
 

 
 

Aan Redactie Argos 

 

Zeist, 20 juli 2016 

 

Geachte redactie, 

Zoals wij telefonisch al besproken hebben, reageer ik 
aantal zaken die in de uitzending van maandag 18 juli naar voren kwam. 
ik nog enkele beleidsmedewerkers gevonden die hebben meegelezen
heeft de tekst vanuit zijn vakantieadres gelezen

 

De uitzending van Argos is gewijd de Van Dijckschool. Deze school viert volgend jaar haar 100
jarig bestaan. Overigens betekent dat niet dat de school al 100 jaar onder het bestuur van 
WereldKidz valt, er zijn diverse voorgangers geweest.

175 ouders van de Van Dijckschool heb
bij de Theresiaschool in Bilthoven. 
valt onder het bestuur van Delta. Dit is een bestuur voor bijzonder onderwijs. 
Aan de overgang van de leerli
eigenlijk niet veel merken van het feit dat zij naar een dependance van de Theresiaschool zijn 
overgegaan. WereldKidz heeft ermee ingestemd dat de leerlingen in hun huidige schoolgebouw 
onderwijs krijgen, zo mogelijk van de huidige leerkrachten. 
 
WereldKidz is transparant: de begrotingen en jaarverslagen zijn openbaar. Jaarlijks zijn ze 
onderwerp van gesprek met de 6 gemeenten.
In uw uitzending wijst u op het verleden van WereldKidz, daar waar het gaat om de financiële 
situatie in 2013. WereldKidz heeft 3 jaar geleden een nieuwe bestuurder aangetrokken, die 
ermee werd geconfronteerd dat er 4 miljoen teveel was uitgegeven. De bestuurder heeft de 
inspectie hierover ingelicht en er is onderzoek gedaan. Zoals u in de uitzending al aangaf, bleek 
dat het geld voor onderwijs is gebruikt. Er is dus gewoon te veel uitgegeven, terwijl dat niet kon.
Er moest worden ingegrepen, en dat is ook gebeurd. 
gebruik gemaakt van het sociaal plan. 
 

 

Zoals wij telefonisch al besproken hebben, reageer ik als woordvoerder van WereldKidz 
aantal zaken die in de uitzending van maandag 18 juli naar voren kwam. Binnen WereldKidz heb 
ik nog enkele beleidsmedewerkers gevonden die hebben meegelezen en ook de bestuurder 
heeft de tekst vanuit zijn vakantieadres gelezen. 

gos is gewijd de Van Dijckschool. Deze school viert volgend jaar haar 100
jarig bestaan. Overigens betekent dat niet dat de school al 100 jaar onder het bestuur van 
WereldKidz valt, er zijn diverse voorgangers geweest. 

175 ouders van de Van Dijckschool hebben twee maanden geleden hun kinderen ingeschreven 
bij de Theresiaschool in Bilthoven. Dit is ook gecommuniceerd in de regionale pers. 
valt onder het bestuur van Delta. Dit is een bestuur voor bijzonder onderwijs. 
Aan de overgang van de leerlingen heeft WereldKidz volledig meegewerkt, zodat de leerlingen 
eigenlijk niet veel merken van het feit dat zij naar een dependance van de Theresiaschool zijn 
overgegaan. WereldKidz heeft ermee ingestemd dat de leerlingen in hun huidige schoolgebouw 

o mogelijk van de huidige leerkrachten.  

