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Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders en  
is bestemd voor leidinggevenden in het primair  
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Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. 
Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen op Direct. De kosten 
zijn € 46,00 per jaar voor 8 nummers. Hiervoor 
is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een 
lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending 
van het blad inbegrepen.

Beste collega,

Voor u ligt de tweede editie van Direct van 2014. De redactie heeft haar best gedaan om er 
wederom een bonte mengelmoes van te maken van artikelen, achtergrond en visies voor 
en door schoolleiders in het onderwijs.

Onderwerpen vanuit de actualiteit passeren de revue, zoals het Schoolleidersregister en 
preventieve coaching. Maar u leest in deze Direct ook een aantal opiniërende artikelen.
Graag nodigen wij u uit om te reageren, zodat wij uw feedback mee kunnen nemen naar 
de volgende editie van het schoolleidersmagazine Direct. Stuur uw reactie of ideeën naar 
de redactie via redactie@cnvs.nl.
 
Rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen. Wij hopen dat Direct nummer 
twee u evenveel plezier brengt als wij hebben gehad met het samenstellen van dit 
nummer.

Namens de redactie, Robert Pinter
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korte berichten

Soms zal een (basis)school 
worden gevraagd om medi-
sche handelingen ten behoeve 
van leerlingen te verrichten. 
Dat gebeurt nu al. Met de 
invoering van passend onder-
wijs kunnen meer scholen 
hiermee te maken krijgen. 
Onder welke voorwaarden 
mogen leerkrachten medi-
sche handelingen verrichten? 

Zijn ze daartoe verplicht? Hoe 
regelen we dat zorgvuldig en 
welke protocollen moeten we 
dan bestuurlijk vastleggen? 
Hoe zit het met aansprakelijk-
heid? De PO-Raad heeft een 
handreiking opgesteld die de 
meest gestelde vragen be-
antwoord. U kunt hiermee het 
beleid van uw eigen school 
vormgeven.

Nieuwe handreiking  
medisch handelen 

De Onderwijsalliantie voor 
Seksuele Diversiteit heeft 
een boekje uitgegeven met 
criteria voor een homo-
vriendelijke school. ‘Open & 
Out: 10 regenboogsleutels 
voor scholen’ geeft ant-
woord op de vraag hoe men 
een school echt homovrien-
delijk maakt.
Peter Dankmeijer, direc-
teur van EduDivers (lid 
van de alliantie en auteur 
van het boekje): “De tien 
sleutels maken duidelijk 
dat homobeleid niet heel 
anders is dan wat de scho-
len al doen rond veiligheid 
en burgerschap, maar het 
maakt de scholen ervan 

bewust waarom, en hoe ze 
het ‘homo-aspect’ daarin 
op een vanzelfsprekende 
manier kunnen meenemen. 
Om het voor de scholen nog 
extra gemakkelijk te maken, 
hebben we de regenboog-
sleutels ook verwerkt in de 
online GeenID-test. In tien 
minuten krijgen de scholen 
online advies in welke situ-
atie de school zit en wat de 
volgende stappen kunnen 
zijn. Zo helpen scholen zich 
voor te bereiden op vragen 
van de inspectie, en natuur-
lijk van de lesbische, homo, 
biseksuele en transgender 
leerlingen en van roze en 
andere ouders.”

Criteria voor homovriendelijke 
school gepubliceerd



Het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap heeft een website 
ontwikkeld over het beleidsplan ‘de 
lerarenagenda’. In het beleidsplan staat 
beschreven welke plannen staatssecre-
taris Sander Dekker heeft ten aanzien 
van leraren, schoolleiders en de kwali-
teit van het onderwijs. Het ontwikkelen 
naar een professionele leergemeen-
schap neemt een centrale plaats in. U 
kunt meepraten en een bijdrage leveren 
op www.delerarenagenda.nl

De lerarenagenda

De MijnID campagne bevordert dat 
iedereen op school zichzelf kan zijn, 
ook in seksuele identiteit, en creëert 
ruimte en steun om daarvoor eigen 
ideeën te lanceren. U kunt zich aan-
melden als MijnID ambassadeur en 
steun krijgen bij het starten van acties 
op uw school. De campagne is een 
initiatief van de Onderwijsalliantie voor 
Seksuele Diversiteit. Deze alliantie is 
een verzameling van organisaties die 

ernaar streeft dat iedereen zichzelf 
kan zijn op school, inclusief lesbi-
sche, homoseksuele, biseksuele en, 
transgender leerlingen en personeel. 
De MijnID campagne staat voor: mijn 
identiteit, mijn idee voor verbetering. 
Iedereen in en rond scholen kan MijnID 
ambassadeur worden en op eigen 
wijze iets bijdragen aan een open en 
prettig schoolklimaat. Meer informatie 
op www.mijnid.info.

De MijnID campagne: jezelf kunnen zijn op school

Nog 
14 dagen

In welke provincie 
bezoek jij op 5 april 

de O-factor? 

Schrijf je in!  

www.cnvo.nl/o-factor

agenda
Zaterdag 5 april

O-factor
Het hele land

Leden van CNV Onderwijs organiseren de 
O-factor bij u in de buurt met als thema 
‘Talent in beweging’. Onderwijsprofes- 
sionals stimuleren u om het beste  
uit uzelf en de leerlingen te halen. De 
O-factor staat in het teken van Onder-
wijsinhoud, Ontmoetingen, Ontspanning 
en Ontdekkingen. CNV Onderwijs biedt 
dit evenement gratis aan voor iedereen 
die werkt of werkte in het onderwijs. Kijk 
voor het programma in uw provincie op  
www.cnvo.nl/o-factor en schrijf u in.

Woensdag 16 april 
CNV Onderwijs netwerk invallers Midden 
17.00 – 20.00 uur, 
CNV Onderwijs, Utrecht

Woensdag 7 mei
CNV Onderwijs netwerk invallers Oost
17.00 – 20.00 uur
Basisschool het Timpaan, Wehl

Werkt u als invaller in het onderwijs of 
zoekt u als invaller werk? Kom dan naar 
onze netwerkbijeenkomsten. We beste-
den onder meer aandacht aan ontwik-
kelingen rond ICT, wat passend onderwijs 
betekent voor invallers en het lerarenre-
gister. De bijeenkomsten zijn gratis voor 
leden en 5 euro voor niet-leden. Meld u 
aan door voor 6 april 2014 uw adresgege-
vens te mailen naar werkgroepinvallers@
cnvo.nl.

Donderdag 6 november
Themadag CNV Schoolleiders
Van der Valk Hotel, Breukelen

De landelijke themadag van CNV School-
leiders staat in het teken van ‘Onderwijs 
en schoolleiders in de toekomst’. We 
gaan in op onderwerpen als ‘hoe maak 
ik mijn team klaar voor passend onder-
wijs’ en ‘de professionele ruimte van een 
schoolleider’. Inleidingen, workshops en 
collegiale uitwisseling maken de thema-
bijeenkomst informatief, interessant en 
leerzaam. 

5maart 2014



De nieuwe serie Basisschoolmanagement in de 
praktijk is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders en 
-bestuurders. Elk schooljaar verschijnen er vier nieu-
we delen geschreven door auteurs met uitmunten-
de expertise binnen hun vakgebied.
Het eerste deel, De professionele leergemeen-
schap, ontving lovende kritieken:

‘Voor onderwijsmensen die echt begaan zijn met 
het leren van leerlingen en dit leren ook willen ver-
beteren, is dit boek eigenlijk een must.’ 
Letop.be

‘Met name de andere manier van kijken naar het 
eigen onderwijs en het leren vormt de leidraad bij 
het ontwikkelen van een professionele leergemeen-
schap.’
JSW (Jeugd in School en Wereld)

Nieuwe keNNisserie voor schoolleiders

pica onderwijsmanagement

De proFessionele 
leergemeenschap 
in het onDerwijs

De proFessionele leergemeenschap 

in het onDerwijs
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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.

myriam lieskamp

myriam lieskamp
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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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Duurzame 
schoolontwikkeling

expertis onDerwijsaDviseursina cijvat, Dea knol, henk mulDers,

elly reinDers en kees vernooy
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Duurzame 

schoolontwikkeling
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Teams steken veel tijd en energie in on-
derwijsvernieuwingen en toch beklijven 
de veranderingen vaak niet. Als na twee 
of drie jaar blijkt dat de ingezette onder-
wijsverbetering niet meer functioneert, 
is veel tijd, geld en moeite verloren ge-
gaan. Toch wil elke school schoolsucces 
voor alle leerlingen, en speelt bij school-
leiders en -bestuurders voortdurend de 
vraag: hoe bewerkstelligen we dat?

Dit boek zet schoolleiders aan tot na-
denken over het waarom en de identi-
teit van de organisatie met het oog op 
duurzame schoolontwikkeling: een col-
lectieve ambitie met zicht op resultaat 
vanaf de start. 

Na een initiatief tot veranderen start een 
traject van ontwikkeling en implementa-
tie, waarbij het doel is dat de leerlingen 

hiervan profiteren. Het sluitstuk is de 
borging; hiervan is sprake als de door-
gemaakte ontwikkeling na een bepaalde 
tijd nog steeds algemeen zichtbaar is. 

