn  cceennttrraaaall  sstteelllleenn  
 
De belangrijkste vraag is misschien wel hoe we ervoor zorgen dat al deze mooie uitgangspunten in 
praktijk gebracht worden. Ingrijpen bij misstanden is daarvoor niet voldoende, dan is het kwaad al 
geschied, zoals bij de gedwongen coming-out van leerlingen op scholengemeenschap Gomarus. De 
Onderwijsraad stelt voor om in het schoolplan verantwoording af te leggen over ‘mechanismen bij 
fricties’. Het schooljaarverslag zou een logischer plek voor verantwoording zijn, maar ook dat is 
onvoldoende. Niet alleen achteraf, maar juist aan de voorkant moet er duidelijkheid zijn over die 
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mechanismen. Scholen moeten, zoals de raad ook zegt, hun pedagogische verantwoordelijk nemen 
in de begeleiding van leerlingen die worstelen met spanningen tussen bijvoorbeeld geloof en hun 
eigen persoonlijkheid. Daarbij hoort de leerling centraal te staan, niet de overtuiging van de school. 
En bovenal moet het schoolklimaat veiligheid bieden. Juist op dat punt maakt de Onderwijsraad een 
terugtrekkende beweging door zich uit te spreken tegen de wettelijke zorgplicht voor de 
schoolcultuur voor het bevoegd gezag. De raad noemt het ‘een uiterst open en onbepaalde norm, 
vooral doordat ‘schoolcultuur’ een weinig tastbaar iets is’. Het zou aan scholen zelf zijn om er aan te 
werken en er zouden daarvoor intern genoeg instrumenten zijn, zoals de medezeggenschap. 
 
De VOO prijst deze waardering voor de medezeggenschap, maar welke instrumenten heeft de MR 
dan precies als het onderwerp zo ‘weinig tastbaar’ is? Je kunt moeilijk volhouden dat het 
schoolklimaat heel belangrijk is en daarna niemand belasten met de zorg daarvoor. Het lijkt dan 
logischer en verstandiger de zorgplicht te laten bestaan en te zoeken naar meer tastbaarheid, parallel 
aan de nadere uitwerking van de burgerschapsopdracht. Hoe beter de waarborgen aan de voorkant 
zijn, hoe minder vaak handhaving achteraf nodig zal zijn. 
 
Het advies van de Onderwijsraad schept zeker enige duidelijkheid, vooral in de keuze voor de 
democratische rechtsstaat en de rechten van leerlingen. Volgens sommige reacties eindigt daarmee 
de discussie over artikel 23. Wat de VOO betreft is die evenwel pas net begonnen. Alle argumenten 
van de Onderwijsraad over gelijke kansen, gelijke behandeling, de onwenselijkheid van indoctrinatie 
en een veilig schoolklimaat maken dat ook duidelijk. Na de ontzuiling van de samenleving is wat de 
VOO betreft artikel 23 aan de beurt. 
 
RReeffeerreennttiieess  
 
[1] CBS, Religie in Nederland, 2020 en CBS-Statline, Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 
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[2] CBS Statline, Onderwijsinstellingen; levensbeschouwelijke grondslag. 
[3] Het Opiniepanel van EenVandaag peilde op 24 april 2019 dat 64% vindt dat ouders het zelf 
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(63%) vindt het een slechte zaak dat de overheid religieus onderwijs financiert. Onderzoeksbureau 
Peil.nl concludeerde op 15 september 2019 dat 59% vindt dat alle scholen op religieuze grondslag 
eigenlijk verboden moeten worden. 
[4] In de onderzoeken waar de Onderwijsraad naar verwijst is sprake van segregatie als een school 
veel leerlingen met een bepaalde sociaal economische of etnische achtergrond heeft. Segregatie 
naar religie valt buiten deze definitie. 
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20 december 2021 
WWee  hheebbbbeenn  eeeenn  rreeggeeeerraakkkkoooorrdd!!  
Over onderwijs: kansengelijkheid is de rode draad en dat is prachtig. En dan nu aan de slag! 
 
Waar het over onderwijs gaat, ademt het akkoord kansengelijkheid. Goed onderwijs voor álle 
kinderen. En hoe opmerkelijk het ook mag zijn, daar is in Nederland vandaag de dag helaas nog veel 
aan te doen. Dus het enthousiasme over de vele plannen zal snel wegebben, het zal gaan om de 
uitvoering. Er is werk aan de winkel en de VOO denkt en doet -als vanouds- graag mee. Kijken we 
naar de teksten in de onderwijsparagraaf: 
 
De basis moet op orde, te beginnen met effectief reken- en taalonderwijs. Nederland presteert op 
dit vlak al vele jaren slechter dan de meeste landen in de OESO en eigenlijk weet niemand precies 
hoe dit komt. Ontlezing (al dan niet door overmatig social- en ander mediagebruik) komt in alle 
ontwikkelde landen voor en is wel een probleem, maar geen verklaring voor onze relatieve 
verslechtering. Het is fijn dat het kabinet dit wil oplossen, maar het probleem is dat nog niemand 
weet wat de oorzaak is. Gelukkig gaat de Onderwijsraad hier in 2022 onderzoek naar doen en 
hopelijk levert dat wat houvast op voor de besteding van het miljard dat structureel klaarligt voor het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit.  
 