WereldKidz is transparant: de begrotingen en jaarverslagen zijn openbaar. Jaarlijks zijn ze 
onderwerp van gesprek met de 6 gemeenten. 
In uw uitzending wijst u op het verleden van WereldKidz, daar waar het gaat om de financiële 

heeft 3 jaar geleden een nieuwe bestuurder aangetrokken, die 
ermee werd geconfronteerd dat er 4 miljoen teveel was uitgegeven. De bestuurder heeft de 
inspectie hierover ingelicht en er is onderzoek gedaan. Zoals u in de uitzending al aangaf, bleek 

geld voor onderwijs is gebruikt. Er is dus gewoon te veel uitgegeven, terwijl dat niet kon.
Er moest worden ingegrepen, en dat is ook gebeurd. Medewerkers hebben in 2013 vrijwillig 
gebruik gemaakt van het sociaal plan.  
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Samen met de medewerkers en de ouders (soms rechtstreeks, soms via 
organisatorisch, kwalitatief en onderwijsinhoudelijk hard gewerkt aan de professionalisering 
van de scholen en het bestuur 
gemiddeld aantal leerlingen bijgesteld. Het aantal leerlingen per leerkracht bij WereldKidz was
op dat moment te laag ten opzichte van de overheidsbekostiging.

Ook zijn alle leerkrachten van WereldKidz 
mobiliteit plaatsgevonden. Dat betekent dat leerkrachten op andere scholen gingen werken,
dat er afscheid is genomen van leerkrachten die niet aan de landelijke standaard en de 
standaard van WereldKidz kunnen of willen voldoen. 
medewerkers, maar zij hebben de schouders eronder gezet. 
geweest. 
 
Om de span of control beheersbaar te maken, zijn de scholen ingedeeld in 
een clusterdirecteur. Alle toen 
solliciteren op deze beschikbare functies. Bij d
ouders betrokken, die zitting 
zo’n BAC is besloten of iemand wel of niet in aanmerking kwam voor de directeursfunctie. 
was dus geen eenzijdig besluit van de bestuurder. 
kwamen, besloten vervolgens om bij WereldKidz te vertrekken, omdat zij niet onder hun 
vroegere collega wilden functioneren, of omdat zij het niet 
‘de BAC gekomen waren’. In een periode van veranderingen denken leidinggevenden 
ook na over hun eigen toekomst
gevonden. 
 
Daarnaast hebben optimaal functionerende leerkrachten de kans gekregen om te solliciteren op 
een schoolleidersfunctie. Ruim 20 leerkrachten hebben hier gebruik van gemaakt.
En ook financieel is er geacteerd, vaak op simpele wijze, bijvoorbeeld door alle contracten met 
leveranciers te herzien of op te zeggen
geresulteerd dat WereldKidz 
toezicht heeft ingetrokken. De inspectie heeft dit als volgt verwoord:

Op basis van positieve resultaten gedurende drie opeenvolgende jaren, voortgaande verbetering 
van liquiditeit en solvabiliteit, uitgebreide monitoring van tussentijdse resultaten en een 
positieve meerjarenbegroting is het aannemelijk dat de verbeteringen op genoemde onderdelen 
duurzaam is. 

Dit rapport is van juni 2016 en wordt binnenkort vastgesteld door de inspectie.

Samen met de medewerkers en de ouders (soms rechtstreeks, soms via de MR of de GMR) is er 
tatief en onderwijsinhoudelijk hard gewerkt aan de professionalisering 

en het bestuur van WereldKidz. Zo hebben we het aantal leerkrachten op een 
gemiddeld aantal leerlingen bijgesteld. Het aantal leerlingen per leerkracht bij WereldKidz was
op dat moment te laag ten opzichte van de overheidsbekostiging.  

le leerkrachten van WereldKidz uitgenodigd om zich nog beter te scholen, en er heeft 
Dat betekent dat leerkrachten op andere scholen gingen werken,

er afscheid is genomen van leerkrachten die niet aan de landelijke standaard en de 
standaard van WereldKidz kunnen of willen voldoen. Dit alles heeft veel gevraagd van de 
medewerkers, maar zij hebben de schouders eronder gezet. Ook de vakbonden zij

