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Geachte collega’s,

Voor u ligt alweer uitgave nummer vier van Direct met, precies zoals u dat van ons 
gewend bent, een bonte mengelmoes van artikelen. In twee artikelen hebben wij de focus 
gericht op het binden van de jongere docenten aan het onderwijs. Uiteraard bevat ook 
deze Direct weer een aantal vaste rubrieken, dit maal over onder meer andere tijden, 
invalproblemen en de gevolgen van de werkkostenregeling.

Onze redacteuren hebben weer hun uiterste best gedaan om er een boeiend geheel van 
te maken. Graag horen wij van u of dat ons gelukt is. Uw reactie en ideeën voor artikelen 
zijn van harte welkom via redactie@cnvs.nl. Mocht Direct 4 u net zoveel plezier geven als 
wij hebben gehad met het maken ervan, dan zijn wij in ons streven geslaagd.

Namens de redactie, Robert Pinter
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korte berichten

CNV Schoolleiders is actief op Twitter. Volg @CNVSchoolleider  
om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van  
CNV Schoolleiders.

Volg ons op Twitter

Registratiebewijs en beeldmerk voor 
eerste geregistreerde schoolleiders

De eerste schoolleiders die geregistreerd zijn in het school-
leidersregister PO hebben op 6 mei hun certificaat uitgereikt 
gekregen door registervoorzitter Ursie Lambrechts. Alle Regis-
terdirecteuren en Registeradjunct-directeuren die niet aanwezig 
konden zijn, hebben hun certificaat per post opgestuurd gekregen.
Bij geregistreerde schoolleiders staat vanaf nu ‘Registerdirec-
teur Onderwijs’ of ‘Registeradjunct-directeur Onderwijs’ bij hun 
naam in het Schoolleidersregister. Iedereen die in het register 
zoekt, kan zien dat zij geregistreerd zijn en voldoen aan de eisen. 
De geregistreerde schoolleiders mogen gebruikmaken van het 
beeldmerk RDO of RADO, bijvoorbeeld op de website van de 
school, om aan te tonen dat ze geregistreerd zijn. 

Wissel kennis uit in workshops  
HRM voor schoolleiders
Welke instrumenten kunt u inzetten om goed personeelsbeleid 
te voeren? Het Arbeidsmarktplatform biedt schoolleiders de 
mogelijkheid om kennis te maken met actuele HRM-thema’s. 
U kunt zich nu aanmelden voor de eerste workshop in de reeks 
over de gesprekkencyclus, door prof. dr. Aukje Nauta, op woens-
dagmiddag 15 oktober 2014 in Utrecht. 
De workshops zijn vooral gericht op de onderlinge kennisuitwis-
seling van de deelnemers, onder begeleiding van een specifieke 
expert. Zo krijgt u meer zicht op de mogelijkheden van instru-
menten op HRM-gebied, inclusief handvatten om goed ermee om 
te gaan. In de opzet en aanpak van het programma is ruimte voor 
intervisie en collegiale consultatie. Kijk voor meer informatie op 
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/workshopschoolleiders
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Namens CNV Schoolleiders en CNV 
Onderwijs heeft Diederik Brink deelgeno-
men aan de ‘peer learning visit’, georgani-
seerd door de VO-raad en enkele Europe-
se partners op 25 april jl. in Utrecht. Het 
doel van de conferentie was om kennis en 
ervaring uit te wisselen op het gebied van 
‘Professional Autonomy, Accountability, and 
Efficient Leadership’. Aan de bijeenkomst 
namen vertegenwoordigers van werk-
gevers en werknemers uit verschillende 
Europese landen deel. Het onderdeel van 
het project werd inhoudelijk ingeleid door 
emeritus hoogleraar Jaap Scheerens, die 
een analyse had gemaakt van het Neder-
landse onderwijs.
Tijdens de discussies werd gesproken 
over de toenemende rol van marktwer-
king in het onderwijs als gevolg van lump-
sum financiering, de mate van autonomie 
van de onderwijssector in het algemeen 
en van scholen in het bijzonder (ten op-
zichte van de overheid), werkgelegenheid 
en begeleiding voor startende leraren, de 
moeilijkheden in het speciaal onderwijs 
rondom verantwoording van middelen en 
resultaten, aandacht voor toetsfetisjisme 
(het toenemende belang dat op scholen 
aan toetsing wordt gehecht) en de positie 
van de schoolleider (tussen werkgever en 

werknemer in). 
Brink hield een verhaal 
over CNV Onderwijs als 
moderne vakvereniging. 
Hierbij gaat de aandacht 
niet louter uit naar 
arbeidsvoorwaardelijke 
zaken, maar wordt ook 
verantwoordelijkheid 
gevoeld voor de inhoud 
van het vak. Hierdoor 
vertegenwoordigt CNV 
Onderwijs niet alleen de belangen van 
haar leden, maar ook hun visie op het 
onderwijs en het leraar- en schoolleider-
schap. Hij schetste een beeld van hoe 
CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders ver-
antwoordelijkheid nemen voor ontwikke-
ling van de beroepsinhoud en verbetering 
van de kwaliteit van onderwijs. Mede door 
het aanbod van trainingen en adviestra-
jecten van de CNV Onderwijs Academie 
verandert de rol van de onderwijsvakver-
eniging. Waar eerst heel erg het accent 
lag op bescherming van de rechten van 
de werknemers, is er meer aandacht 
gekomen voor de ontwikkeling van de 
individuele werknemer. Hierdoor kunnen 
mensen als professionals meer verant-
woordelijkheid krijgen en nemen.

Als voorbeeld van de 
constructieve aard van de Nederlandse 
sociale dialoog (ook wel poldermodel 
genoemd) werd door Diederik Brink de 
pilot zomerscholen aangehaald. Deze 
pilot heeft als doel te onderzoeken of 
door middel van de zomerschool als 
pedagogisch-didactische interventie het 
zittenblijven kan worden teruggedrongen. 
De pilot is een samenwerking van CNV 
Onderwijs en de VO-raad. Terwijl aan 
de ene tafel over een nieuwe cao werd 
onderhandeld, werd aan een andere tafel 
samengewerkt op het gebied van onder-
wijsinnovatie. Door dit soort projecten 
komt de onderwijssector zelf met een 
vernieuwend initiatief in plaats van dat de 
overheid een vernieuwing oplegt.

Peer learning visit

Voor schoolteams in het primair onderwijs organiseren we eind 2014 en begin 2015 vier onderwijsdagen ‘Jouw inspiratie’. De 
organisatie is in handen van zes pabo’s, samen met CNV-Onderwijs, de Besturenraad en UnieNzv. Er is er dus altijd eentje bij 
u in de buurt. Tijdens deze dagen gaat het niet over onderwijskunde, methodes, leerlijnen of volgsystemen. De leerkracht staat 

centraal en zijn liefde voor het vak en voor de kinderen. Is die liefde er (nog) wel? Waar komt de in-
spiratie vandaan? Wat zijn de dromen van elke leraar? Gelóóf je in onderwijs? Geen saaie verhalen 
tijdens de onderwijsdag, maar inspirerende bijdragen over onder andere persoonlijke betrokken-
heid op het leraarschap.

Geïnteresseerd? 
Aan de invulling van deze dagen wordt op dit moment hard gewerkt. Graag horen we of u geïnte-
resseerd bent om deze dag met uw schoolteam mee te maken. Wilt u het enthousiasme peilen bij 
uw team? Download dan de poster via www.cnvs.nl en verspreid hem intern. Wilt u reageren of 
heeft u vragen? Mail dan naar onderwijsdagen@besturenraad.nl.

Wij organiseren uw onderwijsdag!

Jouw inspiratie

We organiseren door het hele land inspirerende onderwijsdagen in 2014 en 2015

Kom ook! En neem je team mee 

Onderwijsdag
Zoek niet verder naar invulling voor de onderwijsdag van uw school! Deze 

inspiratiedag is een prachtige gelegenheid om met het hele schoolteam mee te 

maken. De komende maanden ontwikkelen we het programma verder. Interesse, 

vragen of wilt u zich al aanmelden? Reageer via onderwijsdag@besturenraad.nl of 

bel met 0348 74 44 77. 

Wanneer en waar
• 15 oktober 2014   Marnix Academie, Utrecht

• 5 november 2014  Inholland i.s.m. Ipabo en HS Leiden, Rotterdam

• 19 november 2014 Stenden Hogeschool, Leeuwarden

• 11 februari 2015  Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Onderwijsdag
Jouw 

Inspiratie

Waarom 
ben je
 leraar?

Wat zijn 
je 

dromen?Wat 
inspireert 

je?

Een dag 
met theater, 
interactie en 

inspiratie

Voor leraren, 
leraren in 
opleiding, 

studenten en 
schoolleiding

De organisatie is in handen van zes pabo’s, samen met Besturenraad, CNV-Onderwijs en UnieNzv.

Geloof 
jij in 

onderwijs?

Diederik Brink hield een verhaal over  CNV Onderwijs als moderne vakvereniging.



MR Partnerschap

Een professionele school vraagt professionele medezeggenschap.  
CNV Onderwijs Academie onderstreept het belang van een goed  
functionerende MR en biedt advies.

Daarnaast biedt de Academie  
verschillende trainingen aan die  
op uw eigen locatie kunnen worden  
gegeven. Voor structurele onder-
steuning biedt CNV Onderwijs  
Academie het MR Partnerschap aan. 

Kijk voor meer informatie over  
advies en Partnerschap op  
www.cnvo.nl/academie, bel  
(030) 751 17 47 of stuur een  
e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Uw partner in training en advies
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Het onderwijs mag zich gelukkig prijzen 
met alle aandacht van de politiek, de 
onderwijsinspectie én het nieuws. In het 
voorwoord ‘De kwaliteit van schoolleiders 
in het basisonderwijs, speciaal onderwijs 
en voortgezet onderwijs’, maart 2014, 
schrijft Monique Vogelzang (hoofdinspec-
teur voortgezet onderwijs, beroepsonder-
wijs en volwasseneneducatie en hoger on-
derwijs) dat Nederland te maken heeft met 
redelijk professionele schoolleiders, maar 
dat er nog veel valt te verbeteren aan de 
kwaliteit van schoolleiderschap. “Daarbij 
moet niet uit het oog verloren worden dat 
schoolleiders vaak in moeilijke omstandig-
heden hun werk moeten doen en daardoor 
soms gedwongen zijn hun aandacht te 
richten op allerlei voorwaardenscheppen-
de zaken die afleiden van de kern van hun 
eigenlijke taak. Het is dan ook van belang 
dat schoolleiders kunnen beschikken over 
voldoende ruimte en faciliteiten die hen in 
staat stellen hun leidende functie voldoen-
de uit te voeren en hun kwaliteit verder te 
ontwikkelen”, schrijft Vogelzang.
Scholen blijven bepalen hoeveel leerlingen 
er in een klas zitten. De meeste partijen 
in de Tweede Kamer én staatssecretaris 
Dekker voelen niet veel ervoor om een 
maximale klassengrootte vast te leggen. 
Dat bleek begin april tijdens een Tweede 
Kamerdebat na een oproep van bezorgde 
leraren, die ruim 46.000 handtekenin-
gen verzamelden tegen overvolle klas-
sen. Volgens de initiatiefnemers lijdt de 
onderwijskwaliteit eronder. Ze riepen de 
politiek op af te spreken dat er niet meer 

dan 24 leerlingen in een klas zitten. Begin april kwam in het nieuws 
dat meer dan een kwart van de beginnende leraren binnen vijf jaar 
het onderwijs verlaat. Werkdruk is een van de oorzaken. Startende 
leraren pakken alles aan en bewaken de balans tussen werk en 
privé niet goed. In 2016 verwacht men een behoorlijke uitstroom 
van onderwijspersoneel. Het onderwijs komt volgens een van de 
schattingen (OCW) dan zo’n veertienhonderd leraren tekort. Krimp 
en bezuinigingen: feiten waarmee het onderwijspersoneel nu 
kampt. Als gevolg daarvan raken steeds meer leraren in het pri-
mair onderwijs hun baan kwijt. Vanaf 2016 verandert dit door met 
name vergrijzing van onderwijspersoneel. Naast het feit dat veel 
leraren met pensioen gaan, daalt het aanbod van afgestudeerden 
aan de pabo. Tel hierbij het feit op van regionale verschillen met de 
verwachting dat werkloze leerkrachten niet automatisch verhui-
zen naar regio’s met veel vacatures en ook hier ligt een uitdaging, 
maar dan op het gebied van mobiliteit. Minister Asscher trekt 
10,9 miljoen uit voor vijftienhonderd banen in het basisonderwijs. 
De sector draagt 5,6 miljoen bij om met 16,5 miljoen het beroep 

aantrekkelijker te maken en ontslag van jonge leraren te voor-
komen. Met 169.000 werknemers is het basisonderwijs een grote 
werkgever. Door krimp is de afgelopen periode het aantal (fulltime) 
werknemers gedaald van 133.000 naar 122.500.
Zomaar een greep uit het nieuws. Schoolleiders uit het primair en 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (de staking 
rondom de cao buiten beschouwing gelaten) hebben een uitda-
gend en afwisselend beroep. Visiegestuurd werkend, in relatie 
staand met de omgeving, vormgevend aan organisatiekenmerken 
vanuit een onderwijskundige gerichtheid, strategieën hanterend 
ten behoeve van de samenwerking – leren en onderzoeken op alle 
niveaus én hogere orde denkend. Waar vindt de schoolleider nu 
een leukere uitdaging?

