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Beste collega’s,
 
Voor u ligt alweer de laatste uitgave voor de zomervakantie van ons blad Direct. Voordat 
wij echter aan een welverdiende vakantie beginnen, bieden wij u een mengelmoes aan 
artikelen in de voor ons kenmerkende stijl. Wij hebben getracht een mix van achtergrond 
en actualiteit te verzorgen. In deze editie onder meer aandacht voor wat er gebeurt met 
de BAPO-regeling in het voortgezet onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie, het 
belang van de medezeggenschap en onderzoeksmatig leiderschap.

Heeft u een goed idee voor een artikel of wilt u zelf graag een bijdrage leveren aan 
Direct? Dan horen wij dat natuurlijk graag via redactie@cnvs.nl. Rest mij niets anders dan 
u veel leesplezier toe te wensen en… moge u net zo veel plezier beleven aan het lezen in 
deze editie van Direct, als wij hebben gehad met het samenstellen ervan. 
 
Namens de redactie,
 
Robert Pinter
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Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders en  
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korte berichten

Groen licht voor fusie
De algemene vergaderingen van CNV Onderwijs en CNV Publieke 
Zaak hebben op respectievelijk 4 en 5 juni groen licht gegeven 
om de verenigingen en werkorganisaties te laten fuseren. Na een 
voorbereidingstraject van een jaar verwachten de besturen van 
beide organisaties dat de samenwerking het meest kansrijk en 
slagvaardig zal zijn in de vorm van een fusie. De komende maan-
den krijgt een en ander verder vorm (zowel de vereniging als 
de nieuwe werkorganisatie), waarna in november een definitief 
besluit valt. Medewerkers en leden worden zowel geïnformeerd 
als betrokken bij de voortgang van de fusie.

Op 15 mei hebben vierduizend docenten en OOP’ers in het middel-
baar beroepsonderwijs gestaakt. Het cao-traject was vastgelopen 
en de werknemersorganisaties wilden een signaal afgeven richting 
de MBO Raad. De onvrede van de stakers kwam met name voort uit 
de hoge werkdruk. Het beeld bestaat dat veel bestuurders liever in-
vesteren in stenen, dan in de mensen die op de instellingen werken. 
Juist het investeren in professionals die voor kwaliteit moeten zor-
gen, is cruciaal in het mbo. Daarom waren de bonden zeer tevreden 
met het signaal dat door de succesvol verlopen staking is afgegeven.
CNV Onderwijs en de andere vakbonden eisen van de MBO Raad om 
in de cao concrete afspraken te maken over medezeggenschap, een 
kader vast te leggen voor de inzetbaarheid en gerichte afspraken 
over werkverdeling en besluitvorming daarover op te nemen. Hier-
door krijgen professionele ruimte, eigenaarschap en regelbaarheid 
vorm in de CAO-MBO, wat leidt tot vermindering van de werkdruk. 
Dat is nodig om de personeelsleden te kunnen laten doen wat van 
hen wordt verwacht: het verzorgen van hoogwaardig beroepsonder-
wijs. Kwaliteit komt van de werknemer en die verdient dan ook een 
goede cao.
Wanneer de partijen over deze punten tot overeenstemming komen, 
willen CNV Onderwijs en de andere vakbonden in de cao een goede 
seniorenregeling met een overgangsregeling voor de huidige BAPO-
gebruikers vastleggen. De seniorenregeling wordt onderdeel van een 
duurzaam inzetbaarheidbeleid voor alle personeelsleden in de di-
verse leeftijdsgroepen. Dit duurzame beleid gaan de overlegpartijen 
de komende jaren voor alle werknemers ontwikkelen en vastleggen 
in de cao. Als de MBO Raad de eisen heeft ingewilligd, worden de 
overige zaken van de inzet besproken.

Naast het onderhandelen over een nieuwe CAO-MBO (en de sta-
king toen bleek hoe onredelijk en onverzettelijk de MBO Raad zich 
opstelde) is CNV Onderwijs bezig geweest met een mbo-tour. De tour 
had tot doel om positieve geluiden in het mbo te laten horen en naar 
werknemers te luisteren. Een video van de tour is te vinden op de 
website van CNV Onderwijs.

Staking mbo
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De Eerste Kamer stemt in met het ak-
koord dat in de Tweede Kamer was geslo-
ten tussen de regeringscoalitie en D66, CU 
en SGP over een forse verdere beperking 
van de fiscale ruimte voor pensioenop-
bouw. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 
de fiscaal toegestane pensioenopbouw 
maximaal 1,875 procent is. Bij een lage 
franchise, zoals ABP die in het belang van 
de deelnemers met een bescheiden sala-
ris hanteert, mag de maximale opbouw in 
het gunstigste geval nog maar 1,7 procent 
zijn. Omdat deze verslechtering alleen 
de nieuwe pensioenopbouw raakt, zijn in 
het bijzonder jongere deelnemers hiervan 
zwaar de dupe. Inmiddels is het overleg 
over aanpassing van de ABP-regeling aan 

de nieuwe fiscale grenzen gestart. Inzet 
voor CNV Onderwijs en de andere bonden 
is om de kwaliteit van onze pensioenrege-
ling zo goed mogelijk overeind te houden 
en door versterking van de financiële 
positie van ABP de kans op indexatie te 
vergroten. Door de veel lagere pensioen-
opbouw is het via indexatie welvaartsvast 
houden hiervan, juist ook voor jongeren, 
meer dan ooit van belang.
De schade aan de kwaliteit van de rege-
ling willen de bonden beperken door het 
nabestaandenpensioen te verbeteren, 
door de pensioenopbouw over het hele 
werkelijk verdiende inkomen te laten 
plaatsvinden en via verruiming van de 
pensioenopbouw bij werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid. Om de kans op 
indexatie te vergroten, zetten de bonden 
in op handhaving van herstelopslag op 
de premie en/of verhoging van reguliere 
kostendekkende premie. Mocht er uitein-
delijk toch enige ruimte overschieten voor 
premieverlaging, dan eisen de bonden dat 
deze volledig en controleerbaar ten goede 
komt aan de werknemers. Dit ter com-
pensatie van de verslechtering van hun 
pensioenopbouw.
De werkgevers, verenigd in het Verbond 
Sectorwerkgevers Overheid (VSO), voelen 
niets voor reparatie en willen de pensioen-
regeling zelfs nog sterker verslechteren 
dan al het gevolg is van de beperking van 
de fiscale ruimte. 

Overleg over aanpassing pensioenregeling ABP in 2015

Terecht constateert de inspectie dat naast de leerkracht, ook 
de schoolleider ertoe doet! Gelukkig zijn de leraren en lessen 
beter op scholen waar goede schoolleiders werken. Het onder-
wijsverslag onderstreept het belang van het werven en onder-
steunen van schoolleiders en het verstrekken van voldoende 
faciliteiten aan scholen en besturen om ons waardevolle werk 
mogelijk te maken. CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders ma-
ken zich daarom namens haar achterban er al jaren sterk voor 
dat deze faciliteiten pas gaan houden met de steeds hogere 
maatschappelijke eisen die aan het onderwijs worden gesteld.

Professionele ontwikkeling
Dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten volgens 
het onderwijsverslag in het geding is, is uiteraard logisch. 
Goede leraren willen het beste voor hun leerlingen en hun klas 
en zullen, als zij moeten kiezen tussen professionalisering voor 
een betere kwaliteit in de toekomst óf betere kwaliteit nú – het 
voorbereiden van kwalitatief goede lessen – uiteraard kiezen 
voor het laatste. Alleen goede begeleiding van beginnende 
leerkrachten is daarom niet voldoende. Voldoende faciliteiten 
en tijd voor de begeleiding van leerkrachten en hun professio-
nele ontwikkeling is noodzakelijk. Onze oproep aan Den Haag 
is dus: constateer deze zaken niet alleen in een onderwijs- 
verslag, maar neem ook de verantwoordelijkheid om daden 
dóór de schoolleiders en hun besturen mogelijk te maken.

Invloed besturen
Een van de zwakkere schakels in dit geheel is de invloed op 
en monitoring van schoolleiders door de besturen, waaronder 
schoolleiders vallen. Minder goed functionerende besturen 
brengen de kwaliteit van de daaronder vallende schoolleiders 
en scholen in gevaar. Terecht ziet de inspectie daar mogelijk-

heden tot verbetering, waarbij we namens CNV Schoolleiders 
ook aantekenen dat het uitvoeren van onderlinge audits en uit-
wisseling tussen scholen ons inziens betere mechanismen zijn 
dan de genoemde, die schoolbesturen zouden kunnen inzetten.

Kwaliteitsprofiel
Daarnaast voorziet de inspectie elke school in het basis- en 
voortgezet onderwijs van een kwaliteitsprofiel, dat op een 
aantal kwaliteitsgebieden laat zien welk niveau de school 
levert en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het laat vanuit een 
breed kwaliteitsbegrip aan de school zien waar ze staat ten 
opzichte van andere scholen. CNVS vraagt zich af hoe breed dit 
kwaliteitsbegrip is en hoe minder meetbare resultaten worden 
meegenomen in de weging van de kwaliteit van de school.
De inspectie zal zich meer op besturen gaan richten dan voor-
heen en ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wanneer 
ze voldoende aandacht hebben voor de bewaking van de onder-
wijskwaliteit, blijft de inspectie meer op afstand. Er zal in dat 
geval meer worden vertrouwd op de informatie die besturen 
zelf aanleveren. CNVS vindt dit een goede ontwikkeling.

Klankbord
CNV Schoolleiders is namens haar achterban betrokken bij 
vertrouwelijke gesprekken met de inspectie over het nieuwe 
toezicht. De inspectie hecht veel waarde aan een klankbord-
groep van schoolleiders, mede op grond van haar constate-
ringen in het onderwijsverslag. Het zou heel waardevol zijn 
als nog twee schoolleiders namens CNVS bij deze gesprekken 
willen aansluiten. De belasting is één gesprek per kwartaal en 
u krijgt daarvoor invloed en waardevolle gesprekken terug. Als 
u daarvoor voelt, meld u zich dan aan via 
m.dejong@csgdewaard.nl.

CNV Schoolleiders reageert op onderwijsverslag Inspectie



Passend onderwijs. 
Herrie of harmonie in je team? 

De rol van de schoolleider doet er toe!

Op 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs 
ingevoerd. Hoe speel je hier met je team op in? 
Ontstaat er herrie of harmonie? Als schoolleider 
speel je hierin een belangrijke rol.
Samen met entertrainer Richard de Hoop denken we 
op een interactieve en muzikale manier na over de 

samenwerking van het team. Hoe ziet je team eruit? 
Welke kwaliteiten zijn aanwezig, en hoe zorg je ervoor 
dat er een goede harmonie ontstaat? 
Naast deze centrale opening zijn er ’s middags diverse 
workshops, allemaal gecentreerd rondom het thema 
passend onderwijs en jouw rol hierin als schoolleider.