Om de span of control beheersbaar te maken, zijn de scholen ingedeeld in 7 clusters, met ieder 
een clusterdirecteur. Alle toen bij WereldKidz werkzame directeuren zijn uitgenodigd om te 
solliciteren op deze beschikbare functies. Bij de sollicitatiecommissies zijn ook leerkrachten en 
ouders betrokken, die zitting hadden in een zogenaamde BAC (benoemingsadviescommissie). In 
zo’n BAC is besloten of iemand wel of niet in aanmerking kwam voor de directeursfunctie. 

besluit van de bestuurder. Enkele directeuren die niet in aanmerking 
kwamen, besloten vervolgens om bij WereldKidz te vertrekken, omdat zij niet onder hun 
vroegere collega wilden functioneren, of omdat zij het niet konden accepteren dat zij niet door 

In een periode van veranderingen denken leidinggevenden 
ook na over hun eigen toekomst en hebben enkelen een interessantere baan buiten WereldKidz 

Daarnaast hebben optimaal functionerende leerkrachten de kans gekregen om te solliciteren op 
Ruim 20 leerkrachten hebben hier gebruik van gemaakt.

is er geacteerd, vaak op simpele wijze, bijvoorbeeld door alle contracten met 
leveranciers te herzien of op te zeggen en strakker te begroten. Alle acties hebben erin 

 nu in de zwarte cijfers is en dat de inspectie het verscherpt 
toezicht heeft ingetrokken. De inspectie heeft dit als volgt verwoord: 

Op basis van positieve resultaten gedurende drie opeenvolgende jaren, voortgaande verbetering 
t, uitgebreide monitoring van tussentijdse resultaten en een 

positieve meerjarenbegroting is het aannemelijk dat de verbeteringen op genoemde onderdelen 

Dit rapport is van juni 2016 en wordt binnenkort vastgesteld door de inspectie.
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Daarnaast hebben optimaal functionerende leerkrachten de kans gekregen om te solliciteren op 
Ruim 20 leerkrachten hebben hier gebruik van gemaakt. 
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Dit rapport is van juni 2016 en wordt binnenkort vastgesteld door de inspectie. 



 

 
 

Dan de geruchten over ‘zwijgcontracten
door middel van een vaststellingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst geeft aan dat je
gronden die tussen beide partijen zijn besproken
vaststellingsovereenkomsten

 
Partijen bewaren strikte geheimhouding over deze overeenkomst, tenzij openbaarmaking 
noodzakelijk is om uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken.
Partijen verplichten zich niet negatief over elkaar uit te laten.
 
Dit betreft dus een standaardbepaling
werkgever zich niet negatief over hem of haar uitlaat. 
alle werkgevers in Nederland gehanteerd.
 
Van Dijckschool 
Hebben al deze ontwikkelingen zijn weerslag op het onderwijs van WereldKidz? Gelukkig wel, 
anders zouden de veranderingen g
De meesten wel, maar ook een aant
grotere groep komen. Of ouders die gehecht zijn aan een lee
standaardeisen kan of wil voldoen.
 
WereldKidz heeft er hard aan gewerkt om de Van Dijckschool op een kwali
brengen. Dat was nodig, want het aantal leerlingen daalde
aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het belang van de kinderen, die veel meer 
uitdaging nodig hadden. Samen met ouders hebben we 
Het leiderschap moest beter verankerd worden en het vertrouwen bij de ouders moest worden 
hersteld. Dit alles vraagt moeilijke interventies, namelijk ingrijpen in team en 
niveau. Het raakt mensen persoonlijk
begrip voor.  