Rob Bovee  bestuurslid CNV Schoolleiders

Uitdagend beroep

‘het onderwijs mag zich gelukkig  
prijzen met alle aandacht’

MR Partnerschap

Een professionele school vraagt professionele medezeggenschap.  
CNV Onderwijs Academie onderstreept het belang van een goed  
functionerende MR en biedt advies.

Daarnaast biedt de Academie  
verschillende trainingen aan die  
op uw eigen locatie kunnen worden  
gegeven. Voor structurele onder-
steuning biedt CNV Onderwijs  
Academie het MR Partnerschap aan. 

Kijk voor meer informatie over  
advies en Partnerschap op  
www.cnvo.nl/academie, bel  
(030) 751 17 47 of stuur een  
e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Uw partner in training en advies
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kelijk, vooral in financieel opzicht. De 
dure docenten blijven achter. De ge-
middelde personeelslast voor de eigen 
organisatie loopt met het vertrek van de 
jonge docenten flink op. Voor twee dure 
docenten met elk twintig dienstjaren kun 
je wel drie starters aantrekken. Met het 
verdwijnen van de jonge leerkracht ver-
dwijnt ook het rolmodel voor leerlingen 
uit de school om later te kiezen voor het 
vak van docent. Daarnaast loopt de school 
het risico een stuk onderwijsvernieuwing 
langs de natuurlijke weg van verjonging 
mis te lopen.
De achterblijvende seniordocenten zijn 
ook niet gebaat bij de nu nog sneller 
verlopende vergrijzing van het team. 
Enthousiaste jonge honden zijn vaak ook 
in staat om de oude roedel mee te krijgen 
in een nieuw spel. Daarnaast vinden veel 
ouder docenten het ook heel leuk om 
jonge collega’s te coachen en daarnaast 
van hen te leren, om zaken eens anders 
aan te pakken.

en mooie gedachte: extra geld om jonge leerkrachten 
te kunnen behouden voor het onderwijs. Veelal zijn het 
dezelfde jonge docenten die het eerst eruit vliegen als 

scholen de formatieve broekriem moeten aanhalen vanwege 
teruglopende inkomsten.

BEROEP VERLIEST GLANS
Binnen het onderwijs is het qua rechtspositie nog steeds zo ge-
regeld dat in tijden van gedwongen formatieve krimp de oudere, 
gesettelde docenten met veel dienstjaren en daarmee ook meest 
de hoogste salarissen, mogen blijven. Dat is een hard gelag voor 
de starters binnen het onderwijs. Met veel enthousiasme, 
bevlogenheid, elan en frisse ideeën komt de jonge docent de 
school binnen. Wanneer de jonge binnenkomer het eerste jaar 
ongeschonden doorkomt en reikhalzend naar het vervolg in het 
nieuwe schooljaar uitkijkt om zich nog verder te kunnen ont-
wikkelen en te profiteren van de verworven positie, volgt niet 
zelden een grote deceptie. Er moet bezuinigd worden en volgens 
de huidige regels gaat eerst iedereen met een benoeming voor 
bepaalde tijd eruit en dat zijn doorgaans de jongste docenten 
binnen de school.
Wat dan gebeurt, is slecht voor de jonge docent, is slecht voor de 
schoolorganisatie en ook slecht voor de achterblijvende senior-
docenten. Het beroepsperspectief voor het docentschap verliest 

daarmee een groot deel van zijn glans voor hen die overwegen 
voor het beroep te kiezen en daarbinnen carrière te maken. 
Relatief veel aanbod en een beperkte vraag. Het wordt lastig om 
aan de bak te komen én om aan de slag te blijven.

ROLMODEL VERDWIJNT
Voor de schoolorganisatie is het systeem van nu ook onaantrek-

Mooie geluiden in de herfst van 2013. Scholen voor het voortgezet 
onderwijs krijgen nog vóór het einde van het dan lopende boekjaar 
2013 extra gelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Het herfstakkoord was het onderwijs goed gezind. D66 
probeert zich te profileren als onderwijspartij en daarvan profiteert 
het onderwijs. Een deel van de middelen kunnen scholen gebruiken 
om jonge, startende docenten voor langere tijd aan zich te binden.

Jonge docenten binden  aan het onderwijs

‘het beroepsperspectief voor 
docentschap verliest daarmee een groot 

deel van zijn glans’

E
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DOORBRAAK
Extra geld om jonge leerkrachten te 
binden klinkt daarom erg aantrekkelijk. 
Het gaat per schoolorganisatie niet echt 
om bakken vol geld, maar op een school 
met ongeveer duizend leerlingen kun je 
een formatieplaats ermee invullen of een 
halve baan voor twee jaar ermee betalen. 
Maar kom je als schoolbestuur ermee 
weg in een situatie, waarin meerdere 
docenten vanwege terugloop van leerlin-
gen zouden moeten vertrekken? Kan ik de 
laatst binnengekomen jonge docent, die 
betaald wordt vanuit die middelen, vast-
houden? Nee, want de cao is doorslag-
gevend wat de rechtspositie betreft.
Ik denk dan ook niet dat het op deze 
manier gaat werken. En dat zo blijkt 
nu, terwijl dit stuk ontstaat, hebben de 
onderhandelaars van de VO-raad namens 
de werkgevers en de bonden namens 
de werknemers ook zitten overdenken. 
15 april 2014 is het onderhandelaars-
akkoord voor de cao-VO 2014-2015 bekend 

geworden. Dit akkoord dient nog wel aan de leden voorgelegd te 
worden, maar alleen al vanwege de regeling met betrekking tot 
het aannemen en vasthouden van jonge docenten, verdient het 
akkoord de instemming van werkgevers en werknemers. Het 
akkoord is op dat punt een echte stap, zelfs een doorbraak te 
noemen. De traditionele rechtspositie wordt ermee doorbroken.
Als alles doorgaat, betekent het dat een stukje van de OP-forma-
tie van een schoolbestuur vastgelegd wordt, gekoppeld wordt, 
aan een jonge docent en dat deze formatie in twee jaar of drie jaar 
tijd ingebed wordt in de reguliere vaste OP-formatie. Het gaat om 
ongeveer zeventig euro per leerling. Het schoolbestuur maakt 
over de inzet van deze middelen afspraken met de P(G)MR. Deze 
formatie wordt binnen het totale aantal fte’s in het formatieplan 
geoormerkt. Dat overzicht laat het totale aantal fte’s voor starters 
zien, dat wordt aangenomen in de schooljaren 2014-2015 en 
2015-2016 en/of het aantal fte’s aan starters dat wordt behouden 
in die jaren. Landelijk gezien, zou het gaan om het aannemen en/
of behouden van twaalfhonderd fte’s voor en van jonge starters. 
En om helemaal goed te kunnen starten in de onderwijscarrière, 
krijgen starters in het eerste jaar een korting van 20 procent op 
het te geven aantal lessen binnen hun jaartaak en in het tweede 
jaar een korting van 10 procent. In gewone mensentaal betekent 
het dat een jonge docent met een benoemingsomvang van 1,0000 
fte geen 25 lessen verzorgt maar twintig en in het tweede jaar van 
de benoeming iets meer dan 22 lessen per week.

GEzAMENLIJK BELANG
Iedereen nu blij? Nee, vast niet. Werkenden in het onderwijs zijn 
vaak wat zuinigjes in hun reactie op vernieuwing. Bonden roepen 
vaak dat het bereikte akkoord te mager is en werkgevers vragen 
vaak de overheid om meer middelen ter beschikking te stellen, 
omdat de eisen van de bonden teveel geld kosten. Deze keer zijn 
de reacties misschien minder zuur dan we gewend zijn. Dat is 
alleen maar mooi. Laten we zowel naar binnen als naar buiten 
uitstralen dat we werkzaam zijn in een sector die veel van alle 
medewerkers vraagt, maar ook veel aan medewerkers te bieden 
heeft. Als partijen dan ook nog een gezamenlijk belang kunnen 
benoemen en in een akkoord uitwerken, geeft dat perspectief en 
vertrouwen voor toekomstige ontwikkelingen en vertrouwen in 
elkaar.
Ik ben ook erg benieuwd naar wat schoolbesturen tot nu toe voor 
plannen hebben ontwikkeld op basis van de extra gelden van 
2013 en hoe deze plannen nu eruit gaan zien binnen het uitvoe-
ring geven aan datgene wat straks hopelijk vastgelegd wordt in 
de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De redactie is erg 
benieuwd naar uw plannen en wil graag voorbeelden ontvangen 
en doorgeven. Stuur uw reactie naar redactie@cnvs.nl.

Fokke Rosier

Jonge docenten binden  aan het onderwijs
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In november 2013 heeft de VO-academie formeel opdracht 
gekregen van de VO-raad om voorbereidingen te treffen voor 
de totstandkoming van het Schoolleidersregister VO. Met een 
verwijzing naar het Bestuursakkoord 2012-2015, dat de VO-raad 
eind 2011 met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
sloot, zal in 2015 duidelijk moeten zijn hoe en met welk tijdpad 
het schoolleidersregister vorm zal krijgen. De VO-academie heeft 
ervoor gekozen om met zoveel mogelijk inbreng van schoolleiders en 
bestuurders eerst aan een gedegen fundament te werken.

Voortgezet onderwijs  
werkt aan fundament 
schoolleidersregister

anwege de behoefte om het traject op weg naar het 
Schoolleidersregister VO langs inhoudelijke lijnen vorm-
gegeven, is gestart met een overzichtsnotitie betreffende 

een betekenisvolle inbedding van het register in het geheel van 
professionaliseringsactiviteiten. Deze notitie, die tot stand kwam 
onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Mirko Noordegraaf, 
verscheen in januari 20141 en benoemt de inhoudelijke keuzes 
die in het kader van registervorming relevant zijn. Enkele van de 
vragen, van Noordegraaf en anderen, komen hier aan de orde.

BEPALEN VAN DE BEROEPSGROEP
Het is allang niet meer zo dat een rector of directeur en enkele 
conrectoren of adjunct-directeuren de school leiden. School-
leiders zijn er inmiddels in soorten. Zo kennen we onder meer 

afdelings- en teamleiders, sector- en locatiedirecteuren en 
directeur-bestuurders. De afbakening van de beroepsgroep 
schoolleiders is een inhoudelijke keuze. Waar ligt de onder-
grens? Is een teamleider met een aanstelling in LD een leraar of 
een schoolleider? En waar trekken we de bovengrens? Reke-
nen we de directeur-bestuurder tot de schoolleiders of tot de 
bestuurders? Met behulp van een digitale veldraadpleging wordt 
in mei/juni gezocht naar antwoorden.

NuT VAN EEN PROfESSIONELE STANDAARD  
Een beroepsgroep die werk maakt van professionalisering richt 
zich op de ontwikkeling van een professionele standaard. Daarin 

definieert men in wezen wat het beroep 
inhoudt. Zo wordt bepaald welke vakken-
nis vereist is en regelen opleidingseisen 
de toegang tot het beroep. Daarmee wordt 
het beroep afgegrensd voor buitenstaan-
ders en wordt de autonomie in de be-
roepsuitoefening bepaald. Dit laatste leidt 
ertoe dat duidelijkheid ontstaat over de 
professionele ruimte van de schoolleider.