De auteurs beschrijven alle facetten van 
schoolontwikkeling en bespreken het 
belang van intrinsieke motivatie, identi-
teit, kernwaarden van de school en bor-
ging. Er wordt toegelicht hoe je duur-
zame schoolontwikkeling organiseert 
en welke effectieve interventies je als 
schoolleiding kunt doen. Bovendien zijn 
er inspirerende praktijkvoorbeelden te 
vinden. Tot slot is er speciale aandacht 
voor het proces van Continu Verbeteren, 
aan de hand van een speciaal voor dit 
boek gehouden interview met de Ame-
rikaanse onderwijskwaliteitsgoeroe Jay 
Marino.
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NUR 840

Schoolontwikkeling is een proces 
van lange adem. Duurzame 
schoolontwikkeling vergt vanaf de start: 
richting, focus en intrinsieke motivatie.

pica onderwijsmanagement
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succesvolle 
schoolproFilering

eDwin Borger.
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onDerwijskunDig 
leiDerschap
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CNVStandpunt

Yvonne Vaes, bestuurslid CNV Schoolleiders

Ongeveer een jaar geleden heb ik in Di-
rect aandacht gevraagd voor het School-
leidersregister. Namens CNV Onderwijs 
en CNV Schoolleiders mag ik deelnemen 
in het bestuur van dit register. Een hele 
uitdaging. Diverse schoolleiders hebben 
naar aanleiding van het artikel begin 2013 
gereageerd en bouwstenen geleverd voor 
het bestuursoverleg, waarvoor hartelijk 
dank. Inmiddels zijn we een jaar verder: 
er is veel bereikt en nog veel te doen.
Door reacties van leden en tijdens bijeen-
komsten in het land georganiseerd door 
het Schoolleidersregister, is duidelijk 
geworden wat schoolleiders willen en 
verwachten van het register. Ik heb vele 
enthousiaste en bevlogen collega’s mo-
gen ontmoeten.
Tijdens de diverse bijeenkomsten heb ik 
duidelijke uitgangspunten gedestilleerd. 
Zo moeten de registratiecriteria niet 
alleen bestaan uit schoolleidersoplei-
dingen. Er moet ruimte zijn voor school-
leiders om datgene wat ze aan deskun-
digheden hebben opgebouwd zichtbaar 
te maken, breder dan een schoolleiders-
opleiding. Er moet ruimte zijn voor het 
formele leren, het informele leren en het 
non-formele leren. Onder formeel leren 
verstaan we de vormen van intentioneel 
leren die leiden tot een kwalificatie met 
diploma. Met het informele leren bedoe-

len we het leren van en met elkaar, niet gestart vanuit de intentie 
op specifieke leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkbijeen-
komsten en collegiale consultaties. Onder het non-formeel leren 
verstaan we het intentioneel leren zonder diploma, bijvoorbeeld 
met getuigschrift na een cursus. Al deze vormen van leren dienen 
een plaats te krijgen in de registratie/herregistratie.

Inmiddels is er een aantal zaken geregeld, waarin bovenstaande 
uitgangspunten terug te vinden zijn. Er zijn onlangs twee com-
missies benoemd. Er is een commissie certificering die zich 
bezighoudt met de beoordeling van opleidingen en assessment-
bureaus en er is een commissie registratie die de registratieaan-
vragen beoordeelt. Mensen uit het veld, voornamelijk schoollei-
ders, bemensen deze commissies.

Op pagina 23 vindt u een informatiebrief van voorzitter Marja 
Creemers van het Schoolleidersregister. Deze informatie is ver-
spreid naar de bestuursleden van het register met als doel om de 
leden op dezelfde wijze te informeren.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het register kan gevuld 
worden. Ik wens u veel succes. Het is een mooie beloning om de 
inspanningen van de collega’s op deze wijze gehonoreerd te zien.

Heeft u vragen of goede raad? U bent welkom om deze te ventile-
ren via y.vaes@schoolleidersregisterpo.nl of y.vaes@bs-hetdal.nl.

Tot ziens in het register!

We trekken alle registers open! 
(in elk geval het Schoolleidersregister)

‘er is veel bereikt en nog veel te doen’
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n een professionele leergemeenschap ligt de focus op het 
leerproces van leerlingen: wat willen wij onze leerlingen 
leren binnen de context van onze school? En hoe kunnen we 

dat samen met collega’s, ouders en allerlei instanties het beste 
doen? Wat is er nodig in onze school om het onderwijs dat wij 
willen geven mogelijk te maken? Het onderwijs moet passen bij 
de vraag: wie zijn onze leerlingen en hoe kunnen wij hen goed 
onderwijs geven? Alle activiteiten, beleidsvorming, professiona-
lisering en organisatie van de school dragen bij aan het zo goed 
mogelijk samen realiseren van goed onderwijs in de context 
van de eigen school. Er kan in zo’n situatie geen kant-en-klaar 
model gebruikt worden. Er is wel een aantal bouwstenen te 

benoemen. Leerlingen, ouders, onderwijspersoneel en school-
leiders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het 
leerproces zo goed mogelijk vorm te geven en hebben daarbij 
allemaal een eigen rol.

GEMEENSCHappELIjKE VISIE
De eerste bouwsteen is een gemeenschappelijke visie. De basis 
voor de gemeenschappelijke visie is de kernvraag: wie zijn onze 
leerlingen en hoe kunnen wij onze leerlingen het beste laten 
leren? Het antwoord vormt de fundering van de professionele 

leergemeenschap. Deze visie zit als het 
ware tot diep in de poriën van de hele 
school. Zo’n visie ontwikkel je samen.

ONDErSTEUNENDE LEErSTrUCTUUr 
Wil je alles in dienst zetten van het zo 
goed mogelijk laten leren van leerlin-
gen, dan moet er een ondersteunende 
leerstructuur zijn. Dit is de tweede 
bouwsteen. Dat betekent voldoende tijd 
en middelen, een goede organisatie van 
leerkringen, voldoende leerbronnen 
en een goed informatiesysteem. Er is 
sprake van ondersteunend leiderschap 
dat samen leren mogelijk maakt. De 
schoolleider kan ondersteunen door het 
geven van heldere opdrachten en het 
bieden van voldoende onderzoeksmo-
gelijkheden. Samen leren leidt tot een 
gezamenlijk ‘taal’ en tot breed gedragen 
afspraken door de schoolleider en alle 
onderwijsmedewerkers.

OpEN EN VEILIGE LEErCULTUUr
Een open en veilige leercultuur is de 
derde bouwsteen. Samen leren en 
ontwikkelen kan alleen in een cultuur 
waar fouten maken mag. Fouten wor-
den gezien als leerbronnen. Er worden 
constructieve dialogen gevoerd op basis 
van onderling respect, erkende ongelijk-
heid en vertrouwen. In een professionele 
leergemeenschap is nieuwsgierigheid 
naar de visie van anderen bij iedereen 
aanwezig. Door samen leren groeit de 
professionele identiteit en beroepstrots. 
Er ontstaat een cultuur van wij kunnen en 
wij mogen.

ONDErSTEUNEND LEIDErSCHap
Bouwsteen vier is ondersteunend leider-
schap. De leiders in de school vinden hun 

De ontwikkelingen in de maatschappij eisen veel van 
het aanpassingsvermogen van scholen. Informatisering, 
individualisering en internationalisering zijn trends die veel van 
scholen vragen. Maar ook de invoering van passend onderwijs, 
meer nadruk op taal en rekenen, opbrengstgericht werken, dalende 
leerlingenaantallen, hogere eisen van de maatschappij en ga zo maar 
door. Hoe kun je anticiperen op alle ontwikkelingen die op de school 
afkomen? Een kansrijke mogelijkheid is de ontwikkeling naar een 
professionele leergemeenschap. 

Focus op het leren  
van leerlingen

Samen werken en leren in een  
professionele leergemeenschap

I

‘Wie zijn onze leerlingen en hoe  
kunnen wij onze leerlingen het beste 

laten leren?’
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belangrijkste taak mensen te enthou-
siasmeren, te inspireren, te faciliteren, 
out-of-the-box te laten denken, construc-
tieve feedback te organiseren, het leer-
proces te stimuleren en de vorderingen 
te bewaken. Leiderschap is gebaseerd 
op vertrouwen, het willen verbinden van 
mensen en het beste uit het team willen 
halen.
De schoolleider gaat uit van de volgende 
principes: wie het weet mag het zeg-
gen, samen schitteren, vakmanschap als 
basis, coördinatie vanuit de werkvloer en 
het primaire proces staat centraal.

EEN rIjKE LEErOMGEVING
Bronnen van leren liggen in de onder-
wijspraktijk zelf. Een rijke leeromgeving 
is de vijfde bouwsteen. Hoe heb ik deze 
praktijksituatie aangepakt? Met welk 
resultaat? En ben ik daarover tevreden of 
kan het anders? En hoe zou jij dit aanpak-
ken? Samen onderzoeken wat werkt 
op basis van gedegen bronnen (weten-
schappelijke literatuur en brede data van 
leerlingen). Als dit niet werkt, wat werkt 
dan wel? Dat is steeds de vraag. Dat wil 
ik morgen uitproberen, is de volgende 
stap. Om daarna samen te reflecteren of 
dit een goede oplossing is. De focus ligt 
op de vakinhoud, didactiek en pedagogiek 

en is in principe direct toepasbaar in de beroepspraktijk. Je hebt 
wel voldoende tijd nodig om het geleerde te oefenen en te laten 
bezinken.

