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Beste collega,

Voor u ligt Direct nummer drie met daarin, zoals u van ons gewend bent, een breed scala 
aan onderwerpen.

Wij hebben geprobeerd een mengelmoes te maken van achtergrondinformatie, opinie en 
actualiteit, waarbij wij u, als collega-schoolleider in het onderwijs van harte uitnodigen 
om te reageren. Ook bieden wij schoolleiders de mogelijkheid om zelf een geschreven 
stuk aan te dragen voor publicatie in Direct. Uw reactie en ideeën zijn van harte welkom 
via redactie@cvns.nl.

Voor dit nummer hebben wij echter nog de artikelen voor u geselecteerd. Wij hopen dat u 
net zoveel plezier ervaart bij het lezen van Direct drie, als dat wij hebben gehad met het 
samenstellen ervan. We wensen u veel leesplezier!
 
Namens de redactie, Robert Pinter

18
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korte berichten
Leerlingen in groep 8 maken 
vanaf volgend schooljaar de 
eindtoets rond 20 april in 
plaats van in februari. Door 
snelle verwerking van Cito is 
de uitslag omstreeks 10 mei 
bekend, kort na de meivakan-
tie. Dat is voor het voortgezet 
onderwijs nog op tijd om 
leerlingen met een aangepast 
advies te plaatsen. Bij toela-
ting is het schooladvies van de 
basisschool leidend; het advies 
van de leerkracht krijgt dus 
meer gewicht.
In het ontwerp Toetsbesluit 
PO wordt de Wet Eindtoetsing 
PO nader uitgewerkt. Bij de 
overgang naar het voortge-
zet onderwijs is het school-
advies bepalend. De uitslag 
op de eindtoets is het tweede 
onafhankelijke gegeven. VO-
scholen kunnen niet langer 
aanvullende toelatingsexa-
mens afnemen en mogen 
basisscholen niet meer om 
extra toets- of testgegevens 
vragen. Daarnaast komt een 
einde aan toelating die enkel 
is gebaseerd op het eindtoets-
resultaat.
Stichting Cito, maker van de 
huidige Cito-eindtoets, gaat 
de centrale eindtoets maken. 
Scholen kunnen ook voor een 

andere eindtoets kiezen. De 
Expertgroep Toetsen PO wordt 
ingesteld om te beoordelen 
welke andere eindtoetsen 
geschikt zijn. Hiertoe wordt 
een beoordelingskader ontwik-
keld. De commissie gaat ook 
oordelen over de kwaliteit van 
de toetsen in het leerlingvolg-
systeem.
Er is een oplossing gezocht 
voor christelijke scholen die nu 
het Schooleindonderzoek afne-
men. Door gemeenschappelijk 
gebruik van Cito-eindtoetsop-
gaven blijft dit mogelijk.
Het uiteindelijke streven is een 
adaptieve eindtoets die digitaal 
wordt afgenomen. Adaptief wil 
zeggen dat de toetsopgaven 
zich tijdens het maken van de 
toets aanpassen aan het niveau 
van de leerling. Dit niveau kan 
per onderdeel verschillen. De 
ICT-voorzieningen op scholen 
zijn nog niet voldoende om in 
2018 volledig over te gaan op 
digitale afname. Gestart kan 
worden met een combinatie 
van digitale afname en afname 
op papier. Het College voor 
Toetsen en Examens komt 
deze zomer met een plan van 
aanpak hoe een adaptieve 
eindtoets gerealiseerd en in-
gevoerd kan worden.

Pensioenpremies 2014
Door het akkoord over de aanpassing van de pensioenre-
geling van ABP aan krappere fiscale regels gaat de premie 
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen omlaag. 
Het profijt van de lagere premie gaat voor het overgrote 
deel naar de werknemers, vooral doordat zij geen VPL-
premie meer hoeven te betalen. Het levert de werknemers 
een nettovoordeel van ruim 2 procent op. Alle pensioen-
premies zijn te vinden op www.pensioeninhetonderwijs.nl.

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april
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“Twee procent pensioenopbouw 
per jaar, daarvoor hebben wij ons 
hard gemaakt en dat blijven we 
doen”, reageert voorzitter van 
het CNV Maurice Limmen op het 
pensioenakkoord dat door een 
meerderheid van de politieke 
partijen is gesloten. Daarin is af-
gesproken dat vanaf 1 januari 2015 
de fiscaal toegestane pensioen-
opbouw maximaal 1,875 procent 
is. Aanvankelijk wilden de VVD 
en PvdA het opbouwpercentage 
nog verder beperken naar 1,75 
procent. Bovenop de verlaging in 
2014 van 2,25 procent naar 2,15 
procent. Voor ABP dat een kleinere 
franchise hanteert, gunstig voor 
de lagere inkomens, pakken de 
maximale opbouwpercentages nog 
0,2 procentpunt lager uit. 
CNV en ABP zijn van mening dat 
het kabinet met deze bezuiniging 
kiest voor verbetering van de over-
heidsfinanciën op korte termijn ten 
koste van de lange termijn. Door 
de pensioenopbouw te beperken, 
nemen de belastinginkomsten nu 
toe. Maar omdat de pensioenen 
veel lager zullen uitvallen, nemen 
de toekomstige belastinginkom-
sten juist af.

ABP hoeft geen nieuwe korting door te 
voeren en gaat de huidige korting van  
0,5 procent op de pensioenen en opge-
bouwde pensioenaanspraken vanaf 1 april 
2014 schrappen. Dit besluit werd mogelijk, 
omdat de dekkingsgraad eind 2013 met 
105,9 procent duidelijk boven het vereiste 
minimum van 104,2 procent lag. Omdat het 

herstel nog pril is, handhaaft het ABP-
bestuur de herstelopslag van 3 procent-
punt op de pensioenpremie. Ook moest het 
bestuur besluiten dat er dit jaar nog niet 
geïndexeerd kan worden. Het beëindigen 
van de korting is mooi nieuws, maar neemt 
niet weg dat er een indexatieachterstand 
blijft van inmiddels 9,24 procent.

ABP beëindigt korting

In april zijn de werkgroepen Regeldruk 
Primair Onderwijs, Voortgezet Onder-
wijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs 
van start gegaan met als doel om per 
sector de regeldruk in het onderwijs 
te analyseren en aan te pakken. Ze 
maken een analyse van bestaande rap-
porten, een overzicht van knelpunten 
en oplossingsrichtingen en stellen tot 
slot een regeldrukagenda op voor de 
diverse onderwijssectoren. De deelne-

mers zijn vertegenwoordigers van vak-
organisaties, werkgeverorganisaties en 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.
Het van start gaan van deze werk-
groepen regeldruk per sector is een 
uitwerking van het Nationaal Onderwijs 
Akkoord NOA van september 2013. CNV 
Onderwijs heeft in het kader van het 
NOA aandacht gevraagd voor de hoge 
werkdruk in het onderwijs.

Werkgroepen over regeldruk van start

Een ideaal, maar haalbaar vooruitzicht: 
uw school(bestuur) kan een of meer 
startende leerkrachten aannemen en 
een baangarantie bieden. Startende en 
ervaren leraren volgen een master en/of 
tweedegraadsopleiding, wat hen breder 
opleidt en duurzaam inzetbaar maakt. Uw 
school ontvangt een aanzienlijke financiële 

tegemoetkoming in de verletkosten van de 
ervaren leerkracht. De kwaliteit van het 
onderwijs neemt toe en de schoolontwik-
keling staat centraal. Door mee te doen 
aan het project ‘Vierslagleren’, realiseert u 
masterklasse op uw school. Meer weten? 
Kijk op www.arbeidsmarktplatformpo.nl. 
Aanmelden kan tot 31 mei 2014.

Realiseer masterklasse op school

CNV wil 2 procent 
pensioenopbouw
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CNVStandpunt
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Op mijn bureau ligt een CPS-publicatie 
van november 2013: ‘Onderpresteren 
van docenten in VO - Het laatste taboe’*. 
De schrijvers constateren dat er bij alle 
initiatieven van de laatste jaren met 
betrekking tot de professionalisering van 
de docent een belangrijke groep wordt 
vergeten: de onderpresteerders. Zij 
komen tot de (voorzichtige) stelling dat 
ongeveer 16 procent van de docenten niet 
naar behoren presteert. Dat is een op de 
zes! Toch wordt er nauwelijks in objec-
tieve zin gesproken over dit onderwerp. 
Enerzijds geeft men als motief hiervoor 
dat er onvoldoende instrumenten zijn om 
onderpresteren te herkennen. Anderzijds 
noemen zij zaken als ‘moeilijk te herken-
nen’ en ‘een zekere schroom om het aan 
de orde te stellen’.
Een belangrijke oorzaak voor het achter-
wege blijven van een constructieve aanpak 
is volgens de schrijvers dat er geen profes-
sionele norm is voor docenten. “Wat we in 
Nederland een goede docent vinden, staat 
niet exact vast.” Weliswaar zijn er (zeven) 
bekwaamheidseisen die terugkomen in 
de gesprekscyclus en wordt er gewerkt 
aan een landelijk lerarenregister, waarin 
leraren hun bekwaamheid en de ontwik-
keling inzichtelijk maken, maar het is niet 
duidelijk welke prestaties van een docent 
minimaal verwacht mogen worden.
Ondanks het gegeven dat elk onderwijs-
mens wel een idee heeft bij wat onderpres-
teren in het onderwijs inhoudt, daarvan 
een beeld heeft, pleiten zij voor het op 

schoolniveau definiëren van die norm en die op school ook te delen. 
De docenten weten dan aan welke eisen zij moeten voldoen (cursive-
ring EM). Terwijl ik deze zin opschrijf, merk ik dat mijn nekharen 
wat in beweging komen. Als het gaat om ‘het niet beheersen of 
inzetten van basale vaardigheden op pedagogisch en didactisch 
gebied’, dan weet elke directeur en elke collega (en elke leerling 
en ouder?!) toch om welke docent(en) het gaat! Ik mag verwachten 
dat in een goede gesprekscyclus de zeven bekwaamheidseisen uit 
de Wet BIO worden besproken. En ja, daar horen natuurlijk ook 
de harde, meetbare cijfers bij. We kennen allemaal de docent die 
er in zijn vmbo g/t klas al sinds jaar en dag niet in slaagt tot een 6 
gemiddeld voor het centraal examen economie te komen. En daar-
mee nog weg komt ook! De slotparagraaf ‘Aanbevelingen’ begint 
met “Zorg dat er binnen de school gedeelde normen zijn”. Iedere 
docent moet weten welke prestaties van hem worden verwacht.

Concluderend: onderpresteren van docenten is een reëel probleem 
dat regelmatig voorkomt en schoolleiders ervaren handelingsver-
legenheid in het aanpakken ervan. Bij het herkennen, erkennen 
en aanpakken speelt de gesprekscyclus een belangrijke rol. Blijft 
mijn dilemma: is deze publicatie nou een keurig, maar volstrekt 
overbodig boekje, omdat het een probleem beschrijft dat we al-
lang kennen? Of helpt het bij de bewustwording en de aanpak van 
een gegeven dat te lang onderbelicht is gebleven? Reacties zijn 
welkom! 
U kunt reageren naar redactie@cnvs.nl onder vermelding van 
‘Onderpresteren’.