TTeekkoorrtt  vvaann  rruuiimm  1100..000000  lleeeerrkkrraacchhtteenn  rroonndd  22002277  
 
Een van de mogelijke en misschien wel meest voor de hand liggende oorzaken is het enorme 
lerarentekort. Dat is een bekend probleem, dat je eigenlijk ook wel ruim van tevoren kunt zien 
aankomen -de onderwijsinspectie voorspelt bij ongewijzigd beleid een tekort van ruim 10.000 
leerkrachten rond 2027– maar waar nog maar weinig aan is gedaan. Ook in dit regeerakkoord wordt 
er relatief weinig aandacht aan besteed. Het enige wat hier letterlijk over wordt gezegd is dat huidige 
leerkrachten gestimuleerd gaan worden om méér uren te werken. Het is zeer de vraag of dat gaat 
helpen. 
 
DDiicchhtteenn  vvaann  lloooonnkkllooooff  lleeeerrkkrraacchhtteenn  ppoo  eenn  vvoo  
 
Gelukkig worden er andere maatregelen aangekondigd die waarschijnlijk meer zoden aan de dijk 
gaan zetten. De meest opvallende: het dichten van de loonkloof tussen po-leerkrachten en 2e graads 
leerkrachten in het voortgezet onderwijs, op basis van het idee dat voor beide bevoegdheden een 
gelijkwaardige (HBO)opleiding vereist is. Een verstandige keus, omdat uit onderzoek van alweer de 
OESO blijkt dat salarisverhoging, van alle maatregelen die je kunt nemen om het vak van leerkracht 
aantrekkelijk te maken, het meest effectief is. Het zorgt ervoor dat meer studenten instromen in de 
lerarenopleiding, dat meer studenten de studie afmaken, dat meer studenten na hun studie ook 
daadwerkelijk leerkracht worden en tot slot dat leerkrachten langer leerkracht blijven. Kortom, wat je 
er verder ook van mag vinden, als we willen dat het lerarentekort wordt opgelost, dan moeten de 
salarissen omhoog. Van alle leerkrachten en er zal dus meer moeten worden gedaan dan het dichten 
van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Of het regeerakkoord dat óók beoogt is 
nog onduidelijk. Wel wordt aangegeven dat de salarissen van leerkrachten en schoolleiders op 
scholen met veel leerachterstanden omhoog moeten. Waarschijnlijk omdat we weten dat de grootste 
problemen, zowel van achterstanden als van het lerarentekort, neerslaan bij achterstandsscholen in 
achterstandsgebieden. Met kinderen uit gezinnen met lage inkomens en opleidingen, veel met een 
(niet-westerse) migratieachtergrond.  
 
Dus het gaat wellicht íets helpen, maar net als bij de uitvoering van de NPO zal het grootste 
probleem daarbij -weer- zijn dat er niet genoeg mensen zijn. Zo bezien is het probleem minstens óók 
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een volkshuisvestingsprobleem en óók een armoedeprobleem, waar breder dan alleen vanuit 
onderwijsperspectief aandacht voor moet zijn.  
 
AArrmmooeeddee  hheeeefftt  ooookk  iinnvvllooeedd  oopp  lleeeerrpprreessttaattiieess  
 
Het is dan ook goed om te zien dat in het regeerakkoord en niet alleen in de onderwijsparagraaf, 
relatief veel aandacht wordt gegeven aan armoede: ontstaan, voorkomen en oplossen. En dat is 
goed, want kinderen die in armoede opgroeien presteren op school niet optimaal. Dus als je 
kansengelijkheid serieus neemt moet je daar iets aan doen en gelukkig gaat het nieuwe kabinet dat 
doen. Het zou mooi zijn als in de aankomende kabinetsperiode ook wordt geregeld dat elke school 
armoedebeleid moet formuleren in het schoolplan, zoals de VOO bepleit. Daarover moeten alle 
betrokkenen op school, schoolleiding, leerkrachten, maar ook leerlingen en zeker ouders, met elkaar 
in gesprek.  
 