SaMENWErKING
Zonder samen te werken komt een professionele leergemeen-
schap niet tot stand. Samenwerking is dan ook de zesde bouw-
steen. Maar samenwerken komt ook niet vanzelf tot stand. Er moet 
structurele ruimte gecreëerd worden om elkaar te ontmoeten op 
een plek waar mensen de tijd kunnen nemen en niet gestoord wor-
den. Ook samenwerken met ouders en andere partners vraagt om 
een goed ingerichte structuur. Ouders zijn educatieve partners van 
de school en deze samenwerking moet goed geregeld worden.

ONDErZOEKENDE HOUDING
De onderzoekende, reflectieve houding van alle deelnemers is 
een belangrijke bouwsteen. Doel is het verder ontwikkelen van 
een gedegen didactische aanpak, verantwoord pedagogisch han-
delen en het voeren van goed klassenmanagement in relatie tot 
het leren van leerlingen. Dat kan alleen als iedereen reflecteert 
op het eigen handelen en deze reflectie in een groep kan delen.

GEZaMENLIjKE VEraNTWOOrDELIjKHEID
Bouwsteen 8 staat voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het leren van leerlingen. Alle leerlingen zo goed mogelijk laten 
leren, is een verantwoordelijkheid van iedereen; bestuur, school-
leider, leraar, ouders en de leerlingen zelf. Positieve feedback, 
vat op het eigen leerproces en verantwoordelijkheid kunnen en 
durven nemen voor het eigen leren, laten leerlingen groeien. 
Iedereen heeft daarbij een eigen rol. Ook ouders spelen hierin een 
actieve rol.

Focus op het leren  
van leerlingen
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UITDaGEND LEErprOGraMMa
De laatste bouwsteen staat voor een uitdagend, haalbaar en ge-
degen leerprogramma. Wat willen wij onze leerlingen leren? Wat 
vinden wij essentiële leerstof voor onze leerlingen? En past dit 
binnen de beschikbare tijd? Vragen die cruciaal zijn in een profes-
sionele leergemeenschap. Een gedegen, haalbaar programma 
met daaraan gekoppeld heldere leerdoelen voor de leerlingen. 
Lesdoelen geven de leerlingen inzicht in wat zij moeten leren en 
of ze dat ook daadwerkelijk aan het eind van de les gehaald heb-
ben. Drie vragen staan steeds centraal: wat wil ik leren, wat kan 
ik al en wat moet ik doen om te komen bij wat ik wil?

SaMEN EEN LEVEN LaNG LErEN
Samen leren in een professionele leergemeenschap is het cen-
trale element. Samen leren betekent dat er gemeenschappelijke 
kennis, gemeenschappelijke vaardigheden en een gemeenschap-
pelijke attitude wordt ontwikkeld. Dat is een actief proces van alle 
betrokkenen. Samen leren betekent het ontwikkelen van gedeel-
de waarden, gedeelde normen, een gedeelde visie en vooral een 
gezamenlijke ambitie. Waar gaan jullie samen voor? Van elkaar 
leren gebeurt door bij elkaar in de lessen te kijken en dit samen 
te bespreken. Samen lessen voorbereiden en het delen van aan-
pakken die werken. Niet één of twee jaar, maar een leven lang. 

rOL SCHOOLLEIDEr
De schoolleider richt zich op het zo goed mogelijk laten verlopen 
van het primaire proces. De schoolleider zorgt ervoor dat men-
sen kunnen samenwerken. Hij zorgt ervoor dat er duidelijk ge-
communiceerd wordt. Hij verbindt leraren en ouders, leerlingen 
en leraren, externe en interne partners. Verbinden in relatie tot 
een gemeenschappelijk belang: het zo goed mogelijk laten leren 
van de leerlingen. De schoolleider zorgt ervoor dat leraren zich 
kunnen concentreren door als buffer op te treden, door alles wat 
niet past binnen de eigen visie en de eigen normen en waarden 
af te wijzen of naast zich neer te leggen. Een schoolleider heeft 
een overzicht van de leerprestaties van alle leerlingen in alle 
leerjaren en weet waar welke knelpunten zijn en onderneemt 
gerichte acties. De schoolleider maakt gewenst en ongewenst 
gedrag bespreekbaar. De constructieve dialoog staat centraal in 
een professionele leergemeenschap. Deze dialoog vindt plaats 
op gelijkwaardig niveau en staat apart van de functionerings- en 
beoordelingscyclus. 

rOL LEraar
De basis is het reflectief vermogen van de leraar op de eigen 
lespraktijk: leren mijn leerlingen de juiste dingen op de goede 
manier? Wat vind ik van mijn eigen handelen in deze situatie? 
Hattie (2012, p. 193) heeft een checklist gemaakt, waarmee 
leraren zichzelf kunnen beoordelen op het zo optimaal mogelijk 
laten leren van leerlingen. De checklist is geen beoordelings-
instrument, maar de uitkomsten zijn een bron voor een dialoog 
in een professionele leergemeenschap. 

rOL OUDErS
De school is eindverantwoordelijk voor 
wat er op school gebeurt en de ouders 
zijn eindverantwoordelijk voor wat er 
thuis gebeurt. Iedereen heeft een ge-
zamenlijk belang en samen moeten zij 
zorgen voor optimale omstandigheden 
voor de ontwikkeling en het leren van 
kinderen. Ouders zijn goede bronnen van 
feedback bij het leerproces van leerlin-
gen. Onderwerp van gesprek is dan het 
leren en het welbevinden van de leerling.

rOL LEErLING
Een rijke, veilige leeromgeving biedt 
leerlingen de mogelijkheid om te leren, 
fouten te maken en ervaring op te doen. 
Dat vraagt van de leerling een actieve 
rol bij het leren. Het werken met coöpe-
ratieve werkvormen zorgt daarvoor. Ook 
leerlingen verantwoordelijk maken voor 
hun eigen leerproces zorgt voor een 
actieve rol van leerlingen.

Het ontwikkelen van de school naar een 
professionele leergemeenschap is een 
proces van vallen en opstaan. Kijk voor 
meer informatie op www.schoolaanzet.nl 
of www.allthingsplc.info.

Myriam Lieskamp

rEfErENTIES
Beek, S., Rooijen, A. van, & Wit, C. de. 
(2007). Samen kun je meer dan alleen: 
Educatief partnerschap met ouders in 
primair en voortgezet onderwijs. ‘s Her-
togenbosch: Q Primair & KPC Groep.
Hattie, J. (2009). Visible learning: A syn-
thesis of over 800 meta analyses rela-
ting to achievement. London: Routledge.
Kessels, J. W. M., & Keursten, P. (2011). 
Opleiden en leren in een kennisecono-
mie. In J. W. M. Kessels & R. F. Poell 
(Eds.), Handboek human resource 
development: Organiseren van het leren 
(pp. 27-41). Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum.
Lieskamp, M.A.T., (2013). Professionele 
leergemeenschappen in het onderwijs. 
PICA uitgeverij.
Onderwijsraad. (2013). Leraar zijn. Den 
Haag. 
Peters, J.,Weggeman, M. (2012). Het 
Rijnlandpraktijkboekje.Amsterdam/Ant-
werpen: Uitgeverij Business Contact.

‘de schoolleider zorgt ervoor dat 
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

Veel bestuurders van onderwijsorga-
nisaties in het primair en voortgezet 
onderwijs staan op het punt om een 
nieuw strategisch beleidsplan op te 
stellen. Vooral in organisaties met veel 
scholen levert dat soms indrukwekkende 
procedures op, waarin velen betrokken 
worden bij het opstellen en prioriteren 
van doelstellingen. Veel bestuurders 
vragen zich af wat de plaats van de raad 
van toezicht is. Ja, die komt natuurlijk 
aan het eind in beeld, bij de toepassing 
van de goedkeuringsbevoegdheid. Maar 
is dat niet aan de late kant?
Inderdaad, er zijn van die onderwerpen 
in de communicatie tussen de raad van 
toezicht en het bestuur die beter niet tot 
het eind kunnen wachten. Ik benader 
het nu expres wat formeel, maar je kunt 
zeggen dat voor veel onderwerpen uit het 

vaste lijstje van goedkeuringsonderwer-
pen uit de statuten geldt, dat de bestuur-
der die beter tijdig aankaart. Even voor 
de helderheid: door de overdracht van 
bestuursbevoegdheden van het klassieke 
bestuur aan het professionele bestuur 
is in veel statuten opgenomen dat de 
vaststelbevoegdheid van het bestuur ten 
aanzien van een vooraf genoemd aantal 
onderwerpen pas mag worden ingezet 
na verkregen goedkeuring door de raad 
van toezicht. Dit houdt in dat het bestuur 
de raad van toezicht moet overtuigen 
van de kwaliteit van de voorbereiding en 
de juistheid van de te nemen beslissing 
alvorens het bestuur zelf kan beslui-
ten. Welnu, het strategisch beleid staat 
steevast in dit rijtje. En om begrijpelijke 
redenen. De raad van toezicht bewaakt 
immers de integriteit van de organisa-
tie, de grondslag en doelstelling van de 
rechtspersoon en de prudente omgang 
van het bestuur met ‘het bedrijf’ van de 
rechtspersoon. Stond het strategisch be-
leid altijd al in het rijtje van de goedkeu-
ringsbevoegdheid, sinds de invoering van 
de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur 