Ga naar www.cnvs.nl en meld je aan!

Landelijke themadag CNV Schoolleiders
6 november 2014, Hotel Van der Valk, Breukelen 



CNVStandpunt

7juni 2014

Onderwijsmensen zijn eigenwijze mensen. 
Dat is wat ik te horen krijg op het moment 
dat de discussie over beroepssectoren 
gaat op feesten en partijen. Tegelijkertijd 
verweven met het verwijt dat wij niet met 
geld kunnen omgaan, verduidelijkt met 
de voorbeelden van pure verkwisting, het 
vele lesuitval en de ruime vakanties. Kort 
samengevat: werken in het onderwijs is 
een feest, dus niet zeuren, maar lesgeven. 
Je krijgt immers meer dan je eigenlijk 
verdient. Natuurlijk chargeer ik hier de 
zaak, maar dat neemt niet weg dat menig-
een dit beeld herkennen zal.
Het beeld dat van ons wordt geschapen, 
is dat van een wereld op zich, een wereld 
die voor de buitenwacht niet aansluit bij 
de rest van de wereld en vooral niet bij de 
wereld van het bedrijfsleven. Dit versim-
pelde beeld van de buitenwacht baart mij 
zorgen, vooral omdat het weinig recht 
doet aan de mensen die in het onderwijs 
werken. Het geeft schijnbaar ook de poli-
tiek een maatschappelijk draagvlak om 
het onderwijs van bovenaf te reguleren en 
te dwingen om geld belangrijker te ma-
ken, dan het goed opleiden van toekom-
stige generaties.
Dit alles aan het papier te hebben toever-
trouwd, snap ik niet waarom onze stoep 
bij CNV Schoolleiders niet vol staat met 
schoolleiders die geen genoegen meer 
nemen met het moeten verrichten van 
half werk. Schoolleiders die stelling ne-
men en de leiders van de school zijn in de 
brede zin van het woord. Schoolleiders die 
het belang van personeelsleden, leerlin-
gen, ouders en haar omgeving met hand 

en tand verdedigen. Schoolleiders die zich verenigen in clubs zoals 
de onze, om vooral stem te blijven houden in de wereld buiten de 
school.
In tijden van een snel veranderende maatschappij, waarin het indi-
vidualisme niet veel verder meer kan dan achteruit, wil ik pleiten 
voor het collectief. Pleiten voor een grotere maatschappelijke rol 
van scholen in de gemeenschap. Scholen die met de directe en 
indirecte omgeving een intensieve relatie onderhouden, goede 
voorbeelden worden of zijn van het hernieuwde begrip ‘samen’. 
Dat hernieuwde begrip van samen wordt niet gedefinieerd door ie-
mand achter een bureau in een kantoor, dat begrip wordt gemaakt 
door de burgers in de wijk met de sociale leiders vanuit die wijk, 
waarvan de schoolleider er een is.
Van schoolleiders in primair en voortgezet onderwijs en middel-
baar beroepsonderwijs vraagt dit een actieve bijdrage in de wijk, 
buurt en gemeente met de school als middelpunt van activiteit. De 
school als ontmoetingsplek voor de hele wijk, over alle groepe-
ringen en belangen heen. Dit betekent in heel veel scholen een 
cultuuromslag van de grootste orde, die noodzakelijker wordt dan 

ooit tevoren om te voorkomen dat wij de grondleggers worden van 
een antisociale maatschappij.
Om deze beweging te maken in de maatschappij hebben we elkaar 
hard nodig. De goede voorbeelden liggen voor het oprapen te 
wachten op iemand die ze oppakt en er werk van durft te maken. 
Uiteindelijk zou ik voor de toekomst wensen dat ik op ontmoe-
tingen met mensen van buiten het onderwijs een ander geluid te 
horen krijg, een geluid van betrokkenheid en respect. Een geluid 
dat geen reden meer geeft om onderwijs van bovenaf te regule-
ren, maar vertrouwen geeft om het onderwijs en het organiseren 
daarvan aan de leiders in het onderwijs over te laten.

Stem van de schoolleider

Robert Pinter  voorzitter CNV Schoolleiders

‘Pleiten voor een grotere 
maatschappelijke rol van scholen  
in de gemeenschap’
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n toenemende mate zien we dat het schoolleiderschap zich 
nauwkeuriger bezighoudt met het onderwijs in de groep. 
Een van de redenen daarvan is dat besturen, schoolleiders 

en leraren sterker in relatie staan met de omgeving. Die relaties 
vragen om verantwoording af te leggen van het werk dat ze 
doen en van de wijze waarop we het leren van kinderen beter en 
bewuster zichtbaar kunnen maken (Hattie, 2012). Helaas wordt 
het zichtbaar maken van resultaten van het dagelijks onder-

wijs versmalt tot de RTL-vakken, maar gelukkig is een tendens 
merkbaar dat we naar het ontwikkelingsperspectief van de leer-
ling kijken.

DATA
Als de focus ligt op het leer- en ontwikkelproces van de leer-
ling, dan vraagt dat ook om een heldere kijk op het omgaan met 
data. In ons dagelijks spraakgebruik spreken we al snel over 
leerresultaten en leerling-opbrengsten. Dat past in een visie van 
input en output, maar wie wat nauwkeuriger kijkt, ziet, naast de 
enorme passie van leraren en schoolleiders, ook aan de hand 
van genoemde opbrengsten een hoge mate van inzet om kin-
deren te helpen bij hun ontwikkeling. Nu ervaren veel mensen 
in het onderwijs opbrengstcijfers als harde getallen gericht op 
een afrekencultuur. Dit Angelsaksische denken zit diep in onze 
cultuur, ook bij veel politici, bestuurders en leraren. Als we het 
begrip data wat breder formuleren, dan komen lijnen van tech-
niek en vakkennis bij elkaar. Scholen hebben een onvoorstel-
bare hoeveelheid aan gegevens, ofwel data. Denk maar aan de 

leerlingenadministratie 
met daaraan bijvoor-
beeld gekoppeld het 
Cito LVS, groeps- en 
individuele han-
delingsplannen, 
gespreksversla-
gen van team,- 
leerlingbespre-
kingen en/of 
oudergesprek-
ken, onderzoeks-
gegevens, hrm-gege-
vens, observaties (ook die 
van de leraar zelf), correc-
tiewerk, terugkoppelingen van 
het voortgezet onderwijs. Maar ook 
gegevens van een inspectiebezoek,  
tevredenheidsonderzoeken, voortgangs- 
en jaargesprekken, jaarplandocumenten 
en financiële inkijkjes geven ons feed-
back op ons onderwijs. 
Het gaat dus om digitaal opgeslagen 
informatie, zowel kwantitatief als kwali-
tatief. Door de ICT-ontwikkelingen in het 
onderwijs kunnen we resultaten grafisch 
steeds fraaier weergeven (ook al zijn de 
uitkomsten misschien niet wat we graag 
wilden zien). We kunnen ook steeds 
beter gegevens aan elkaar verbinden. 
Je kunt de data eventueel nader typeren 
als inputdata, procesdata, outcome data 
en satisfaction data (Ikemoto en Marsh, 
2007), maar het komt uiteindelijk aan 
op het goed verkrijgen en inbrengen van 
betrouwbare gegevens om vervolgens te 
analyseren, te interpreteren met als doel 
om de ontwikkelingen te verbeteren. Bij 
leraren, die zich dat laatste voor ogen 
houden, neemt de weerstand tegen data 
af. Zij zien deze gegevens als voertuig 
om te komen tot een verbetering van het 
vergroten van de woordenschat van Lars, 

Als je als schoolleider eens zou inventariseren hoeveel informatie je 
per dag, gevraagd en ongevraagd, tot je neemt, dan is het maar goed 
dat je snel kunt filteren. Het past wel in de ontwikkelingen van deze 
tijd, waarin alles lijkt te gaan om snelle informatie. Maar naast veel 
vluchtige berichten is juist de diepgaande informatie van belang om 
goede beslissingen te nemen. Dat vraagt om verzamelen, prioriteren, 
goed analyseren en interpreteren. Oftewel; om onderzoeksmatig 
leiderschap (Kruger, 2010).

Vraag om onderzoeksmatig 
  leiderschap

I

‘data geeft een inzicht in de grote lijn 
van het onderwijs’



een goede voorbereiding 
op een oudergesprek met de 
ouders van Ingmar, maar 
ook het bijstellen van het 
groepsplan van groep 6 
voor rekenen. Bij de school-

leiders is een verandering merkbaar, 
omdat deze data een inzicht geeft in de 
grote lijn van het onderwijs. Ineens is 
zichtbaar dat de interventies bij didactiek 
voor taal of de nieuwe werkvormen bij 

wereldoriëntatie leiden tot betere onderwijsresulta-
ten. Zowel op leerling- , groeps-, leraar- en school-

niveau zijn trends zichtbaar te maken. Mochten deze 
afwijken van onze professionele intuïtie en waarneming, dan 

vraagt dat om nader onderzoek.

OMGAAN MET DATA
Een misschien wat onderschatte factor is de wijze van het 
bespreken van de beschikbare gegevens. De onderwijskundig 
begeleider spreekt de vorderingen van een groep door met de 
groepsleraren en beiden maken gebruik van meerdere gege-
vens. De data uit het LVS, maar ook de eigen waarnemingen van 
de groepsleraren. Hoe geven we elkaar feedback, hoe reflectief 
zijn we? Passen deze gegevens bij onze eigen waarnemingen en 
wat als er een grote discrepantie zichtbaar is?
In de dagelijkse praktijk geeft de leraar enorm veel feedback 
aan de leerling. Uit divers onderzoek weten we dat deze feed-
back effectiever is als het ‘specifiek gericht is en niet in alge-

Vraag om onderzoeksmatig 
  leiderschap

‘de schoolleider is 
de motor achter de 

ontwikkeling van het 
vermogen in de school om 

te leren van data’

9juni 2014
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onderwerpen: ‘zoek een oplossing voor,   
hoe is dat tot stand gekomen?’, ‘wat ge-
volgen kunnen zijn van…’ , ‘wat gebeurt er 
als…’, ‘is er een oplossing voor…?’ Vragen 
die ook niet misstaan bij een evaluatiege-
sprek.
De directeur heeft bijvoorbeeld een ge-
pland gesprek met de leraar, waarbij ook 
resultaten van de groep(en) ter sprake 
komen zo mogelijk in verbinding met een 
totaalbeeld van onder meer het functi-
oneren, de inzetbaarheid en de betrok-
kenheid. Ook daarbij komt een ontwik-
kelingsperspectief ter sprake ‘wat gaat 
goed en wat heb je nodig om…’. 
Als laatste voorbeeld een kwaliteits- 
gesprek tussen bestuurder en directeur 
en/of bij een schoolbezoek. De data van 
de school komen ter sprake in relatie 
met de gestelde doelen, de schoolon-
twikkeling of acute acties. ‘Hoe blijven 
we scherp om het onderwijs aan onze 
leerlingen te ontwikkelen en wat heeft de 
school (aan leiding) nodig?’