BEROEPSSTANDAARD SCHOOLLEIDER
De VO-academie werkt op dit moment 
samen met schoolleiders en bestuurders 
aan de ontwikkeling van een beroeps-
standaard voor schoolleiders. Een be-
langrijk onderdeel daarvan, het beroeps-
profiel, bestaat al. Dit beroepsprofiel2 
bestaat uit een actuele beschrijving van 
de competenties. De vijf competenties zijn 
in het beroepsprofiel op generieke wijze 
beschreven. In de eigen beroepssituatie 
en in de context van de school kunnen de 
basiscompetenties een meer specifieke 
duiding krijgen. Met het oog hierop is 
een digitaal instrument ontwikkeld dat 
schoolleiders ondersteunt bij het formu-
leren van de specifieke competenties van 
toepassing in de eigen werksituatie.
De competenties vormen de basis om 
vervolgens bekwaamheden te formule-
ren. Deze zijn wat concreter en context-
neutraal. Het is de bedoeling dat de 
bekwaamheden duidelijk gaan maken 
wat van een schoolleider verwacht mag 
worden. Dat is behalve voor de schoollei-
der zelf ook van belang voor opleiders en 
werkgevers. De minimale kwaliteitseisen 
om het beroep te mogen uitoefenen, 
worden straks vastgelegd in startkwa-
lificaties. Hiermee kan het curriculum 
voor een basisopleiding vorm gegeven 
worden, zodat over enige tijd aan nieuwe 
schoolleiders een diploma-eis gesteld 

V

‘de vo-academie nodigt schoolleiders 
uit om hun stem te laten horen’
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kan worden. Tot slot zal de beroepsstan-
daard gecompleteerd worden met een set 
van beroepseigen gedragsregels, waar-
mee schoolleiders zelf aangeven welke 
professionele normen zij zullen hanteren.

fuNDAMENT GELEGD
Pas als het fundament gelegd is, zal de 
ontwikkeling van het schoolleiders- 
register VO daadwerkelijk ter hand ge-
nomen worden. Besluitvorming over de 
beroepsstandaard wordt voorafgegaan 
door een digitale veldraadpleging onder 
alle bestuurders en schoolleiders in de 
sector. Deze raadpleging vindt in mei en 
juni plaats. Voorstellen met betrekking 
tot het bepalen van de beroepsgroep en 
ideeën betreffende bekwaamheidsei-
sen, startkwalificaties en gedragsregels 
worden na de zomervakantie in septem-
ber/oktober breed gedeeld met als doel 
maximale inspraak te organiseren. De 
VO-academie nodigt schoolleiders nu 
reeds uit hun stem te laten horen.

Wik Jansen, Programmamanager  
VO-academie
info@vo-academie.nl
www.vo-academie.nl

1.  Prof. dr. Mirko Noordegraaf, dr. Berit Lindeman 

& dr. Scott Douglas, ‘Professionaliseringsstrate-

gieën: betekenisvolle inbedding van het school-

leidersregister VO’ (2014). Te vinden op www.

vo-academie.nl/schoolleidersregistervo

2.  Prof. dr. Mirko Noordegraaf, dr. Berit Lindeman 

& dr. Scott Douglas, ‘Professionaliseringsstrate-

gieën: betekenisvolle inbedding van het school-

leidersregister VO’ (2014). Te vinden op www.

vo-academie.nl/schoolleidersregistervo
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mijn school

Het is weer tijd om binnen onze school 
bezig te gaan met het strategisch be-
leidsplan. In de aanloop naar 2015 willen 
wij ons buigen over onze strategische 
toekomst. Om dit vorm en aandacht te 
geven, hebben wij binnen onze school 
een aantal denktanks geformeerd, die 
de opdracht heeft om ons onderwijs in 
evaluatieve zin tegen het licht te houden 
en toekomstbestendig te maken. Dat wil 
natuurlijk zeggen dat er een mooi plan 
wordt geconstrueerd, waarbinnen wij 
de schoolinrichting gaan vormgeven. 
Dat toekomstbestendige is waarlijk 
geen gemakkelijke opgave.
Allereerst is daar natuurlijk de uit-
daging passend onderwijs en onze 
plek als praktijkonderwijs daarin. 
Het is nog onvoldoende duidelijk of 
wij in dat spel als zelfstandige prak-
tijkschool tussen grotere schoolbesturen 
kunnen blijven bestaan. Een tweede 
daarbij is natuurlijk of het überhaupt 
wenselijk is dat wij als kleine vis in de on-
derwijsvijver blijven zwemmen. Enerzijds 
zie ik de voordelen van aansluiten bij een 
groot schoolbestuur en de kansen die dat 
kan bieden, anderzijds ben ik huiverig 
voor alles wat een dominante invloed kan 
hebben op onze autonomie. Wij zijn als 
school in de afgelopen jaren van ver-
edelde dagbesteding doorgegroeid naar 
een serieuze onderwijspoot en ik zou het 
jammer vinden om dit proces niet verder 
autonoom voort te zetten.
Een tweede is de interne schoolontwik-
keling en hoe deze gestalte krijgt in de 
toekomst. Ik moet hierbij vooral denken 
aan de leerlingpopulatie. Het wordt voor 

ons steeds moeilijker om in een snelle 
wereld de iets langzamere leerlingen 
te bedienen. Leerlingen die in woor-
den sterker zijn dan in daden, die veel 
behoefte hebben aan zorg… excuses…
geen zorg, maar ondersteuning. Hoe ziet 

die toekomstige ondersteuning voor onze 
jongens en meiden eruit? Kunnen wij dat 
wat wij georganiseerd hebben straks nog 
wel betalen? Kunnen de mensen voor 
de klas nog voldoende vooruit met deze 
club? Vandaar onze keuze voor denk-
tanks met hoofdzakelijk docenten, die 
toekomstgericht kijken naar wat er op de 
volgende hoek onderwijsinhoudelijk te 
wachten staat.

Het werken met denktanks is voor mij 
op deze schaal echt een experiment. 
Feitelijk schrijven de leden van deze 
denktanks zelf het strategisch beleid. 
Ik hoef als leider slechts het proces te 
begeleiden en tijd en ruimte te maken 
voor deze expeditie. De ontmoetingen van 
deze denktanks zijn buitengewoon inspi-
rerend en bovenal op de inhoud gericht. 
Het geeft ons de gelegenheid om aan de 

hand van ieders input goede lijnen naar 
de toekomst te trekken, zonder dat 

daar vooraf beperkingen aan wor-
den verbonden. Die beperkingen 
(hoofdzakelijk financiële) komen 
later wel op ons pad.
Het grootste probleem bij de 
denktanks ben ikzelf. Het heeft 
mij aanvankelijk veel moeite ge-
kost om niet teveel op voorhand 

te willen sturen. Professionele ruimte 
geven aan de docenten vergt een 
andere attitude dan simpel loslaten 
en wachten wat er gebeurt. Profes-
sionele ruimte geven betekent, in 
mijn geval, ook ervoor klaarstaan 
dat docenten deze ruimte nemen. 

Wat er daarna ontstaat, is een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de acties die 
wij in ons strategisch beleidsplan willen 
verankeren. Maar nog veel belangrijker 
in dit hele proces is het ontstaan van 
wederzijds begrip tussen docenten en 
schoolleiding. Mocht er in de toekomst 
een ander bestuur boven onze school 
staan, dan vertrouw ik erop dat dit team 
staat voor haar strategische koers. En 
daar is het volgens mij om te doen in 
onze school.

frank is directeur van een praktijkschool in het voortgezet onderwijs. 
Hij deelt zijn ervaringen als schoolleider uit de praktijk. Kijk mee 
over zijn schouder.

Denktanks
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Open mind
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

Onze zoon deed examen voor de Explosie-
ven Opruimingsdienst. Na negen maanden 
opleiding wordt hij geacht bommen en 
gevaarlijke objecten onschadelijk te kunnen 
maken. Een ingewikkeld vak, ook om het bij 
te houden. De uitvinding van munitie is van 
eeuwen terug; sindsdien is een diversiteit 
aan explosieven ontworpen en terroristen 
verzinnen steeds iets nieuws. Als officier 
geeft hij vooral leiding. Zijn taak ligt op het 
bureau, niet op een verlaten spoor of in een 
ontruimd winkelcentrum. Toch moet hij 
niet alleen weten ‘waarover het gaat’; hij is 
ook getraind in correcte toepassing van alle 
protocollen. Hij moet het vak tot in de details 
beheersen. Sine qua non wilde ik toevoegen, 
maar dat is in dat vak overbodig. Het is geen 
verrassing waarover deze column gaat. Het 
is een wat gevaarlijk onderwerp, want voor 
je het weet, doe je mensen tekort. De dis-

cussie over zij-instromende leidinggevenden 
bijvoorbeeld ligt, zo zei iemand, nogal ‘ge-
nuanceerd’. Het is vooral vanuit de ontwik-
keling van ‘goed bestuur’ (governance) dat 
onderwijskundig leiderschap me bezighoudt. 
Het maatschappelijk debat over de bestuur-
lijke inrichting van onderwijs mag meer 
dan intensief genoemd worden. Ik mis in dit 
debat een goede balans tussen ‘bestuur-
lijke governance’ en ‘professionals gover-
nance’. De laatste is in de onderwijssector 
als medebepalende factor zelfs nagenoeg 
afwezig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
medische sector. Alle aandacht gaat in het 
onderwijs naar bestuurlijke governance, 
naar de inrichting van goed intern toezicht, 
risicobeheersing, moreel gedrag, integriteit-
vraagstukken, accountability, maatschap-
pelijke responsiviteit, etc. In bestuurlijke 
governance gaat het ook om sectorbreed 
gemaakte afspraken over collectieve pres-
taties op door politiek gemaakte keuzes op 
het gebied van rekenen, onderwijsopbreng-
sten en onderwijsrendementen. De over-
heid maakt rechtstreeks met bestuurders 
afspraken over te leveren prestaties door 
onderwijsgevenden.
In het domein van professionals, de docen-
ten in de klas, gebeurt nu veel moois. Ik ben 
niet van de soort die klaagt dat onderwijs 

stilstaat, dat docenten ‘niet in beweging willen komen’. Ik zie vaak 
interessante initiatieven, daarop moeten we vooral trots zijn. Neem 
profielbewegingen, zoals het technasium, de begaafdenprofiel-
scholen en big picture-scholen. Mooi vernieuwingen die gemakke-
lijk ondergesneeuwd raken in het verbale geweld van bestuurlijke 
governance, maar die meer aandacht verdienen. Ook merk ik dat 
sectorbreed geïnitieerde vernieuwingen, zoals opbrengstgericht 
werken, appelleren aan de professionaliteit van docenten en daar-
om, soms na aarzeling, toch weten te inspireren. Helaas zie ik ook 
dat onderwijsvernieuwingen vanuit scholen zelf (en deel zijn van 
professionals governance), onder spanning komen te staan door 
eisen die vanuit bestuurlijke governance worden binnengebracht. 
Er is sprake van een stevige spanning tussen verantwoorden (aan 
een externe instantie die een norm stelt, denk aan de inspectie) 
en ontwikkelen (op basis van zelfgekozen ambities). Ik ontvang 
vaak signalen dat bestuurlijke governance waarin verantwoording 
centraal staat, hier de dominante partij is. Ik constateer dat helaas 
niet als eerste en zal ook de laatste niet zijn. Kennelijk lukt het 
maar niet om bestuurlijke governance en professionals governance 
zo met elkaar te verbinden dat er evenwicht is in de balans tussen 

beide. Ik verwijt dit niemand, maar heb wel behoefte om te wijzen 
op de wenselijkheid dit te veranderen. Een manier om dit te bevor-
deren is naar mijn mening dat bestuurders blijven begrijpen waar 
het in onderwijs over en om gaat. Zij zitten op het schakelpunt tus-
sen bestuurlijke governance en professionals governance, als het 
halsje in de zandloper. Bestuurders kijken naar twee kanten, maar 
zijn ze in staat te zien wat ze zien moeten? ‘Hart voor onderwijs’ is 
vanzelfsprekend, maar is het genoeg? Het laatste onderzoek van 
de onderwijsinspectie over de kwaliteit van schoolleiders in primair 
en voortgezet onderwijs doet nadrukkelijk en terecht een beroep op 
bestuurders om te bevorderen dat schoolleiders niet teveel worden 
afgeleid van organisatorische taken, maar voldoende tijd houden 
voor lesbezoek en begeleiding van docenten. Bureau McKinsey, vo-
rig jaar in een rapport over onderwijs: ‘Schoolleiders: minimaal 40 
procent van je tijd met leraren besteden aan het verbeteren van on-
derwijskwaliteit! Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil 
in leerlingprestaties tussen scholen voor 25 procent kan worden 
verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider.’ Dit stemt 
tot nadenken. Schoolleiders zijn managers, sturen aan, regelen, 
maken mogelijk, ontzorgen leerkrachten en beheersen het vak, 
geven het goede voorbeeld, helpen leerkrachten, doen voor, want 
ze weten hoe het moet. In het basisonderwijs hebben schoolleiders 
beduidend meer aandacht voor het docentenambacht dan in het 
voortgezet onderwijs. Het lijkt me veel gevraagd van bestuurders 
om dit in dezelfde mate te doen. Wat ze in elk geval tot hun verant-
woordelijkheid kunnen rekenen: schoolleiders zo ontzorgen dat ze 
voldoende tijd hebben om met docenten bezig te zijn en vervolgens 
checken dat schoolleiders dit daadwerkelijk doen.