*) Drunen, R. van & Veltkamp, C. Onderpresteren van docenten in VO. 
Het laatste taboe. 
Amersfoort, CPS onderwijsontwikkeling en advies, in opdracht van 
het ministerie van OCW, 2013.

Het laatste taboe?

Edzo Meerman, bestuurslid CNV Schoolleiders

‘ongeveer 16 procent van de docenten 
presteert niet naar behoren’

• Het programma berekent automatisch 
hoeveel taakuren iemand nog heeft.

• Taken kunnen zeer eenvoudig aan 
medewerkers worden toegekend.

• Taakbeleid werkt conform de CAO.

• Jaartaakbrieven kunt u per e-mail
naar uw medewerkers versturen.

Taakbeleid

actueel overzicht van 
uren en taken

€ 
95

,-
 p

er
 ja

ar

online op internet, 
dus overal te gebruiken

De directie kan

• Voorbeelddocumenten klaarzetten en 
gespreksverslagen uploaden.

• Standaard competentieprofi elen 
gebruiken en nieuwe defi niëren.

• 360º feedback inschakelen.

• Een digitale handtekening vragen.

Bekwaamheidsdossier

CV, POP, diploma’s en 
certifi caten uploaden

medewerker kan zelf
inloggen en alles bijhouden:

competentieprofi el voor 
zichzelf invullen

duidelijke overzichten 
om uit te reiken
duidelijke overzichten 
om uit te reiken
duidelijke overzichten 

30 dagen gratis proberen!

€ 
95

,-
 p

er
 ja

ar
€ 

65
,-

 o
p

st
ar

tk
o

st
en

Ga naar taakbeleid.nl of bekwaamheidsdossier.net

€ 
1,

75
 p

er
 m

ed
ew

er
ke

r
€ 

65
,-

 o
p

st
ar

tk
o

st
en

€ 
0,

75
 p

er
 m

ed
ew

er
ke

r



8 april 2014

TOEziChTKADER
Op zich is er wat het toezicht houden 
binnen het primair en voortgezet onder-
wijs betreft sprake van een transparant 
systeem. De legitimatie voor de toezicht-
houdende rol van de Inspectie van het 
Onderwijs is vastgelegd in de WOT. Het 
ontwikkelde toezichtkader is daarvan 

et doel van de twee bijeenkomsten, één voor het primair 
onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs, was 
om de dialoog tot stand te brengen tussen inspectie en 

onderwijs over hoe in gezamenlijkheid een effectieve manier van 
toezicht houden op de onderwijskwaliteit kan worden bereikt. 
Ook waren de bijeenkomsten bedoeld om aan onderwijsgeven-
den, schoolleiding en medewerkers van CNV Onderwijs meer 
inzicht te bieden in hoe de inspectie het toezichtkader van nu 
hanteert. De meerwaarde van de bijeenkomsten voor de inspec-
tie zat in de kans om vanuit het onderwijsveld rechtstreekse 
feedback te kunnen krijgen op het toezichtkader en de beleving 
daarover binnen de scholen. Er blijken, zo is de ervaring van 
CNV Onderwijs, CNV Schoolleiders en de inspectie, nogal wat 
indianenverhalen de ronde te doen over hoe het eraan toegaat 
tijdens een inspectiebezoek op school en naar welke onderwijs-
zaken de inspectie onderzoek doet om vast te kunnen stellen of 
een school kwalitatief gezien op orde is of niet.

Tijdens en na een presentatie van de kant van de inspectie over 
het toezichtkader werden veel vragen gesteld, niet alleen aan de 
inspectie, maar ook door de beide inspecteurs aan de onderwijs-
vertegenwoordigers. De inspecteurs stellen dat een aangepast 
arrangement ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ niet zomaar gegeven wordt. 
“Er is dan wel wat aan de hand.” Een school heeft bij een derge-
lijke uitkomst van een beoordeling door de inspectie de verplich-
ting om daaraan op korte termijn wat te doen, want zwak of zeer 
zwak onderwijs heeft voor leerlingen levenslange gevolgen. De 
inspectie wil opkomen voor het belang van elke leerling en ziet 
zichzelf daarbij als ambassadeur van en voor de leerling.

het is niet de werktitel van de twee bijeenkomsten van CNV 
Onderwijs, waarin het onderwijsveld in gesprek kon gaan met de 
inspectie voor het Onderwijs. het is ook niet de leidraad voor de 
houding van waaruit onderwijsinspecteurs hun toezichthoudende rol 
willen invullen. Maar het is wel de vraag waar het om gaat. Geven 
we goed les binnen onze scholen? De onderwijsinspectie ziet hierop 
toe, maar wel blijken er veel vragen en misvattingen te bestaan 
over de doelstellingen en taken van de inspectie daarbij. Taken die 
verband houden met het toezien op de kwaliteit die scholen aan 
hun leerlingen bieden. Verzorgen de scholen goed onderwijs? in de 
kwaliteit daarvan meetbaar op orde? En wat meet de inspectie dan 
precies?

So you think you can educate?!

‘de inspectie ziet zichzelf daarbij als 
ambassadeur van en voor de leerling’

h
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een afgeleide en de gehanteerde spelre-
gels voor de manier van toezicht houden 
eveneens.
Het huidige toezichtkader blijkt voor 
(veel?) directies en schoolbesturen 
aanleiding om actief te sturen op onder-
wijsopbrengsten. Docenten, zo bleek uit 
reacties tijdens de bijeenkomst voor het 

voortgezet onderwijs, voelen zich daarbij door hun schoolleiding 
met regelmaat onder druk gezet om resultaten van toetsen aan 
te passen, zodat deze beter sporen met de kwaliteitseisen van 
het toezichtkader. ‘Kansscholen’ werden ook als kwaliteitsrisico 
aangemerkt. Dat zijn scholen die veel leerlingen laten opstromen 
en dat is natuurlijk goed voor het onderbouwrendement. Maar het 
risico hierbij is wel dat binnen deze scholen de docenten in de on-
derbouw ‘kansen bieden’ onbewust hebben vertaald naar ‘norm-

verlaging’. Daarmee wordt het niveau van 
het onderwijs in de onderbouw te laag en 
ontstaan er problemen in de bovenbouw. 
De opgestroomde leerlingen met het te 
lage niveau blijven zitten in de bovenbouw 
of scoren magere examencijfers die het ge-
middelde examencijfer van de betreffende 
kansschool omlaag brengen. Als kansen 
bieden betekent ‘kansen waarmaken’, is er 
niets aan de hand, integendeel.

OPBRENGSTiNDiCATOR
Het toetsingskader, de kwaliteitsdomei-
nen en de kwaliteitsindicatoren worden 
naar eigen zeggen door de inspectie in 
de praktijk kritisch gevolgd. Als blijkt dat 
zaken voor verbetering in aanmerking 
komen, wordt niet nagelaten daarmee 
aan de slag te gaan. Er wordt nu bijvoor-
beeld, mede naar aanleiding van reacties 
vanuit de scholen, overwogen om de op-
brengstindicator ‘gemiddeld cijfer centraal 
examen-relatief’ te gaan vervangen door 
een indicator met een absoluut karakter. 
Scholen worden dan op dit onderdeel niet 
meer relatief maar absoluut beoordeeld.
Scholen zijn daarmee voor de beoorde-
ling op basis van deze indicator niet langer 
afhankelijk van hoe andere scholen hebben 
gescoord. Voor inspectie en de scholen le-
vert dat nog een voordeel op. Een omvang-
rijke en tijdrovende klus (alle gemiddelde 
examencijfers van alle scholen met elkaar 
te vergelijken) – die er de oorzaak van is 
dat pas in maart van het jaar volgend op de 
eindexamens de opbrengstenkaart samen-
gesteld kan worden – komt dan te verval-
len. Hierdoor is het ook sneller en eenvou-
diger voor scholen om erachter te komen 
hoe ze scoren op deze indicator en kunnen 
zij zelf, als dat nodig is, tijdig bijsturen.

So you think you can educate?!
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COMMuNiCATiE
Tijdens het rondje ‘open space’ gingen 
de deelnemers aan de bijeenkomst in 
op de vraag ‘hoe kunnen we met elkaar 
invulling geven aan goed toezicht?’. Wat 
kan de rol van het schoolbestuur (be-
stuur, schoolleiding, teamleider) zijn in 
het bijdragen aan relevant, effectief en 
constructief toezicht? Welke rol speelt de 
medewerker (OP en OOP) daarin en wat 
kan de bijdrage van de onderwijsinspectie 
zijn? Hoe kan CNV Onderwijs een bijdrage 
leveren? Daar werden over en weer veel 
suggesties voor aangedragen. Een item 
dat daarin expliciet en ook tussen de 
regels door keer op keer nadrukkelijk 
naar voren kwam was het woord com-
municatie. 
Schoolbesturen kunnen zich ontwikkelen 
naar een houding, waarin het vanzelf-
sprekend is dat ze informatie over de on-
derwijskwaliteit en de gemeten opbreng-
sten delen met de medewerkers binnen 
de scholen. Niet alleen delen, maar ook 
uitleggen wat ermee gedaan gaat wor-
den en waarom en vragen aan medewer-
kers aan welke oplossingen zij denken 
om de kwaliteit te verbeteren. Medewer-
kers kunnen op hun beurt nog veel meer 
dan nu het geval is, met elkaar, binnen 
vaksecties en andere overlegsituaties, 
in gesprek gaan over de uitkomsten van 
inspectieonderzoek en welke conse-
quenties die uitkomsten zouden moeten 
hebben voor de organisatie en uitvoering 
van de pedagogische en didactische 
aanpak binnen de les en daarbuiten. De 
inspectie zou in communicatief opzicht 
ook een andere rol kunnen spelen dan 
alleen die van toezichthouder of beoor-
delaar. Een adviserende rol zou daar aan 
toegevoegd kunnen worden. Misschien 
een lastige in combinatie met het daar-
naast beoordelen van de kwaliteit. ‘Nu 
is het nog niet goed terwijl we gedaan 
hebben wat jullie zeiden’. CNV Onder-
wijs kan een rol spelen in het volgen en 
initiëren van de communicatie over on-
derwijskwaliteit tussen alle partijen die 
daarin uiteindelijk een gezamenlijk doel 
hebben. Kwaliteit van onderwijs samen 
zo goed maken dat een leerling er verder 
mee komt.

FEEDBACK
Tijdens de bijeenkomst voor het voorgezet onderwijs bleek dat 
het geen automatisme is dat besturen en schoolleiding aan 
docenten en andere medewerkers inzage geven in de inspectie-
rapporten die na een inspectiebezoek naar het schoolbestuur 

worden gestuurd. Ook bleek dat docenten die door de inspectie 
tijdens de les bezocht zijn, het erg op prijs stellen dat ze van de 
bezoekende inspecteur na afloop van de les feedback krijgen. 
Dat is nu niet structureel het geval. Bij veel docenten bleek 
ook niet bekend te zijn dat bij een schoolbezoek de inspecteur 
voorafgaand aan het lesbezoek in de leerlingdossiers duikt. De 
inspectie ziet vervolgens in de les graag in het handelen van 
de docenten, dat ze bekend zijn met de specifieke behoeften 
van leerlingen die in handelingsplannen uitgelegd staan. Weet 
de docent wat daarin staat en doet hij daar ook iets mee in de 
richting van die leerling? Docenten spreken uit dat zij behoefte 
hebben om van de inspecteur zelf te horen wat goed gaat in hun 
les en ook of de inspecteur specifieke ontwikkelpunten voor hen 
ziet.