is dit ook wettelijk verplicht geworden. Een bevestiging dus en 
wettelijke verankering van de situatie. Ter illustratie: in art. 17c 
WPO is geregeld dat “de toezichthouder (…) ten minste belast is 
met (…) het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan van 
de school”.
Oké, dit gezegd zijnde, hoe ziet de betrokkenheid van de raad van 
toezicht bij de totstandkoming van het nieuwe strategische be-
leidsplan eruit? Specifieke situaties, omstandigheden en wensen 
even buiten beschouwing gelaten, stel ik voor dat het bestuur de 
raad van toezicht al in een vroegtijdig stadium informeert over 
het voornemen van opstelling van een nieuw plan. Het komt mij 
voor dat de raad van toezicht op dat moment op twee punten 
alert is en twee vragen stelt: ‘wanneer zijn wij in de procedure in 
beeld?’ en ‘op welk moment kunnen wij iets meegeven?’
Aansluitend bij het laatste: deze vraag heeft betrekking op wat je 
zou kunnen noemen ‘management van verwachtingen’. Als or-
gaan dat mede tot taak heeft ‘van buiten naar binnen te brengen’, 
zal de raad van toezicht graag al in een vroegtijdig stadium willen 
optreden als orgaan voor klankbord en advies. Daarbij komt dat 
het handig is als het bestuur vroegtijdig weet wat de raad van 

toezicht verwacht aan te treffen als de tekst er ligt. Het beoogde 
‘meegeven’ strekt dus tot doel om het beeld van het bestuur en 
verrijken en om onaangename verrassingen aan het eind van de 
rit te voorkomen.
En even terug naar het eerste: hier gaat het om de vraag of de 
raad van toezicht in de procesgang gelegenheid krijgt om te 
reflecteren op concepten of onderdelen.
Zeker als het om belangrijke onderwerpen als strategisch beleid 
gaat, doet het bestuur er goed aan zowel op het proces als op 
de inhoud ruimte te geven aan de interne toezichthouder. Dit 
voorkomt veel gedoe.

IETS aNDErS
Er is de laatste tijd nogal wat verschenen over ‘goed bestuur 
van het onderwijs’. Daarvoor was ook aanleiding, denk maar 
aan de situatie bij Amarantis en BOOR – calamiteiten die allerlei 
bewegingen veroorzaken: rapporten, Kamerbrieven, commissies 
die aan het werk worden gezet. Intussen lijkt er geen houden 
meer aan. Op www.harmklifman.nl staat een overzicht van de be-
langrijkste publicaties, een korte samenvatting per publicatie of 
indicatie van de inhoud en de vindplaats. Het is bedoeld om snel 
toegang te verschaffen tot publicaties die samenhang vertonen, 
maar op heel verschillende plaatsen zijn opgeslagen en niet als 
kritische beoordeling.
Met dank aan collega mr. Jos van Elderen voor het meelezen.

Harm Klifman

Een nieuw strategisch beleidsplan en  
de rol van de raad van toezicht



12 maart 2014

eel scholen zetten onderwijs- en klassenassistenten in om 
docenten te ondersteunen in de klas en bij het samenstel-
len van instructiemateriaal. Vanuit stafbureaus begeleiden 

pedagogisch geschoolde medewerkers leerlingen en leraren. 
Technisch onderwijsassistenten helpen leerlingen bij het opzetten 
van praktijkonderzoek. Het OOP begeeft zich steeds meer op pe-
dagogisch en didactisch terrein, maar ook OOP-functies waarbij de 
nadruk niet direct ligt op het contact met leerlingen, zijn niet meer 
weg te denken. Denk aan ICT-functies die belangrijk zijn voor het 
informatiemanagement van de school en aan audiovisuele functies 

om informatie sneller en beter over te dragen. Ondanks dit toene-
mende belang van het OOP blijft het personeelsbeleid – specifiek 
gericht op het OOP – nogal eens steken.

prOfESSIONELE ONTWIKKELING
Er is niet altijd aandacht voor de gesprekscyclus of voor persoon-
lijke ontwikkelplannen, vaak onder het mom: we spreken elkaar 
toch al regelmatig en hebben geregeld werkoverleg. Het huidige 
functiebouwwerk nodigt niet uit tot professionele ontwikkeling. In 
veel kleinere en middelgrote scholen zijn er veel ‘unieke’ functies, 
waardoor promotie naar een hogere functie vaak niet aan de orde 
is, domweg omdat die functie in de school niet bestaat. Er is veel 
voor te zeggen om het functiebouwwerk flexibeler te maken, zowel 
vanuit het schoolbeleid gezien als vanuit de medewerkers.

Onderwijs verandert snel, waardoor er 
nieuwe OOP-functies met andere functie-
eisen bijkomen en functiegrenzen worden 
verlegd, zodat nieuwe competenties nodig 
zijn. Hierbij passen geen detailomschrij-
vingen van werkzaamheden, maar globale 
resultaatgebieden met indicaties van 
prestatiedoelen. In de praktijk wordt de 
functie-inhoud steeds vaker door de me-
dewerker ingevuld. Om inzicht te krijgen 
in ontwikkelingskansen en -eisen bij een 
functie willen medewerkers inzicht heb-
ben in de kritieke prestatiefactoren. Hier-
door worden medewerkers gemotiveerd 
tot ‘meer dan het gewone’. Als je vindt 
dat onderwijsondersteunend personeel 
belangrijk is, zul je er ook iets mee moe-
ten doen. Op veel scholen is er voor OOP 
minder aandacht voor professionalisering 
en ontwikkeling in hun werk. En dat terwijl 
docenten en dus ook de leerresultaten 
juist gebaat zijn bij optimale ondersteu-
ning van het OOP. Uit het loopbaanonder-
zoek van Schooljournaal vorig jaar, bleek 
dat 50 procent van het OOP ontevreden 
is over de carrièremogelijkheden in het 
onderwijs. Zij zien graag dat geld voor 
personeelsbeleid binnen het onderwijs 
besteed wordt aan meer professionalise-
ringsmogelijkheden voor het OOP.

ENKHUIZEr MODEL
De Rijksscholengemeenschap Enkhuizen 
heeft in samenwerking met CPS Onder-
wijsontwikkeling en Advies een instrument 
ontwikkeld, dat zicht geeft op de kwaliteit 
van het werk van het OOP. In het Enkhui-
zer model staan niet alleen functies en 
taakomschrijvingen, maar ook resultaat-

Onmisbaar en van grote invloed op het behalen van schooldoelen en 
verbeteren van leerresultaten is het onderwijsondersteunend perso-
neel (OOp). Dit ontkent geen school en toch is het personeelsbeleid 
vaak voornamelijk ingericht op docenten. formele gesprekken zijn 
er vaak niet of incidenteel. Echter, de bijdrage van het OOp wordt met 
de jaren groter, onder meer door de invoering van nieuwe functies en 
de verandering van het takenpakket van bestaande functies. 

Werk maken van  
personeelsbeleid voor  
onderwijsondersteuners

Het Enkhuizer model

V

‘een instrument dat zicht geeft op de 
kwaliteit van het werk van het OOP’
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gebieden en bijbehorende competenties. 
Binnen het FUWA, het functiebeschrijving- 
en waarderingssysteem, staat alleen een 
taakomschrijving. Dat betekent dat er niets 
in staat over hoe taken uitgevoerd worden. 
Er staan geen gedragsomschrijvingen en 
competenties bij. Terwijl juist dát belang-
rijk is voor de kwaliteit van het werk en 
het ontwikkelen binnen de functie. RSG 
Enkhuizen heeft in een traject van vier jaar 
(omdat er geen voorbeelden waren) hier-
aan gewerkt. Er is een functiebouwwerk 
ontstaan, waarin binnen iedere functie drie, 
soms twee, functietrappen zijn. Dat schept 
duidelijkheid over de verwachtingen, het 
salaris wat daarbij hoort en wat er in de vol-
gende functietrap verwacht wordt. Wat echt 
verschil maakt, is dat er meer openheid is 
naar medewerkers. De manier waarop de 
school werkt, wat er van iemand verwacht 
wordt en wanneer en waarom iemand 
doorgroeit in een functie, is transparant. 
Het Enkhuizer model is maatwerk, ontwik-
keld vanuit de school zelf, gericht op hun 
personeel. De filosofie van RSG Enkhuizen 
is dat onderwijsondersteuning invloed heeft 
op de onderwijskwaliteit, dat de school een 
ontwikkeling heeft die gericht is op haar 
cultuur: iedereen leert, dat wat voor een 
docent geldt, ook geldt voor elk OOP-lid en 
OOP-functies zijn onderdeel van het school-
beleid. De kracht van dit model zit hem in 
de functietrappen die carrièreperspectieven 
bieden, dat het voldoet aan de cao, de om-
schrijving van taken in resultaatgebieden, 
de gedragskenmerken van de competenties 
die ondersteunend zijn aan de resultaatge-
bieden, de gedragskenmerken die voor alle 
functies zichtbaar zijn gemaakt in een door-

lopende lijn en dat er duidelijkheid is voor alle OOP’ers ten aanzien 
van ‘welk gedrag willen wij op welk functieniveau zien’.
Wat is er nodig voor dit model? Allereerst erkenning dat onder-
wijsondersteuning belangrijk is voor de onderwijskwaliteit en 
daarnaast voldoende inzicht in alle ondersteunende taken die er 
zijn en op welk functieniveau die uitgevoerd kunnen worden. Dat er 
voldoende inzicht is in de kwaliteiten van de OOP-leden en tot slot 
dat er financiële middelen beschikbaar zijn om een externe partij 
in te huren om de taakomschrijvingen om te zetten naar resultaat-
gebieden en/of competenties. Dit model is zeker toe te passen op 
andere scholen.