Harm Klifman

Het vak beheersen
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et betekent dat het onderwijsaanbod afgestemd moet 
worden op de mogelijkheden van de kinderen. Dit neigt 
naar een individuele aanpak. Zitten we dan daarop te 

wachten? Want meer individuele vrijheid botst met de organisa-
tie van ons reguliere basisonderwijs, het leerstofjaarklassen- 
systeem. Ik denk dat het huidige model van lokalen met kin-
deren van dezelfde leeftijd bij elkaar en met een van tevoren 
bepaald aanbod niet meer past bij onze maatschappij en bij onze 
kinderen. Het leren vindt immers allang niet meer alleen op 
school plaats.
De muren weg en de kinderen bij elkaar? Maar hoe vind je als 
leerkracht daarin je weg? Welke methode of methodiek is je 
hulpmiddel?

ééN ONDERWIJSRuIMTE
We willen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen 
tempo en op hun eigen niveau. Daarom hebben we twee belang-
rijke stappen gezet op onze school, CBS Eben-Haëzer in Ossen-
zijl (45 leerlingen). We hebben de muur tussen de twee lokalen 
weggehaald en elk kind heeft de beschikking gekregen over een 
tablet of netbook (kleine laptop). Voor de kinderen betekent dit 
dat ze op hun eigen wijze werken aan hun ontwikkeling en voor 
de leerkrachten betekent dit dat ze veel minder bezig zijn met 
organisatorische zaken, zoals nakijken en instructie geven. Zo 
blijft er meer tijd over voor effectieve coaching en begeleiding 

van kinderen, zowel individueel als in kleine groepen.
De 35 leerlingen van de groepen drie tot en met acht zitten alle-
maal bij en door elkaar in één grote ruimte. Twee leerkrachten 
begeleiden de groep en zijn samen verantwoordelijk voor alle 
kinderen.

PERSOONLIJKE DOELEN
We maken gebruik van de digitale rekenmethodiek Math, ont-
wikkeld door Exova (www.exova.nl). De kinderen werken aan de 
hand van een eigen portfolio met doelen die ze samen met de 

leerkracht kiezen. In de wekelijkse ge-
sprekjes tussen het kind en de leerkracht 
wordt besproken of het doel behaald is. 
Kinderen voelen zich zo verantwoordelijk 
voor hun eigen leerproces. Ze moeten 
niets, maar kunnen veel. Vindt een kind 
het moeilijk, dan kan hij de tijd ervoor 
nemen om zich de leerstof eigen te 
maken. Vindt een kind het gemakkelijk, 
dan doorloopt hij het programma sneller. 
Ieder kind wordt zo bediend op zijn eigen 
niveau.

MOTIVATIE
Als kinderen doen wat ze kunnen, hebben 
ze in het algemeen geen problemen met 
motivatie. Elk kind is van nature nieuws-
gierig en bereid tot leren. Als we het aan-
bod afstemmen op wat kinderen aankun-
nen, dan zijn ze allemaal aan het werk. 
Ze doen succeservaringen op. De stap 
die ze zetten in hun leerproces is nooit te 
groot of te klein. Ze doen wat binnen hun 

Wat is goed onderwijs? Welke organisatie past daarbij het beste? 
Welke middelen zet je hierbij in? Actuele vragen, waarmee je je in 
de praktijk altijd bezighoudt. zou het niet prachtig zijn als we een 
organisatievorm bedenken, waarin alle kinderen zich competent 
voelen? Waarin alle kinderen kunnen zeggen ‘Ik kan het’?

Ik kan het!

H

‘kinderen voelen zich zo 
verantwoordelijk voor hun eigen 

leerproces’
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mogelijkheden ligt. Omdat ze niet ‘mee 
moeten’ met de groep, kunnen ze zich in 
hun eigen tempo en hun op eigen niveau 
ontwikkelen.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Juist doordat verschillende leeftijden 
door elkaar zitten, is er meer rust. Ou-
dere kinderen helpen de jongere kinde-
ren. Het effect hiervan is zichtbaar in de 
pauzes en na schooltijd in het dorp. Er is 
zelden of nooit ruzie tussen de kinderen. 
Ze kennen elkaar en kennen ook elkaars 
eigenaardigheden.
Omdat op onze school ‘de muren’ zijn 
afgebroken, hebben kinderen de mo-
gelijkheid tot meer contact met andere 
kinderen, ongeacht hun leeftijd.

SuCCES
We ervaren de stappen die we gezet heb-
ben als een groot succes. Als kinderen 
doen wat ze kunnen en ze zetten de 

stapjes die passen bij hun ontwikkeling, zijn er dan nog wel 
‘zorgleerlingen’? Als een zorgleerling iemand is die niet ‘in het 
systeem past’, dan hebben we die niet meer. Natuurlijk zijn er 
altijd leerlingen die je meer moet begeleiden, maar dat is in elk 
systeem zo. Het ene kind heeft nu eenmaal meer ‘sturing’ nodig 
dan het andere.
Feit is dat als je kinderen meer betrekt bij hun eigen ontwik-
keling en als ze zich hiervoor verantwoordelijk voor voelen, 
kinderen veel meer kunnen dan je aanvankelijk dacht. Betrok-
kenheid verhoogt de motivatie en de gedrevenheid om het doel 
te realiseren en het te snappen.

Of om met Benjamin Franklin te spreken:
“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me 
and I learn.”

Peterjan Jansen, directeur CBS Eben-Haëzer, directeur Onderwijs 
PCO Accrete

Wilt u meepraten over dit onderwerp? Deel uw visie 
via redactie@cnvs.nl.

Ik kan het!

Juist doordat verschillende leeftijden door elkaar zitten, is er meer rust in de klas.
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vraag & antwoord

Op dit moment zijn er verschillende 
regelingen, waarbij werkgevers belas-
tingvrij vergoedingen kunnen geven aan 
werknemers. Een kerstpakket is daarvan 
een voorbeeld, maar ook vergoedingen 
voor telefoons, computers en dergelijke 
zijn onder voorwaarden belastingvrij. 
Daarnaast kunnen werknemers ver-
schillende zaken fiscaal verrekenen. De 
bekendste voorbeelden hiervan zijn de 
vakbondscontributie, de aanschaf van 
een fiets en de verrekening van reiskos-
ten. Deze kosten worden van het belast-
baar loon afgetrokken. Daardoor wordt 
het belastbaar loon lager en betaalt 

de werknemer minder loonheffing. De 
verschillende cao’s bevatten bepalingen 
die de werknemer het recht geeft deze 
zaken fiscaal te verrekenen. De kosten 
voor de werkgever bij deze regelingen 
blijven beperkt tot administratiekosten.

WERKKOSTENREGELING
Om de toenemende kosten van de fiscale 
regelingen te beteugelen, is de werk-
kostenregeling (wkr) ingevoerd. In deze 
regeling kan de werkgever 1,5 procent 
van de bruto loonsom besteden aan 
fiscaal vrije vergoedingen. De fiscus 
noemt dat ‘de vrije ruimte’. Het staat de 

werkgever vrij om zelf te bepalen waar-
aan dit budget wordt besteed. Ook is het 
niet noodzakelijk dat alle werknemers 
in dezelfde mate gebruik kunnen maken 
van de voorzieningen uit de wkr. Er is 
dus veel ruimte voor eigen beleid. Over-
schrijdt de werkgever het budget van  
1,5 procent, dan moet over het meerde-
re 80 procent belasting worden betaald. 
Het is dus zaak het budget nauwkeurig 
te bepalen en bij de besteding niet te 
overschrijden. Lastig daaraan is dat aan 
het begin van het jaar bijna nooit exact 
de bruto loonsom voor dat jaar vast te 
stellen is. Zeker als er kans is op krimp 
van het personeelsbestand, gaat een 
werkgever terughoudend om met het 
berekenen van de vrije ruimte die hij 
inzet. 
Een aantal zaken die nu onbelast kun-
nen worden verstrekt, blijven straks ook 
buiten de wkr. Het gaat om ‘gerichte 
vrijstellingen’ en ‘nihilwaarderingen’.

Het ziet ernaar uit dat met ingang van volgend jaar de 
werkkostenregeling de plaats gaat innemen van de verschillende 
afzonderlijke regelingen voor fiscale vrijstellingen. Op dit moment 
kan een werkgever vrijwillig werken met de werkkostenregeling. 
Vanaf 2015 gaat dat veranderen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor 
werkgevers en werknemers?

Wat zijn de gevolgen van  
de werkkostenregeling?
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heffing betalen voor deze voorziening. De 
werkgever kan ook ervoor kiezen deze 
belasting voor eigen rekening te nemen.
Onder de nihilwaardering vallen ook de 
kosten van een aanstellingskeuring en 
van de Verklaring Omtrent het Gedrag, 
alsmede de kosten voor herhalingslessen 
voor EHBO en bedrijfshulpverlening. De 
kosten voor de eerste opleiding voor deze 
zaken is daarentegen wel belast (en dus 
eventueel onder te brengen in de vrije 
ruimte).

IN DE PRAKTIJK
Het is belangrijk om tijdig te beginnen 
met de voorbereidingen van de wkr. Dat 
begint met het inventariseren van de ver-
schillende regelingen die de werkgever 
hanteert en die straks onder de werking 
van de wkr (kunnen) vallen. Daarnaast 
moet een inschatting gemaakt worden 
van de hoogte van het beschikbare budget 
voor de vrije ruimte. De derde stap is het 

bepalen welke van de geïnventariseerde 
zaken onder de gerichte vrijstellingen en/
of de nihilwaarderingen vallen. Als dat 
gebeurt is, is bekend hoeveel financiële 
ruimte er is en welke bestaande rege-
lingen daarin moeten worden onder-
gebracht. Aan de hand van de kosten 
van deze regelingen in de voorbije jaren 
kan een redelijke inschatting worden 
gemaakt of er voldoende vrije ruimte is 
om de bestaande regelingen ongewijzigd 
voort te zetten. Is er ruimte over, dan 
kan gekeken worden of er behoefte is om 
deze voor andere, nieuwe regelingen in 
te zetten.
Het kan uiteraard ook voorkomen dat de 
ruimte onvoldoende is. In dat geval moet 
bepaald worden welke bestaande regelin-
gen niet langer toegepast worden. De 
werkgever kan dan uiteraard besluiten 
om deze regelingen te laten bestaan en 

de kosten voor eigen rekening te nemen, 
maar omdat dan 80 procent loonhef-
fing betaald moet worden, is dat niet te 
verwachten.
Er moeten dus beleidskeuzes gemaakt 
worden. Daarbij kan gekozen worden 
tot het handhaven van alle bestaande 
regelingen, maar deze naar rato van het 
beschikbare budget toepassen. Alternatief 
is het beperken van het aantal beschik-
bare regelingen.

INVLOED MEDEzEGGENSCHAP
De invoering van de wkr zal in veel geval-
len gevolgen hebben voor de personeels-
leden. Dat leidt tot de vraag of de werkge-
ver het beleid dat hij gaat toepassen, moet 
voorleggen aan de medezeggenschapsor-
ganen. Op de eerste plaats hebben de  
(G)MR of geledingen daarvan het initiatief-
recht en kunnen zij een ongevraagd advies 
geven over de toepassing van de wkr. Dat 
zal leiden tot overleg en tot een besluit van 

de werkgever of hij het advies overneemt 
of niet. Daarnaast zijn artikel 12, lid g (in-
stemming personeelsdeel) en artikel 11, 
lid b (advies (G)MR) van belang. Artikel 11, 
lid b geeft de hele (G)MR adviesbevoegd-
heid voor vaststelling en wijziging van het 
financieel beleid. Keuzes in het kader van 
de wkr hebben financiële gevolgen voor 
zowel de werkgever als de werknemers en 
vallen dus onder dit artikel. Artikel 12, lid 
g geeft het personeelsdeel van de  
(G)MR adviesbevoegdheid bij vaststelling 
of wijziging van beleid met betrekking tot 
salarissen, toelagen en gratificaties. Als 
de invoering van de wkr leidt tot wijzigin-
gen van de bestaande fiscale regelingen 
en dus voor het inkomen van werknemers, 
dan is het verstandig daarover tijdig te 
communiceren met de werknemers.

Jan Damen, CNV Onderwijs

GERICHTE VRIJSTELLINGEN
Een aantal zaken mag een werkgever 
fiscaal vrij verstrekken zonder dat dit 
ten koste gaat van de vrije ruimte in de 
wkr. De bekendste vrijstelling betreft de 
vergoeding voor reiskosten tot 0,19 euro 
per kilometer en de kosten voor openbaar 
vervoer, maar ook kosten voor scholing, 
cursussen en seminars vallen daaronder. 
Te denken valt hierbij aan kosten voor 
het verkrijgen van een EVC-verklaring 
in het kader van de functiemix en ook 
verhuiskosten vallen onder deze regeling. 
Voor deze gerichte vrijstellingen gelden 
wel maximale vergoedingen. Worden 
die maxima overschreden, dan gaat het 
meerdere ten koste van de vrije ruimte 
van de wkr.