‘kwaliteit van onderwijs samen zo  
goed maken dat een leerling er  

verder mee komt’
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KANS
CNV Onderwijs gaat daaraan actief 
meedoen door het samenstellen van een 
klankbordgroep, waaraan vraagstukken 
met betrekking tot het toezichtkader 
zullen worden voorgelegd. Daarnaast zijn 
er plannen bij CNV Onderwijs in voorbe-
reiding om regionale bijeenkomsten over 
het toezichtkader te beleggen. Vanuit 
CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders 
zou aan de Inspectie voor het Onderwijs 
voorgesteld kunnen worden om geza-
menlijk een jaarlijks overleg te organise-
ren, waarin onderwijsveld en inspectie de 
relevantie van het dan gehanteerde toe-
zichtkader met elkaar evalueren. Daarbij 
is belangrijk dat onderwijs en inspectie 
een manier van samenwerken vinden die 

recht doet aan de eigen taken en verantwoordelijkheden vanuit 
de toch verschillende rollen die onderwijs en inspectie spelen. 
Wat uiteindelijk van die beoogde samenwerking terechtkomt, is 
dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, 
docenten en inspectie. Een dergelijk initiatief verdient een kans. 
Hierin lijkt ook een uitdaging te liggen om het toezichtkader 
tot een instrument te maken waar niet alleen de Inspectie voor 
het Onderwijs wat aan heeft om voor en namens leerlingen 
de onderwijskwaliteit te borgen, maar het ook te zien als een 
instrument dat scholen constructief willen en kunnen inzetten 
om hun bijdrage aan het bereiken van de gewenste kwaliteit 
te realiseren. Het kan daarmee ook een mooie manier zijn om 
hernieuwd onderling vertrouwen te genereren. Vooral tussen de 
politiek en het onderwijs. Want vertrouwen vormt op dit moment 
helaas niet de basis voor de samenwerking tussen Den Haag en 
het onderwijs.

Fokke Rosier

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.

ADVERTENTIE
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mijn school

In onze wereld hebben wij een nieuw 
toverwoord geadopteerd. Het woord in 
kwestie blijkt beladen te zijn, maar dat is 
slechts een modeverschijnsel. De lading 
is gekomen, toen de politiek het woord 
is gaan omarmen. Het woord in kwestie: 
participatiemaatschappij. Wij in het prak-
tijkonderwijs waren al heel lang eraan 
gewend om met dit woord te werken, wij 
hebben het zelfs in onze visie en missie 
staan. Wij vinden namelijk dat onze jon-
gens en meisjes zoveel mogelijk moeten 
deelnemen aan de maatschappij. Dat 
betekent voor ons onderwijs op maat, 
kansen creëren voor jongeren die 
aan de onderkant van de maat-
schappij een toekomst voor zichzelf 
moeten gaan opbouwen. Daarvoor 
zijn mijn mensen in het onderwijs 
gaan werken, om deze club te laten 
participeren. Helaas is het de dames en 
heren in Den Haag ontschoten dat er een 
juweel van een voorbeeld te vinden is in 
Nederland waar het participeren betreft: 
het praktijkonderwijs.
Ik kan het nauwelijks iemand kwalijk 
nemen dat hij ons niet kent, immers in 
het regulier voortgezet onderwijs be-
dienen wij slechts twee tot drie procent 
van alle leerlingen. Leerlingen die niet 
in aanmerking komen voor een diploma, 
die als ze twaalf jaar oud zijn horen dat 
zij mogen participeren. Weliswaar in 
de marge, maar participeren is par-
ticiperen, meedoen in de Olympische 
gedachte van de participatiemaatschap-

pij, waarin winnen niet belangrijk is. Dat 
deze pubers niet zonder meer kunnen 
meedoen, dat vergeten we voor het 
gemak maar even. Hup, toe maar, je 
kunt het wel, even doorzetten… In onze 
school hebben wij werk ervan gemaakt 

om samen met partners van 
binnen en buiten het onderwijs samen 
te werken voor deze kwetsbare groep 
jonge mensen. Ik vrees nu echter dat 
deze groep aan alle kanten gepakt gaat 
worden door eurogedreven wetgeving. 
De participatiewet, passend onder-
wijs, transitie jeugdzorg en de reacties 

daarop van de partners in het geheel, 
geven mij eerder het gevoel achteruit te 
roeien, dan vooruit te varen. Als samen-
werken moet, dan denkt iedereen eerst 
aan zichzelf en pas later aan een ander. 
Als samenwerken mag, dan ontstaat er 
iets veel mooiers, iets dat ik bijna parti-
cipatie zou willen noemen. De realiteit is 
echter anders. 
Door deze wetgeving is er deining 
ontstaan in de zee die praktijkonderwijs 
heet. Stuurgroepen, regiegroepen, over-
leggroepen, uitvoeringsgroepen, plat-
forms en bijeenkomsten worden georga-
niseerd om te kijken wat de gevolgen zijn 

van de maatregelen die onze jongens en 
meisjes treffen gaan. Veel vertrouwen 

boezemt het vele praten niet in. Mijn 
oma zei in de vorige eeuw al dat 
praatjes geen gaatjes vullen en 
gelijk had zij.
Ondertussen werken veertig men-
sen zich een slag in de rondte om 
het voor tweehonderd leerlingen 
zo goed mogelijk te doen. Soms 

in de wetenschap dat zij jongeren kan-
sen bieden, soms tegen beter weten 
in, maar altijd voor de volle honderd 
procent voor onze leerlingen gaan. 
Vanmiddag bezoek ik namens hen 
een bestuurlijk overleg en ik zal daar 
wederom proberen mijn verbazing 

onder woorden te brengen. Ik zal 
proberen, precies zoals ze dit vanuit Den 
Haag willen, bruggen te slaan. Ik zal 
participeren tot ik erbij neerval.
Zo voel ik me dan na heel wat jaartjes 
onderwijs niets meer en niets minder dan 
de Don Quichot van de 21ste eeuw, terwijl 
ik ‘oh oh Den Haag’ zing en uitkijk naar 
nieuwe molens.

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

Participatiemaatschappij(?)
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Open mind
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

Onderwijsinstellingen zijn bedoeld om 
jongeren door onderwijs en vorming voor 
te bereiden op een zelfstandige, actieve en 
verstandige deelname aan de samenleving. 
Alle activiteit van docenten is erop gericht 
om jongeren adequaat toe te rusten voor 
hun taken in het leven. Onderwijs en vor-
ming gaan daarbij hand in hand. Tot zover 
geen nieuws. Als het specifiek gaat om het 
onderwijs, dan kunnen we beschikken over 
heldere ‘data’ aan de hand waarvan vast-
gesteld kan worden wat de resultaten van 
die inspanningen zijn. Cito-scores, rende-
mentscijfers, examenresultaten, inspectie-
rapporten, tevredenheidsonderzoeken – het 
zijn even zoveel indicatoren die helpen om 
een beeld te vormen van de ‘prestaties’ van 
de instellingen/scholen. Via bestuurlijke 
rapportages vormen deze data de onderleg-
ger voor het gesprek tussen college van 

bestuur en raad van toezicht over de wijze 
waarop de scholen hun kerntaak uitvoe-
ren. So far so good. Maar hoe zit dat bij die 
andere component: de vorming van jonge-
ren? Welke beelden hebben bestuurders 
en (interne) toezichthouders bij deze taak 
van de school? Zijn deze beelden gelijkge-
richt? Is er convergentie of gemeenschap-
pelijkheid over? En, ingewikkelder: leent 
de vormingstaak van de school zich op 
dezelfde wijze voor intern toezicht, zoals 
die andere taak, het geven van onderwijs, 
dat doet? Of moeten we hier denken aan 
andere vormen van ‘vinger aan de pols hou-
den’ ten aanzien van ‘opbrengsten’? Want 
om welke opbrengsten gaat het dan? Deze 
en andere vragen stonden centraal tijdens 
een studiebijeenkomst die ik mocht leiden 
met een raad van toezicht en het bestuur 
van een instelling voor voortgezet en mid-
delbaar beroepsonderwijs. Met dank en 
erkentelijkheid voor de betrachte openheid 
aan de raad van toezicht en het college van 
bestuur van het Hoornbeeck College en Van 
Lodenstein College. Meer specifiek draaide 
het gesprek om twee vragen. De eerste 
was ‘hoe kan de raad van toezicht zich een 

realistisch beeld vormen van de vormende taak die de scholen heb-
ben. Welke mogelijkheden staan de raad daartoe ten dienste?’. De 
tweede vraag was ‘welke mogelijkheden heeft de raad van toezicht 
om in zijn relatie tot het college van bestuur desgewenst passende 
invloed uit te oefenen (te interveniëren)?’. De volgorde van de vra-
gen was niet toevallig. Uitgangspunt is immers de logische sequen-
tie: informatie verzamelen, informatie duiden, tot oordeelsvorming 
komen en interveniëren. Het werd een boeiende bijeenkomst. De 
deelnemers tastten in hun herinnering naar een moment dat zij als 
kind op school een ervaring van vorming hadden. Dit retrospectief 
onderstreepte het belang van de persoon van de docent en leidde 
tot een voor vorming typerende constatering: juist op het vormende 
moment breekt de persoon van de docent heen door het beeld 
van de docent als leraar. De docent die als het ware uit zijn rol 
valt. Zulke momenten doen zich onverwacht voor. Ze gebeuren in 
interactie met hetgeen zich onvoorbereid en direct voordoet. Zulke 
momenten kunnen ook worden geënsceneerd in bijzondere leer-
situaties, zoals werkweken. Bepalend is hoe de docent ageert of 
reageert op het moment dat tegelijk ‘het momentum’ is. Daarnaast 
was voor ieder evident dat een docent met passie zijn leerlingen 

meer leert dan hij hen onderwijst.
Mooi deze herinneringen, maar wat betekent dit voor de rol van 
toezichthouder? Duidelijk was dat de courante manier om infor-
matie te ontvangen, namelijk via de bestuurlijke rapportage, niet 
direct de geëigende manier is als het om vorming gaat. Immers, 
het zou in dat geval om gestolde en daarmee vervormde informatie 
gaan. Daarom rees de vraag: kan en mag het ook anders, dat infor-
matie ophalen? Jazeker, die conclusie meenden we wel te kunnen 
trekken. We dachten daarbij aan persoonlijke betrokkenheid bij 
de instelling door aanwezigheid bij bijzondere momenten, zoals 
diploma-uitreikingen, vieringen of de herdenking van een overle-
den docent of student. We dachten aan het voeren van (informele) 
panelgesprekken met leerlingen of docenten aan de hand van een 
thema en aan locatiebezoek, waarbij informatie wordt gewisseld 
over bijzondere projecten. En in de richting van het college van 
bestuur zou de raad van toezicht kunnen vragen welk beleid er is 
om docenten te faciliteren in de ontwikkeling van deze kant van 
hun beroepsuitoefening. Ook kunnen zij afspreken dat het thema 
‘de vormende taak van de instelling’ een- of tweemaal per jaar op 
de agenda prijkt, waarbij aan de hand van een onderzoeksverslag, 
belangrijke publicatie, evenement, met elkaar van gedachten wordt 
gewisseld over deze veelkleurige kant van de school. Het zijn dé 
momenten waarop de raad van toezicht aandacht kan schenken 
aan deze bijzondere verantwoordelijkheid, kan klankborden en het 
bestuur hierin kan steunen.