Dat is iets wat het regeerakkoord ook beoogt te versterken: de inspraak en betrokkenheid van alle 
partijen die bij de school betrokken zijn. Zeker de ouderbetrokkenheid kan wel wat versterking 
gebruiken. De afgelopen twee jaar is die er niet op vooruit gegaan; corona heeft er bij veel scholen 
voor gezorgd dat ouders actief buiten de deur worden gehouden. Het akkoord laat open hóe dat 
dan moet gebeuren, maar het ligt voor de hand dat de ouderorganisaties daar een belangrijke rol in 
spelen. De VOO pakt die handschoen graag op en wil met het ministerie nadenken over de beste 
manier om daar invulling aan te geven.  
  
DDee  ppoossiittiiee  vvaann  ddee  MMeeddeezzeeggggeennsscchhaappssrraaddeenn  
 
Als het gaat over versterking van de inspraak van ouders en leerlingen, gaat het natuurlijk over de 
positie van de medezeggenschapsraden. Het is goed dat het akkoord dat benoemt. Tegelijk is het 
dan opmerkelijk dat de keuze om de MR instemmingsbevoegdheid te geven op de begroting níet in 
het akkoord terug is te vinden. Dit stond wel in het vorige akkoord en het gevallen kabinet was al een 
eind met de voorbereiding van deze wetgeving. De VOO gaat er dan ook vanuit dat deze 
wetswijziging nu binnenkort naar de Raad van State zal worden gestuurd voor advies, zodat deze 
bevoegdheid voor de medezeggenschap snel wettelijk kan worden vastgelegd.  
 
GGrraattiiss  ddeevviicceess  wwoorrddeenn  nniieett  ggeennooeemmdd  
 
Ook al onderwerp van gesprek was de vraag of devices (laptops, chromebooks), in de bekostiging 
van scholen terecht zou moeten komen. Minister Slob had becijferd dat dit initieel 194 miljoen zou 
gaan kosten, peanuts op de bedragen waar het in deze begroting over gaat, maar heel belangrijk 
weer vanuit het perspectief van kansengelijkheid. In het akkoord wordt hier niets over gezegd; wat 
ons betreft geen reden om het daarbij te laten. Onderwijs in Nederland moet gratis zijn, inclusief alle 
daarvoor benodigde leermiddelen.  
 
GGrroonnddwweettsswwiijjzziiggiinngg  vvaann  aarrttiikkeell  2233  vvaann  ttaaffeell  
 
Niet onverwacht, maar wel jammer, is de zin over artikel 23 van de grondwet: “Onderscheid bij 
toelating vanwege de grondslag van de school mag niet tegelijk direct onderscheid inhouden op 
grond van ras, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Daarmee is er geen noodzaak 
om artikel 23 Grondwet aan te passen.” Je moet deze zin drie keer lezen om te begrijpen wat er 
staat. Kennelijk vindt het nieuwe kabinet dat onderscheid op basis van religie of levensovertuiging 
wel mag bij toelating op een school. Ook over leerrecht wordt met geen woord gerept. Daarmee lijkt 
het doek voor het voorstel tot grondwetswijziging van artikel 23 dat is ingediend door Kamerlid De 
Hoop al gevallen voordat het überhaupt wordt behandeld…  
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EEnn  ddaann  nnuu  aaaann  ddee  ssllaagg!!  
 
De VOO is blij met de vele aangekondigde maatregelen die kansengelijkheid bevorderen, zoals het 
stimuleren van brede en verlengde brugklassen (hoewel het beter was geweest om het 
selectiemoment een aantal jaar naar achter te verplaatsen), een rijke schooldag, stimuleren van voor- 
en vroegschoolse educatie (maar hoe is de vraag, want veel gemeentes worstelen hier nu al mee), en 
het nog toegankelijker maken van de kinderopvang. Sommige maatregelen zullen werken, andere 
niet, maar de grote rode draad: gelijke kansen voor álle kinderen wordt geloofwaardig neergezet. 
Dat is prachtig. En dan nu aan de slag! Wij dragen daar de komende vier jaar graag ons steentje aan 
bij.  
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Nieuwsberichten VOO 
 
Tegenwoordig zijn niet persberichten, maar de website, ondersteund door sociale media vaak de 
belangrijkste manier om een standpunt, of mening kenbaar te maken. Daarom hieronder een 
overzicht van de onderwerpen die de VOO in 2021 op haar website heeft besproken. 
 