NIHILWAARDERINGEN
Nihilwaarderingen zijn voorzieningen 
die de werkgever aan de werknemer ter 
beschikking stelt in natura. Voorbeelden 
daarvan zijn een computer, een mobiele 
telefoon of een tablet. Voorwaarde is dat 
hij deze verstrekkingen hoofdzakelijk 
voor het werk gebruikt. Daarnaast is van 
belang dat hij deze voorzieningen ook 
op de werkplek gebruikt. Een laptop die 
een werknemer wel voor het werk, maar 
hoofdzakelijk thuis gebruikt, valt dus niet 
onder de nihilwaarderingen. Geeft de 
werkgever financiële vergoedingen voor 
het gebruik van eigen apparatuur, dan is 
deze vergoeding wel belast en moet de 
werknemer over deze vergoeding loon-
heffing betalen.
Ook zaken als koffie en thee op het werk 
vallen hieronder. Betreft het een feest of 
receptie, dan geldt weer dat de kosten al-
len onder een nihilwaardering vallen als 
het feest plaatsvindt op een locatie van de 
werkgever.
Biedt u uw werknemers bedrijfsfitness 
aan, dan is weer van belang of de be-
drijfsfitness plaatsvindt op een werkplek 
van de werkgever (nihilwaardering) of 
daarbuiten, bijvoorbeeld op de sport-
school. In het laatste geval moeten de 
werkgever de kosten onderbrengen in de 
vrije ruimte. Is die ruimte niet beschik-
baar of brengt de werkgever ze daar niet 
in onder, dan moet de werknemer loon-

‘het staat de werkgever vrij om te 
bepalen waaraan dit budget wordt 
besteed’
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amenwerking, daarom gaat het binnen LeerKRACHT, en 
dan vooral de samenwerking tussen leerkrachten. Zij kij-
ken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback, hebben 

gezamenlijke bordsessies waarin ze doelen stellen, bereiden 
samen lessen voor en denken gezamenlijk na over resultaten en 
verbeteringen binnen de school. Kortom: het brengt het gesprek 
tussen leraren op gang. De leerkrachten bepalen wat er moet 

gebeuren en welke doelen zij willen bereiken om hun onderwijs 
te verbeteren. De schoolleiding vervult hier een ondersteu-
nende rol samen met een coach die de aanpak introduceert en 
begeleidt.

PROfESSIONELE CuLTuuR
De methode LeerKRACHT is gebaseerd op succesvolle onder-
wijsverbeteringen in het buitenland en ervaringen van deelne-
mende Nederlandse scholen. Daarnaast vormt de basis van de 

methode de kennis van bureau McKinsey 
van het veranderen van cultuur in or-
ganisaties. Sinds driekwart jaar werken 
ze op de Mariaschool in het Rotter-
damse Spangen ook volgens de methode 
LeerKRACHT. “Vorig jaar maart had-
den wij overleg met het team over waar 
we op dat moment stonden en wat we 
eigenlijk wilden verbeteren binnen onze 
school”, vertelt Erica Harreman, adjunct-
directeur van deze Rooms-Katholieke 
basisschool. “Toen bleek dat het team 
gezamenlijk aan de professionele cultuur 
wilde gaan werken, zijn Judith van Wijn-
gaarden, directeur van de Mariaschool en 
ik op zoek gegaan naar een manier om 
dit doel te bereiken.” 
Vanuit het bestuur en de RVKO werd een 
bijeenkomst georganiseerd over Leer-
KRACHT. Het verhaal van Jaap Versfelt, 
directeur van Stichting LeerKRACHT, was 
zo overtuigend dat Van Wijngaarden en 
Harreman besloten de stap te zetten en 
te starten met de methode.

STERKE RITMIEK
Op de Mariaschool wordt LeerKRACHT 
als erg positief ervaren. Harreman: “De 
grootste positieve ervaring is de sterke 
ritmiek. Doordat leerkrachten elke 
week gezamenlijk lessen voorbereiden, 
bordsessies bijwonen en lesbezoeken af-
leggen, is er constant sprake van ritmiek. 

‘de schoolleiding vervult een 
ondersteunende rol samen met  

een coach’

De afgelopen dertig jaar hebben in het teken gestaan van veel 
onderwijsvernieuwingen. Desondanks gaat de onderwijskwaliteit 
in Nederland niet zichtbaar erop vooruit. De kwaliteit is goed, blijft 
goed, maar wordt niet echt beter. McKinsey zocht uit wat daarachter 
zit en kwam met een vernieuwende aanpak. Die aanpak draagt de 
Stichting LeerKRACHT nu uit.

S

Samen sterk  
met LeerKRACHT
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Daarnaast krijgen leerkrachten door 
deze methode weer eigenaarschap over 
hun eigen werk. Zij nemen zelf beslis-
singen, waardoor de individuele motivatie 
wordt vergroot. Ook is dit een initiatief 
dat door alle lagen van de school door-
gevoerd kan worden. Het management 
en interne begeleiders participeren er 
ook in. We hebben zelfs een kinderraad 
die werkt met de bordsessies. Naar mijn 
mening is dit initiatief zo sterk, doordat 
je niet werkt met een format waarin je 
dingen moet doen. LeerKRACHT stelt de 
kaders en daaraan kun je als school zelf 
invulling geven.” 
Doordat er nu gezamenlijk aan de pro-
fessionele cultuur gewerkt wordt door 
elkaar aan te spreken op de professie, el-
kaar feedback te geven en de waardering 
voor elkaars werk uit te spreken, is deze 
cultuur sterk verbeterd op de Maria-
school. Harreman: “Dit is de cultuur die 
wij willen binnen de school en waaraan 
we met elkaar hard werken. Zelfs de 
kinderen merken de verandering.”

LOSLATEN
Wat is nou precies de rol van de school-
leiding binnen LeerKRACHT? Hierop 
antwoordt Harreman lachend: “Loslaten. 
Wij willen dat de zeggenschap echt bij het 
team ligt. We stellen wel vragen, maar 
laten de leerkrachten los in hun ontwik-

keling. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar zo bereiken we 
wel onze doelen. Om echt gezamenlijk met onderwijs bezig te 
zijn, geven wij ook les aan de leerlingen. De leerkrachten obser-
veren en kunnen zo ook feedback geven aan de schoolleiding.”
Scholen staan niet helemaal alleen ervoor en krijgen hulp 
van coaches. Zo participeert CNV Onderwijs, onderdeel van de 
Onderwijscoörperatie, in dit initiatief in de vorm van coaching. 
Een van de expertcoaches is Annemieke Schoemaker. Zij is 

LeerKRACHT in een notendop

• Samenwerking staat centraal.
•  Leerkrachten leggen lesbezoeken af bij collega’s.
• Leerkrachten geven elkaar feedback.
• Gezamenlijke lesvoorbereiding.
•  Deze processen hebben als doel het gesprek tussen 

leraren op gang te brengen.
•  Elke school werkt in groepen van acht tot twaalf leraren 

die zelf binnen acht tot tien weken de nieuwe cultuur-
verandering vormgeven op de manier die past bij de 
school.

•  Binnen het project ondersteunen de schoolleiding en 
coaches de leerkrachten.

•  Het ‘veldwerk’ vindt plaats door forumbijeenkomsten 
met leraren en schoolleiders van meerdere scholen, de 
zogenoemde ‘pizzasessies’.

•  Nadat een groep leraren het programma heeft doorlo-
pen, start een nieuwe groep leraren. 

•  Dit gaat net zo lang door totdat het hele schoolteam 
geïntroduceerd is met de nieuwe manier van werken.

•  Hierna is het niet klaar, maar is de basis gelegd om de 
cultuurverandering zelfstandig vast te houden en verder 
te ontwikkelen.

Bron: Stichting LeerKRACHT
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coach, trainer en adviseur bij de CNV Onderwijs Academie. “Een 
expertcoach begeleidt de coaches op de scholen en de school-
leiding bij de implementatie van de methode”, legt Schoemaker 
uit. “Ook leg ik contacten tussen de deelnemende scholen. Zo 
wisselen zij kennis uit en ik kan helpen problemen op te lossen, 
als zij tegen dingen aanlopen tijdens het veranderproces. Als 
expertcoach werk je op verschillende scholen en dus met meer-
dere coaches. Deze brugfunctie past goed bij mij.”

PASSIE EN BEROEPSTROTS
CNV Onderwijs koos voor LeerKRACHT, omdat het aansluit bij 
een belangrijk agendapunt van de vakbond: het vak van leer-
kracht weer teruggeven aan de leraar. Jarenlang is hen verteld 
wat ze moesten doen en op welke manier zij moesten lesgeven. 
Door te participeren binnen LeerKRACHT probeert CNV Onder-
wijs professionele ruimte in te vullen. “Leraren krijgen de regie 
over hun eigen professionele ontwikkeling terug en leren van 
én met elkaar”, vertelt Schoemaker. “Er is zoveel kennis binnen 
een school en als ze die kennis samen goed kunnen aanwenden, 
dan komen ze ver. Het brengt de passie en beroepstrots van 
leerkrachten weer terug, bijvoorbeeld doordat het gesprek over 
onderwijs meer open wordt. Er ontstaat een nieuwe cultuur, 

waarin leerkrachten zich kwetsbaar durven op te stellen. Ze 
praten over de leuke, maar ook de moeilijke dingen van het vak. 
Dat vind ik een hele mooie opbrengst.” Door al deze elementen 
heeft CNV Onderwijs besloten in te stappen en te blijven partici-
peren in LeerKRACHT. 
Schoemaker is onder andere expertcoach op de Mariaschool. 
“Annemieke is echt een aanvulling voor ons”, vindt Harreman. 
“Zij heeft een andere kijk op dingen, een andere visie, en kijkt 
niet vanuit het onderwijs zelf, maar vanuit het coachingsper-
spectief. Haar enthousiasme en inzet wordt overdragen op ons. 
Hierdoor is de samenwerking erg prettig.”

LEEG KISTJE
Waarom zou een school kiezen voor 
LeerKRACHT en niet voor een ander 
project? Harreman en Schoemaker heb-
ben hier beiden een visie op. “Scholen 
zien veel projecten voorbij komen”, stelt 
Schoemaker. “Dit project onderscheidt 
zich van andere projecten; de verander-
methodiek ligt wél vast, maar jij bepaalt 
als school zelf waaraan je wilt werken. 
Er wordt geen onderwerp voorgeschre-
ven en juist de leraren geven aan wat ze 
willen verbeteren op hun eigen school. 
Zij gaan zélf hiermee aan de slag. De 
meeste andere projecten gaan inhou-
delijk ergens over, maar LeerKRACHT 
is eigenlijk net een leeg kistje. Er wordt 
niet verteld wát je moet doen, maar 
er worden handvatten gegeven hoe je 
dingen kunt aanpakken en veranderen. 
Het is dus eigenlijk een veranderme-
thode om naar een lerende cultuur te 
komen, de cultuur van ‘elke dag samen 
een beetje beter’. Er is dus veel ruimte 
voor eigen invulling. Hiermee kun je dus 
bestaande of nieuwe ambities daadwer-
kelijk realiseren. LeerKRACHT is niet een 
tijdelijk iets. Het zorgt voor een blijvende 
cultuurverandering binnen de school. Dit 
alles maakt het project aantrekkelijk voor 
schoolleiders en leerkrachten.” 
“Het gaat voornamelijk om de leerkrach-
ten”, voegt Harreman toe. “Zij hebben 
de zeggenschap over wat we als school 
gaan bereiken. De schoolleiding, interne 
begeleiders en coaches ondersteunen 
hen hierin. Leraren staan voor de klas en 
werken samen met de andere leerkrach-
ten. Als zij van elkaar weten waarmee ze 
bezig zijn en dat heel bewust doen, dan 
komt dat ten goede aan de leerkracht-
vaardigheden, waarna het ook ten goede 
komt aan de kwaliteit van het onderwijs 
en dus aan de leerlingen. En dat is be-
langrijk.”

Marleen de Groot

Meer informatie
Wilt u meer weten over Leer-
KRACHT of zelf hiermee aan de 
slag? Kijk dan voor meer informatie 
op www.stichting-leerkracht.nl.