IN DE KLEI
Het is belangrijk dat leidinggevenden met één been in de klei staan. 
Zij moeten weten wat er op de werkvloer speelt. Ze moeten kennis 
hebben van de werkzaamheden op hun afdeling/locatie. Je moet 
als leidinggevende goed inzicht hebben van waar je medewerkers 
staan om een nulmeting uit te voeren en competenties te bepalen. 
Leidinggevenden moeten verantwoordelijkheden uit handen willen 
en durven geven. Het is natuurlijk niet alleen een ‘halleluja-ver-
haal’. Het model is nog steeds in ontwikkeling en soms is aanpas-
sing nodig. De openheid die ontstaat bij invoering hiervan is goed, 
maar kan ook voor moeilijke gesprekken zorgen. De mogelijkheden 
voor doorgroeien en ontwikkeling zijn meer inzichtelijk, maar niet 
iedereen groeit door en dat is nu duidelijk. RSG Enkhuizen heeft 
geen spijt van de keuze voor deze investering, die behoorlijk tijd-
rovend en intensief was. Ze is blij met het eindresultaat en de weg 
ernaar toe was minstens zo waardevol. De gesprekken tussen lei-
dinggevenden en medewerkers om tot het model te komen en om 
de nulmeting te bepalen, het uitdagen tot nadenken over de manier 
van werken, tot zelfreflectie en zelfontplooiing, zijn goed geweest. 
Dat maakt het bespreken en beoordelen van werk minder bedrei-
gend. Dat motiveert en stimuleert werk en kwaliteit. Investeren in 
het onderwijspersoneel betekent ‘een leven lang leren’. Als je dat 
wilt uitstralen naar de leerlingen en ouders toe, dan betekent dit 
dat het moet gelden voor alle personeelsleden.

John van den Groenendal,  
voorzitter stuurgroep OOP CNV Onderwijs
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mijn school

Het is inmiddels bijna voorjaar en ik ben 
binnen en buiten de school vooral bezig 
met passend onderwijs. Of liever: ik ben 
hard bezig om onze school passend te 
maken voor passend onderwijs. Ik be-
trap mijzelf steeds vaker erop dat ik het 
langzaam maar zeker in de vingers be-
gin te krijgen, dat omgaan met passend 
onderwijs. In de school weten de mede-
werkers steeds vaker de juiste snaar te 
raken als het gaat om welke leerlingen 
wij binnen de school kunnen bedienen. 
Ik realiseer mij daarbij terdege dat 
wij vanuit het praktijkonderwijs al 
behoorlijk wat ervaring hebben in 
de omgang met speciale leerlin-
gen. Speciaal is in dit verband niet 
het goede woord, maar een goede 
verstaander weet wat ik hiermee 
bedoel. In onze school leveren wij 
gespecialiseerd onderwijs aan leerlin-
gen met bijzondere onderwijsbehoeften. 
Deze behoefte hebben wij collectief 
met alle medewerkers gedefinieerd en 
toekomstbestendig gemaakt. Voordeel 
daarvan is dat iedereen zich bewust is 
van de grenzen van onze mogelijkheden. 
Dit voordeel kan echter gemakkelijk een 
nadeel worden als wij deze grenzen te 
streng gaan hanteren.
Vanuit ons hoekje in het onderwijs denk 
ik dat wij zinvolle bijdragen kunnen 
leveren aan andere collega’s in het 
samenwerkingsverband. Hetzij samen 
in arrangementen, hetzij in andere vor-
men van samenwerking, zoals scholing 
of expertise-uitbreiding. Dit werkt ook 
zeker andersom: andere hoekjes van 
het onderwijs kunnen deze verrijking 
ook voor onze organisatie bieden. Mooi 
vind ik het dat deze beweging langzaam 
maar zeker tot stand aan het komen is 

en voor een deel al gekomen is.
Diverse instellingen voor voortgezet 
onderwijs zoeken elkaar op en proberen 
gezamenlijk de lappendeken aan onder-
wijsinstellingen te brengen tot een regi-
onaal dekkend aanbod. In die dynamiek 

vindt de schoolleider moed om zaken 
die niet zo soepel lopen op de agenda 
te zetten en deze in de oplossende 
sfeer aan te pakken. Ook daarvan durf 
ik hardop te beweren dat de bereidheid 
daartoe binnen het samenwerkings-
verband zich kenmerkt door het nemen 
van collectieve verantwoordelijkheid. 
Kortom: ik voel de lente in passend 
onderwijs opkomen.
Natuurlijk is niet alles meteen koek 
en ei, maar de contouren van wat er 
mogelijk is, laten zich in de verte al wel 

zien. Als kritische schoolleider heb ik 
uiteraard nog wel een aantal kritische 
kanttekeningen. Wat mij betreft, is een 
van die kritische kanttekeningen de 
samenwerking met het primair onder-
wijs. Er zou mij wat aan gelegen zijn 
om dezelfde beweging op gang te laten 
komen tussen primair en voortgezet 
onderwijs. Kijkend vanuit ons hoekje 
praktijkonderwijs zijn er legio mogelijk-

heden om van het primair onderwijs te 
leren. Mogelijkheden om de overgang 

van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs vlekkeloos 
te laten verlopen voor leerlingen 
en ouders. Mogelijkheden om 
verregaand samen te werken 
moeten wij, denk ik, in passend 
onderwijs niet vergeten. Als deze 
samenwerking net zo voorspoe-

dig zou verlopen als nu in intentie 
plaatsvindt bij de scholen in het 
voorgezet onderwijs onderling in ons 
samenwerkingsverband, dan gloort 
in primair en voortgezet onderwijs 
aan de horizon de lente.
Voor alle cynici die denken dat de 

bovenstaande realiteit nog verder weg 
ligt dan het rijkdom der fabelen, komt ui-
teraard ter geruststelling de biologische 
lente in een rap tempo naderbij, ondanks 
of dankzij het broeikaseffect. Dat geldt 
ook voor passend onderwijs, het komt 
met grote stappen dichterbij. Ik ben 
teveel onderwijsmens om hierin niet de 
kansen te herkennen om onderwijs (met 
name het praktijkonderwijs) samen met 
de collega-scholen van de nodige glans 
te voorzien.

Allen succes met passend onderwijs, 
maak er wat van!

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

Lente in passend onderwijs
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e blikken terug op een succesvolle themadag. Alle 
schoolleiders, bouwcoördinaten, afdelings- en 
locatieleiders, bovenschoolse managers en andere 

leidinggevenden die deelnamen aan deze themabijeenkomst, 
stelden hun eigen workshopprogramma samen. Uit de work-
shops konden de schoolleiders inspiratie en concrete hand-
reikingen halen, die ze direct in de dagelijkse praktijk konden 
toepassen. De workshops en inleidingen zijn door veel deelne-
mers als positief ervaren, zowel de inhoud, als de relevantie en 
presentatie. Dit alles wordt beoordeeld met een dikke 8.

Naast de twee workshoprondes gaven twee sprekers een cen-
trale inleiding. Ruud Veltenaar keek in zijn inleiding vooruit naar 
de toekomst van het onderwijs en pedagogisch leiderschap. 
Een inleiding die de aanwezige schoolleiders bijzonder goed 
waardeerden. Bob van der Meer verzorgde de tweede inleiding. 
Hij legde de relatie tussen pedagogisch leiderschap en het voor-
komen van pestgedrag. De themabijeenkomst van CNV School-
leiders had ongeveer tweehonderd deelnemers. Voornamelijk 
schoolleiders en adjuncten uit het primaire onderwijs namen 
deel aan het jaarlijkse evenement.

Vorige jaar, op donderdag 7 november 2013, vond de jaarlijkse themabijeenkomst van CNV Schoolleiders 
plaats. In Utrecht kwamen schoolleiders bij elkaar om meer te leren en ervaringen uit te wisselen over 
het thema: ‘pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie’.

Evaluatie themadag  
CNV Schoolleiders

W

cNvS Themadag 2014

We gaan in op onderwerpen als ‘hoe maak ik mijn team klaar voor 
passend onderwijs’ en ‘de professionele ruimte van een school-
leider’. Inleidingen, workshops en collegiale uitwisseling gaan er 

ook dit jaar weer voor zorgen dat de themabijeenkomst van CNV 
Schoolleiders informatief, interessant en leerzaam wordt. Reser-
veer dus nu alvast donderdag 6 november 2014 in uw agenda.

Op donderdag 6 november 2014 organiseert CNV Schoolleiders weer een landelijke themadag voor schoolleiders. Dit jaar 
vindt de themadag plaats in het Van der Valk Hotel in Breukelen. Het thema van de dag is ‘Onderwijs en schoolleiders in 
de toekomst’. 
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De cao biedt de mogelijkheid om de 
vakbondscontributie af te trekken van de 
belasting. Dat moet gebeuren in het jaar, 
waarin de contributie is betaald. De cao 
regelt nadrukkelijk dat dit moet gebeuren 
in mei (vakantie-uitkering) of in decem-
ber (eindejaarsuitkering). Omdat leden 
de contributie meestal gespreid over het 
jaar betalen, is het voor de hand lig-
gend om de verrekening in december te 
laten plaatsvinden. In oktober/november 
is er voor leden een (digitaal) overzicht 
beschikbaar van de contributie die in dat 
jaar is betaald. Door dit formulier tijdig in 
te leveren, kan het in december worden 

verrekend met de eindejaarsuitkering. 
Hoe dat precies werkt, leest u verderop 
in dit artikel.