Harm Klifman

Houdt de raad van toezicht ook toezicht 
op de vorming van leerlingen?



Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe lesmethoden of vraag 

tips voor dat lastige oudergesprek. Blijf op de hoogte van het laatste 

onderwijsnieuws en ontdek jouw loopbaanmogelijkheden. 

CNV Onderwijs lanceert een nieuw digitaal platform: 

Het Onderwijsplein. Praat, Lees en Ontdek mee!

hét digitale platform voor het onderwijs 

4Het      nderwijsplein.nl

Samen het onderwijs nog beter maken
Werken in het onderwijs is mooi en bijzonder. Als leraar, 
onderwijsondersteuner of schoolleider werk je iedere dag 
met hart en ziel aan de toekomst van onze kinderen.
Als vakvereniging zijn wij een groep van 53.000 onderwijs
collega’s. Ieder met eigen kennis en kwaliteiten. 

nieuw 
digitaal 

platform!

www.hetonderwijsplein.nl

Wij werken vol passie aan het verder helpen van kinderen 
en jongeren. Dat is wat ons bindt. Elkaar inspireren met 
nieuwe ideeën en elkaar helpen als dat nodig is.  
Goed onderwijs maak je samen.
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Mijn Ons Lees Praat

Ontdek

Plezier in je werk is erg belangrijk. Werkdruk en stress kunnen jouw werkplezier 
verstoren en de kwaliteit van je werk verminderen. Juist in het onderwijs is de werkdruk 
hoog. Veel werkdruk ontstaat niet door het lesgeven, maar door ‘al het gedoe’ er om heen. 
Maar zijn deze regels wel nodig? CNV Onderwijs laat zien dát het anders kan.

PRAAT mee over werkdruk op het 
forum van Het Onderwijsplein. 
Deel jouw werkdruktip. De 5 beste 
tips worden beloond met het boek 
Van werkdruk naar werkplezier. 

Win het boek Van Werkdruk naar WerkplezierKijktip: uitzending Werkdruk en regelzucht

Stap 1: Ga naar www.hetonderwijsplein.nl
Stap 2: Klik op login
Stap 3: Login met je lidnummer (gebruikersnaam) 
 en postcode (wachtwoord)  
Stap 4: Maak een eigen wachtwoord aan
Stap 5: Ga door naar Het Onderwijsplein 
Stap 6: Klik op ONTDEK, klik op Werkdruk en 
 bekijk de uitzending

Het      nderwijsplein.nl

Ontdek  
  hoe je jouw werkdruk kunt verminderen
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vraag & antwoord

Op grond van de cao heeft een werk-
nemer bij indiensttreding recht op een 
arbeidsovereenkomst. Vaak worden, 
zeker bij kortdurende vervangingen, ar-
beidsovereenkomsten ‘opgespaard’ en na 
enige tijd in de vorm van een ‘verzamel-
akte’ aan de invaller verstrekt. Dat hoeft 
in de praktijk geen bezwaar te zijn, tenzij 
de werknemer een werkloosheidsuitke-
ring en/of recht op loonsuppletie heeft. 
In dat geval moet hij kunnen aantonen 
dat hij gewerkt heeft en zal er dus een 
arbeidsovereenkomst overlegd moeten 
worden. Gebeurt dat pas maanden later, 
dan zal de reeds uitbetaalde uitkering 
herrekend moeten worden en dat wil nog 

wel eens fout gaan. In de praktijk komt 
het voor dat de invaller langer dan een 
jaar moet wachten op een arbeidsover-
eenkomst. Als een invaller voor het eerst 
aan de slag gaat, moet hij een verklaring 
omtrent het gedrag (VOG) overleggen. 
Deze verklaring blijft drie maanden 
geldig. Als er geen geldige verklaring is, 
en er dus een nieuwe aangevraagd moet 
worden, dan is de werkgever verplicht de 
kosten daarvan te vergoeden.

iNSChALiNG
Vrijwel altijd heeft de invaller eerder in 
het onderwijs gewerkt. Bij de inschaling 
wordt rekening gehouden met het salaris 

dat in de voorafgaande onderwijsfunctie 
van toepassing was. Heeft de inval-
ler eerder in het lopende schooljaar in 
eenzelfde functie gewerkt, dan zal het 
salarisniveau hetzelfde zijn als in die 
voorafgaande functie. Is het functie- 
niveau hoger (bijvoorbeeld LB voor ie-
mand die eerder in LA werkte), dan vindt 
de inschaling plaats op het naastho-
gere bedrag in de hogere schaal. Heeft 
iemand in het lopende schooljaar niet 
gewerkt, dan wordt gekeken naar het 
laatste schooljaar waarin de betrokkene 
tenminste zestig dagen heeft gewerkt, 
of in tenminste alle schoolweken voor 
een dag, en wordt het salaris dat hij 
daarin verdiende met één periodiek 
verhoogd. Is er in dat geval sprake van 
een functie met een hogere schaal, dan 
wordt nadat de periodiek in de oude 
functie is toegekend, de inschaling om-
gezet naar het naasthogere bedrag in de 
nieuwe functie.

Steeds meer schoolbesturen werken met vervangingspools, 
waardoor ze geen incidentele vervangers meer in dienst hoeven te 
nemen. Voor de gevallen waarin dat toch nog voorkomt, is het goed 
om alle spelregels die voor een kortdurende vervanging gelden nog 
eens op een rij te zetten.

Wat zijn de rechten en plichten  
bij vervanging?
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den specifieke regels. Als de vervanging 
doorloopt tot het einde van het schooljaar, 
dan loopt het salaris door als voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden: de 
benoeming loopt door tot 1 augustus (of 
‘einde schooljaar’) en de benoeming (of 
meerdere aansluitende benoemingen) is 
ingegaan vóór 1 maart. Loopt de benoe-
ming door na de zomervakantie, dan is 
het uitgangspunt dat er weer recht op 
salaris ontstaat vanaf de eerste school-
dag van het nieuwe schooljaar. Op deze 
regeling geldt één uitzondering. Er moet 
dan voldaan worden aan deze voorwaar-
den: de vacature waarin de vervanger is 
benoemd, is al op 1 augustus beschikbaar 

én de vervanger heeft direct voorafgaande 
aan de zomervakantie al tenminste twee 
maanden aaneengesloten gewerkt in 
een baan in het primair onderwijs én die 
baan is op of na 1 juni van dat schooljaar 
geëindigd.
Heeft u een vervanger die is benoemd op 
13 januari en loopt die vervanger onaf-
gebroken door tot 1 oktober, dan krijgt 
de vervanger dus de hele zomervakantie 
uitbetaald. Bovendien krijgt de betrok-
kene per 1 augustus een periodiek.

WERKTijDFACTOR VERVANGER
Misschien wel het meest complexe bij 
kortdurende vervangingen is het bepalen 
van de werktijdfactor. De cao kent daar-
voor een aantal bepalingen. Uitgangspunt 
is dat de vervanger dezelfde werktijd-
factor krijgt, als degene die hij vervangt. 
Maar wat als er sprake is van vervanging 
van een gedeelte van de functie? De cao 
kent een bepaling die vastlegt wat de 
werktijdfactor voor een vervanger is bij 
een kortdurende vervanging. Wanneer 
sprake is van een kortdurende vervan-
ging, is echter nergens vastgelegd.
Is een leraar een hele dag wegens ziekte 
afwezig, dan heeft de vervanger recht op 
een benoeming met werktijdfactor 0,2306 
(8,5 uur). Bij een ochtend is dat 0,1356 
(vijf uur) en bij een middag 0,095 (3,5 uur). 
Gaat het om de dag waarop ‘structureel 
alleen in de ochtend wordt lesgegeven’, 
dan is de werktijdfactor 0,1658 (zes uur). 

Er is dus geen enkele relatie met de 
daadwerkelijke lesuren die worden gege-
ven op zo’n dag. Wat doe je bijvoorbeeld 
als er sprake is van een continurooster, 
waarbij gedurende iedere dag 4,75 uur les 
wordt gegeven? Op grond van de cao heeft 
de vervanger recht op 0,2306, dus 8,5 uur. 
Wel is geregeld dat er een omrekenfac-
tor wordt gehanteerd als de vervanging 
korter dan een ochtend of middag duurt. 
Die situatie is echter van toepassing voor 
bijvoorbeeld de vervanger die iemand een 
uurtje vervangt als die naar de huisarts 
moet. In dat geval wordt de werktijdfactor 
bepaald door het aantal lesuren dat de 
vervanger verzorgt te vermenigvuldigen 

met 1,5385. In de praktijk wordt deze 
laatste factor ook vaak toegepast als er 
sprake is van kortdurende vervangingen 
in de situatie zoals bij een continurooster. 
Feitelijk mag dat dus niet.

iNFORMATiE VERVANGER
In de praktijk zien we dat vervangers zelf 
vaak niet weten hoeveel uren ze per week 
werken en of salarissen goed worden 
uitbetaald. Vooral voor mensen met een 
uitkering is dat wel van belang. Aan de 
uitkeringsinstantie moeten ze het totale 
aantal uren opgeven dat ze per week 
hebben gewerkt. Met alleen lesuren en 
werktijdfactoren komen zij daar vaak niet 
uit. Met het UWV hebben we herhaaldelijk 
overlegd om te kijken of zij aan de hand 
van werktijdfactoren het juiste aantal 
uren zouden kunnen berekenen. Omdat 
onderwijs feitelijk de enige bedrijfstak is 
die met zo’n systeem werkt, is het UWV 
niet bereid dat te doen. Daarom is het 
goed vervangers te melden, dat zij de 
werktijdfactoren moet omrekenen door 
deze te vermenigvuldigen met 36,86 om 
tot het juiste aantal gewerkte uren te 
komen. Het brutosalaris controleren ze 
vervolgens door het aantal gewerkte uren 
te delen door 159,72 (uren per maand bij 
een fulltimefunctie) en te vermenigvuldi-
gen met het fulltimesalaris van de functie 
waarin ze benoemd zijn.

Jan Damen, CNV Onderwijs
 

TOELAGEN
Uiteraard heeft een invaller recht op toe-
slagen als de vergoeding levensloop en de 
inkomenstoelage. En natuurlijk geldt ook 
de vakantie- en eindejaarsuitkering. Maar 
hoe zit het met de toelage schaaluitloop, 
de bindingstoelage en de schaaluitloop?
De toelage schaaluitloop is van toepas-
sing als de betrokkene in het maximum 
van de schaal zit (LA bij een functie in 
het basisonderwijs of LB in het speciaal 
basisonderwijs) en er geen sprake is 
geweest van een beoordeling op grond 
waarvan hem eerder de toelage is ont-
houden.
De bindingstoelage is alleen van toepas-
sing als de vervanger op het maximum 
van de schaal staat van een functie die 
recht geeft op een bindingstoelage én 
benoemd is op 1 augustus. Dat komt 
dus vrijwel nooit voor, tenzij een vervan-
gingsbenoeming doorloopt tijdens de 
zomervakantie. De uitlooptoeslag komt 
bij vervangers niet vaak voor. Het betreft 
leerkrachten die in 1999 tenminste in het 
tweede jaar van de toen geldende perio-
diekenstop zaten en sindsdien onafge-
broken in dezelfde functie werkzaam zijn 
gebleven. Daarbij geldt de tijd dat zij een 
werkloosheidsuitkering hebben gehad 
niet als onderbreking. Vooral voor deze 
toelage is het vaak lastig vast te stellen 
of daar recht op bestaat, temeer omdat 
vervangers dat zelf vaak ook niet weten.
Zeker bij kortdurende vervangingen is 
het aan te bevelen alle toelagen (dus ook 
vakantie- en eindejaarsuitkering) aan het 
einde van de vervanging uit te betalen. 
Dat voorkomt voor de vervanger met een 
uitkering dat de werkloosheidsuitkering 
of loonsuppletie nog eens herzien moet 
worden.