‘het brengt de passie en beroepstrots 
van leerkrachten weer terug’



boeken

Een handleiding voor teams in het voort-
gezet onderwijs die denken aan de invoe-
ring van of bezig zijn met het implemente-
ren van de aanpak van schoolwide positive 
behavior support (SWPBS). Het tegemoet-
komen aan gedragsmatige en emotionele 
behoeften van jongeren in het voortgezet 
onderwijs krijgt vaak weinig aandacht 
vanwege de nadruk op het voorbereiden 
van de leerlingen op vervolgopleidingen 
en de frequente toetsing. Onderzoek toont 
aan dat aandacht voor die behoeften een 
positief effect heeft op leerresultaten. De 
implementatie van het SWPBS-raamwerk 
wil hieraan tegemoetkomen. De imple-
mentatie bestaat in essentie uit signale-
ring, het voorzien in gerichte interventies 
en het meten van resultaten. Naast 
richtlijnen bevat de uitgave praktijkvoor-
beelden van het Groenhorst College in 
Maartensdijk en het Corderius College in 
Amersfoort. Deze scholen namen deel aan 
het PBS Europe-project.

POSITIVE BEHAVIOR SuPPORT  
IN HET VOORTGEzET ONDERWIJS
Ellie L. Young, Paul Caldarella, Michael 
Richardson, Richard Young
ISBN: 9789088504051
Uitgeverij SWP
€ 44,90

Scholen krijgen steeds meer aandacht 
voor de relatie met ouders. Ook de over-
heid en lerarenopleidingen laten een 
sterk toenemende belangstelling hier-
voor zien. Onderzoek toont namelijk aan 
dat een goede pedagogische én didac-
tische samenwerking met ouders leidt 
tot beter onderwijs en positieve effecten 
heeft op de leerresultaten. Dit boek biedt 
een overzicht van wat pedagogen, leraren 
en andere beroepsgroepen moeten 
weten om met ouders en hun kinderen te 
kunnen samenwerken.
‘Samen werken aan leren en opvoeden’ 
gaat in op de voordelen van een goede 
samenwerking tussen ouders en de 
school. Het boek biedt concrete informa-
tie en strategieën, die een stap verder 
gaan dan de gebruikelijke communica-
tieaspecten rond ouderbetrokkenheid. In 
diverse hoofdstukken komen deskundi-
gen aan het woord over hun praktijkerva-
ringen of onderzoeksresultaten.

SAMEN WERKEN AAN LEREN EN  
OPVOEDEN
Ron Oostdam, Peter de Vries
ISBN: 9789046903865
Uitgeverij Coutinho
€ 29,50

In augustus worden alle scholen geacht 
passend onderwijs te bieden. Dat gaat 
niet alleen over kwalitatief goed onder-
wijs, maar ook over alle momenten 
waarop jongeren en leraren met elkaar 
in contact komen. Dit contact doet een 
groot beroep op deskundigheid van lera-
ren. Hoe zorg je ervoor dat je ieder lesuur 
een sfeer creëert, waarin het plezierig is 
om te leren? Vaak verloopt de les zonder 
problemen, maar wat doe je in situaties 
waarin leerlingen geen zin hebben, zich 
afzetten tegen gezag of elkaar zelfs te lijf 
gaan? Dit boek richt zich op het realise-
ren van een veilig pedagogisch klimaat 
en bevat tips om gedragsproblemen te 
voorkomen en aan te pakken. Het boek 
is verdeeld in drie preventieniveaus, die 
corresponderen met de indeling van het 
Groepsplan Gedrag. Dit planningsformu-
lier helpt scholen voor voortgezet onder-
wijs planmatiger te werken aan gedrag 
en sociaal-emotioneel leren. 

GROEPSPLAN GEDRAG  
IN HET VOORTGEzET ONDERWIJS
Kees van Overveld
ISBN: 9789491806186
Uitgeverij Pica
€ 32,95
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energie, goedkope grondstoffen, goed-
koop krediet en goedkope productie als 
gevolg van technologische innovatie en 
arbeid uit lagelonenlanden.
Maar de grenzen aan die groei zijn 
bereikt. Overal waar we kijken, zien we 
een combinatie van elkaar versterkende 
crises: het vertrouwen in ons financieel-
economische systeem wordt in exponen-
tieel tempo uitgehold.
Er is een voedsel- en een grondstoffen-
crisis, waarbij we met ons zeven miljar-
den inmiddels anderhalf keer de aanvul-
lingscapaciteit van de aarde nodig hebben 
om onze levenstandaard te behouden 
(en waren we allemaal Amerikaan, dan 
hadden we jaarlijks zes aardes aan 
natuurlijke hulpbronnen nodig). Daaraan 
verbonden, worden we geconfronteerd 
met een energiecrisis: alles draait op fos-
siele brandstoffen, terwijl we weten dat 
deze grondstoffen eindig zijn.
Tenslotte verbruiken we niet alleen hulp-
bronnen, maar produceren we ook meer 
afval, inclusief broeikasgassen, dan onze 
planeet aankan. Kortom, we koersen met 
open ogen af op the perfect storm.
Als je kinderen vraagt naar hun ideeën 
over een rechtvaardige wereld, dan 
komen ze met universele waarden die in 
ieder van ons resoneren: eerlijk delen, 
voor elkaar zorgen, respectvol zijn, de 
zwakkeren beschermen. Als volwassenen 
voelen we nog altijd dondersgoed aan wat 
deugt en wat niet, maar we laten ons veel 
minder erdoor leiden. De huidige crises 
zijn symptomen van een groter feno-
meen: het economisch paradigma beloont 
kortetermijndenken en egocentrisch 
handelen. Het systeem van winstmaxi-
malisatie werkt corrumperend gedrag in 

e kunnen onze kinderen niet de oplossingen 
meegeven voor de problemen van de toekomst. 
Maar we kunnen ze wel leren op een bepaalde 

manier te denken, om samen te werken en samen te leven.” 

Ik heb een dochter van anderhalf. Zij is de reden van dit betoog, 
want ik wens haar een wereld toe, waarin ze zich veilig en wel-
kom voelt, waarin ze verliefd kan worden, wellicht zelf ooit moe-
der mag worden, waarin ze kan worden wie ze diep van binnen al 
die tijd eigenlijk al is. De wereld waarin mijn dochter opgroeit, is 
niet zomaar een andere dan die waarin ik ben opgegroeid. Haar 

werkelijkheid zal een totaal andere zijn dan de mijne, aangezien 
alles erop wijst dat we ons bevinden in een overgangsperiode. De 
wereld die we denken te kennen, bestaat eigenlijk al niet meer, 
maar we weten ook nog niet waar het heengaat.

AMERIKAANSE DROOM VOORBIJ 
De basis voor het wereldbeeld van babyboomers als ikzelf 
vormde de tweede industriële revolutie, die met name in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog voor ongekende groei en 
welvaart heeft gezorgd. Het referentiekader was The American 
Dream: voor wie hard genoeg zijn best deed op school en in zijn 
werk, kwamen geld en geluk als vanzelf in beeld. Economische 
groei werd de nieuwe religie. Waar ooit God het goede verte-
genwoordigde, was groei nu het hoogste goed. De belangrijkste 
drivers van die ongelimiteerde groei waren de ogenschijnlijk 
onuitputtelijke voorraden van onze planeet: de ontwikkeling van 
de afgelopen decennia kon tot stand komen dankzij goedkope 

Dit artikel is het eerste deel van de samenvatting van de NIVOz-
lezing van Tex Gunning, AkzoNobel topman en het vervolg op het 
eerder verschenen artikel over de u-theorie (Direct 7, 2013). De 
oorspronkelijke tekst is van Geert Bors. Seeing is de eerste stap in 
de u-theorie. Kijk om je heen en wat zie je?

De enige opdracht voor  
een kind is met glans  
jezelf worden

‘be the change you want to see  
in this world’

“W



de hand en doet problematiek als afval en 
onrechtvaardige verdeling af als onver-
mijdelijke of verwaarloosbare nevenef-
fecten. Hoe complex en alomvattend de 
verschillende crises ook zijn, ze zijn niet 
het werkelijke probleem: ons werkelijke 
probleem is een waardencrisis.

SLEuTEL LIGT BIJ LERAREN
Willen we niet voor een mondiaal levens-
bedreigende situatie komen te staan, dan 
moeten we onherroepelijk weg van een 
cultuur die is gestoeld op niet-duurzame, 
onrechtvaardige waarden. We hebben een 
nieuwe cultuur, een nieuw moreel ver-
trekpunt nodig. Dat is minder ingewikkeld 
dan het lijkt, want de kennis van wat goed 
voor ons is, zit diep in onze genen, zoals 
de Chileense bioloog Humberto Naturana 

stelt: als menselijke soort hebben we de afgelopen 200.000 jaar 
alleen maar kunnen overleven in co-existentie. Hoewel onze 
huidige cultuur het individualisme heeft bevorderd, zit het besef 
dat we als individu minder overlevingskansen hebben dan als 
collectief verankerd in ons DNA.

Het is tijd om welvaart veel breder te definiëren. Niet louter in 
termen van geld, maar ook in intellectuele, sociale en spirituele 
waardecreatie. Bij de verfdivisie van AkzoNobel hebben we onze 
missie gedefinieerd als “Adding colour to people’s lives”. Natuur-
lijk verkopen we verf, daarvan leven we, maar we zijn ook zeer 
actief bezig om over de hele wereld kleur te geven aan achter-
standswijken, aan scholen en ziekenhuizen. Wij zien onszelf als 
missionarissen die kleur brengen en we helpen mensen een 
meer kleurrijk leven te leiden. Het is onze overtuiging dat het, 
vanuit integere drijfveren, streven naar niet alleen economische 
waardecreatie, maar ook sociale waardecreatie uiteindelijk altijd 

beloond wordt. Wie goed doet, die goed ontmoet, zoals het 
oude gezegde luidt. Goed doen resoneert en geeft zin, inspi-

ratie en motivatie bij iedereen die bij de projecten zijn 
betrokken. Zowel bij onze medewerkers als bij onze 

klanten. We geloven dat onze klanten ook mensen 
zijn en dat ze een voorkeur hebben voor bedrij-

ven die ‘goed doen in hun samenleving’.
Een ander script dat we ter discussie moe-

ten stellen, is onze definitie van groei. Ik 
vind dat we afmoeten van kwantitatieve 
groei en dat we naar kwalitatieve groei 
toe moeten. De verschillende crises 
die op ons afkomen, dwingen ons in 
te zien dat de grenzen aan de groei 

bereikt zijn. Als er één credo is de 
komende jaren dan is het ‘meer 

met minder’. En waarom ook 
niet? Wie heeft bepaald dat 

groei een must is?
Hoe gaan we komen tot 

 ‘het is tijd om welvaart veel  
breder te definiëren’ 
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verkeerde focus door vooral in te zetten 
op taal en rekenen. De politiek spreekt 
nog steeds van een kenniseconomie, 
terwijl een belangrijk deel van die eco-
nomie, net zoals de arbeidsintensieve 
maakindustrie in het verleden, aan het 
verdwijnen is naar lagelonenlanden als 
India, waar jaarlijks alleen al 350.000 
ingenieurs afstuderen. Een tweede 
misvatting is de selectie op punten: 
‘prestatieafspraken’ en het verhogen 
van de Cito-score leiden niet tot het ont-
wikkeling brengen van kinderen, maar 
stimuleren scholen om kinderen op te 
leiden voor de toets. Die obsessie zorgt 
ook voor sociale ontwrichting, omdat 
het kinderen die onder de lat eindigen 
het idee geeft dat ze niet deugen. Maar 
liefst 25 procent van de kinderen past 
niet binnen het systeem: sommigen 
kunnen niet meekomen; voor anderen 
is het onderwijs niet uitdagend genoeg. 
Ten derde kweekt ons onderwijs volg-
zaamheid: kinderen ‘slagen’ door zich 
te conformeren en risico’s te mijden. De 
grootste misvatting tenslotte betreft de 
opdracht aan het Nederlands onderwijs, 
zoals geformuleerd door het ministerie: 
kennisoverdracht. 
Ten eerste zal niet kennis, maar het 
ontwikkelen van zelfkennis en zelf-
vertrouwen om gezamenlijk complexe 
problemen op te lossen het toekomstig 
succes van een kind bepalen. En daarbij 
stelde minister Van Bijsterveldt destijds 
een belangrijke taak van het onderwijs 
in de schaduw, als ze hem al vond pas-
sen binnen de kernopdrachten van het 
onderwijs: het opvoeden en vormen van 
kinderen. Teneinde onze kinderen voor 
te bereiden op hun complexe wereld en 
hen het zelfvertrouwen te geven om hun 
wereld positief tegemoet te treden, zou 
het onderwijs veel meer uit moeten gaan 
van de mogelijkheden en interesses van 
het kind. Het zou kinderen moeten voor-
bereiden op het leven in de meest brede 
zin, zodat kinderen zichzelf leren kennen 
en bewust en met zelfvertrouwen kun-
nen leven, het leuk vinden om te leren en 
te onderzoeken, toegerust worden voor 
een evenwichtig sociaal leven, toegerust 
worden voor een leven in co-existentie 
met anderen en de natuur en zodat 
kinderen van daaruit in staat zijn een 
waardevolle bijdrage te leveren aan de 
maatschappij.

die nieuwe cultuur? De nieuwe rolmodellen, het nieuwe leider-
schap, zullen we moeten zoeken bij onszelf. Zoals Gandhi ooit 
stelde: “Be the change you want to see in this world”. Niet voor 
niets zit hij prominent in de Think Different-commercial van Ap-
ple, die al vele malen herhaald is: hoe zou de wereld er vandaag 
uitzien zonder mensen met de moed om, tegen de politieke rea-
liteit in, te streven naar vrijheid? Zonder mensen die zich lieten 
leiden door hun innerlijke waarden, dwars tegen de stroom in? 
Dit soort mensen vaart op innerlijke motivatie. Wie van binnenuit 
zijn koers bepaalt, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
geluk en voor het geluk van anderen.
Voor onze huidige crises kunnen we niet wachten op een Gandhi 
of een andere verlosser. We zullen dit zélf moeten oplos-
sen. Het is een opdracht aan ons allemaal. Als ondernemers, 

bestuurders, politici, kunstenaars, juristen, economen, weten-
schappers, journalisten, artsen, ontwerpers, ingenieurs, en, last 
but not least, als docenten en ouders zijn we allemaal leiders, 
allemaal rolmodellen. Als volwassenen kunnen we het goede 
voorbeeld geven, maar de werkelijke quantum leap kunnen we 
maken door onze kinderen anders op te voeden en te scholen. 
Hoe…?