WOON-WErKVErKEEr
Voor woon-werkverkeer mag de werkge-
ver per gereden kilometer 19 eurocent 
vergoeden. De cao kent een regeling voor 
reiskosten. De vergoeding die werkne-
mers krijgen, is vrijwel altijd lager dan  
19 eurocent per kilometer. Een voorbeeld 
maakt dat duidelijk. Een docent heeft 
een afstand van huis naar school van 
zeventien kilometer, enkele reis. Als deze 
werknemer vijf dagen per week werkt, 

ontvangt hij maandelijks een vergoeding 
van 54,78 euro. Vanwege de verschillende 
schoolvakanties wordt deze uitkering ge-
durende de maanden juli en augustus niet 
uitbetaald. De totale reiskostenvergoeding 
bedraagt dus 547,80 euro. Voor onderwijs-
ondersteunend personeel zonder les- of 
behandeltaken geldt dat de reiskosten ge-
durende elf maanden worden uitbetaald.
De salderingsregeling gaat uit van 214 
reisdagen per jaar bij een werkweek van 
vijf dagen. Alleen als de reisafstand voor 
de enkele reis meer is dan 75 kilometer, 
moet het daadwerkelijk aantal reisdagen 
worden geteld. De docent uit het voor-
beeld mag dus 214 dagen x 34 kilometer 
x 19 eurocent  salderen. Daarvan moet hij 
wel de ontvangen vergoeding af trekken. 
Het te verrekenen bedrag is dan 834,64 
euro. Is iemand langer dan een week ziek 
buiten de vakanties, dan wordt het aantal 
van 214 verminderd met het aantal niet-
gewerkte ziektedagen.

Volgens de cao heeft de werknemer recht op een aantal 
fiscale verrekeningen, waarvan de vakbondscontributie en de 
salderingsregeling woon-werkverkeer de bekendste zijn. Hoe zit 
zo’n regeling in elkaar en kleven er ook risico’s aan? En wat gebeurt 
er in de toekomst met deze regelingen als de werkkostenregeling 
wordt ingevoerd?

fiscale verrekeningen,  
hoe werkt dat?
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binnen dertien maanden na verrekening 
werkloos wordt of zodanig ziek wordt 
dat dit uiteindelijk tot een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering leidt. Een uitkering 
op grond van werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid wordt berekend aan de 
hand van het dagloon. Voor dit dagloon 
wordt het belastbaar inkomen (exclusief 
een eventuele BAPO-korting) bij elkaar 
geteld over de periode van de dertiende 
tot de eerste maand voorafgaande aan 

de ontslagdatum bij werkloosheid. Bij 
arbeidsongeschiktheid gaat het om de 
twaalf maanden voorafgaande aan de 
eerste ziektedag. 
Als in deze periode een fiscale verre-
kening heeft plaatsgevonden, wordt het 
belastbaar inkomen lager. Dat heeft dus 
gevolgen voor de uitkering. De docent 
die 834,64 euro heeft verrekend, ziet bij 
werkloosheid zijn dagloon dalen met  
3,86 euro (834,64 euro / 261 dagen). 
Voor de uitkering betekent dit een 
verlaging van 21,75 (dagen per maand) x 
70 procent (uitkeringspercentage) x 3,86 
euro = 58,83 euro bruto per maand. Het 
is dus wel van belang daarmee – voor 
zover mogelijk – rekening te houden.

WErKKOSTENrEGELING
De verschillende fiscale regelingen 
worden per 1 januari 2015 vervangen 
door de werkkostenregeling. In deze 
regeling, die op vrijwillige basis al een 
aantal jaren kan worden toegepast, 
mag de werkgever 1,5 procent van de 
loonsom gebruiken voor belastingvrije 
vergoedingen. Als dit percentage wordt 
overschreden, moet een eindheffing 
van 80 procent worden betaald. Het was 
de bedoeling dat deze regeling al vanaf 
2014 verplicht zou worden, maar dat is 
voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2015.
In de werkkostenregeling moet de 

werkgever dus niet alleen nauwkeu-
rig berekenen welk bedrag maximaal 
beschikbaar is voor vrije vergoedingen. 
Ook moet hij bepalen aan welke doelen 
dit budget zal worden besteed. In de 
werkkostenregeling blijft een kilometer-
vergoeding van 19 eurocent voor woon-
werkverkeer buiten de 1,5 procent (een 
zogenoemde gerichte vrijstelling).
Voordeel van de werkkostenregeling 
is dat een aantal beperkingen in de 

huidige fiscale berekeningen komt te 
vervallen. De fiets-privé regeling kent in 
deze regeling niet langer de beperkin-
gen van de maximale aanschafprijs, de 
driejaren-termijn voor het opnieuw ge-
bruiken van de regeling, maar ook niet 
de beperking dat de fiets voor tenminste 
50 procent moet worden gebruikt voor 
woon-werkverkeer. Daar staat natuur-
lijk tegenover dat er een limiet is aan de 
maximale fiscale ruimte van de werkge-
ver. Wordt deze overschreden, dan leidt 
dat tot een heffing van 80 procent. Een 
werkgever moet dus het gebruik van de 
verschillende regelingen goed bewaken.

UITVOErINGSKOSTEN
Het komt nogal eens voor dat een 
werkgever voor het gebruik van fiscale 
regelingen administratiekosten in re-
kening brengt bij de werknemer. Als 
dit gebeurt, dan moeten deze kosten in 
redelijke verhouding staan tot de daad-
werkelijke kosten die gemaakt worden. 
Daarbij is het goed om vast te stellen 
dat het gebruik van deze regelingen ook 
voordeel oplevert voor de werkgever. 
Over de verrekende bedragen hoeft 
de werkgever immers geen sociale 
premies en werk-geversbijdrage Zvw af 
te dragen.

Jan Damen, CNV Onderwijs
 

fIETS-prIVé rEGELING
Als een werknemer gedurende tenminste 
50 procent van de werkdagen per jaar ge-
bruik maakt van een fiets, mag één keer 
per drie jaar de aanschaf van een fiets tot 
maximaal 749 euro fiscaal worden verre-
kend. Bovenop dit bedrag mag maximaal 
82 euro aan accessoires worden verre-
kend. Daarbij gaat het om zaken als een 
fietstas, slot of regenpak. Voorts mogen 
ook de kosten voor een fietsverzekering 
worden afgetrokken. Deze verrekening 
mag in één keer plaatsvinden, maar 
kan ook gespreid worden over drie jaar. 
Daarnaast mag jaarlijks maximaal  
82 euro worden verrekend voor accessoi-
res en/of reparaties.

VErrEKENING IN DE praKTIjK
Hoe werkt de verrekening in de prak-
tijk? Bij een fiscale verrekening ziet de 
werknemer het te verrekenen bedrag 
tweemaal op zijn salarisstrook staan. 
Allereerst wordt het bedrag opgenomen 
als een negatief bedrag bij het inkomen. 
Daardoor wordt het totaal bedrag waar-
over loonheffing moet worden betaald 
dus lager. Vervolgens wordt, nadat de 
loonheffing is berekend, hetzelfde bedrag 
weer toegevoegd aan het inkomen. Op 
die manier resteert dus alleen het fiscale 
voordeel.
Waarom verrekenen met de eindejaars-
uitkering of de vakantie-uitkering? Op 
deze beide uitkeringen wordt het zoge-
noemde ‘bijzondere tarief’ toegepast. 
Dat is het tarief dat hoort bij de hoogste 
belastingschijf die op het inkomen van de 
betreffende werknemer van toepassing 
is. Daardoor is het voordeel maximaal. 
Belangrijker is dat verrekening met het 
gewone salaris gevolgen heeft voor de 
hoogte van de vakantie-uitkering en de 
eindejaarsuitkering. Daarmee gaat dan 
een deel van het voordeel weer verloren.
De docent die 834,64 euro aan reiskosten 
woon-werkverkeer verrekent en valt on-
der het bijzondere tarief van 42 procent, 
heeft een nettovoordeel van 350,55 euro.

rISICO’S
Kleven er ook risico’s aan het gebruik 
van deze regeling? Die zijn er inderdaad. 
Het gaat dan om de situatie dat iemand 

‘in de werkkostenregeling mag 
de werkgever 1,5 procent van de 
loonsom gebruiken voor belastingvrije 
vergoedingen’



omenteel participeren er bijna vijftig onafhankelijk 
werkende coaches in het netwerk, afkomstig uit 
het hele land met verschillende achtergronden en 

expertises. Zij zijn geregistreerd en hebben allen ervaring in 
het onderwijs, kennis van de onderwijswereld en de problema-
tiek binnen dit vakgebied. Wanneer leden het verzoek voor een 
coach bij CNV Onderwijs neerleggen, volgt een gesprek om te 
bekijken wat het probleem is en wat hun specifieke wensen zijn 
ten aanzien van de coach. Vervolgens brengt CNV Onderwijs 
leden en coaches met elkaar in contact. Coach en lid hebben een 

intakegesprek en maken samen verdere 
afspraken. Met deze coach breng je in 
kaart wat je leerwensen zijn en stel je 
een programma op. De programma’s zijn 
geschikt voor werknemers en werkge-
vers. CNV Onderwijs speelt hierbij geen 
rol meer. Zo krijgt iedereen een pas-
sende coach.

rEGIE
“Om te voorkomen dat leraren vroeg-
tijdig uitvallen, willen wij ze hun kracht 
laten behouden”, zegt Janny Dammingh, 
manager CNV Onderwijs Academie. “Pre-
ventieve coaching helpt hierbij. Door deze 
coaching kunnen leraren ontwikkelingen 
als een te hoge werkdruk, een conflict 
met de leidinggevende of dreigend 

Steeds meer 55-plussers dreigen hun baan in het onderwijs te 
verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs. Iets wat 
volgens de vakbond voorkomen kan worden met meer hulp en 
ondersteuning voor leraren in de vorm van preventieve coaching. 
Vanuit de behoefte van zowel werknemers als werkgevers heeft  
CNV Onderwijs het afgelopen najaar een coachingsnetwerk opgezet 
voor alle leden.