1155  jjaannuuaarrii  22002211  
Reactie VOO op wetsvoorstel Leerrecht 
 
1188  jjaannuuaarrii  22002211  
VOO en VOS/ABB organiseren De Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen 
 
2266  jjaannuuaarrii  22002211  
(G)MR heeft actieve rol bij reserves schoolbesturen 
 
2266  jjaannuuaarrii  22002211  
Brief van ouderorganisaties naar kamerfracties 
 
44  ffeebbrruuaarrii  22002211  
Nieuwe handreiking corona en medezeggenschap 
 
1188  ffeebbrruuaarrii  22002211  
Reactie VOO op Nationaal Plan Onderwijs 
 
2233  ffeebbrruuaarrii  22002211  
Ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleid op school 
 
44  mmaaaarrtt  22002211  
D66 scoort hoogst op VOO-verkiezingsmeting 
 
2222  mmaaaarrtt  22002211  
Vandaag start de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen 
 
2255  mmaaaarrtt  22002211  
VOO pleit voor verdergaande aanpassingen WMS 
 
11  aapprriill  22002211  
Handreiking voor MR over Nationaal Programma Onderwijs 
 
77  aapprriill  22002211  
Wetswijziging ouderbijdrage per 1 augustus  
 
1144  aapprriill  22002211  
2021, de Staat van het Onderwijs: wat nu 
 
2211  aapprriill  22002211  
Onderzoek LAKS en VOO: bij de helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen
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2222  aapprriill  22002211  
Nieuwe benchmark nuttig voor (G)MR 
 
2266  aapprriill  22002211  
Steeds vaker ambtelijk secretarissen in onderwijs 
 
2211  mmeeii  22002211  
VOO neemt deel aan livestream GMR Fluvium Openbaar Onderwijs 
 
2266  mmeeii  22002211  
Opening voortgezet onderwijs is zaak van bestuur en MR 
 
2266  mmeeii  22002211  
VOO draagt bij aan online talkshow: Burgerschap in beweging 
 
11  jjuunnii  22002211  
VOO organiseert webinar over nieuwe wet ouderbijdrage 
 
33  jjuunnii  22002211  
VOO stuurt met andere ouderorganisaties verbetervoorstellen onderwijs naar informateur Hamer 
 
1144  jjuunnii  22002211  
VOO geeft advies over besteding Nationaal Plan Onderwijs 
 
1144  jjuunnii  22002211  
VOO stuurt met andere organisaties brief naar Kamercommissie over wet Bestuurlijke harmonisatie 
beroepsonderwijs 
 
2222  jjuunnii  22002211  
LAKS, O&O en VOO doen onderzoek naar rol MR bij NPO 
 
2255  jjuunnii  22002211  
Eerste Kamer akkoord met nieuwe burgerschapswet 
 
99  jjuullii  22002211  
Reactie op voorgestelde wijziging artikel 23 van de Grondwet 
  
2266  aauugguussttuuss  22002211  
VOO adviseert over actuele onderwerpen in het activiteitenplan 
 
55  ookkttoobbeerr  22002211  
VOO over advies onderwijsraad: ‘Tijd voor ontzuiling van artikel 23’ 
 
1111  ookkttoobbeerr  22002211  
Bareld de Vries 
 
2244  nnoovveemmbbeerr  22002211  
Reactie VOO op rapport onderwijsraad: Tijd voor ontzuiling van artikel 23 
  
1144  ddeecceemmbbeerr  22002211  
Reactie VOO: ‘Zorgen over toename marktwerking op het onderwijs’
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Column Marco 
 
Sinds juni 2021 is bestuurder Marco Frijlink een column gestart waarin hij terugblikt op wat er speelt 
in het onderwijsveld en verwerkt hier zowel zijn eigen visie als de standpunten van de VOO in.  
Hieronder staan de publicatiedata en onderwerpen.  
 
1188  jjuunnii  22002211  
Ontwikkelingen rondom de vrijwillige ouderbijdrage 
 
2255  jjuunnii  22002211  
Burgerschap: een kwestie van doen 
 
22  jjuullii  22002211  
Fusies: als MR moet je ondersteuning inschakelen! 
 
99  jjuullii  22002211  
Ouderbijdrage II 
 
1166  jjuullii  22002211  
Scholen: ouders zijn uw bondgenoot 
 
2244  sseepptteemmbbeerr  22002211  
De armoede groeit en dat merk je op school 
 
11  ookkttoobbeerr  22002211  
Pesten en benchmarks: de werkelijkheid achter de cijfers 
 
88  ookkttoobbeerr  22002211  
Artikel 23, en de vrijheid van richting 
 
1155  ookkttoobbeerr  22002211  
Zelfcensuur in schoolboeken: stop ermee! 
 
55  nnoovveemmbbeerr  22002211  
Achterstanden inhalen of vertraging accepteren? 
 
1122  nnoovveemmbbeerr  22002211  
Leerplicht en leerrecht 
 
1199  nnoovveemmbbeerr  22002211  
De verborgen kosten van onderwijs 
 
1100  ddeecceemmbbeerr  22002211  
Uitgeverijen proberen gegiechel te voorkomen 
 
1177  ddeecceemmbbeerr  22002211  
We hebben een regeerakkoord 
 