ONDERWIJS VOOR HET LEVEN
Het huidige onderwijssysteem, met zijn 

sterke focus op het cognitieve en nog 
altijd gestoeld op het gedachte-

goed van de tweede industriële 
revolutie, is niet gericht op het 
tot ontwikkeling brengen van 
mensen voor een nog onbe-

kende toekomst, maar op 
het klaarstomen van een 
beroepsbevolking voor de 
wereld van gisteren. Het 

mainstream onderwijs 
maakt vier kapitale 

vergissingen. Ten 
eerste kiest het 
onderwijs een 

‘Welke waarden willen wij onze 
kinderen meegeven?
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Master Special
Educational Needs
Onderzoek en ontdek mogelijkheden en ga met nieuwe 
perspectieven aan de slag in je praktijk. Leer ‘speciaal 
onderwijzen’ en geef ‘Passend Onderwijs’ vorm.

Kies voor de Master Special Educational Needs van 
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/oso.  
Of stuur een mail naar: oso@fontys.nl met code 
DM2014 en ontvang gratis een boek uit onze webshop.

WAARDENGEDREVEN ONDERWIJS
Ik wil onderwijs met een dergelijke focus 
waardengedreven onderwijs noemen. 
Het kan op allerlei manieren, binnen alle 
stromingen van onderwijs, vorm krijgen, 
met als enige onderscheidende factor 
de nadrukkelijke vraag: welke waarden 
willen wij onze kinderen meegeven? 
Die vraag hoort niet thuis in een extra-
curriculaire activiteit buiten de ‘echte’ 
vakken, maar moet de onderliggende 
waarde zijn van het gehele onderwijs. 
Voor kinderen is er geen standaard 
waaraan je moet voldoen. Je enige 
opdracht is met glans jezelf te zijn. 
Kinderen die de kans krijgen om het 
beste uit zichzelf te halen, doen dat ook. 
Gewoon omdat het vermogen tot leren 
en groeien is aangeboren, en ze daarin 
plezier hebben.
Kinderen hebben van nature de ta-
lenten, de creativiteit en de empathie 
die nodig zijn om hun rol in het leven 

te spelen. Het is onze taak die vermogens te cultiveren, en 
een klimaat te scheppen waarin ze kunnen uitgroeien tot een 
volwassen humaniteit. Waarom? Omdat waardengedreven 
onderwijs leidt tot persoonlijk leiderschap. Het zorgt ervoor 
dat kinderen stevig in hun schoenen staan. Als je weet wie je 
bent en wat je in huis hebt, dan kun je van daaruit het leven 
tegemoet treden. Het leert kinderen om keuzes te maken in 
overeenstemming met hun diepste wezen. En vooral ook: de 
verantwoordelijkheid voor die keuzes te dragen. Het bijbrengen 
van waarden, ‘opvoeding’, is niet alleen de taak van ouders. 
Het is een gezamenlijke zaak van de gemeenschap en, niet in 
de minste plaats, van leraren. In een wereld die in toenemende 
mate onderling verbonden is, past het niet om schotjes te zet-
ten tussen thuis en school. Ouders en leraren horen samen te 
werken aan de opvoeding van kinderen en te zorgen voor een 
doorgaand proces, waarbij alles in dienst staat van het stimu-
leren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit 
zichzelf te halen.

BOuWEN AAN EEN NIEuWE WERELD
In een wereld die zo snel verandert als de onze, kunnen we 
amper voorspellen hoe volgend jaar eruit ziet, laat staan hoe de 
wereld over vijftig jaar eruit ziet.

ADVERTENTIE



26 mei 2014

egin jaren negentig start de digitalisering met het Co-
meniusproject. Wat een angst op de werkvloer. “Onzin”, 
zegt een lid. “Kinderen worden onrustig ervan”, roept 

een ander. Wie Comenius was? Een pedagoog, die aanschouwelijk 
onderwijs hoog in het vaandel had. Kende hij het digibord maar. 
Een lom-directeur vraagt zich af waar de echte ‘lommers’ zijn en 
meldt dat de problematiek op de lom-school de spuigaten uitloopt. 
Langzaam verschijnen artikelen, waar de denominaties bij elkaar 
kruipen. Ontmoetingsonderwijs heet dat. We vieren in 1990 het 
vijfjarige bestaan van de basisschool. Conclusie: veel onrust en van 
alle idealen is weinig terecht gekomen. Dat is in 2015 als we dertig 
jaar basisschool vieren wel anders of niet? In 1990 een regeerak-
koord: het basisonderwijs krijgt minimale leerdoelen, lumpsum 
voor personeel en geld voor nascholing van directeuren. Langzaam 
kruipen het functioneringsgesprek en de klassenconsultatie in de 
kolommen. Niet iedereen is blij. Nog een mooie discussie over de 
rol (leuke woordspeling) van vloerbedekking in de klas. Voor- en 
tegenstanders bestrijden elkaar. Een golf van vloerbedekking rolt 
zich uit over Nederland in de volgende tien jaar. Na 2000 zien we 
de gladde vloer weer terugkomen. Golfbeweging? April 1991. Een 
congres, toen nog het enige, met Neis Lagerwei (onderwijs moet 
vernieuwen), Emiel Veldhuis (nog lang niet naar school) en een 
workshop (luistershop) over het hoge ziekteverzuim. De vrouw in 
de directie: Marijke Schippers, Klaske Keller of Wilma Dorleijn. 
Hoe verging vrouwen die via ‘vrouw en management’ het man-
nelijke territorium binnenkwamen? Een jonge Harm Klifman geeft 

een visie op de jaren negentig, boeiend om 
nog eens te lezen. Hij durft de computer 
in te brengen als lesinstrument. Artikelen 
over de schone school, de veranderings-
paragraaf, de pabo’s krijgen weer ervan 
langs, de eeuwige uitleg over vrije dagen 
en vrije tijd, schaalvergroting vullen de 
pagina’s. Dan stuit ik op een eerste artikel 
over beroepsvereisten. De jaren negentig 
geven de toon aan. Jammer dat het inspec-
tieonderzoek in 2013 zich negatief uitlaat 
over kwaliteiten van schoolleiders. Hoezo 
voortgang? Over competentieprofielen en 
beoordelingen hoor je niemand. Dat komt 
later. In 1990 een argeloos artikel over zorg 
‘Continuüm aan zorg’ met verstrekkende 
gevolgen. ‘Past het onderwijs bij het kind?’ 
wordt er gesteld. Er moet een dialoog 
komen tussen speciaal en regulier basis-
onderwijs klinkt het zachtjes. 
In 1991 maakt voorzitter A.J. van Klaveren 
zich zorgen over versnippering van banen. 
Nu zijn we het gewend. Geen mannen en 
geen voltijd leerkrachten meer, toch? In 
alle nummers van 1991 hoor je de roep om 
het serieus nemen van de rol als school-
leider. De schoolleider was een omhoog-
gevallen leerkracht die ruimte wilde. Direct 
was het enige blad voor hen. En nu? Nu 
staat levenslang leren vol in de aandacht. 
De overheid is bereid ervoor in de buidel 
te tasten. Jan Maasland schreef al in 1991: 
‘Uitgeleerd, dat ben je nooit’. Ook in 1991 
een artikel van Han Kooreman: ‘Directeur 
en groep 8: een gedwongen huwelijk’. Zoals 
Direct was, is het nu nog: de werkvloer hoor 
je erin doorklinken. Even voor de grap; het 
(maximale) brutosalaris van een directeur 
schaal 11 in 1991 in euro’s: 2982,80. Ook 
grappig. Het plan om leerlingen twee snip-
perdagen te geven. Weten we nog dat de 
leerplichtwet uit 1969 is? De huidige staats-
secretaris vindt aanpassing geen prioriteit. 
En toen werd al geroepen om …  Mooie 
jaren voor Direct. Dank aan alle beleidsma-
kers die ervoor zorgden dat er nooit nieuws 
te weinig was.
Dank aan: Arie van Leeuwen, Henk Wijnolts, 
Jan Maasland, Hielke Doetjes, Wolter Smit, 
Albert Jan van Klaveren, Ankie den Hollan-
der, Jan Oskam en vele anderen.

Chris Lindhout

Chris Lindhout is dit jaar 25 jaar als redacteur verbonden aan Direct. 
Tijd voor hem om achterom te kijken naar waar we ons in al die jaren 
druk over hebben gemaakt. Hij doet verrassende ontdekkingen in de 
archieven van Direct. In acht afleveringen neemt hij ons mee naar de 
goede oude tijd en slaat hij een brug naar de goede hedendaagse tijd.

B
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Wat is de beste oplossing? Ik sta voor 
een dilemma: ga ik kiezen waar ik ooit 
bezwaar tegen had of laat ik het misgaan 
met een groep? Sinds half december mis 
ik mijn leerkracht van groep 8. Het is 
triest, met name voor de leerkracht, want 
bij haar is een ernstige ziekte ontdekt. 
Voor de school betekent het dat ik voor de 
rest van het jaar inval moet zoeken. 
Voor de kerst hebben we het intern 
opgelost. Vanwege de kerstsfeer ging dat 
nog wel, maar in januari ging het mis. De 
invaljuf kreeg het niet voor elkaar om de 
orde te bewaren en gooide na anderhalve 
week het bijltje erbij neer. Vervolgens 
kregen we een leuke jongeman die wilde 
invallen. De kinderen accepteerden hem 
niet en al snel kreeg ik telefoontjes van 
ouders. Na mijn eerste klassenbezoek 

had ik ernstige twijfels en een week later 
bedankte ik hem voor zijn poging om iets 
van groep 8 te maken.
Het was even zoeken, maar uiteindelijk 
vond ik een ervaren invaljuf. Ik had hierbij 
meteen het vermoeden dat groep 8 rustig 
de Cito-periode in kon gaan. Mijn ver-

moeden werd bevestigd. Het was rustig 
in de klas en de paar lesjes die ik bekeek, 
zagen er goed uit. Dat de Cito-uitslagen 
iets lager uitpakten dan verwacht, wijdde 
ik aan de roerige periode. Langzaamaan 
begonnen de klachten toch weer binnen 
te druppelen en begon de orde in de klas 
parten te spelen. Tijdens de klassencon-
sultaties zie ik de capaciteiten van de juf, 
maar ik zie ook hoe de grip op de klas 
langzaam door haar vingers glipt.
Ik denk even erover om de leerkracht van 
groep 7 de laatste maanden voor groep 
8 te zetten. Hij had vorig schooljaar een 
goede band met die klas. En groep 7 is 
zo’n lief klasje, daar gaat deze invaljuf 
moeiteloos slagen. Lang geleden toen ik 
zelf voor groep 7 stond, werd eenzelfde 
move gemaakt. Ik moest groep 8 over-

nemen en de invaljuf nam mijn klas. Ik 
deed het met tegenzin en snapte toen niet 
waarom de directeur het voorstelde. Ook 
ik had toen zo’n lief klasje. In groep 8 viel 
het me toen tegen dat de kinderen die het 
jaar ervoor alles van me accepteerden, 
nu ineens anders reageerden.