M

Het belang  
van preventieve  
coaching
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Gert-Jan Brandenburg is met veel 
plezier 34 jaar leraar geweest van de 
groepen 3 tot 6 op verschillende basis-
scholen. Al vijf jaar heeft hij een eigen 
mediationpraktijk: Choice Mediation. 
Brandenburg is NMI registermediator 
met coachingservaring, vooral vanuit 
zijn rol als Interne Coach Opleiding 
(ICO). Een ICO is een begeleider vanuit 
de hogeschool, in dit geval van de pabo. 
Deze begeleider stuurt studenten aan in 
algemene zin. Door deze functie weet 
Brandenburg wat er kan spelen binnen 
een school.

“Een collega maakte mij attent op een 
advertentie in Schooljournaal over het 
onafhankelijke coachingsnetwerk van 
CNV Onderwijs. Ik heb hiernaar gesol-
liciteerd en werd uitgenodigd voor een 
gesprek. Nu maak ik sinds de start deel 
uit van dit netwerk. Momenteel ben ik 
bezig met een traject, waar al sprake 

was van een probleem. Hier wordt cu-
ratief gewerkt. Dit zou je dus eigenlijk 
voor moeten zijn. Eigenlijk moet er dus 
al begeleiding zijn, voordat er proble-

men ontstaan: preventief coachen. Dit 
vraagt om een open cultuur binnen een 
school. Als schoolleider moet je leraren 
het gevoel geven dat zij moeilijkheden 
zelf kunnen aangeven. Je kwetsbaar 
opstellen is naar mijn mening een kwa-
liteit en geen zwakte. Zo hebben leraren 
de mogelijkheid zelf aan te geven dat zij 
hulp nodig hebben op bijvoorbeeld pe-
dagogisch gebied, didactisch gebied, het 
gebied van klassenmanagement of con-
sequent leraar gedrag. Door als school 
te kiezen voor de coach, kan er met een 
frisse blik naar de situatie gekeken wor-
den. Deze coach is onafhankelijk, ziet 
het totaalbeeld en heeft geen directe 
binding met de school. Als je het ge-
voel hebt op een bepaald punt te kort te 
schieten, bijvoorbeeld het functioneren 
of de relatie met de groep, dan is het van 
belang hier zo vroeg mogelijk bij te zijn. 
En zo zijn er meer situaties die je kunt 
voorkomen met preventieve coaching.”

Antoinette Donkers is werkzaam als 
intern begeleider op een school voor 
speciaal onderwijs en heeft daarnaast 
een eigen coachingspraktijk. Door haar 
jarenlange werkervaring in het speciaal 
onderwijs heeft ze een sterke affiniteit 
met werknemers uit het onderwijsveld. 

“De reden om deel uit te willen maken 
van het onafhankelijke coachingsnet-
werk van CNV Onderwijs is dat ik het 
belangrijk vind dat er goede gecertifi-
ceerde coaches zijn, waarop werkne-
mers die hieraan behoefte hebben een 
beroep kunnen doen. Zelf werk ik als 
ICF-Professional Certified Coach en heb 
ik door mijn functie als intern begelei-
der in het speciaal onderwijs, ervaring 
met coachen. Ik merk dat met name 
preventieve coaching een erg positieve 
uitwerking heeft. Op de school waar ik 

werk, zijn we een aantal jaar geleden 
gestart met intensieve preventieve coa-
ching voor startende leerkrachten en 
leerkrachten afkomstig uit het reguliere 
onderwijs. Dit omdat zij vaak vastliepen 
en het lastig vonden hun weg te vin-
den in het speciaal onderwijs. Door de 
positieve ervaringen besloot de direc-
tie coaching ook in te zetten bij andere 
medewerkers. Enkele leerkrachten ga-
ven aan hierdoor tot nieuwe inzichten 
te komen, anders voor de klas te staan 
en weer uitdaging te vinden in hun func-
tie. Om het vastlopen van werknemers 
te voorkomen, hoop ik dat ook andere 
schoolbesturen openstaan om coaching 
preventief in te zetten. Mijn ervaring is 
dat werknemers door coaching aan hun 
persoonlijke professionele ontwikkeling 
werken.”

‘kwetsbaar opstellen is een kwaliteit, geen zwakte’

‘Preventieve coaching heeft persoonlijke professionele  
ontwikkeling tot gevolg’

Het belang  
van preventieve  
coaching

19maart 2014



ontslag aan zien komen en hierop anticiperen. De preventieve 
coaching kan iemand handvatten geven om goede gesprekken 
te voeren en zo zijn eigenwaarde te vergroten en weer even-
wicht te vinden in het werk. Door middel van de coaching kan 
iemand zich verder professionaliseren en zijn competenties 
verbeteren die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Zelf de 
regie in handen nemen en houden staat hierbij centraal. Iemand 
kan weer definiëren waarom hij blij is om voor de klas te staan. 
Zo ontstaat er meer evenwicht in de relatie tussen werknemer 
en werkgever. Hierbij krijgen zowel leraren als werkgevers 
ondersteuning van de coach.”

pErSONEELSBELEID
Preventieve coaching is een middel om je te ontwikkelen, om je 
goed te voelen in je baan, om te groeien, om werkdruk te ma-
nagen en de combinatie tussen werk en privé goed te houden. 
Kortom: het is onderdeel van goed personeelsbeleid. En als 
werkgever dien je goed personeelsbeleid te voeren.  
CNV Onderwijs stimuleert dit en preventieve coaching kan hier-
bij als hulpmiddel dienen. 
Dammingh: “Door de coaching kun je voorwaarden scheppen 
voor een goed overleg. De partijen zijn dan gelijkwaardig. Want 
wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een slechtnieuwsge-

sprek, schiet de werknemer vaak in de 
slachtofferrol, waardoor er een onpret-
tige sfeer ontstaat. Dit bemoeilijkt het 
gesprek. Als de werknemer in kwestie 
goed toegerust is en zich bewust is van 
zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, 
verloopt het gesprek sneller en in een 
prettige sfeer. Het voordeel voor de werk-
gever is dat het tijd bespaart en conflicten 
voorkomt.”

Marleen de Groot

MEEr INfOrMaTIE

Wilt u meer informatie over het coa-
chingsnetwerk? Kijk dan op  
www.cnvo.nl/academie of stuur 
een e-mail naar aanvraagopmaat@
cnvo.nl gericht aan Jacqueline van 
Grevengoed.

Huib Wilkes is ruim 25 jaar werkzaam 
in het basisonderwijs, waarvan zestien 
jaar als directeur. Daarnaast heeft hij 
zijn eigen coachingspraktijk: Helder. 
Vanuit die praktijk coacht hij zowel men-
sen van buiten als binnen het onderwijs.

“Ik zie dat er veel behoefte is aan coa-
ching binnen het onderwijs. Ik heb de 
opleiding voor gecertificeerd coach af-
gerond en bedacht me hoe ik hiermee 
mijn steentje zou kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van leraren. Een 
artikel over het coachingsnetwerk van 
CNV Onderwijs heeft mij doen beslui-
ten mij hierbij aan te sluiten om iets te 
kunnen betekenen voor mensen. Van-
uit mijn functie als directeur zie ik hoe 
belangrijk het is om tijdig met mensen 
in gesprek te gaan over de werkzaam-
heden die zij verrichten als leerkracht, 
want het onderwijs wordt steeds com-
plexer. De druk en de eisen nemen al-

leen maar toe. Daarom is preventieve 
coaching voor mij een instrument om in 

gesprek te gaan. Coachen is niet alleen 
bedoeld om problemen op te lossen. Ik 
zie het als manier om mensen te helpen 
grensverleggend bezig te zijn, zodat zij 
hun gestelde doelen kunnen realiseren 
en de doelen van de organisatie. Ik vind 
het belangrijk, in het kader van goed 
personeelsbeleid, dat mensen die op 
een school werken alle kansen krijgen 
om ondersteuning te vragen. Mensen 
moeten niet het gevoel hebben alleen te 
staan in hun werkopvatting of werkuit-
voering, maar zich ook gesteund weten 
door een directeur. Door samen preven-
tief te werken, hoop ik dat grote proble-
men voorkomen kunnen worden. Het 
ontwikkelen van inzicht in eigen kunnen 
en in de uitdagingen die op het onder-
wijs afkomen, kan mensen helpen waar 
dat nodig is. Het zou mooi zijn als dit 
coachingsnetwerk een rol kan vervul-
len, waarvan leraren en schoolleiders 
gebruikmaken.”