BREDE CONTExT
Zoals al eerder is aangegeven, gaat het 
niet om afrekenen, maar bespreken, af-
spreken en aanspreken horen wel in deze 
professionele cultuur om alle mensen 
bewust te houden van de context waarin 
zij werken. Voor een leraar is de context 
breder dan de eigen groep, voor de di-
recteur is die breder dan de eigen school 
en voor de bestuurder breder dan de 
eigen organisatie. Onderwijs staat in een 
complexe samenleving en is bedoeld om 
daaraan een positieve bijdrage te leveren. 
We willen graag dat de kinderen van nu 
hun onbevangen nieuwsgierigheid, zeg 
maar hun onderzoekende houding, vast-
houden om zich van daaruit te ontwikke-
len tot iemand die vervolgens weer verder 
bouwt aan de duurzame samenleving. 
Kortom: een onderzoekende houding in 
alle lagen leidt tot een onderzoekende 
cultuur in de school.

Gerlo Teunis

Gerlo Teunis is bestuurder bij VCO 
Oost-Nederland onderwijs en opvang. 
Ook maakt hij deel uit van de Kennis-
kring Onderzoeksmatig leiderschap 
van Penta Nova.

mene zin’ (Hattie, 2012). Dat vraagt van de leraar verschillende 
evaluatiemethoden te hanteren om snelle, passende feedback 
aan zijn leerlingen te geven en zijn manier van lesgeven aan 
te passen om het leren te optimaliseren. Het is geweldig om 
te zien hoe leraren zich daarin ontwikkelen om gedetailleerde 
feedback in hanteerbare hoeveelheden te geven. Zij tonen de 
‘will’ en de ‘skill’. Dat roept al snel de vraag op hoe men deze 
data in een bouw of het team bespreekt? Hoe gedetailleerd is 
dan de feedback en tot welke beslissingen of acties komt men? 
Net als leerlingen zijn we geneigd om de feedback te zoeken die 
we zelf graag willen.
Het opbrengstgericht werken houdt in dat scholen (teams) 
gebruikmaken van de gegevens over leerlingvorderingen (OCW, 

2011). Toetsresultaten, correctiewerk, observaties en gesprek-
ken moeten leiden tot acties. Steeds meer zie je in verslagen en 
jaarplannen doelgerichte en concrete beslissingen en acties tot 
de verbetering van het onderwijs. Dat brengt ons bij een onder-
zoekende cultuur in de school.

LEREN IN ALLE LAGEN
Aan een onderzoekende cultuur ligt het gebruik van data ten 
grondslag (Geijsel, Krüger & Sleegers, 2010). We gebruiken 
daarbij wel de brede visie op data, dus niet alleen rekenen, taal 
en lezen. De schoolleider is de motor achter de ontwikkeling 
van het vermogen in de school om te leren van data over de 
eigen school met het doel deze data te gebruiken voor interne 
veranderingsprocessen (Levin & Fullan, 2008). Is de schoollei-
der in staat tot deze capacity building? De schoolleider creëert 
omstandigheden, waarin de genoemde gegevens een integraal 
onderdeel zijn van besluitvorming en waarin leraren betrokken 
worden bij het interpreteren van data (Amels & Kruger, 2013). 
Leraren buigen zich vanuit hun professionaliteit over de uitkom-
sten. Van zowel de schoolleider als van de leraar wordt dus een 
onderzoekende houding gevraagd. Eigenlijk onderzoeken zij 
voortdurend de eigen praktijk om het onderwijs aan de leerlin-
gen te verbeteren (Verbiest PLG, 2003). En vragen we van de 
kinderen eigenlijk niet hetzelfde: nieuwsgierig zijn naar, willen 
weten, hoe komt het, wat als, stel nu dat?
Enkele voorbeelden van onderzoek in verschillende lagen. De 
leraar bespreekt met een leerling in groep 6 en zijn ouders 

de NSCCT en de huidige LVS-resultaten door om te komen 
tot een aantal acties voor het ontwikkelingsperspectief. Er 
wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheden en 
het eigenaarschap van alle betrokkenen. Deze ontwikkeling 

wordt gestimuleerd door het bestuur, de directeur en de SWV. 
Ouderbetrokkenheid staat in een ander perspectief, maar ook 
de professionaliteit van de leraar en daarmee van de school.  
Of de leraar daagt leerlingen uit bij verschillende vakken en 

‘van zowel de schoolleider als van 
de leraar wordt een onderzoekende 

houding gevraagd’
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Kwaliteit komt van het Latijnse qualitas. 
Qualitas is een belangrijke term uit de 
klassieke logica en was in het werk van 
Aristoteles, de grondlegger van die logica, 
een van de belangrijkste zogenoemde ‘ca-
tegorieën’. Door deze categorieën zijn we 
in staat dingen van elkaar te onderschei-
den. Aristoteles onderscheidde er tien, 
waaronder substantie, kwaliteit, kwanti-
teit, relatie, waar, wanneer en zo meer. 
Substantie was daarvan zondermeer de 
belangrijkste en dat bleef die categorie 
sindsdien. De categorieën van Aristoteles 
geven een goed handvat om te begrij-
pen wat er is gebeurd met een van die 
categorieën: de categorie ‘kwaliteit’, een 
sleutelwoord in het huidige onderwijsbe-
leid. In de eeuwen die volgden, wisselde 
het aantal categorieën en welke dan wel, 
regelmatig. Maar een categorie als qua-

litas (hoedanigheid) en proprium (eigen-
schap) zie je wel steeds terug. Voorbeeld: 
de kleur van een paard is een qualitas, een 
hoedanigheid, die niet vast ligt. Een paard 
kan wit, bruin of zwart zijn. Een eigen-
schap (proprium) ligt wel vast: een paard 
kan wel hinniken, maar niet balken, zoals 
dat andere hoefdier, de ezel.
‘Kwaliteit’ was eeuwenlang synoniem van 
het Nederlandse woord ‘hoedanigheid’. 
We zien dit scherp terug in de zestiende 
en zeventiende eeuw als Nederlandse 
wetenschappers zich inzetten voor  
wetenschapsbeoefening in de volkstaal, 
het Nederlands dus, voor zover er toen 
sprake was van een eenheidstaal. Om die 
wetenschapsbeoefening ook in de volks-
taal mogelijk te maken, was het nodig dat 
het dan gangbare Latijnse begrippenap-
paraat wordt omgezet in een ‘Neder-
landstalig’ begrippenapparaat. En dat 
zien we dan ook veelvuldig gebeuren. De 
rederijker Hendrik Laurenszoon Spiegel, 
de strategisch adviseur van prins Maurits, 
en uitvinder Simon Stevin waren hiermee 
heel actief. Spiegel vertaalt qualitas als 
‘hoedanicheid’, Stevin als ‘gedaente’. In 

latere werken zie je dat ‘hoedanigheid’ het meest gebruikt wordt.
‘Kwaliteit: hoedanigheid, goede eigenschap’, geeft ook Etymolo-
giebank.nl. Kwaliteit is dus een kenmerk van iets anders en is als 
zodanig niet los verkrijgbaar. Voorbeeld: kwaliteitskrant – een 
krant met een (veronderstelde, in positieve zin zich onderschei-
dende) hoedanigheid. Je kunt dit niet omkeren: de krant is geen 
positief onderscheidende hoedanigheid van het object/verschijnsel 
kwaliteit. Dat is gewoon onzin. Nu dan het volgende lijstje: kwali-
teitscultuur, kwaliteitsprofiel, kwaliteitsgebieden, kwaliteitszorg, 
kwaliteitsborging, kwaliteitszorgcyclus, kwaliteitsinformatie. Ik 
haal deze woorden uit een brief van onze minister van Onderwijs 
aan de Tweede Kamer, gedateerd 28 maart 2014. In al deze woor-
den is kwaliteit geen hoedanigheid van het woorddeel dat er op 
volgt, zoals in kwaliteitskrant. Juist het omgekeerde is het geval: 
het gaat in al deze woorden om samenstellingen van twee, soms 
zelfs drie zelfstandige naamwoorden, waarbij het tweede nadruk-
kelijk bedoeld is om iets te zeggen over het eerste deel: cultuur van 
kwaliteit, informatie inzake kwaliteit, gebieden van kwaliteit… Kwa-
liteit is dus niet langer een hoedanigheid van een zaak/ding/beest, 
kortom van wat Aristoteles aanduidt als een substantie – andere 

zaken zijn een hoedanigheid geworden van de substantie ‘kwali-
teit’. In de filosofie is hier een woord: reïficatie of hypostasering.
Nassim Nicholas Taleb, de auteur van ‘De zwarte Zwaan’ en ‘Fra-
gility’, zou in de laatste situatie spreken van een vorm van platoni-
citeit. Hij bedoelt daarmee dat we een begrip creëren, waardoor we 
menen ‘meer te begrijpen, dan we feitelijk doen’. We maken dus 
een abstractie van de werkelijkheid, denk aan een landkaart. Zo’n 
landkaart geeft ons enig inzicht over de situatie, maar we vergis-
sen ons natuurlijk als we menen dat de kaart samenvalt met het 
gebied. We doen in dat geval het gebied tekort. Met het gebruiken 
van de kaart is niets mis, als we ons maar steeds realiseren dat de 
kaart niet het gebied is. Taleb spreekt bij zo’n vergissing van een 
platonische breuklijn. “De platonische breuklijn is de explosieve 
grens waar het platonische denken (het denken in essentialia als 
kaarten en modellen, hk) stuit op de groezelige werkelijkheid, waar 
de kloof tussen wat je weet en wat je denkt te weten gevaarlijk 
groot wordt. Hier staat de wieg van de Zwarte Zwaan” (De zwarte 
zwaan, pag. 9) – de catastrofe die niemand zag aankomen, maar 
waarvan iedereen achteraf zegt: ja, het lag voor de hand dat dit zou 
gaan gebeuren. De omkering van het begrip kwaliteit als ‘hoe-
danigheid van iets anders’ naar een zelfstandig identificeerbare 
‘substantie’ draagt precies dit risico in zich: de verwarring van 
de kaart met het gebied. En helaas gebeurt dat maar al te vaak. 
‘Harde’ kwaliteitszorg in het onderwijs heeft die neiging ook en wel 
degelijk. Gelukkig is het heel goed mogelijk om dat te vermijden.

Harm Klifman

Over ‘kwaliteit’ en de metamorfose  
van een woord
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choolleiders in het basisonderwijs, het speciaal onder-
wijs en het voortgezet onderwijs functioneren goed. 
Wel zijn er verschillen in competenties. Schoolleiders 

in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs zijn sterk in 
het opbouwen van vertrouwen, zijn betrouwbaar en handelen 
geloofwaardig. Ze bevorderen dat leraren zich professionalise-
ren en hebben voldoende zicht op hun omgeving. De kracht van 
schoolleiders in het voortgezet onderwijs ligt in hun bekendheid 
met regelgeving en de regels zo toe te passen dat de kwaliteit 
van het onderwijs erop vooruit gaat.