Ook denk ik natuurlijk aan een andere 
optie: zelf enkele dagen voor groep 8 
staan. Een collega-directeur deed dat 
vorig jaar ook. Voor groep 8 was dat 
toen goed, maar voor de directietaken 
niet. Bovendien heeft die collega de hele 
zomervakantie doorgewerkt om alles op 
orde te krijgen en aan het begin van het 
schooljaar was zij enkele weken ziek. 
Het is geen goed voorbeeld. 
Maar wat doe ik nu met groep 8? Ik 
heb de leerkracht van groep 7 inmid-
dels gesproken. Hij zit er niet om te 
springen, maar hij wil wel zijn steentje 
bijdragen. Zelf wil ik ook wel wat doen 
en de invaljuf is bereid mee te denken in 
oplossingen.
Onze intern begeleider komt met een 
oplossing, die ik ga uitproberen en 
waar we allemaal oren naar hebben. 
Ik geef haar de komende tijd voor een 
dag formatie-uitbreiding. Dan gaat zij 
een halve dag in groep 8 meedraaien. 
Op een ander dag neemt zij groep 7 
een halve dag, zodat de leerkracht van 
groep 7 kan bijspringen in groep 8. Ik 
ga met alle kinderen van groep 8 een 
kindgesprek voeren. Daarbij richt ik mij 
op de doelen die het kind nog wil halen 
het laatste half jaar. En ik probeer te 
bewerkstelligen dat ze uit eigen wil ook 
aan mijn doel meewerken.

Dirk van Boven

Invalprobleem

‘een week later bedankte ik hem  
voor zijn poging om iets van groep 8 
te maken’
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p dinsdag 15 april hebben de gezamenlijke onderwijsvak-
organisaties de estafettestakingen afgesloten in Rotter-
dam. CNV Onderwijs-voorzitter Helen van den Berg hield 

haar eerste stakingstoespraak en dat deed ze goed. Tegelijkertijd 
werden de leden opgeroepen om op 15 mei aanwezig te zijn in 
Amsterdam voor een landelijke actie. Ook hier viel me weer het 
grote verschil op tussen de gemelde leden bij de instellingen 
zelf en de inschrijvingen tijdens de actie. Rondlopend tussen de 
actievoerders en in gesprek rakend met de collega’s die zich 
hadden ingeschreven, hoorde ik allerlei verklaringen waarom er 
niet meer collega’s uit hun team waren meegekomen. Er werd 
begripvol gereageerd op de collega die niet aanwezig was door 
een geplande PVB (proeve van bekwaamheid als onderdeel van 
het examen). Ook de tijdelijk benoemde collega kreeg veel begrip; 
hij verkeert tenslotte nog in onzekerheid over een eventuele vaste 
benoeming. Maar er waren ook voorbeelden die 
op minder begrip konden rekenen. Zo kwam 
er zelfs een voorbeeld langs van collega’s 
die op die middag met een vergadering 
werden geconfronteerd, waarbij ze 
verplicht aanwezig moesten zijn.

BASISRECHT
Als voorzitter van de sector-
raad en overtuigd vakbondslid 
hecht ik aan het recht van vrije 
meningsuiting. Het stakingsrecht 
is daarom ook een basisrecht. Er 
zijn allerlei regels waaraan we 
als vakbonden moeten vol-
doen. Daarbij past terughou-
dendheid als leidinggevende 
bij de beslissing die col-
lega’s moeten nemen over 
het al dan niet meedoen 
aan de staking.

SPAGAAT
Voorafgaand aan de 
staking heeft de 
MBO Raad een brief 
opgesteld om aan het 

Niet alle actievoerders voelen zich vrij om te kiezen voor actie, stelt 
Gerard Schuttenbelt, voorzitter van de Sectorraad Beroepsonderwijs 
van CNV Onderwijs na de recente stakingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Hij geeft zijn visie op het recht tot staken.

In spagaat over het  
 basisrecht tot staken

O
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personeel te sturen. Het is logisch dat ook 
de MBO Raad haar standpunt naar voren 
wil brengen en ik juich dat toe, maar argu-
menten geven als ‘de staking heeft invloed 
op je pensioen’… Teamleiders en locatie-
directeuren zitten in een spagaat, naar wie 
ze loyaliteit tonen. De staking gaat over 
werkdruk die ook teamleiders ervaren. 
Hoeveel ruimte is er voor de teamleider 
die loyaal wil zijn met zijn personeels-
leden? Op veel instellingen is de ervaren 
werkdruk te hoog, veel ambities en te 
weinig middelen en dus formatie om al die 

ambities waar te maken. Ook het over-
heidsbeleid met focus op vakmanschap en 
passend onderwijs dragen naar verwach-
ting in de toekomst bij aan meer taken met 
dezelfde middelen. Dat betekent dat je als 
leidinggevende straks nog efficiënter met 
de beschikbare middelen moet omgaan. 
De vraag is dan of de leidinggevende de 
ruimte heeft om aan te geven dat perso-
neelsleden gelijk hebben. Dat is wellicht 
lastig. Toch kan de leidinggevende al een 
belangrijke bijdrage geven door in ieder 
geval begrip te hebben voor de collega 
die van het stakingsrecht gebruikmaakt. 
Ook de talentvolle collega met een tijdelijk 
contract hoeft toch geen gevolgen te 
ondervinden, wanneer die collega aangeeft 
dat de werkdruk inderdaad te hoog is. We 
willen al die jonge collega’s immers graag 
aan ons binden!

Gerard Schuttenbelt, voorzitter Sectorraad 
Beroepsonderwijs van CNV Onderwijs

REAGEREN
Wilt u reageren op dit onderwerp? Mail 
dan redactie@cnvs.nl onder vermelding 
van ‘Staken’.

In spagaat over het  
 basisrecht tot staken
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“Hoe vond jij het?”
De vraag van mijn vrouw verrast mij. Ik kijk op van mijn ontbijtbord, 
een beetje onthutst. “Nou, gewoon”, antwoord ik, terwijl ik een laatste 
stukje brood wegslik.
“Gewoon? Dat ken ik niet. Kun je niet iets meer zeggen? Het is ten-
slotte niet de eerste keer dat we ontbijten.”
Ik begin me zorgen te maken. Mijn vrouw, directrice van een school, 
maakt op mij een … noem het een… onverwachte indruk.
“Ik heb het gevoel dat het wel goed was”, blijf ik op de voor mij be-
kende vlakte.
“Kijk, daar heb ik nou niets aan. Data en cijfers, dat wil ik. Bijvoor-

beeld dat je de temperatuur van de thee te laag vindt of dat je de 
grootte van de broodjes wilt aanpassen.”
Nu begin ik me echt ongerust te maken.
“Luister Chris, ik heb een speciaal ontbijtplan gemaakt. Daarin wil ik 
de doelen van ons ontbijt duidelijk verwoorden.”
“Doelen?” vraag ik.
“Ja, de doelen. Waarom ontbijten we? Waarmee en wanneer en hoe? 
Met wie en waar?”
Ik besluit mee te praten en zoek in mijn interne fysieke geheugen naar 

het nummer van de dokter. “Ga door”, 
moedig ik haar aan.
“Ik heb de cijfers van de laatste ontbijten 
bekeken in een langdurig ontbijtvolgsys-
teem, het LOVS, en ik heb een trendana-
lyse gemaakt. Mijn conclusie is dat we 
meer pindakaas eten dan het gemiddelde 
van Nederland en dat we te weinig thee 
drinken. Daar moeten we wat mee.” Ze 
kijkt tevreden voor zich uit.
“Is dat nuttig?”, vraag ik met gevaar voor 
eigen leven.
“Nuttig? Natuurlijk! Ik wil dat we graag op 
een behoorlijk niveau ontbijten. Dat we ons 
kunnen meten aan de rest van Nederland 
en daarop trots kunnen zijn.”
Ze zwijgt, opent haar Ipad en noteert wat. 
Wellicht de schep roerei, de hoeveelheid 
zout die ik gebruikte, plus de hand waar-
mee ik het geheel naar binnen werk.
“We moeten een strategisch ontbijtplan 
maken, een SOP.” Het is een mededeling.
“Ja schat”, zeg ik en ik durf nauwelijks 
mijn koffiekopje aan te raken.
“Daarna maken een werkgroep die het een 
en ander uitwerkt. En niet vergeten een 
goede PDCA-cyclus voor elke hap. Pak, 
denk, controleer en eat it. En natuurlijk een 
gedegen evaluatie”, waarschuwt ze.

Ik sta op.
“Nee, nog niet opstaan. Het gemiddelde 
van Nederland ligt op twintig minuten. 
Zover is het nog niet”, roept ze.
Ik loop naar de telefoon. Het nummer van 
de dokter is mij te binnengeschoten. Zijn 
diagnose zal wel ernstige bureaucrateritus 
zijn.

Mijn vrouw,  
de directrice
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Gedicht

Xx

Xx

korte berichten

Druk, druk, druk
De avond valt en stil wordt al het leven,
de drukte van de dag doet d’ogen toe,
de uren hebben al hun zin gegeven,

in d’avondschemering zijn ook de bomen moe.

’t Geraas van baan en baas wordt vaag,
de rust wordt tastbaar op het veld,

vanuit het veen nevelt een stille vraag,
die aan mij uit het donker wordt gesteld.

‘Wie ben je mens dat je zo jaagt.
Wat is de zin van al je strijd,

wanneer je faalt , wanneer je slaagt.

’t Is niets in ’t licht der eeuwigheid.’

De stilte is ’t die mij vraagt:
‘Heeft de tijd mij of ik de tijd?’

Chris Lindhout

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl
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Wilt u uw team verrassen met een gedichtenbundel 
van Chris Lindhout? Mail voor meer informatie 
of om de gedichtenbundels te bestellen naar 
bundelschrislindhout@live.nl.

Direct is er voor en door schoolleiders van het 
primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. Wilt u een bijdrage leveren aan Direct 
of heeft u een goed idee voor een artikel? Mail dan naar 
redactie@cnvs.nl. Wij stellen uw reactie op prijs!

Gedichtenbundels

Doe mee aan Direct



Werf een nieuw CNV-lid 
en ga er samen op uit!

Gunt u anderen óók de voordelen van het CNV-lidmaatschap? Meld dan een nieuw CNV-lid aan en ontvang 
als dank een cadeaubon. Zo kunt u samen met het nieuwe lid iets leuks gaan doen! En elke keer iets 
anders als u dat wilt! Wilt u een Dinerbon, een Theaterbon of doet u samen liever iets spectaculairders? 
U kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als u wilt en voor elk lid ontvangt u een nieuwe cadeaubon.

Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 
Kijk voor meer voorwaarden, informatie en aanmelding op: 

www.cnv.nl/actie of bel met (030) 751 10 40

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP:

• Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de sector waarin u werkt 
• Meepraten over uw CAO
• Professionele rechtsbijstand. Verzekerd van rechtshulp bij arbeids-kwesties en in privézaken
• Samen opkomen voor betere afspraken
• Individuele hulp en begeleiding met betrekking tot werk
• Deskundige hulp bij de belastingaangifte
• Korting op verzekeringen
• Toegang tot de vraagbaak van het CNV
• Loopbaan- en beroepsinhoudelijk advies

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
CADEAUBONNEN T.W.V. €25,- :
• Dinerbon • Snowworld Zoetermeer • Theaterbon 

• VVV Cadeaubon • Bioscoopbon  

Gegevens nieuw lid

Naam en voorletters M/V

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Tel. nr. overdag: Tel. nr. ‘s avonds:
Geboortedatum: Emailadres:

Sector waarin u werkzaam bent:

Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische incasso.
Hiervoor zal een machtigingsformulier worden toegezonden.

IBAN-rekeningnummer:

Datum: Handtekening:

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende 
gegevens om de inschrijving definitief te maken. De contributie verschilt per bond (volledige 
info vindt u op www.cnv.nl) maar bedraagt gemiddeld 15 euro per maand. Studenten, 
werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast tarief.

Uw gegevens

Naam en voorletters: M/V

Adres: Tel.nr.:

Postcode: Woonplaats:

Relatie tot het nieuwe lid:   Collega     Collega     Familie     Familie     Vriend/in   

  Anders, namelijk:   Anders, namelijk: 

Ik ben lid van:   CNV Vakmensen     CNV Vakmensen     CNV Publieke Zaak  

  CNV Dienstenbond     CNV Dienstenbond     CNV Onderwijs  CNV Onderwijs

Lidnummer:

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende cadeaubon:

  Dinerbon       Theaterbon     Bioscoopbon       Snowworld    

  VVV Cadeaubon

U als aanbrenger van het nieuwe lid ontvangt uw gekozen aanbrengcadeau op uw privé-adres. 
Toezending kan pas plaatsvinden nadat de gegevens van het nieuwe lid telefonisch zijn 
gecontroleerd en een eerste contributie is geïnd.

Aanmeldbon 

  Aanmelden kan ook via: www.cnv.nl/actie

 

CNV Onderwijs, t.a.v. Ledenadministratie, Antwoordnummer 51053, 3501 VC Utrecht
ledenadministratie@cnvo.nl