DOORBETALiNG TijDENS VAKANTiE
Een veel voorkomende vraag is of een 
vervanger recht heeft op doorbetaling 
tijdens de vakanties. Het antwoord op die 
vraag hangt af van de periode waarvoor 
de vervanger is benoemd. Gebruikelijk is 
dat op de arbeidsovereenkomst staat dat 
de vervanger is benoemd voor de duur 
van de afwezigheid van degene die hij 
vervangt. In dat geval wordt een tussen-
liggende vakantie doorbetaald. Alleen als 
expliciet een einddatum op de benoe-
ming/aanstelling is vermeld, kan dat 
anders zijn. Voor de zomervakantie gel-

‘vervangers weten vaak zelf niet 
hoeveel uren ze per week werken’
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p maandag 17 maart jl. heeft CNV Onderwijs een webi-
nar (online seminar red.) georganiseerd voor leerkrach-
ten en schoolleiders met het onderwerp: werkdruk en 

regelzucht. Er werden uiteenlopende onderwerpen besproken. 
Vragen die langs kwamen: ‘wat moet er nou wel en niet van de 
Onderwijsinspectie?’, ‘waarvoor kiezen scholen zelf?’ en ‘wat 
kan CNV Onderwijs betekenen wanneer het gaat om werkdruk?’.

iRRiTATiE
Rijk van Ommeren, directeur van de Margrietschool in Woerden, 
legt uit hoe zij op school werken. “Wij maken scherpe keuzes in 
wat we wel en niet bijhouden, registreren, opstellen en uitvoe-
ren. En toch merk ik dat er een enorme toename van irritatie is 
over de hoeveelheid administratieve taken die de leerkrachten 
moeten uitvoeren. Ten opzichte van vroeger, toen er geen admi-
nistratie was en we observeerden zonder te noteren, is er wel 
veel verbeterd. Ik zie het nut van handelingsplannen en leerling-
volgsystemen daarom zeker wel in. Zaken worden gestructu-
reerd bijgehouden en geregistreerd. Je gaat planmatig te werk, 
wat leidt tot verbetering. Maar we slaan door. Ik ben er namelijk 

van overtuigd dat van alles wat we nu 
doen, de helft niet noodzakelijk is.”

VOLDOENDE OF ONVOLDOENDE?
Volgens Van Ommeren slaat het onder-
wijs door in de zoektocht naar veiligheid. 
“Dit maakt dat we alles het liefst zo 
gedetailleerd mogelijk vastleggen en zo 
het hoofd bieden aan een cultuur waarin 
‘meten is weten’ centraal staat”, stelt 
Van Ommeren. “Niet alles dat genoteerd 
wordt, is nodig om te gebruiken. Een 
voorbeeld: leerkrachten bij ons op school 
hebben de essentie van wat ieder kind 
nodig heeft beschreven op één A4-tje. Zo 
kunnen leerkrachten en invallers in één 
oogopslag zien wat de bijzonderheden 
zijn en waarmee ze rekening moeten 
houden bij de leerlingen. Met deze basis-
informatie kan een leerkracht praktisch 
direct aan het werk.”
Niet alleen scholen dekken zich in, ook 
de Onderwijsinspectie speelt op safe. 
Zij dienen zich ook aan regels en richt-
lijnen te houden. Aan de hand van een 
voorbeeld van Van Ommeren wordt 
duidelijk hoe dit in de praktijk verloopt. 
“Een collega vertelde mij het verhaal 
over hoe de zorg rondom de kinderen bij 
hen op school geregeld is. Toen er een 
inspecteur langs kwam om te kijken hoe 

Werkdruk en regelzucht. Een handelingsplannetje hier en een 
leerlingvolgsysteem daar. Al die regels, moet dat nou allemaal? 
Leerkrachten willen voor de klas staan en hun vak uitoefenen en 
niet constant bezig zijn met de enorme hoeveelheid administratie 
en verantwoording daaromheen. De regelzucht zorgt voor een 
hoge werkdruk in het onderwijs. Maar móet ook alles wat leraren 
bijhouden? Kan het niet op een andere manier? het wordt tijd voor 
meer vertrouwen in de leraar.

O

‘Regelzucht zorgt  
voor meer werkdruk  
in het onderwijs’



het ging, gaf hij tijdens de klasbezoe-
ken aan zelf te zien dat het in orde was. 
Maar toch durfde hij geen voldoende te 
geven. Dit alleen omdat er onvoldoende 
geadministreerd werd. Wanneer je aan 
de inspectie vraagt of dit moet, dan is het 
antwoord: nee, niet alles hoeft. Scholen 
dienen hierin zelf keuzes te maken, maar 
wanneer je het niet doet, word je hier dus 
op afgerekend.”

BLijVEN VERBETEREN
Voor Van Ommeren staat de inspectie 
symbool voor een cultuur van verant-
woordingslast en afrekenen. Er wordt 
dan ook vaak gezegd: het moet van de 
inspectie. “Maar het is niet alleen de in-
spectie”, zegt Van Ommeren. “Er worden 
ook systemen bedacht door besturen, 
samenwerkingsverbanden en de ge-
meentelijke politiek. Die bedenken ook 
van alles dat totaal nutteloos voelt voor 
leerkrachten en die niet verplicht worden 
gesteld door de inspectie. Leraren heb-
ben daarom ook geregeld klachten.” Om 
tot oplossingen te komen, kijken ze bij 

Van Ommeren op school naar wat zij vinden dat echt noodzake-
lijk is en proberen dat op een zo effectief mogelijke manier in te 
richten. “Wij stellen niet negen keer per jaar een nieuw groeps-
plan op. We blijven wel steeds nadenken over wat we doen en 

hoe we dit kunnen verbeteren. De vraag die hierbij centraal 
staat: ‘is dit goed voor het kind en voor de groep, nu en in de 
toekomst en werkt het ook?’”

FACiLiTERiNG 
Van Ommeren: “Het blijft veel werk. Leraren hebben nu een-
maal een zwaar vak. Hier zit vanuit mijn optiek ook nog een 
ander aandachtspunt. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het 
vak van leraren, dan is de facilitering voor de voorbereiding van 
lessen achtergebleven. Als je echt naar oplossingen zoekt voor 
het verminderen van de werkdruk, dan moet er zeker gekeken 
worden naar het verminderen van de administratieve last, maar 
volgens mij is dat maar de helft van het antwoord. De andere 
helft van de erkenning van het probleem zit in de verhouding 
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‘ik ben ervan overtuigd dat van 
alles wat we nu doen, de helft niet 
noodzakelijk is’
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hoe kan zij helpen? CNV Onderwijs is 
niet tegen iets vastleggen, protocollen, 
procedures of beleid, maar vindt wel dat 
het te ver doorgeschoten is. Er is teveel 
planlast en er moet teveel vastgelegd 
worden. En waarom moet alles vastge-
legd worden? Voor CNV Onderwijs lijkt 
het op een houding van wantrouwen naar 
de leraren toe. CNV Onderwijs zou graag 
zien dat het vak weer teruggegeven wordt 
aan de leraar met de bijbehorende ruimte 
en autonomie. Annemieke Schoemaker, 
trainer en adviseur bij CNV Onderwijs 
Academie, legt uit op welke niveaus CNV 
Onderwijs te hulp kan schieten. “Voor 
individuele leden organiseren we een paar 
keer per jaar open inschrijvingen voor de 
cursus ‘Van werkdruk naar werkplezier’. 
Deze cursus geeft de leraar handvatten 
hoe hij beter kan omgaan met werkdruk. 
Er zijn varianten op deze cursus speciaal 
voor schoolleiders en teams. Wij den-
ken ook mee en adviseren met name de 
schoolleiders. Daarnaast is een aantal 
jaar geleden een kijkwijzer ‘Slimmer 
organiseren’ ontwikkeld, die samen met 
de schoolleider kan worden afgenomen. 
Het resultaat is een betere organisatie 
die uitmondt in minder werkdruk. Voor 
individuen is kort geleden een onafhan-
kelijk coachingsnetwerk met gecertifi-
ceerde coaches opgezet. CNV Onderwijs 
fungeert hierin als makelaar en zoekt voor 
iedereen een passende coach. Daarnaast 
hebben we ook een aanbod voor medezeg-
genschapsraden en gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden. Ook voor hen is 
werkdruk een belangrijk onderwerp. Een 
MR of GMR kan het initiatief nemen om dit 
bespreekbaar te maken en de discussie 
starten. Welke bevoegdheden heb je daar-
bij en hoe pak je zo’n onderwerp aan? Dat 
zijn vragen waarbij wij om de hoek komen 
kijken. Wij helpen door middel van advies. 
Als laatste zijn we naar aanleiding van de 
webinar bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe cursussen en workshops, specifiek 
gericht op de administratie en planlast. 
Hier is vaak onduidelijkheid over bij zowel 
schoolleiders als leraren. Met een cursus, 
workshop of discussiemiddag voor scho-
len en teams willen we hen helpen om 
het onderwerp bespreekbaar te maken en 
samen aan te pakken.”

Marleen de Groot

tussen lesgebonden en niet-lesgebonden taken. Wie deze 
verhouding vergelijkt met de situatie in andere landen, komt tot 
de conclusie dat er bijna geen landen zijn (ik meen alleen Chili 
en Australië) waarin meer lesuren gegeven worden. 930 lesuren 
binnen de huidige normjaartaak is simpelweg teveel, als je tijd 
wilt hebben om lessen kwalitatief voor te bereiden. Laten we 
ophouden met naar elkaar wijzen en de cultuur van het opdrij-
ven achter ons laten. We hebben allemaal hetzelfde belang, 
namelijk het welzijn van de leerlingen.”

huLP iS NABij
Het is wel duidelijk dat de werkdruk te hoog is en scholen moe 
worden van de regelzucht. Hoe staat CNV Onderwijs hierin en 

Wat doet CNV Onderwijs tegen de werkdruk?

•  Invloed uitoefenen op de politiek.
•  Signalen afgeven naar het ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie.
•  Advies, coaching, cursussen en trainingen aanbieden aan individuen,  

schoolteams, MR-en en GMR-en.
•  Informatie, tips en tools aanbieden.
•  Webinars en netwerkbijeenkomsten organiseren voor leerkrachten.

BRENG ARBO-RISICO’S 
EENVOUDIG IN KAART 
De Arbomeester helpt u bij het 

inventariseren en analyseren van 

de arbeids-risico’s. Ook kunt u 

met de Arbomeester een plan van 

aanpak maken waarin u beschrijft 

welke acties u gaat ondernemen.

IS HET VEILIG 
OP UW SCHOOL?