SCHOOLLEIDER CRuCIAAL VOOR KwALITEIT
Schoolleiders ondersteunen en begeleiden leraren in hun 
veeleisende taak om goed onderwijs te geven. De leraren en 
lessen zijn beter op scholen waar goede schoolleiders werken. 
Dit verband is vooral in het basisonderwijs en speciaal onder-
wijs zichtbaar. Schoolleiders hebben hier veel aandacht voor de 
kwaliteit van lessen. Zij observeren leraren en maken duidelijke 
afspraken over waaraan een goede les moet voldoen. In het 
voortgezet onderwijs gebeurt dit beduidend minder vaak. Goede 
schoolleiders lukt het om leraren gezamenlijk te laten werken 
aan innovaties en om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Vaak 
stellen zij de ontwikkeling van leerlingen en studenten centraal, 
weten ze een sfeer van onderling vertrouwen te creëren op hun 
school of opleiding en werken zij goed samen met hun bestuur.

SCHOOLBESTuuR VAN INVLOED OP fuNCTIONEREN
Wanneer besturen de kwaliteit van schoolleiders beter bewaken, 
functioneren schoolleiders beter. Veel besturen hebben de laat-
ste jaren een veel beter beeld gekregen van de onderwijskwali-
teit in hun scholen en opleidingen. Echter, de meesten houden 
de kwaliteit van hun scholen slechts globaal in de gaten, net 
als het functioneren van de schoolleider. De inspectie ziet hier 
mogelijkheden voor verbetering: besturen kunnen informatie 
inwinnen over de schoolleider bij andere bronnen, zij kunnen in 
gesprek gaan met de medezeggenschapsraad en tot slot externe 
audits laten uitvoeren.

KwALITEIT ONDERwIjS
De afgelopen jaren hebben leraren op 
veel scholen en instellingen hard ge-
werkt om het onderwijs aan leerlingen 
en studenten te verbeteren. Het aantal 
zwakke en zeer zwakke basisscholen is 
bijvoorbeeld in drie jaar teruggelopen 
van 501 tot 153. Ook de spectaculaire ver-
betering in het speciaal onderwijs valt op. 
De meeste leerlingen en studenten zijn 
tevreden over hun school of opleiding. 
Leerlingen en studenten presteren goed 
vergeleken met omringende landen. In 
het middelbaar beroepsonderwijs halen 
steeds meer studenten hun diploma. En 
de afgelopen jaren hebben leerlingen in 
het voortgezet onderwijs betere cijfers 
gehaald voor de examens en blijven er 
in de hogere klassen minder leerlingen 
zitten. Toch is een groot aantal leerlingen 
en studenten weinig gemotiveerd voor 
het leren. Dit kan samenhangen met de 
bevinding dat leraren in de lessen vaak 
nog onvoldoende weten te differentiëren 
naar de leerbehoeften van de leerlingen.

PROfESSIONALITEIT LERAREN
Leraren zijn goed in pedagogische vaar-
digheden, leggen meestal duidelijk uit en 
zorgen voor een taakgerichte werksfeer. 
Het afstemmen van het onderwijs op de 
ontwikkeling van leerlingen en studenten 
kan beter. Investeringen op schoolniveau 
helpen leraren niet om hun dagelijks 
lesgeven te verbeteren. Faciliteiten en 
ruimte voor professionalisering van 
leraren zijn hiervoor noodzakelijk. Meer 
dan de helft van de leraren geeft aan dat 
zij in de praktijk onvoldoende toekomt 
aan professionalisering door de druk van 
de dagelijkse werkzaamheden. Zij voelen 
zich vaak overbelast. In het voortgezet 
onderwijs geeft meer dan de helft van de 
leraren aan dat de schoolleider hiervoor 
onvoldoende oog heeft. In het basison-
derwijs en het speciaal onderwijs ligt dat 
percentage lager. Uit het internationaal 
vergelijkend PISA-onderzoek blijkt dat de 
professionalisering van Nederlandse le-
raren achterblijft bij andere landen. Veel 
studenten vallen uit tijdens de lerarenop-
leiding of in de eerste jaren voor de klas. 

De Inspectie van het Onderwijs schetst met het onderwijsverslag 
jaarlijks een beeld van de staat van het Nederlandse onderwijs. 
Schoolleiders worden apart onder de loep genomen. De inspectie 
geeft aan wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering. 
waardevolle informatie dus om de kwaliteit van het onderwijs 
mee te kunnen verbeteren. Zeker gezien de constatering dat het 
functioneren van schoolleiders hierin bepalend is.

Schoolleider bepalend voor kwaliteit

‘de inspectie zal zich meer op besturen 
gaan richten dan voorheen’

S
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Dit sluit aan bij bevindingen van CNV 
Onderwijs. Goede begeleiding van begin-
nende leraren is van essentieel belang. 

LEREND VERMOGEN
Een lerende school benut evalua-
tiegegevens om de kwaliteit van 
het onderwijs en de school als 
organisatie te verbeteren. Dit 
valt onder de kwaliteitszorg. 
Het onderwijsverslag maakt 
duidelijk dat op dit gebied 
nog veel winst valt te beha-
len. Bij het opbrengstgericht 
werken is geen verbetering 
zichtbaar. Gegevens van 
het leerlingvolgsysteem op 
school- en klassenniveau 
worden beter geanalyseerd, 
maar de vervolgstap waarin 
concrete conclusies worden 
getrokken voor het handelen van 
de leraren in de les ontbreekt nog. 
De inspectie pleit voor meer betrok-
kenheid van leraren bij opbrengstgericht 
werken. Zij kunnen op basis van toets- en 
observatiegegevens beslissen hoe de 
doelen het beste kunnen worden gereali-
seerd en steeds weer nagaan of dit lukt. 
Evaluatie van de ondersteuning van zorg-
leerlingen ligt in het verlengde hiervan. 
Deze moet ertoe leiden dat de instructie 
en opdrachten beter wordt afgestemd op 
de behoefte van de leerling.

VERNIEuwINGEN IN HET TOEZICHT 
Het onderwijsverslag is gebaseerd op 
de huidige toezichtkaders. Echter, de 
inspectie wil haar toezicht vernieu-
wen. Hiermee hoopt de inspectie meer 
bij te dragen aan de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs. In de 
toekomst wil de inspectie niet alleen 
aandacht besteden aan het bewaken 
van de basiskwaliteit, maar ook aan het 
stimuleren van verbetering. Het toezicht 
wordt bovendien gedifferentieerd. Aan de 
oordelen ‘zeer zwak’, ‘zwak’ of ‘basis-
kwaliteit’, wordt bij het laatste voortaan 
onderscheid gemaakt tussen scholen die 
‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ zijn.
Elke school in het basis- en voortgezet 

onderwijs zal daarnaast door de inspectie worden voorzien van 
een kwaliteitsprofiel dat op een aantal kwaliteitsgebieden laat 
zien welk niveau de school levert en waar verbeteringen moge-
lijk zijn. Het laat vanuit een breed kwaliteitsbegrip aan de school 
zien waar ze staat ten opzichte van andere scholen. 
De inspectie zal zich meer op besturen gaan richten dan voor-
heen en hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wan-
neer ze voldoende aandacht hebben voor de bewaking van de 
onderwijskwaliteit, blijft de inspectie meer op afstand. Er zal in 
dat geval meer worden vertrouwd op de informatie die besturen 
zelf aanleveren.
In een brief aan de Tweede Kamer laten minister Bussemaker 
en staatssecretaris Dekker weten met ingang van schooljaar 
2016-2017 over te willen gaan op het nieuwe toezicht. Om een 
en ander toe te lichten heeft de inspectie een animatie over de 
vernieuwingen in het toezicht gemaakt.

Petra Overbeek, CNV Onderwijs

Schoolleider bepalend voor kwaliteit

Lees de reactie van 
CNV Schoolleiders 
op het onderwijs-
verslag op pagina 5.
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mijn school

Vanochtend voor de derde keer deze 
week ben ik bezig met pesten en met 
pestgedrag. Moe word ik ervan, ontzet-
tend moe. Die moeheid komt voort uit 
machteloosheid. Machteloosheid, omdat 
geen van de gevallen zijn oorsprong heeft 
op school, maar de gevolgen daaren-
tegen zijn dat natuurlijk wel.
Ik zal het een en ander verduidelijken. 
Anette stuurt een bericht naar Jose-
fien, die op haar beurt via Facebook 
haar vriendinnen op de hoogte 
brengt van het bericht. Gevolg: een 
massale reactie op het oorspron-
kelijke bericht van Anette. De 
goed verstaander weet dat er na 
een tweede bericht van Anette een 
ware schokgolf van reacties van de grond 
komt, jammer genoeg geen van allen 
positief. Tot dan toe een nog beheersbaar 
probleem… totdat Anette, onbewust, 
het probleem in de volwassenenwereld 
brengt en vertelt aan vader of moeder dat 
ze bedreigd wordt op internet.
Anette en Josefien komen de dag na de 
uitwisseling van berichten op school. Nog 
voor de kleine pauze heeft het conflict 
tussen de beide dames de volledige 
aandacht van klas 1a en klas 1c. De 
docent staat voor spek en bonen voor de 
klas in volledige onwetendheid. Na het 
eerste lesuur heeft de halve onderbouw 
het nieuws tot zich genomen en heeft 
ook meteen even partij gekozen. Je bent 
voor Anette of voor Josefien. In de kleine 
pauze komt het tot een climax. Mireille 
geeft Lisa een roei voor het hoofd, waar-
op Lisa de haardos van Mireille van haar 
hoofd wil verwijderen. Beide worden door 

een collega bij mij gebracht. De schade 
aan de dames is zichtbaar en het verdriet 
voelbaar. Beide dames bevestigen mijn 

verhaal hierboven en zijn 
snel weer gekalmeerd en in staat om 
een voorzichtige glimlach te laten zien. 
Natuurlijk zijn ze niet blij als ze horen wat 
hun straf is, maar gezien de omstandig-
heden accepteren zij deze.
In de tussentijd zijn de vader en moeder 
van Anette naar school gekomen. Ook 
zij hebben gehoord van het pesten op 
school en willen graag even weten wat 
wij als school aan pesten doen. Zij willen 
informatie over ons pestprotocol, omdat 
hun dochter via het internet last ervaart 
van kinderen van onze school. Uiteraard 

stel ik de ouders ons pestprotocol be-
schikbaar en vertel daarbij hoe de hazen 
in de school lopen. Op mijn vraag wat 
de ouders zelf doen tegen het internet-
pesten, vertellen zij mij dat ze niet veel 
ermee kunnen, omdat dochterlief haar 
wachtwoord niet wil geven.