Helaas heeft WereldKidz de klus niet kunnen afmaken. 
van een nieuw team heeft geen draagvlak gevonden bij de ouders. 
Een kleine groep ouders is in co
ingestemd dat alle leerlingen welkom zouden zijn.
het belang van een rustige overgang voor de betrokken leerlingen hebben wij er toch aan 
meegewerkt. Door deze medewerking van WereldKidz 
met dezelfde leerkrachten en dezelfde groep 
bestuur. Alles lijkt hetzelfde, alleen hebben d
ander onderwijsrichting, namelijk bijzonder onderwijs in plaats van openbaar onderwijs. 

zwijgcontracten’. Van een aantal medewerkers is afscheid genomen 
door middel van een vaststellingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst geeft aan dat je

beide partijen zijn besproken - samen tot overeenstemming komt
en staat standaard in de slotbepaling deze passage

Partijen bewaren strikte geheimhouding over deze overeenkomst, tenzij openbaarmaking 
noodzakelijk is om uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken. 

verplichten zich niet negatief over elkaar uit te laten. 

Dit betreft dus een standaardbepaling, waarmee ook de werknemer verzekerd is dat de 
werkgever zich niet negatief over hem of haar uitlaat. Soortgelijke passages worden door vrijwel 

n Nederland gehanteerd. 

Hebben al deze ontwikkelingen zijn weerslag op het onderwijs van WereldKidz? Gelukkig wel, 
anders zouden de veranderingen geen zin hebben. Is iedereen met de veranderingen gelukkig? 

wel, maar ook een aantal niet. Ouders van wie het kind bijvoorbeeld in een iets 
grotere groep komen. Of ouders die gehecht zijn aan een leerkracht, die helaas niet aan de 
standaardeisen kan of wil voldoen. 

WereldKidz heeft er hard aan gewerkt om de Van Dijckschool op een kwalitatief hoger niveau te 
brengen. Dat was nodig, want het aantal leerlingen daalde ieder jaar. We werkten daar 
aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het belang van de kinderen, die veel meer 

Samen met ouders hebben we een verbeterplan opgesteld.
Het leiderschap moest beter verankerd worden en het vertrouwen bij de ouders moest worden 
hersteld. Dit alles vraagt moeilijke interventies, namelijk ingrijpen in team en 

mensen persoonlijk. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, daar hebben wij alle 

de klus niet kunnen afmaken. Het verbeterplan en de samenstelling 
van een nieuw team heeft geen draagvlak gevonden bij de ouders.  
Een kleine groep ouders is in contact getreden met een ander schoolbestuur, d

alle leerlingen welkom zouden zijn. Deze gang van zaken betreuren wij, maar in 
het belang van een rustige overgang voor de betrokken leerlingen hebben wij er toch aan 

medewerking van WereldKidz kon de overstap snel worden gemaakt: 
en dezelfde groep in hetzelfde schoolgebouw onder een ander 

Alles lijkt hetzelfde, alleen hebben deze ouders met de overstap ook 
, namelijk bijzonder onderwijs in plaats van openbaar onderwijs. 
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hersteld. Dit alles vraagt moeilijke interventies, namelijk ingrijpen in team en op leidinggevend 
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Daarmee is openbaar onderwijs uit Bilthoven verdwenen
toekomst. 
 
Veranderingsprocessen kosten tijd en doen pijn. WereldKidz kwam van ver 
weg. WereldKidz nodigt altijd 
de school.  
Onze focus blijft altijd de leerling. En die heeft het naar zijn zin, ook bij de Van Dijckschool. In 
een leerlingenenquête die in het voorjaar is gehouden 
leerlingen.   
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van WereldKidz
Grada Huis 
woordvoerder 

 
 

 

 

 

Daarmee is openbaar onderwijs uit Bilthoven verdwenen en ook de keuze voor 

Veranderingsprocessen kosten tijd en doen pijn. WereldKidz kwam van ver en is op de goede 
WereldKidz nodigt altijd ouders en leerkrachten uit om mee te denken, rechtstreeks en via 

altijd de leerling. En die heeft het naar zijn zin, ook bij de Van Dijckschool. In 
die in het voorjaar is gehouden kreeg de Van Dijckschool een 

Namens het bestuur van WereldKidz 
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altijd de leerling. En die heeft het naar zijn zin, ook bij de Van Dijckschool. In 
kreeg de Van Dijckschool een 7,8 van de 