ARBOMEESTER.NL

ADVERTENTIE



Bij de meeste kinderen die ouder worden, 
verandert het denken. Ze gaan steeds 
meer in taal denken en worden taal- 
denkers. Bij een grote groep kinderen 
gaat het anders. Zij blijven denken in 
beelden en zoeken dan de taal erbij: 
beelddenkers. In het onderwijs wordt 
vooral een beroep gedaan op de linker-
hersenhelft; over het algemeen de 
zwakkere kant van een beelddenker. Om 
beide type kinderen tot hun recht te laten 
komen, is het belangrijk dat leerkrachten 
hun onderwijs kunnen aanpassen. 
Dit boek geeft aan de hand van praktijk-
voorbeelden, casussen en tips hoe de 
leerkracht dit kan oppakken. Het gaat in 
op kenmerken van beelddenken, sor-
teergedrag, de manier van problemen 
oplossen, plannen en organiseren in de 
kleuterklas en groep 3 en leren door 
middel van beleving. 

DE jONGE BEELDDENKER
Uitleg, tips en opdrachten voor  
leerkrachten en ouders
Tineke Verdoes
ISBN: 9789088504648
Uitgeverij SWP
€ 29,90

Het werkgeheugen is een tijdelijke 
opslagplaats van informatie. De hoeveel-
heid informatie die je kunt onthouden, 
beïnvloedt schoolprestaties en een latere 
carrière. Wanneer je begrijpt hoe het 
werkgeheugen van een kind werkt, kun je 
het schoolse leren en het concentratie-
vermogen beter begeleiden. Een verbe-
tering van het werkgeheugen kan vooral 
voor kinderen met een stoornis waar een 
niet goed functionerend werkgeheugen 
aan ten grondslag ligt heel praktisch zijn. 
Dan gaat het om stoornissen als dyslexie, 
dyscalculie, spraak- en taalproblemen, 
motorische ontwikkelingsstoornissen, 
ADHD en ASS.
Dit boek laat zien hoe problemen vroeg 
op te sporen zijn en hoe problemen met 
het werkgeheugen aangepakt kunnen 
worden met betere schoolprestaties als 
resultaat. Door de theoretische onder-
bouwing en toegankelijke stijl biedt deze 
uitgave een handleiding om leerlingen tot 
hun recht te laten komen.

hET WERKGEhEuGEN
Gerichte ondersteuning bij leerstoornissen
Tracy Alloway
ISBN: 9789088504853
Uitgeverij SWP
€ 19,90

Reflectie is een belangrijk onderdeel van 
de beroepsuitoefening van (toekomstige) 
sociale professionals in zorg, welzijn, on-
derwijs of de rechtspraktijk. Dit zakboek-
je biedt basisinformatie over reflectie 
op de eigen ontwikkeling als persoon en 
professional. De reflectieve professional 
koppelt wetenschappelijke informatie 
aan praktische toepassingen. Het boekje 
biedt 99 handreikingen, onderverdeeld in 
de vijf rubrieken: wat, waarom, waartoe, 
hoe en met wie, voor het reflecteren van 
de professional op zichzelf, anderen en 
de omstandigheden.
Dit compacte naslagwerk zet op een 
toegankelijke manier aan tot professio-
nele reflectie en geeft weer wat reflectie 
inhoudt en waarom het belangrijk is voor 
mensen die met mensen werken. Het 
boekje legt de nadruk op toepassingen, 
vaardigheden en houdingen bij reflectie, 
door middel van algemene principes en 
richtlijnen die bruikbaar zijn in diverse 
beroepssituaties.

DE REFLECTiEVE PROFESSiONAL
Marie-José Geenen
ISBN: 9789046904039
Uitgeverij Coutinho
Circa € 15,00

boeken
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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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11. hOGERE OPLEiDiNG
Het feit dat leerkrachten een hogere opleiding hebben, speelt 
duidelijk een rol. Het is de vraag of het universitair moet zijn, 
maar de instroom waarbij taal- en rekentoetsen drie keer 
gemaakt of elders opnieuw gemaakt kunnen worden, is een ver-
keerde weg. Beter selecteren aan de poort, maar wel gebaseerd 
op pedagogische talent én inhoudelijke talenten. Dan maar wat 
minder instroom, want less is more.

2. OVERLADEN NEDERLANDS LESPROGRAMMA
Het programma van de Nederlandse basisschool is volgepropt. 
Het leidt tot hapsnap, hollen en stress (want-we-moet-vandaag-
nog …) Het systeem van elke week veel vakgebieden is een over-
denking waard. Waarom niet eens in de drie weken geschiede-
nis, biologie of verkeer, maar dan een middag lang?

3. OOG VOOR DE uNiEKE ONTWiKKELiNG VAN ELK KiND
De eigenwaarde van een leerling staat sterk onder druk door 
onze toetsen. In plaats van (zoals in Finland) af en toe een toets, 

dit ter beoordeling van de leerkracht en 
aan het eind (zestien jaar) een ‘stand van 
zaken’, beoordelen wij elke januari en 
juni de tussenstand, waardoor je pro-
blemen creëert, die zich wellicht later 
vanzelf oplossen. Nadeel: de vinger aan 
de pols… Maar minder toetsen geeft leer-
lingen én leerkrachten meer het gevoel 
dat ze zich naar eigen aanleg en eigen 
tempo (!) mogen ontwikkelen. Die rust 
verhoogt het zelfbeeld dat nu onder druk 
staat, omdat je moet presenteren volgens 
de algemene gemiddelde norm.

4. DE SPECiAL-NEED-KLAS PLuS OA
Ontwikkel naar Fins model een groep, 
waarin leerlingen die even moeilijk zit-
ten bijles kunnen krijgen. Geen RT- of 
OA-constructie, die gekoppeld is aan 
probleemleerlingen, maar een groep die 
tijdelijk bijgespijkerd kan worden. Een 
soort bijles. Ook kun je denken aan de 
constructie waarbij de leerkracht instruc-
tie geeft, dan met een aantal leerlingen 
verder gaat en de OA de verwerking in de 
standaardgroep begeleidt.

5. DE MEER BEGAAFDE LEERLiNG
Die creëren we zelf. Het axioma dat per 

Elk land heeft zijn eigen cultuur. het domweg 
overzetten van een schoolsysteem/cultuur mag 
je dan ook met recht dom noemen. Anderzijds is 
het niet verkeerd om je eigen situatie te spiegelen 
aan dat van een ander. Wat zijn de lessen die 
we in Nederland kunnen trekken uit het Finse 
onderwijssysteem?

Finse lessen

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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12. ROL VAN DE LEERLiNG EN OuDERS
De rol van leerling en ouders is in Finland 
niet echt prominent aanwezig. Alles is 
redelijk aangestuurd vanuit de school, 
was onze mening. Ouders vertrouwen 
de school en bemoeien zich nauwelijks 
ermee. Wat is de rol die wij ouders laten 
spelen? Less is more?

13. iT iS DE TOEKOMST
Allicht was Nokia prominent in de Finse 
school aanwezig. IT blijft in het Neder-
landse basisonderwijs een ondergescho-
ven kindje. Ik ken scholen met Ipads en 
een taalmethode van vijftien jaar oud. 
Maak je keuze.

VERTROuWEN, RuST EN DuRF
Vertrouwen is het woord waar het om 
draait. Hebben wij vertrouwen in elkaar? 
Vertrouwen wij als directeuren onze leer-
krachten en wat bedoelen we daarmee? 
Laten we hen in rust zich ontwikkelen? 
Mogen ze hun ‘gang’ gaan? Krijgen ze de 
ruimte om fouten te maken? Beoordelen 
we op groei? Hoe gaan we om met hypes? 
Of…
Rust is het tweede. Als je als directeur 
je leerkrachten het vertrouwen geeft, 
ontstaat er rust. Sta vierkant achter je 
leerkrachten ten opzichte van derden. 
Steun ze en zie jezelf (dé directeur) als 
onderwijsondersteuner in plaats van als 
onmisbare schakel. Dan creëer je ook 
voor jezelf rust. Of…
Durf. Durven we tegen de tijdstroom in 
te gaan? Minder controle, dus ook als 
directeur minder controleren? Of…

Me bewust dat bovenstaande vanuit mijn 
eigen kleine hoekje is bekeken, geef ik 
jullie dertien gedachten voor een inhou-
delijke discussie (studiedag?). Of…?

Chris Lindhout

Wilt u reageren op dit thema? Mail dan 
naar redactie@cnvs.nl onder vermel-
ding van ‘Finse lessen’.

definitie meer/hoogbegaafden leerlingen tekortkomen, kennen 
ze in Finland niet. Waar ze zijn en zitten, is onbekend. Wel is er 
ruimte voor extra input van meer begaafde leerlingen in de re-
guliere les (eigen thema’s presenteren), maar hoogbegaafdheid 
als een aparte groep is onbekend. Foutje?

6. GEEF zE RuiMTE EN ‘BEPERK’ jE huLP
Geef de leerlingen meer ruimte en rust om te experimenteren. 
Zit ze niet onmiddellijk met goede raad in de nek (‘zal ik je even 
helpen?’) als het even lastig gaat. Help door niet te helpen. Pro-
blem solving bevorder je met bewust terugtredende leerkrach-
ten. ‘Leer mij het zelf te doen!’

7. MEER SPEL EN AFWiSSELiNG
Het zou wel eens heel handig zijn meer pauzes in te plannen. 
Welke werknemer werkt er vanaf half negen tot 12.00 uur met 
een kwartier pauze? Een experiment kun je makkelijk opstar-
ten. Zo houd je hen (en de leerkracht) fris. Het zou zomaar 
effectiever kunnen zijn. Net als het inpassen van creatieve 
momenten in het ochtendprogramma. Is de gedachte: ‘in de 
ochtend RTL en in de middag crea’ een juiste?

8. TOLERANTiEGRENS
We zitten ten aanzien van gedrag en werkhouding de leerlin-
gen voortdurend op de nek. In Finland is men redelijk laconiek 
als een leerling even niet oplet. Misschien kan de rust (minder 
stress) bevordert worden, als we iets minder gestrest reageren 
als er niet opgelet wordt. Een gedachte.

9. ANGST
In vervolg op het bovenstaande kun je stellen (wederom een 
gedachte) dat angst ons systeem regeert. Het moetisme (U-
theorie) leidt tot strakkere begeleiding, tot ‘hijgen-in-de-nek’ 
van boven (minister) tot onder de leerkracht bij de leerling.

10. iNVOERiNG huiSWERK
Wellicht is een andere benaming gewenst. Ouders doen mee 
met hun kind. Leren mee, ontwikkelen mee en denken mee. 
Wie zijn werk niet af heeft, doet het thuis. Een gedachte met een 
voor Nederland negatieve lading. Waarom?

11. LEREN OP jE SLOFFEN
Om de rust te bevorderen en om te aarden, is het gebruik van 
sokken/sloffen/pantoffels wellicht een item. Aan u de keus.

‘Geef leerlingen meer ruimte en  
rust om te experimenteren’



Om de vier jaar moeten schoolleiders zich 
herregisteren. De herregistratiecriteria 
worden samen met schoolleiders ont-
wikkeld. Dat gebeurt onder meer op de 
bijeenkomst van 6 mei in Amersfoort, waar 
het Schoolleidersregister PO samen met 
de beroepsgroep verder vorm gaat geven 
aan de methode en criteria voor herregis-
tratie. Wilt u hierover meedenken? Geef u 
op via www.schoolleidersregisterpo.nl.