Ik zou nu graag een happy ending 
willen schrijven, eentje waarin ik 

uitleg aan de ouders dat Anette net 
zo goed dader als slachtoffer is, 
eentje waarin ouders zeggen dat 
zij beter op hun dochter gaan 
letten, eentje waarin de ouders 
vertellen dat ze meteen met hun 
dochter in gesprek gaan en mij 
vragen om dit vanuit school te 

ondersteunen… De realiteit is echter 
anders. In de reactie van de ouders 
komen er zinsneden voor als ‘onze 
dochter bedreigt niemand’, ‘u kent 
onze dochter niet zo goed’, ‘zij werd 
al gepest op de basisschool’ en ‘wij 
kennen de ouders van Josefien’…  

Op dit moment in het gesprek is het 
cruciaal om vooral goed op te letten. Ik 
begeef me op glad ijs, maar besluit toch 
te zeggen wat ik zeggen wil…
Het gevolg van mijn boodschap komt een 
paar dagen later. Ik ontvang een brief 
van de ouders van Anette, waarin zij mij 
bedanken voor het goede gesprek en 
het gegeven advies. Of was het toch die 
brief, waarin zij zich beklagen over mijn 
bemoeizucht en zij mij verantwoordelijk 
stellen voor de schade die hun kind heeft 
geleden. Een gesprek met de ouders van 
Josefien staat in mijn agenda gepland. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

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

Pesten in of buiten school
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vraag & antwoord

De nieuwe regeling geeft (bijna) iedere 
werknemer in het voortgezet onderwijs 
het recht om vijftig uur van de normjaar-
taak via maatwerk in te zetten. Alleen 

de startende docent die op grond van de 
nieuwe cao gedurende de eerste twee 
jaar een kleinere lessentaak heeft, komt 
niet in aanmerking voor deze regeling. De 

werknemer kan dit budget op verschil-
lende manieren inzetten, onder meer 
voor werkdrukvermindering, bijvoor-
beeld door de lessentaak te verlagen 
met één les per week of meer tijd te 
hebben voor andere taken. Als een 
werknemer hiervoor kiest, zal dat in de 
jaartaak moeten worden vertaald. Ook 
kan hij verlof opnemen. Tijdens dit verlof 
loopt de pensioenopbouw en de daarbij 
behorende premieverdeling ongewijzigd 
door. Een andere optie is uitbetaling. Dit 
kan alleen voor onderwijsondersteunend 
personeel met een functie in schaal 8 of 

Er is overeenstemming bereikt over een nieuw cao voor het voort- 
gezet onderwijs. Een van de onderdelen in de nieuwe cao is een  
seniorenregeling die de plaats inneemt van de BAPO. De senioren-
regeling maakt deel uit van het levensfasebewust personeelsbeleid, dat 
ieder personeelslid een budget van vijftig uur per jaar toekent dat hij 
voor allerlei doeleinden kan inzetten. Aan de nieuwe seniorenregeling 
is een overgangsregeling verbonden. wat betekent het gebruik van de 
nieuwe regeling voor uw medewerkers en uw organisatie?

wat gebeurt er met de BAPO- 
regeling in het voortgezet onderwijs?
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houden dat zij, als dat verlof langer duurt 
dan achttien maanden, niet meer verze-
kerd zijn voor werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid voor deze uren.
Voor twee groepen personeelsleden is 
er een overgangsregeling. Voor perso-
neelsleden die op 1 augustus 2014 ouder 
zijn dan 51 jaar, maar nog geen 56 en 
voor personeelsleden die op 1 augus-
tus 56 jaar of ouder zijn. Voor de eerste 
groep houdt de overgangsregeling in 
dat zij naast het budget van vijftig uur 
ook al gebruik kunnen maken van het 
aanvullende verlof van 120 uur. Daarvoor 
betalen zij dan 40 procent (OOP t/m 8) of  
50 procent eigen bijdrage. Op deze 
manier blijft voor deze groep de kleine 

BAPO feitelijk in stand. Zij moeten 
daarvoor wel een hogere bijdrage gaan 
betalen. De categorie van personeels-
leden die op 1 augustus 56 jaar of ouder 
zijn, heeft nu 340 uur BAPO. Voor deze 
categorie geldt dat zij voor maximaal vijf 
jaar recht hebben op een overgangsbud-
get van 290 uur tegen 40 procent of 50 
procent eigen bijdrage. Daarna vallen zij 
onder de reguliere regeling.

ANDERE BEPALINGEN
Er zijn nog andere bepalingen van 
belang. Zo kan de BAPO die gespaard 
is vóór 1 augustus 2014 nog worden 
opgenomen tegen de eigen bijdrage die 
van toepassing was tijdens het sparen. 
Omdat de eigen bijdrage wordt verhoogd, 
hebben werknemers die nu gebruik-
maken van de BAPO het recht om daar 
vanaf 1 augustus 2014 mee te stoppen 
en eventueel alleen maar de vijftig uren 
van het levensfasebewust personeels-
beleid in te zetten. De opname van 170 
uur verlof leidt tot een vermindering 
van de wekelijkse lessentaak met drie 
lessen, bij 340 uur is dat zes lessen. Bij 
opname van 170 uur kan de werknemer 
ervoor kiezen om voor maximaal vier 
dagen te worden ingeroosterd. In dat 
geval heeft de werkgever het recht om 

de werknemer maximaal tien dagdelen 
per jaar op de vijfde dag op te roepen 
voor niet-lesgebonden werkzaamheden. 
Werknemers van 57 jaar of ouder kun-
nen per jaar het verlofrecht van 170 uur 
opsparen om het op een later moment 
op te nemen. Dat geldt niet voor de 170 
extra uren die tegen 100 procent eigen 
bijdrage kunnen worden opgenomen. 
Bij het opnemen van de gespaarde uren 
geldt een maximum van 340 uur per jaar. 
Voor deze gespaarde uren geldt dezelfde 
eigen bijdrage als bij het sparen ervan.

fORSE GEVOLGEN
De nieuwe regeling heeft met name 
forse gevolgen voor werknemers die op 

dit moment 61 jaar of ouder zijn en een 
eigen bijdrage van 10 procent of  
20 procent betalen. Zij gaan bij opname 
van 340 uur nu 34,1 procent of 42,65 
procent betalen. Voor een docent met 
een hele baan in LB betekent dat een 
eigen bijdrage van 326 euro per maand. 
Tot nu toe betaalde deze docent 153 euro 
per maand.
Een OOP’er van 61 met een hele baan in 
schaal 8 gaat van 61 euro naar 210 euro 
aan eigen bijdrage. De verwachting is 
dat in deze groep de kans groot is dat 
medewerkers ervoor kiezen de senioren-
regeling niet of voor minder uren te gaan 
gebruiken. Dat kan leiden tot formatieve 
problemen.
Voor werkgevers gaan de kosten voor de 
seniorenregeling omlaag. De hiervoor 
genoemde LD-docent van 61 jaar met 
340 uur BAPO kostte de werkgever onge-
veer 7.350 euro per jaar. In de nieuwe 
regeling wordt dat 5.285 euro, ruim 2.000 
euro minder. Voor de OOP’er in schaal 8 
is het verschil 1.785 euro. De genoemde 
getallen gelden voor een fulltime mede-
werker. Parttimers kunnen naar rato van 
de betrekkingsomvang gebruikmaken 
van de regeling.

Jan Damen, CNV Onderwijs 

lager. Andere werknemers kunnen de 
vijftig uur alleen verzilveren voor de be-
kostiging van kinderopvang of om extra 
pensioen op te bouwen.
Het budget mag maximaal vijf jaar wor-
den gespaard. Het is nog niet duidelijk 
of gespaard budget na een aantal jaren 
ook kan worden verzilverd. De invoering 
van dit budget leidt wel ertoe dat enkele 
andere regelingen verdwijnen. Het gaat 
dan om het trekkingsrecht van 24 uur 
voor docenten, de leeftijdsdagen voor 
het OOP en de BAPO-regeling.
Een fulltime docent gaat er dus per 
saldo 26 uur op vooruit, een OOP’er 
van 61 jaar verliest 48 leeftijdsuren en 
gaat er per saldo twee uur op vooruit. 
Met iedere werknemer moet per jaar 
een afspraak worden gemaakt over 
de manier waarop hij het budget voor 
levensfasebewust beleid inzet. Die inzet 
kan van jaar tot jaar verschillen. Zo kan 
een docent het ene jaar kiezen voor 
het verminderen van de lessentaak en 
vervolgens een jaar later zijn budget 
gebruiken om het pensioen te verhogen. 
Het is dus ieder jaar nodig om tijdig 
te inventariseren welke keuzes werk-
nemers maken.

SENIORENREGELING
Vanaf 57 jaar wordt het budget voor het 
levensfasebewust personeelsbeleid ver-
hoogd met 120 uur per jaar. Daarmee is 
het totale budget dus 170 uur, evenveel 
als de huidige kleine BAPO-regeling 
vanaf 52 jaar. Deze extra uren kunnen 
alleen worden opgenomen als verlof. De 
werknemer betaalt over de 120 uren een 
eigen bijdrage van 40 procent (OOP t/m 
schaal 8) of 50 procent. Naast deze 170 
uur kan de werknemer vanaf 57 jaar ook 
nog maximaal 170 uur onbetaald verlof 
opnemen. Daarmee kan hij in totaal 
dus 340 uur verlof per jaar opnemen, 
zoals nu in de grote BAPO-regeling 
ook het geval is. Ook voor die 170 extra 
uren geldt dat ze pensioengevend zijn 
en werkgever en werknemer pensioen-
premie betalen alsof er geen verlof 
wordt opgenomen. Het onbetaalde 
verlof heeft wel gevolgen voor de vakan-
tie- en eindejaarsuitkering. Daarnaast 
zullen ook zaken als bindingstoelage, 
uitlooptoeslag en inkomensvergoeding 
lager worden. Gebruikers van het onbe-
taald verlof moeten ook rekening ermee 

‘het is ieder jaar nodig om tijdig 
te inventariseren welke keuzes 
werknemers maken’
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et is vooral van belang dat de mensen in de driehoek 
elkaar kennen en ook formeel contact hebben, dat ze het 
belang van ieders rol en elkaars ambities (onder)kennen 

en dat de communicatie formeel en informeel tijdig en in goede 
samenwerking vorm krijgt. 

Goede medezeggenschap is in ieders belang: als de interne 
informatie-uitwisseling, controle en overleg onvoldoende func-
tioneren, zijn er risico’s voor scholen. Als eventuele misstanden 
uiteindelijk toch aan het licht komen, krijgt het onderwijs de 
maatschappelijke verontwaardiging over zich uitgestort. Die 
richt zich meestal op de bestuurders en schoolleiders, maar 
onderzoeksrapporten maken duidelijk dat in zulke gevallen ook 
de medezeggenschap zijn rol onvoldoende heeft vervuld.