De eerste schoolleiders zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. 23 directeuren en vijf adjunct-
directeuren mogen zich Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen. ze 
voldoen aan criteria die de beroepsgroep heeft vastgesteld. Op 6 mei krijgen ze het registratiebewijs op 
een bijeenkomst van het Schoolleidersregister over de ontwikkeling van de herregistratiecriteria.

Eerste schoolleiders  
geregistreerd in beroepsregister

ij zijn blij dat de eerste schoolleiders als Regis-
terdirecteur en Registeradjunct-directeur gere-
gistreerd zijn”, zegt Ursie Lambrechts, voorzitter 

Schoolleidersregister PO. “Zij laten hiermee zien dat zij voor hun 
vak en voor de kwaliteit van het onderwijs staan. Door te blijven 
professionaliseren, kunnen schoolleiders de uitdagingen van het 
beroep, nu en in de toekomst, aan en vormen zij een voorbeeld 
voor hun onderwijspersoneel.”
Om te kunnen registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) 
of als Registeradjunct-directeur (RADO) moeten schoolleiders 
aantoonbaar beschikken over de basiskwalificaties die staan be-
schreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair 
onderwijs. In cao-afspraken is het registreren verplicht gesteld. 
Tot nu hebben ruim 5.600 schoolleiders zich ingeschreven voor 
het Schoolleidersregister PO om zich te registeren. 

“W

De nieuwe serie Basisschoolmanagement in de praktijk 
is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders en -bestuur-
ders. Elk schooljaar verschijnen er vier nieuwe delen ge-
schreven door auteurs met uitmuntende expertise bin-
nen hun vakgebied. Het eerste deel, De professionele 
leergemeenschap, ontving lovende kritieken:

‘Voor onderwijsmensen die echt begaan zijn met het le-
ren van leerlingen en dit leren ook willen verbeteren, is 
dit boek eigenlijk een must.’ – Letop

Nieuwe keNNisserie voor schoolleiders

pica onderwijsmanagement
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Onderwijs bereidt kinderen voor op een 
werkzaam leven in de toekomst. Maar 
hoe deze toekomst eruit zal zien, is 
moeilijk te voorspellen. Beroepen ver-
dwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Het 
is daarom belangrijk dat je een leerling 
leert hoe hij moet leren. Met name het 
ontwikkelen van een leven-lang-leren-
attitude is een must in onze 21e eeuw.
 
In (inter)nationaal onderzoek wordt de 
professionele leergemeenschap steeds 
vaker beschreven als een kansrijke ma-
nier voor de professionele ontwikkeling 
van scholen. De basis van een profes-
sionele leergemeenschap is het doorlo-
pend elkaar ontmoeten, samen refl ec-
teren en samen leren, met als doel een 
leerproces tot stand te brengen dat ge-
richt is op het primaire proces: het leren 
van de leerlingen. Door een structuur 
en klimaat op school te scheppen waar 
mensen voortdurend de mogelijkheid 
hebben met elkaar in gesprek te gaan 
over hun vak, maak je ruimte voor ont-
wikkeling en gebruik je de aanwezige 
talenten van mensen.

In De professionele leergemeenschap in 
het onderwijs komen onder meer aan 
de orde:
• de theorie hoe mensen leren
• de bouwstenen van een 

professionele leergemeenschap
• de rol van de schoolleider, de leraar, 

de ouders en de leerlingen
• heel veel inspirerende voorbeelden

Myram Lieskamp is 

afgestudeerd als mas-

ter human resource 

management op het 

thema ‘de verander-

bereidheid van lera-

ren in het basison-

derwijs als de school 

ernaar streeft een 

lerende organisatie te  worden’. Momen-

teel werkt ze als beleidsmedewerker bij 

CNV-onderwijs. Daarvoor heeft ze gewerkt 

als leraar in het sbo en als trainer/adviseur 

in het onderwijs. In haar werk zoekt ze de 

verbinding tussen theorie en praktijk, met 

speciale aandacht voor praktische toepas-

singen in de klas.
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pica onderwijsmanagement

NUR 840
De rijke leeromgeving versterkt het 
zelfbeeld en het gevoel van kunnen en 
mogen, van zowel leraren als leerlingen.
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* Ontvang automatisch alle nieuwe delen
* Van elk deel krijgt u per e-mail een samenvatting
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e leven in deze serie in het jaar 1989. In maart van 
dat jaar schrijft Direct over de eindtermen, die nu 
referentiekaders heten. In 25 jaar toch wat bereikt. 

“Zie ze als doelstellingen”, oreerde de minister. Wij weten met de 
kennis van nu dat het keiharde, toetsbare einddoelen zijn gewor-
den, waarop je afgerekend wordt. Probleem toen was toen dat die 
eindtermen als ‘inmenging’ werden gezien op de autonomie van 
de school. Artikel 23 werd zelfs erbij gehaald. Hoe voorspellend 
was de toenmalige redactie! Nu kunnen we constateren dat de 
autonomievergroting, die toen als redmiddel gepredikt werd (zie 
deel 1 van deze serie), de vorm van meer bemoeienis en controle 
heeft aangenomen.
Professor Luc Stevens trad op bij het congres in april en hield een 
rede over toetsen en testen. De zin en onzin ervan. We hebben het 
nog steeds over 1989. Ook het inpassen (passend onderwijs avant 
la lettre) van mongoloïde leerlingen wordt belicht in een artikel 
door de V.I.M. Wie kent ze nog?
Bekendheden als Ankie den Hollander, Gerard van der Berg en 
Hans Bouma geven hun visie op onderwijs in dat jaar. De DOP, een 
VUT-regeling voor 55-plussers (!), wordt aangepast. Een verkie-
zingsnummer in september geeft prachtige vergezichten, die ver 
uit het gezicht bleven in de jaren daarna.
Het aantal artikelen over de schoolleider en de opleiding daarvoor 
neemt toe. Het ‘hoofd der school’ is niet meer en de manager doet 

zijn intrede. Af en toe mort een collega over 
het onhaalbaar zijn van de kreet: ‘naar ei-
gen aanleg en tempo en rekening houdend 
met verschillen’. Niemand luistert.
Dan in oktober een special over school-
besturen. De oude vorm van de notabelen 
en goedwillende middenstanders in het 
schoolbestuur lijkt achterhaalt. Er duikt 
een nota op: ‘de school op weg naar ….’. 
Harm Klifman, wie kent hem niet, is de 
schrijver van de nota. ‘Vaag en gevaarlijk’ 
klinkt het. ‘Onderwijs wordt een satelliet 
van het economisch systeem’ roept een 
ander. Het woord lumpsum duikt ook op. 
Angst bij kleine scholen die de dupe drei-
gen te worden. Kijk vandaag de dag om u 
heen en trek uw conclusie.
O ja, de eindtermen zijn nog steeds in 
discussie. Nu mogen scholen zelf hun eind-
termen gaan vaststellen, dus …?
En we moesten er even op wachten, maar 
ook in 1989 verschijnt een artikel over de 
kwaliteit van de pabo. Direct reageert met 
de nota: ‘Schoolleider, een vak apart’. De 
enquête over de werkdruk van school-
leiders (van de KOV) laat heftige uitslagen 
zien. Het schoolwerkplan wordt wegge-
hoond en  administratieve hulp geëist. Mooi 
om de uitslagen te lezen en te zien wat er 
toen aan irritaties speelde. Soms heeft het 
publiceren ervan effect gehad. De meeste 
irritaties uit 1989 bestaan nog steeds.
O ja, de avond-pabo gaat van start. Te wei-
nig leerkrachten, dus een inhaalslag voor 
hen die ooit juf wilden worden.
December is een themanummer over kwa-
liteit. De zorgstructuur komt langs en de 
klassenbezoeken krijgen aandacht.

Ik sta wat lang stil bij dit jaar, maar ik er-
vaar dat we toen op een keerpunt stonden. 
Dat wisten we niet… Met de kennis van nu.
Volgende keer gaan we de jaren negentig 
in. Boeiende discussies barsten los.

Met dank aan: Arie van Leeuwen, Henk 
Wijnolts, Jan Maasland, Hielke Doetjes, 
Wolter Smit, Albert Jan van Klaveren, 
Ankie den Hollander, 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.

W
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We hebben onlangs iets nieuws gepro-
beerd. Een collega-directeur heeft mij niet 
zo lang geleden verteld over het succes 
dat hij een half jaar geleden had met een 
dergelijke actie. Zijn geïnspireerde betoog 
heeft mij doen besluiten dit jaar na de 
halfjaarlijkse toetsen mijn leerkrachten 
een presentatie te laten geven in het team. 
En het bevalt mij, en het grootste deel van 
ons team, goed. De leerkrachten kiezen 
ieder hun eigen manier van presenteren. 
Zo krijgen we droge verhalen, zien we uit-
slagen in grafieken op het bord, maar ook 
hele powerpointpresentaties. De meeste 
leerkrachten vertellen niet alleen de 
cijfers, maar ook het verhaal erachter. Ze 
lichten de onverwachte resultaten toe en 
maken voorzichtige analyses. Waarvan ik 

erg enthousiast word, is dat de leerkrach-
ten vertellen wat hun rol is geweest bij de 
resultaten. Zowel de positieve als negatieve 
acties worden met elkaar gedeeld. Het on-
derwijskundig gesprek komt zo op gang en 
je ziet dat iedereen daarvoor passie heeft. 
We leren echt van elkaar.
De opbrengstpresentaties hebben ook er-
voor gezorgd dat de intern begeleider en ik 
aan het werk zijn gezet. Want voor het eerst 

sinds jaren worden er twee leerlingen voor 
enkele vakken op een eigen leerlijn gezet. 
Wij houden de leerlingen het liefst zo lang 
mogelijk bij de groep, met de nodige extra 
aandacht, maar nu blijkt dat het voor twee 
leerlingen beter is om daarvan af te wijken. 
Dat kwam aan het licht bij de presentatie 
van de juf van groep 7. Zij heeft in haar 
presentatie allerlei grafieken uit ons admi-
nistratiesysteem gehaald. De geschiedenis 
verbindt ze met het toekomstperspectief. 
Nu blijkt dat de prognose voor twee leer-
lingen is dat zij niet alle leerstof tot en met 
groep 8 zullen halen. Naar verwachting 
stromen zij na de basisschool door naar het 
praktijkonderwijs.
Wij verdiepen ons nu in de ontwikkelings-
perspectieven die wij voor deze leerlingen 

moeten opstellen. Met een beetje speuren 
op internet vinden we allerlei formats en 
de wet- en regelgeving. De formats geven 
ons meer houvast, dan de saaie tekst over 
waaraan een OPP (ontwikkelingsperspec-
tief) moet voldoen, maar een format is 
slechts een handvat. Het gaat nu met name 
over een dosis gezond verstand dat ons kan 
helpen met het invullen van het format dat 
ons het beste ligt.