GEDRAG - ACHTERGROND EN TOEKOMSTRICHTING
Het advies ‘goede medezeggenschap’ bestaat uit drie delen. Het 
eerste deel geeft 21 regels (normen, afspraken en gedragingen) 
die samen de basis vormen van geslaagde medezeggenschap in 
de praktijk. Het zijn op ervaring gebaseerde aanbevelingen voor 
betere medezeggenschap en hogere kwaliteit van de besluit-
vorming. Het is voor zeggenschap en medezeggenschap een 
richtsnoer voor hun handelen.
De achtergronden en de juridische basis van het advies ‘goede 
medezeggenschap’ staan beschreven in deel 2. Deze teksten zijn 
een uitleg van de wet en de opgebouwde jurisprudentie en zijn 

daarom voor discussie vatbaar. U kunt 
ze raadplegen als u afwijkingen van het 
advies beoordeelt.
Deel 3 geeft een doorkijkje naar het ver-
volg. De huidige inrichting van de mede-
zeggenschap op scholen is relatief jong 
en zal de komende jaren verder groeien.
Bij de gesprekken over de analyse van 
de praktijk kwamen zeven thema’s naar 
voren, waarop de uitvoering van de WMS 
meer duiding nodig heeft, zoals ook 
bleek uit de evaluatie die is uitgevoerd in 
opdracht van de overheid.
1. Relatie MR – schoolbestuur
2. Relatie MR – toezichthouder
3. Relatie MR – achterban
4.  Onderscheid tussen MR-vergadering 

en overlegvergadering
5. Taken en bevoegdheden
6.  Faciliteiten, informatierecht en profes-

sionalisering
7. Afhandeling van geschillen

De organisaties werken samen aan een 
serie handreikingen om aan deze punten 
een impuls te geven. Een van de handrei-
kingen zal gaan over het ambitiegesprek 
dat zeggenschap en medezeggenschap 
jaarlijks voeren.

AMBITIEGESPREK
Bij een ambitiegesprek – de opmaat 
naar een nieuw schooljaar – spreken de 
deelnemers over hun verwachtingen ten 
aanzien van de planning en de inhoud 
van de vergaderingen. Eerst met de (G)
MR intern, rekening houdend met het 
school(jaar)plan: over hun persoonlijke 
verwachtingen tot bijdragen aan de 
(G)MR, over het energieniveau van de 
bijdrage in taken en tijd, hoe ze tot een 
gedeelde visie komen over voorgaande en 
over de speerpunten van beleid vanuit de 
ouders/leerlingen en vanuit het perso-
neel. Met de overlegpartners (GMR met 
bestuurder en daarna de MR’en samen 
met de directeur/bevoegde overlegpart-
ner) over de visie op medezeggenschap 
van het bevoegd gezag en (G)MR en de 
overeenkomsten en eventuele verschil-

De medezeggenschap bekleedt de rol van de Tweede Kamer in 
de school. De samenwerking in de driehoek tussen ‘het kabinet’ 
(directie/bestuur) en de toezichthouder moet zorgen voor een gezond 
evenwicht van sturing in de school. Zo komen de belangen van de 
organisatie, de mensen die er werken en de belangen van leerlingen 
en ouders gezamenlijk optimaal tot hun recht. Om een impuls te 
geven aan de verdere verbetering van medezeggenschap in de 
driehoek zeggenschap, toezicht en medezeggenschap, hebben de PO- 
en VO-raad, de vakbonden en de ouderorganisaties gezamenlijk het 
advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht.

Versterk de positie van  de medezeggenschapsraad

H
toezichthouder

GMR bestuur

bestuur

MR directeur
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len en de afspraken die daarover zijn te 
maken, over de planning van de overleg-
kalender van het komend schooljaar: zes 
maal een beleidscyclus van zes weken 
per schooljaar (een gratis schema is 
verkrijgbaar via kjurjens@cnvo.nl, red.), 
over de in te plannen speerpunten/onder-
werpen bij de geplande vergaderingen. 
Tip: plan verkiezingen voor de MR tussen 
februari en april. De MR is dan weer 
startklaar voor de nieuwe cursus!

DuIDING
Deze adviezen moeten onderdeel gaan 
vormen van de code goed bestuur en 
verder gaan dan alleen handreikingen en 
adviezen. Het moet leiden tot versterking 
van medezeggenschap in de breedste zin 
van het woord. In het komende school-
jaar volgt een campagne met een aantal 

handreikingen. Deze worden in de zomer samengesteld. Op 
www.versterkingmedezeggenschap.nl vindt u meer informatie.

Klaas Jurjens, trainer adviseur CNV Onderwijs

Versterk de positie van  de medezeggenschapsraad

Ondersteuning CNV Onderwijs Academie
De CNV Onderwijs Academie kan u helpen bij de uitvoering in de praktijk. 
we helpen niet alleen medezeggenschapsraden, maar ook bestuurders en 
directeuren bij de praktische invulling van medezeggenschap. Als onder-
deel van studiedagen voor (aankomende) directeuren hebben we daarnaast 
de speedcursus EHBM (eerste hulp bij medezeggenschap). Directeuren 
krijgen in een interactieve sessie van twee uur praktische en actu-
ele tips over de ins en outs rond de (on)mogelijkheden van mede-
zeggenschap aangereikt. Meerdere besturen hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Klaas jurjens, trainer en adviseur van CNV Onder-
wijs via 06 – 53 37 14 24 of kjurjens@cnvo.nl. u kunt hem ook 
mailen voor een gratis vergadercyclirooster.
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p 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd. 
Hoe speelt u hier met uw team op in? Ontstaat er her-
rie of harmonie? Als schoolleider speelt u hierin een 

belangrijke rol.
Samen met entertrainer Richard de Hoop denken we op een  
interactieve en muzikale manier na over de samenwerking van 
het team. Hoe ziet uw team eruit? Welke kwaliteiten zijn aanwe-
zig en hoe zorgt u ervoor dat er een goede harmonie ontstaat? 
Laat u inspireren en kijk op www.dehoopentertrainment.nl  

wORKSHOPS
Naast deze centrale opening zijn er ’s middags diverse work-
shops, allemaal gecentreerd rondom het thema passend onder-
wijs en uw rol hierin als schoolleider.

Passend onderwijs. Herrie of harmonie in je team? 

De rol van de schoolleider  
doet ertoe!

Passend onderwijs. 
Herrie of harmonie in je team? 

De rol van de schoolleider doet er toe!

Op 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs 
ingevoerd. Hoe speel je hier met je team op in? 
Ontstaat er herrie of harmonie? Als schoolleider 
speel je hierin een belangrijke rol.
Samen met entertrainer Richard de Hoop denken we 
op een interactieve en muzikale manier na over de 

samenwerking van het team. Hoe ziet je team eruit? 
Welke kwaliteiten zijn aanwezig, en hoe zorg je ervoor 
dat er een goede harmonie ontstaat? 
Naast deze centrale opening zijn er ’s middags diverse 
workshops, allemaal gecentreerd rondom het thema 
passend onderwijs en jouw rol hierin als schoolleider.

Ga naar www.cnvs.nl en meld je aan!

Landelijke themadag CNV Schoolleiders
6 november 2014, Hotel Van der Valk, Breukelen 

Landelijke themadag CNV Schoolleiders
6 november 2014, Hotel Van der Valk, Breukelen

O

Van eiland naar WIJland Martine Creemers Onderwijs maak je samen

De wereld van de leer-
kracht in de 21ste eeuw

Henk Derks
DerksAdvies 
Partner Kennisnetwerk (S3]

Professionele ruimte van 
de schoolleider

Hans van Dinteren CNV Onderwijs

Heeft mijn team  
professionele ruimte? 

Hans van Dinteren CNV Onderwijs

De professionele  
leergemeenschap in  
het onderwijs

Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Teampower Baud Vandenbemden Core Power

Passend onderwijs en 
Inspectie PO/VO

Hugo Joustra  
Floor Wijnands 
Jaco Wijsman

Inspectie van het onderwijs

Aanmelden
Kom naar de themadag Passend 
Onderwijs van CNV School-
leiders. Ga naar www.cnvs.nl 
en meld u aan! Leden van CNV 
Schoolleiders en CNV Onderwijs 
betalen 95 euro. Natuurlijk 
zijn ook niet-leden van harte 
welkom op deze dag. Zij betalen 
295 euro.
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De rol van de schoolleider  
doet ertoe!

In de onderwijswereld zijn er verschillen-
de visies op de manier waarop kinderen 
leren of moeten leren. Vooral het leren 
van peuters en kleuters staat onder druk. 
Men lijkt niet te willen begrijpen dat jonge 
kinderen anders leren dan volwassenen. 
Ze leren met hart, hoofd en handen, met 
hun hele hebben en houden. Het latere, 
schoolse leren, moet zich enten op een 
basisontwikkeling ten aanzien van praten, 
bewegen en denken. Niemand hoeft 
hiervoor gemotiveerd te worden, het 
gaat vanzelf. Er is geen peuter die bij zijn 
pogingen om te leren lopen, en daarbij 
regelmatig valt, zegt: ‘met dat lopen heb 
ik het wel gehad’. 
De ontwikkeling van praten, denken 
en bewegen vindt spelenderwijs plaats 
in een begrijpende en aanmoedigende 
omgeving. In zo’n omgeving leert het kind 
sociale vaardigheden en zelfregulerend 
gedrag en vooral die zijn bepalend voor 
het uiteindelijke schoolsucces.

PEuTERS EN KLEuTERS ONDER DRuK
Sieneke Goorhuis-Brouwer
ISBN: 9789088505119
Uitgeverij SWP
€ 14,90

Hoewel het Nederlandse kind volgens 
het jongste Unicef Rapport (2013) het 
gelukkigste ter wereld is, blijft er veel 
discussie over en zorg om de Neder-
landse jeugd. Het aantal kinderen in de 
jeugdzorg neemt toe, evenals het aantal 
dat in armoede opgroeit. Kinderen met 
hechtingsproblematiek en getraumati-
seerde kinderen worden in het onderwijs 
lang niet altijd herkend. Het risico op 
misinterpretatie van gedrag is groot, 
omdat het soms lijkt op dat van leerlin-
gen met ADHD, autisme, angst, depressie 
of gedragsstoornissen. Leerkrachten 
ervaren als ze de oorzaak herkennen 
vaak onmacht. Ze blijken onthand en 
handelingsverlegen. 
Met dit boek willen de auteurs de onder-
wijsprofessionals wijzen op de signalen, 
risico’s en gevolgen van deze problema-
tiek en ze handvatten geven voor het 
werken met deze leerlingen. Hiermee 
kan hun toekomst veranderen van uit-
zichtloos geploeter naar een toekomst 
met perspectief.

ONTwRICHTE KINDEREN IN HET  
ONDERwIjS
Willem de Jong, Annelies de Jong
ISBN: 9789491806124
Uitgeverij Pica
€ 18,95

In het onderwijs worden leerkrachten 
vaak geconfronteerd met leerlingen die 
‘uitdagend’ of ‘ongewenst’ gedrag verto-
nen. Soms is het moeilijk vast te stellen 
of het gaat om een fase in de normale 
ontwikkeling van het kind of dat er sprake 
is van risicovol en op den duur ontwrich-
tend gedrag. Het is van groot belang dat 
leraren beseffen dat gedragsproblemen 
niet alleen te wijten zijn aan de leerling. 
Inzicht in verschillende oorzaken van 
gedragsproblemen is onontbeerlijk; vaak 
kan met kennis en begrip het tij zelfs 
worden gekeerd.
In deze herdruk van ‘Gedrag is meer 
dan je ziet!’ staat Willem de Jong stil 
bij de verschillende domeinen (leerling, 
gezin, school en omgeving) en de daarbij 
behorende risicofactoren. De leidraad is 
met kennis van zaken proactief werken. 
Anders gezegd: op grond van gegevens – 
en niet op grond van aannames – werken 
aan het professionaliseren van het peda-
gogisch en didactisch handelen.

GEDRAG IS MEER DAN jE ZIET!
Willem de Jong
ISBN: 9789491806292
Uitgeverij Pica
€ 15,00
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et jaar 1992 nadert en het formatiebudgetsysteem, voor-
loper van de lumpsum, wordt in een artikel verklaard. De 
directies zetten onmiddellijk de afkorting FBS op de muur. 

Er komen andere teldata en we gaan rekenen met eenheden, fres 
genoemd. Zelfs TELEAC wordt ingeschakeld om ons denken om 
te schakelen. We tellen met gewogen leerlingen door een 9 pro-
cent verhoging toe te passen. Ik laat de verleiding liggen om een 
lijntje te leggen naar het huidige systeem van passend onderwijs. 
Ook komt er ‘eindelijk’ een directiestatuut, waarin besturen en 
directies hun taken en verantwoordelijkheden beschrijven. Onze 
functie krijgt steeds meer body.
Het SAVU-leerlingenvolgsysteem wordt gelanceerd. De eerste 
echte voorloper van het LOVS. Een simpel, effectief systeem. Ik 
verlang er nog wel eens naar. En weer de Cito. Eind 1991, een 
waarschuwing voor de monopoliepositie van dit commerciële 
bedrijf. Hebben we geen instelling die kartelvorming onderzoekt? 
Moet er wel een klacht zijn natuurlijk en die is er nooit geweest. 
Cito komt nog heel vaak terug. Wat is dat toch? Waar zit de pijn?
In 1992 lees ik dat men voorstelt om twee snipperdagen te geven 
aan de ouders. Dit om ongewenst verzuim te reguleren. Nu, 22 
jaar later, worstelen we nog steeds met het luxeverzuim. Schiet 
niet op dus. De weging van gezinnen leidt ook tot boze reacties 
in Direct. De wegingsystematiek mag dan wetenschappelijk ver-
klaarbare achterstanden in beeld brengen, maar dat openlijk aan 
ouders vragen en in een papier zetten is andere koek. Als Wim 

Wegeria in een open brief eindigt met “en 
het gerucht gaat dat deze wegingsgelden 
straks gebruikt moeten worden om het SO 
in stand te houden”, is dit een profetische 
uitspraak.
Er is weer een nieuwe staatssecretaris: 
Jacques Wallage. Er volgt natuurlijk een 
interview en ja, daar is hij weer: hij heeft 
het allerbeste voor met het onderwijs, 
snapt de frustratie en noemt de samen-
smelting van kleuter- en lager onderwijs 
een ‘onverhoedse beweging’. Vanaf nu gaat 
alles anders worden!
Het eerste echte administratiesysteem 
komt om de bocht: Esis. Het kost 341 euro 
en het onderhoud 113 euro. Het totale pak-
ket inclusief leerlingenvolgsysteem: 950 
euro. Dat waren nog eens tijden.
De adjunct krijgt een functie! De salaris-
sen van directeuren worden aangepast. De 
jaren negentig doen zich gelden en heel 
langzaam beginnen er bomen richting de 
hemel te groeien. Alleen zien we het niet. 
We blijven klagen.
Grappig is een klein artikeltje, waarin een 
uitgever aangeeft dat hun methoden het 
beste scoren op de Cito-toetsen. Goh, toch? 
Pabo-leerkrachten moeten terug voor de 
klas, staat er in een artikel. Afdeling: open 
deur. Een artikel dat ook opvallend is, is 
een bezoek aan een school die volledig be-
mand wordt door vrouwen. Dat was in 1992 
een reis naar de Betuwe waard. 
In het najaar kraait de inspectie dat de 
hoofdtaak van de directeur het bevorde-
ren van de leerprestaties is. We hebben 
gezien, waartoe dit geleid heeft. Direct 
houdt een onderzoek onder de schoollei-
ders (later meer), maar het scholenpanel 
is er ook nog. Die bewijst dat hoe groter de 
school, hoe lager de prestaties. De trend 
om tot grote scholen te komen heeft zo zijn 
valkuilen. Tegen de tijdgeest in (prestaties 
worden steeds belangrijker) is er in Direct 
de serie ‘Er is meer dan taal en rekenen’. 

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.

H
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In mijn jaarplan heb ik opgenomen dat er 
weer een ouderenquête gehouden moet 
worden. De laatste vond plaats in het ka-
lenderjaar vier jaar geleden. Nu twijfel ik of 
we het nog voor de zomervakantie moeten 
doen. Maar omdat het een jubileumjaar is 
en wij een hele feestweek hebben rondom 
ons lustrum, lijkt het me strategisch goed 
om het niet lang na die feestweek te doen.
Nadat ik mijn plan van aanpak en de 
evaluatie van vier jaar geleden gelezen 
heb, maak ik een plan voor deze afname. 
Veel kan ik overnemen van de vorige keer, 
maar de aandachtspunten die wij destijds 
zelf geformuleerd hebben, vormen nu de 
basis voor de wijzigingen. De belangrijkste 
verandering is dat wij het landelijk gemid-
delde niet meer als uitgangspunt nemen 

om te bepalen of we tevreden zijn. We 
bepalen nu vooraf welke score we willen 
behalen en als we die score niet behalen, 
weten we dat we actie gaan ondernemen op 
betreffende zaken. We gebruiken wel het 
landelijk gemiddelde en de laatste afname 
als referentie voor onze streefnormen.
Aangezien we ouderbetrokkenheid hoog 
in het vaandel hebben staan, als uitvloei-
sel van de vorige tevredenheidenquête, 
maken we een werkgroep met ouders 
om de normen te bepalen. Het kostte ons 

als managementteam de nodige moeite 
om te bepalen welke ouders we zouden 
vragen om mee te denken, totdat de intern 
begeleider opperde de ouders van de me-
dezeggenschapsraad dat te laten bepalen. 
Daarmee komen we dichterbij onze eigen 
doelstelling rondom ouderbetrokkenheid. 
De MR-ouders hadden blijkbaar ook moeite 
met het bepalen welke ouders geschikt 
zouden zijn. Zij hebben zichzelf aangemeld. 
Daar heb ik niets op tegen, ik had dat al 
willen voorstellen, maar wilde andere 
ouders niet passeren. Nu heeft de verte-
genwoordiging van de ouders dat gedaan 
en dat voelt beter.
De discussie over het stellen van normen is 
soms heftig. Er zijn een aantal perfectionis-
ten die bij sommige onderdelen de hoogste 

score als streefcijfer willen. Iedere keer 
moet ik ze erop wijzen dat het ook realis-
tisch moet zijn.
De niet-standaardvragen leveren qua in-
houd minder discussie op. Een onderwerp 
als continurooster speelt, omdat dat in 
buurscholen ingevoerd is. Dat we daarover 
vragen toevoegen, is snel besloten. Wat 
meer moeite kost, is de formulering van 
de vragen. De vragen moeten open zijn en 
niet het idee geven dat we sturen. Maar ik 
merk in mijn voorbereidingswerkgroep dat 

we allemaal wel open staan voor nieuwe 
schooltijden. Het grappige is dat de norme-
ring die we nu uit de duim moeten zuigen, 
omdat er geen referentie is, ineens erg 
laag uitpakt. Dat biedt namelijk de grootste 
kans dat we na de enquête kunnen starten 
met een invoeringstraject van het continu-
rooster.
Als werkgroepje werken we wel construc-
tief. Na drie bijeenkomsten is de enquête 
en bijbehorende streefwaarde klaar. Het 
uizetten van de enquête is een fluitje van 
een cent, omdat we een format hebben 
aangekocht. Het bedrijf werkt ook de re-
sultaten uit. Voor de interpretatie daarvan 
komen we straks als werkgroep weer bij 
elkaar. Dan zullen we proberen de uitslag 
te clusteren en te komen met een aantal 
speerpunten.
Aangezien ik vind dat deze werkwijze werkt, 
ga ik hetzelfde doen bij de tevredenheid-
enquête onder de leerlingen en onder het 
personeel. Voor de leerlingen betrek ik de 
leerlingenraad erbij en bij het team neem 
ik de teamleden uit de MR. Maar omdat ik 
deze manier als directeur niet wil opleg-
gen aan het team en aan de leerlingenraad, 
heb ik een mini-enquête gemaakt waaruit 
moet komen dat de leerlingen en het team 
het ook op deze manier willen. De vragen 
voor deze enquête maak ik echter zonder 
overleg. En een norm hoef ik hiervoor niet 
te stellen, de uitwerking van de uitslag is 
reeds bekend.

Dirk van Boven

Tevredenheid sturen

‘We maken een werkgroep met 
ouders om de normen te bepalen’
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Intro

aat ik voorop stellen dat ik nog nooit 
een reactie heb gestuurd naar welke 
periodiek dan ook. Maar nu... het 

wordt tijd mijn gedachten te uiten voor een 
groter publiek dan de collega’s in de perso-
neelskamer. Het gaat om, volgens mij, een 
van de grootste missers in het onderwijs van 

de afgelopen tijd. Een visieloze weg is de afgelopen tijd bewandeld. 
Alles draaide om geld en niets om visie. Alles komt samen ten 
nadele van de leerlingen.