De intern begeleider doet eerst verder 
diagnostisch onderzoek en heeft voor één 
meisje een orthopedagoog ingeschakeld 
om precies te kunnen bepalen wat haar 
onderwijsbehoefte is. Na de uitslagen van 
de toetsen, de gegevens van de methode-
gebonden toetsen, de observaties en het 
diagnostisch onderzoek aangevuld met de 
specifieke kindkenmerken, kunnen we het 
uitstroomperspectief definitief bepalen.
Dan zijn we er nog niet, want het komende 
anderhalf jaar hakken we in stukjes om 
te bepalen hoever deze kinderen moeten 
zijn om aan hun verwachting te kunnen 
voldoen. Dan is het een zoektocht welk 
aanbod we deze kinderen zullen geven, 
zodat ze zo ver mogelijk komen. Als we 
deze puzzel bijna klaar hebben, komt de 
praktijk om de hoek kijken. Hoe is het een 
en ander in te passen in het lesprogram-
ma? We hebben gelukkig een sterke juf in 
groep 7 die het klassenmanagement goed 
in de vingers heeft. Bovendien kunnen we 
nog extra hulp buiten de groep realiseren.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat 
wij nu ook deze kinderen het onderwijs 
kunnen bieden dat zij verdienen. Ik merk 
dat wij in een heel korte tijd een mooie 
ontwikkeling hebben doorgemaakt als 
school. En dat terwijl we voor onze school 
geen ontwikkelingsperspectief hadden 
opgesteld.

Dirk van Boven

Ontwikkelperspectief

‘de leerkrachten vertellen wat hun 
rol is geweest bij de resultaten’
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kern aan? Het lijkt erop dat dit dweilen 
met de kraan open is.
Wat er op dit moment mist in onze 
samenleving, is een betrokken rol van 
de ouders en leerkrachten bij pesten. Zij 
kunnen helpen bij het voorkomen van 
pesten, want voorkomen, dat is waar we 
meer naar toe moeten. Met alleen de 
leerlingen juiste vaardigheden aanle-
ren, komen we er niet. De ouders en de 
school samen moeten naar de leerlingen 
uitstralen hoe ze op een positieve manier 
met elkaar kunnen omgaan. Het gevolg 
daarvan zal dan zijn dat alle leerlingen 
positief worden beïnvloed.

zWijGENDE MiDDENGROEP
Een groep die vaak vergeten wordt bij 
het oplossen van pesten, is de zwijgende 
middengroep. De groep leerlingen die 
niet pest, maar ook niet voor de gepeste 
leerling opkomt. Deze groep moeten 
we veel meer bereiken. Zij kunnen het 
verschil maken. Zodra deze groep niet 
langer achter de pester staat, maar het 
slachtoffer openlijk steunt, kan dit leiden 
tot het stoppen van pesten. Maar ook als 
het pesten niet stopt, zal het slachtoffer 
het pesten als veel minder erg ervaren, 
doordat er mensen zijn die voor hem 
klaarstaan. De pester voelt dan dat zijn 
gedrag niet de verwachte uitwerking 
heeft. De pester heeft de klas niet langer 
in zijn macht. Juist de zwijgende midden-
groep is de groep waarop de school en de 
ouders veel invloed op kunnen uitoefe-
nen. Deze groep moet inzien hoeveel fij-
ner de sfeer op school is bij een positieve 
groepsnorm. En deze positieve groeps-
norm, daarvoor kunt u zorgen.

iN DE PRAKTijK
De beste manier van het aanpakken 
van pesten is volgens ons dan ook door 
het pesten te voorkomen. De school en 
de ouders moeten de leerlingen duide-

e gevolgen van pesten zijn zeer ernstig. Langdurig 
pesten beschadigt slachtoffers voor de rest van hun 
leven. Vooral onzekerheid is iets waarvan ze op de lange 

termijn nog vaak last hebben. Verder kunnen minderwaardig-
heidsgevoelens en depressieve gevoelens optreden. Moeite heb-
ben met het leggen van sociale contacten komt ook vaak voor. 
Slachtoffers zijn zowel emotioneel als sociaal beschadigd. Dit 
lijkt ons reden genoeg om pesten te laten stoppen.
Wij zijn Arike Binnendijk, Gerdien Douma en Joanne van Dongen 
en zitten op het Greijdanus in Zwolle. Het onderwerp van ons 
profielwerkstuk is pesten, met name de lange termijngevolgen 
van pesten hebben we onderzocht. Ons vermoeden van de grote 
gevolgen van pesten zijn door ons onderzoek bevestigd. Daarom 
vinden wij dat er wat gedaan moet worden aan pesten.

AANPAK
Er wordt in Nederland veel gebruik gemaakt van verschil-
lende antipestmethoden. Een aantal daarvan is erop gericht om 
leerlingen goede sociale en fysieke vaardigheden aan te leren. 
De gedachte hierachter is dat kinderen beter met pesten leren 
omgaan. Dat er op deze manier aandacht wordt gegeven aan 

pesten is een goede ontwikkeling. De vraag is alleen of dat nu op 
de juiste manier gedaan wordt. Dat slachtoffers bepaalde vaar-
digheden moeten aanleren, kan voor hen ontzettend bedreigend 
zijn. Wat ze daaruit kunnen opmaken, is dat ze uit zichzelf niet 
goed genoeg reageren. Het is dan ook niet gek dat veel slachtof-
fers van pesten denken dat het hun eigen schuld is dat ze wor-
den gepest. Dit gevoel moeten we zien te voorkomen. Daarnaast 
is het zo dat veel van deze methoden erop zijn gericht om pesten 
te bestrijden. Pakken we met het bestrijden van pesten wel de 

Gepest: en dan...?
Acht procent van de kinderen in Nederland wordt gepest op school. 
Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas. Laten we dit gewoon 
gebeuren? Beseft u genoeg wat de gevolgen zijn? En wat doet u 
hieraan? De gevolgen zijn ernstiger dan de meeste mensen denken. 
Daarin kunnen de volwassenen een verschil maken.

D

‘Zolang volwassenen het goede 
voorbeeld geven, zal dat een positieve 

uitwerking hebben op leerlingen’
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lijk maken hoe ze met elkaar moeten 
omgaan op een positieve manier. Hierbij 
is het vooral belangrijk de zwijgende mid-
dengroep te beïnvloeden. Als de pester 
dan merkt dat de school, de ouders en 
de zwijgende middengroep niet achter 
zijn gedrag staan, zal hij eerder met dit 
gedrag stoppen. Maar hoe bereik je dit? 
En hoe werk je dit uit in de praktijk? Een 
voorbeeld is om posters op te hangen 
in de school met daarop hoe de leerlin-
gen goed met elkaar kunnen omgaan. 
Belangrijk is om vooral in gesprek te 
gaan met de leerlingen en de leerlingen 
ook zelf bij het proces te betrekken. Dit 
kan bijvoorbeeld door de leerlingen zelf 
te laten bedenken hoe de sfeer in de 
klas goed kan blijven, en de punten die 
zij noemen op te schrijven op een groot 
vel papier. Het is dan de taak van de 
leerkracht om te zorgen dat de punten 

positief worden uitgewerkt. Dus niet ‘we schelden elkaar niet 
uit’, maar wel ‘we zeggen aardige dingen tegen elkaar’. Belang-
rijk is ook dat de ouders en de school samen erop toe zien dat 
de sfeer positief blijft. Ingrijpen wanneer dat niet zo is, is dan 
ook zeker van belang.

STERK MAKEN
Dat pesten ooit helemaal verdwijnt, is zeer onwaarschijnlijk. Dit 
betekent echter niet dat we ons er dan niet sterk voor moeten 
maken. Zolang de volwassenen het goede voorbeeld geven, zal 
dat een positieve uitwerking hebben op de leerlingen. Laten we 
dan ook alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat leerlingen 
op school een veilige omgeving hebben.

Leerlingperspectief
Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van de leerling in het voortgezet 
onderwijs. Arieke Binnendijk, Joanne van Dongen en Gerdien Douma hebben hun 
profielwerkstuk gewijd aan het thema ‘Pesten’. Wilt u reageren? Mail dan naar  
redactie@cnvs.nl onder vermelding van ‘Pesten’.



mensen als belangrijk voor hun toekomst 
heeft gedefinieerd.
Ze drentelt nu van de linker- naar de rech-
terkant van de ingang. Haar tas met zich 
meetorsend. Wat zou er in dat blonde kop-
pie rond gaan? Thuisproblemen? Ik besluit 
haar onopvallend te volgen, tot de bel gaat, 
achteloos aan mijn koffie nippend. Ik ken 
haar niet, zoals ik zoveel leerlingen niet 
ken. Ze gaat op het lage muurtje zitten en 
kijkt verweesd naar de oprit waar de fiet-
sers binnenkomen. Zou ze haar huiswerk 
gemaakt hebben? Zou ze een passie heb-
ben? Paarden of jazzgymnastiek? Het valt 
me op dat ze haar mobieltje niet in de hand 
heeft en net als zovelen van haar leeftijds-
genoten iedere keer kijkt of er iemand 
interesse in haar heeft.
De bomen kleuren groen en de narcissen 
staan langs de oprit de lente in te kleuren. 
De lucht is stil.
Dan veert ze op van haar plek. Haar tas 
valt op de grond. Twee jongens komen 
luidruchtig aanfietsen. Ze zwaait aarzelend 
naar hen. De jongens zien haar niet en 
rijden de fietsenkelder in. Ze holt naar de 
uitgang van de fietsenkelder. Om de hoek 
zie ik nog net dat ze achter de jongens aan 
de gang inloopt. Op eerbiedige afstand. 
Een starende blik in haar ogen.
De bel gaat. Ik moet gaan lesgeven. De 
stelling van Pythagoras uitleggen. De ze-
kerheid van de wetenschap. Klopt altijd.
Zij verdwijnt in de massa. Ook zij krijgt les 
vandaag. In een wereld, haar wereld, die 
onzeker is en haar onzeker maakt.

Chris Lindhout

Ze staat een beetje achteraf bij de ingang van de fietsenkelder. Al-
leen, maar of ze eenzaam is, is de vraag. Haar ogen spieden langs de 
binnenstromende leerlingen. Ieder heeft zijn nummer waar de fiets 
gestald behoort te worden. Duidelijk en helder. Langzaam vullen 
zich de rekken. Ik kijk door het raam met een kopje koffie in de hand. 
Straks mag ik de lwoo’ers weer verblijden met op hen gerichte activi-

teiten. Soms denk ik wel eens: ‘waarom doen we hen dit aan?’ In hun 
hoofden zit wat anders. Nu, gewend aan de mores van het voortgezet 
onderwijs, dwalen hun gedachten weg naar onpeilbare verten. Ze heb-
ben zo hun eigen wereld, waarin wij volwassenen geen toegang heb-
ben. Hun aandacht is niet te vangen voor wat een commissie van wijze 

door Chris Lindhout
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De fietsenkelder
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Gedicht
korte berichten

Op zoek naar het kind
In het holst 

van de stilte,
in het diepst
van het niets

vind ik je.

Zonder mijzelf
kom ik tot je.

Zonder verwachtingen 
nader ik je.

Mijzelf achterlatend 
in het donkerste donker

ga ik,
aarzelend,
schuifelend

stap voor stap naar jou
naar jou toe.

 
Dichterbij en dichterbij

kom je,
omdat ik voetje voor voetje

naderbij kom.

Zoekend naar mijzelf in jou.

Chris Lindhout

VerschijningsdataDirect 2014 

Editie 4  24 mei
Editie 5  21 juni
Editie 6   20 september

Editie 7  25 oktober 
Editie 8  14 november

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 middelbaar beroepsonderwijs. 
Wilt u een bijdrage leveren aan Direct of heeft u een goed 
idee voor een artikel? Mail dan naar redactie@cnvs.nl.

Gedichtenbundels

Doe mee aan Direct

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl



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