Ik begin met de FM. De functiemix, in dit blad ooit door iemand 
functieNIX genoemd.
Duidelijk moet zijn dat ik een meer dan fervente voorstander ben 
van opleiding en een leven lang leren. Ik wil ook niet dat een dokter 
die zijn laatste kennis tien jaar geleden heeft opgedaan, aan mijn 
lijf zit. Kennis is macht. Dit zei gezegd. Hoe we echter al die leer-
krachten tussen de oren krijgen dat je als meester of juf veel meer 
plezier in je werk krijgt na een studie, is dan vraag twee.
Veel scholen zitten met een teruggang van formatie. Niet leuk om 
vaak jonge collega’s via de achterdeur te zien vertrekken. In mijn 
ogen hebben veel van die jonkies de kans gepakt om via studie de 
LB-status te krijgen. Niet zelden werd gezegd dat dit hen een plus 
gaf bij een sollicitatie of afvloeiing. Dat is niet waar! Nergens staat 
dat in de cao. Een leugentje om bestwil van directeuren om aan de 
criteria van de functiemix te kunnen voldoen? Wie zal het zeggen.
De functiemix betekende ook dat in de reguliere formatie er 0.1 
extra werd toegedeeld aan die LB-functionaris. In een stichting of 
vereniging met zo’n vijftien scholen kwam dat neer op anderhalve 
baan. Die werd dus omgezet in geld en niet in arbeidsuren. Stel je 
had dat niet gedaan? Dan had je als club anderhalve fte in arbeids-
uren meer gehad, toch? Ja, maar wel minder geschoold personeel. 
Dat dan wel weer. Maar je moet de tering naar de nering (durven) 
zetten.
Daarnaast werd met lofzang en gejuich de VUT-regeling om zeep 
geholpen. De uitstroom van 62-jarigen stokte een drietal (en lan-
ger) jaren. Als je dan weet dat de BAPO, waar veel van die oudjes in 
zitten, niet volledig gecompenseerd wordt door de overheid en de 
prijscompensatie niet volledig werd bijgespijkerd, kun je begrijpen 
dat er meer leerkrachten op straat gaan, dan als men met wijsheid 
en beleid en vooral visie dit anders had gedaan. Als dan blijkt uit 

onderzoek dat de prijzen van schoolboeken 
en dergelijke meer stijgen dan je in de  
boekenbranche verwachten mag en 
de overheid zwijgt, is de optelsom snel 
gemaakt. Daarbij komt dat terugloop van 
leerlingen leidt tot lege en niet bekostigde 
lokalen en de gaten in de begroting van een 
school zijn geschoten. Voor het gemak sla 
ik de digitalisering van het onderwijs maar 
over. Bakken met geld (en regelingen) wor-
den door overheidsinstanties uitgegeven als 
een grote speler ophoudt met de onder-
steuning van een systeem. Ja, een deel van 
de overheid regelt dat en legt daarvoor mil-
joenen op tafel, maar het onderwijs? Geen 
eurootje. Bijna alle scholen hebben last van 
de BGPL, de bestuur gemiddelde perso-
neelslast. Al gauw per leerkracht zo’n 3000 
euro per jaar, die de overheid niet aanvult. 
Dus romen we af op de groepsformatie en 
… de groepen worden groter, de werkdruk 
hoger en de leerkrachten zieker.
Over de bezuinigingen op passend onder-
wijs in grote delen van het land hoef ik het 
niet meer te hebben. Nee, niet spreken over 
herschikking van middelen en door-de-
bank-genomen gaat er geen euro af, want 
dat neemt de pijn niet weg, aangezien die 
herschikking het hardst aankomt in krimp-
gebieden, bij toeval.
Alles komt in één keer op ons af. Heeft nou 
niemand dit een paar jaar geleden zien 
aankomen? Waar betalen we die beleids-
makers die hoge salarissen nou voor? 
Dan schrikt de politiek wakker, tenminste 
als het oppositie of pseudo-oppositiepartij-
en zijn en worden er in allerlei noodplannen 
gefabriceerd om de geschoten gaten te 
dichten. Terug naar de functiemix. Het is lo-
venswaardig om leerkrachten aan de studie 
te krijgen. Ze zijn er tenslotte voor om leer-

Alles komt samen op  
een hobbelige weg

L
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lingen die ‘anders’ zijn te begeleiden. Leerlin-
gen die gewoon zijn, kunnen we wel af met een 
slimme moeder of onderwijsassistent. Studie 
moet... het idee van: ‘dat moet dan wel beloond 
worden’ juich ik toe, maar dan alle boter bij de 
vis, anders moet je het gewoon niet doen.
Het onderwijs zit in een giga-verandering. Elke 
bedrijfstak kent het verschijnsel dat als je ver-
nieuwen en verbeteren wilt, je investeren moet. 
En wat doet het onderwijs. Alles moet beter 
en op een hoger plan hetgeen leidt tot extra 
werkdruk en tegelijkertijd bezuinigen we. Let 
op: als je het wereldrecord op de honderd meter 
wilt verbeteren, kan dat niet op klompen en in 
een spijkerbroek. En ook niet met een uurtje 
training in de week.
Advies van mij. Schaf die hele functiemix af of 
zet het even in een lagere versnelling. Neem 
je verantwoordelijkheid als je oudere onder-
wijsmensen langer wilt laten werken en pas de 
GPL aan. Vertraag de invoering van passend 
onderwijs. Kom over de brug met geld voor de 
exploitatie van een moderne digitale school. 
Verzin een list, Tom Poes, om die dure oudjes 
eruit te helpen. Maar vooral.... zet een visie uit 
naar de toekomst. Onze laatste wetswijziging 
in deze supersnel veranderende wereld is 
van 1985, bijna dertig jaar geleden! Een visie 
gebaseerd op idealen en niet op economisch 
haalbare doelen. En misschien is het wel net als 
Finland nodig om de politiek los te koppelen van 
de school. 
En wil je dit allemaal niet… zeur dan niet over 
kwaliteitsverbetering en laten we het onderwijs 
afmeten (Cito) als een bruine boterham en niet 
als een toastje kaviaar.
Er leiden vele wegen naar Rome. Maar waarom 
men de weg kiest met de meeste hobbels en 
kuilen is mij een raadsel.
 
Peter van der Vecht

Alles komt samen op  
een hobbelige weg

Verus is de landelijke vereniging voor christelijk onderwijs in 
Nederland. Voor 2200 scholen zijn wij de vernieuwende sparring-
partner en de vertrouwde belangenbehartiger in de ontwikkeling 
van eigentijds christelijk onderwijs. Het christelijk geloof is onze 
inspiratiebron, unieke expertise en ervaring zijn onze kracht. 
Daarmee zijn we in staat scholen op inspirerende en professio-
nele wijze te begeleiden bij het bezinnen op en vormgeven van 
identiteit in de veranderende maatschappij en onderwijswereld.

Identiteit
Hoe biedt u geïnspireerd onderwijs dat aansluit op de moderne 
maatschappij? Verus begeleidt scholen bij identiteitsontwikkeling 
vanuit pedagogische en levensbeschouwelijke expertise. Met een 
scan brengen wij de identiteit en de ontwikkelpunten van uw 
school in kaart. We werken samen met directie, bestuur, raad van 
toezicht, medewerkers, ouders en leerlingen om uw identiteit 
herkenbaar en inspirerend vorm en inhoud te geven. 

IDENTITEIT  |  DIENSTVERLENING  
BELANGENBEHARTIGING  |  LEDENVOORDEEL

Verus is de landelijke vereniging voor christelijk onderwijs in 

Meer weten of  lid worden?
Bel 0348 74 44 44 of mail naar 
info@verus.nl, www.verus.nl
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“Alweer vakantie hé.” Mijn buurman met een rijf in de hand, waarmee 
hij het gemaaide gras bijeen rijft, kijkt me lachend aan. Dat lachje ken 
ik. Een mengeling van uitgekauwde humor en jaloezie.

“Ja, dat krijg je ervan als je als elfjarige vakantie kiest als hobby,” 
antwoord ik, “dan ga je bij het onderwijs en daarvan pluk ik nu de 
vruchten.”
Hij schudt zijn hoofd en rijft verder.

Een week later zit ik heerlijk op mijn ligstoel voor de caravan. De 
camping is geheel naar website-verwachting en de stress- en werk-
hormonen zijn langzaamaan uit de bloedbanen verdwenen. Rust. 
Geen lastige leerlingen, ouders of anderen. Een mooi boek, zon, 
tafeltje met een kopje thee, wat kan het leven mooi zijn.
Dan hoor ik op het pad achter mij geschreeuw. Een paar jongens, 
Nederlands sprekend, hebben ruzie.
“Achterlijke boer”, roept de één. “Mongool op wielen”, roept de 
ander.
Ik schiet uit mijn stoel en loop tussen de bosjes naar het achter mijn 
caravan gelegen pad. Twee kwaaie rode koppen roepen elkaar steeds 
smeriger dingen toe.
“Ho”, roep ik, “stop daar eens mee.”
“En wie ben jij dan wel”, zegt de grootste.
“Wie ik ben, daar gaat het effe niet om, maar zo ga je niet met elkaar 
om”, zeg ik stevig.
“Man, bemoei je met je eigen zaken”, zegt de kleinste. Ze hebben 
blijkbaar een gemeenschappelijke vijand gevonden, namelijk: ik.
“Kennen jullie het woord respect?”, vraag ik.
“Ja,” zegt de lange lummel, “dat gebruiken ze op school ook altijd, 
als we niet doen wat ze willen. Ben jij van een school?” Hij kijkt erg 
vies erbij.
“Respect is een zwaktebod hoor”, zegt de ander, waarschijnlijk de 
slimste van het stel. “Zeggen die leraren alleen maar om ons in de 
hand te houden, anders niet.”
“Dan zal ik eens vertellen wat respect is”, probeer ik. “Dat is dat je 
iets niet doet, wat je bij jezelf ook niet wilt dat er gebeurt.” Ik begrijp 
dat de zin te ingewikkeld is. Ze kijken me aan met ogen, waarin heel 
duidelijk staat: ‘daar heb je zo’n meester in z’n vrije tijd’. Wegwezen. 
Ze draaien zich om en rennen weg richting het zwembad.
Teruglopend naar mijn ideale plek verwijt ik mezelf dat ik hierop 
reageerde. Dom.

Als mijn vrouw later terugkomt van de win-
kel, vraagt ze: “en …… lekker rustig zo?”
Ik knik. “Heerlijke rustige camping, gewel-
dig vakantiegevoel”, reageer ik.
“School al weg uit je hoofd?”, vraagt ze bij 
het naar binnen gaan.
“Bijna,” antwoord ik, “bijna.”

Je blijft altijd leerkracht en opvoeder.
Eigenlijk heb je nooit vakantie.

Nooit vakantie
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Gedicht
korte berichten

Kind,
ik bedank je voor dit jaar,

waarin we optrokken met elkaar.
Ik gaf je les

en leerde van jou,
genoot van je vrolijkheid,
enthousiasme en trouw.

Kind,
dank voor je glimlach,

als ik het even niet meer zitten zag,
want met jouw zorgeloosheid,

maakte jij toch nog een vrolijke dag.

Kind,
ik zag niet je a-tje en c-tje en e-tje,

maar zag alleen jou en af een toe een beetje.
Zag ik mezelf in wat je deed en wat je zei

en werd ik een beetje jij.

Kind,
ik bedank je,

je zat in mijn klas,
kind ik bedank je,
omdat je er was.

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