‘coachen is een manier om doelen te realiseren’
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boeken

In alle vakken in het beroepsonderwijs 
– dus niet alleen in de lessen Neder-
lands – is aandacht voor taalvaardigheid 
essentieel: met een goede beheersing 
van de taal is het makkelijker om een vak 
te leren. Deze uitgave beschrijft didac-
tiek in het (v)mbo aan de hand van vijf 
vuistregels: werk doelgericht, zorg voor 
leerzaam taalaanbod, werk aan woorden-
schat, stimuleer toepassing en interactie 
en geef feedback. De vuistregels worden 
toegepast in acht praktijkvoorbeelden 
rondom vaardigheden, zoals studie-
teksten begrijpen, een verslag schrijven, 
overleggen, presentaties geven en reflec-
tiegesprekken voeren. 
Daarnaast wordt aan de hand van het 
Referentiekader Taal zichtbaar gemaakt 
wat je van leerlingen mag verwachten bij 
deze vaardigheden. 
‘Taalbewust beroepsonderwijs’ heeft als 
doel docenten Nederlands en beroeps-
vakdocenten te prikkelen om lesactivi-
teiten taalstimulerend en leerzaam in te 
richten.

TaaLBEWUST BErOEpSONDErWIjS
Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
Tiba Bolle, Inge van Meelis
ISBN: 9789046903742
Uitgeverij Coutinho
€ 38,50

Onderwijs moet volgens staatssecre-
taris Sander Dekker meer recht doen 
aan verschillen tussen leerlingen en de 
kennis, ervaring en betrokkenheid van de 
gemeenschap in en rond de school kan 
beter worden benut. De medezeggen-
schapsraad kan hierin een belangrijke rol 
spelen. Talent vraagt om een docent die 
leerlingen de aandacht geeft die ze nodig 
hebben. Leraren leren van elkaar door 
klaslokalen open te stellen voor collega’s 
en samen te praten over lesmethoden, 
didactiek en omgaan met talenten. 
De medezeggenschapsraad kan een 
belangrijke rol spelen bij de kwaliteits-
verbetering van onderwijs. Ouders, leer-
lingen en personeel kunnen via de raad 
meepraten over beleidsprioriteiten van de 
school, zelf met voorstellen komen en zo 
mede koers geven aan wat er op school 
gebeurt. 
Deze uitgave geeft aan de hand van 
actuele onderwerpen een praktische 
toelichting op de Wet medezeggenschap 
op scholen.

MEDEZEGGENSCHap EN KWaLITEITS-
VErBETErING VaN HET ONDErWIjS
Frederik Smit
ISBN: 9789088503443
Uitgeverij SWP
€ 27,90

Sinds 2009 is Fontys OSO in samenwer-
king met enkele Nijmeegse scholen uit 
het voorgezet onderwijs, een regionaal 
expertisecentrum en het Samenwerkings-
verband VO-ROC gestart met School Wide 
Positive Behavior Support (SWPBS). De 
scholen ontwikkelden binnen het raam-
werk van SWPBS hun eigen aanpak van 
gedragsvraagstukken om leermogelijk-
heden binnen de scholen te vergroten en 
tot minder schooluitval te komen. Op de 
scholen is gewerkt met de waarden als 
fundament, PBS lessen, een positieve be-
nadering van leerlingen, sturen op data en 
coachen van teamleden in het voortgezet 
onderwijs op de SWPBS-manier. 
In deze uitgave zijn de opbrengsten van 
de ontwikkelde praktijken en de moge-
lijkheden om SWPBS teambreed te 
implementeren praktisch voor VO-ROC 
scholen uiteengezet.

SWpBS: SCHOOLBrEED GEDraGS-
VraaGSTUKKEN aaNpaKKEN IN HET 
VOOrTGEZET ONDErWIjS
Preventief werken aan een positief  
schoolklimaat 
Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, 
Hanneke Hoetmer en José Wichers-Bots
ISBN: 9789088504808
Uitgeverij SWP
€ 32,50
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Uw partner in training en advies

Cursussen
Maak gebruik van individuele coaching en begeleiding!

Er gebeurt veel in het onderwijs, bij besturen en 
op scholen. CNV Onderwijs stimuleert goed per-
soneelsbeleid met als kenmerken employability 
(je leven lang goed aansluiten op de vraag naar 
arbeid), leven lang leren en talentontwikkeling. 

Wilt u uw werk graag anders invullen, maar 
weet u niet op welke manier? Heeft u er moeite 
mee om uzelf te profi leren of weet u niet goed 
hoe u dat aanpakt? Heeft u last van werkdruk of 

werkstress? Of neemt het plezier in het werk af?

Dan is individuele begeleiding of coaching wellicht 
iets voor u. Samen met uw persoonlijk begelei-
der/coach brengt u in kaart wat uw leerwensen 
zijn en stelt u een programma op. De duur van de 
begeleiding is afhankelijk van de leerwensen die 
u heeft. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met CNV Onderwijs Acade-
mie: (030) 751 17 47.

Annemieke Schoemaker is werkzaam als advi-
seur en coach bij CNV Onderwijs Academie. Ze 
vertelt: ‘De behoefte aan coaching kan ontstaan 
uit verschillende situaties. Een veelgeziene is 
natuurlijk werkdruk. Soms gaan mensen daar 
bijna aan onderdoor. Er worden steeds meer 
eisen aan onderwijspersoneel gesteld en ook 
moeten er meer uren worden gemaakt. Die 
ervaren werkdruk heeft niet alleen te maken 
met de opgelegde taken, maar kent ook een 
persoonlijke kant. Hoe komt het dat je moeilijk 
“nee” kunt zeggen, niet in staat bent grenzen te 

stellen en dus ook nooit stopt met wer-
ken? Dan kan het fi jn zijn om daar in 
persoonlijke gesprekken met iemand 
over na te denken. Een andere situatie 
waarin je aan coaching zou kunnen 
denken, is bij loopbaanvraagstukken. 
Wil je dit werk blijven doen? Hoe 
kan ik me ontwikkelen de komende 
jaren? Hoe kun je in een andere 
schaal terecht komen? Ook dan 
kan het nuttig zijn om met een 
coach te sparren. 
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m te kunnen registreren, moet u aantonen dat u beschikt 
over de basiskwalificaties, zoals beschreven in de be-
roepstandaard voor schoolleiders in het primair onder-

wijs. Adjunct-directeuren tonen aan dat ze minimaal op niveau 
basisbekwaam voldoen aan de basiskwalificaties en directeuren  
minimaal op niveau vakbekwaam. Dat kan op twee manieren: 
met een relevante, afgeronde schoolleidersopleiding of met een 
positief verlopen toetsingsassessment.

SCHOOLLEIDErSOpLEIDING
Als registratiecriteria voor directeuren geldt een opleiding van 
minimaal dertig ECTS van het type ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven 
2’. Voor adjunct-directeuren geldt een opleiding van minimaal 
vijftien ECTS van het type ‘basisbekwaam’ of ‘leidinggeven 1’. 
Opleidingen als deze worden aangeboden sinds begin jaren 
negentig, ook onder andere namen. Uiteraard is het ook mogelijk 
te registreren met een relevante, afgeronde master. Het School-
leidersregister PO beoordeelt of de opleidingen voldoen aan de 
beroepsstandaard.

aSSESSMENT
Ook met een positief afgerond toetsend assessment kunt u aan-
tonen dat u voldoet aan de basiskwalificaties. Het assessment 
moet gebaseerd zijn op de beroepsstandaard voor schoolleiders 
in het primair onderwijs. Of een assessment vaststelt of school-
leiders aan de beroepstandaard voldoen, beoordeelt het School-
leidersregister PO. Op termijn wordt het ook mogelijk om via een 
EVC-procedure (erkenning eerder verworven competenties) een 
ervaringscertificaat te halen. Zodra hierover meer bekend is, 
hoort u van ons.

rEGISTraTIE aaNVraGEN
Weet u niet zeker of de door u gevolgde opleiding of het door u 
afgelegde assessment op het juiste niveau is? Kijk dan in het 
register. Beoordeelde opleidingen, door de NVAO geaccrediteer-
de, relevante masteropleidingen en beoordeelde assessments 
worden hierin opgenomen. Voordat opleidingen en assess-
ments opgenomen worden in het register, moeten opleiders en 
aanbieders van assessments de gegevens van de betreffende 
opleidingen en assessments doorgeven aan het register. Aan de 
hand daarvan stellen wij de lijst samen. Voor nieuwe opleidin-
gen en assessments moeten aanbieders eerst een beoordeling 
aanvragen.

OpLEIDINGEN IN HET rEGISTEr
Op dit moment staan de hier aangegeven opleidingen in het 
register. Het aantal opleidingen in het register zal de komende 
maanden toenemen.

•  Via Vinci Academy
Schoolleider Primair Onderwijs (2007-he-
den)
Schoolleider zij-instroom (2007-2011)
• IMAGO Groep
Schoolleider P.O. (2005-2007)
Schoolleider zij-instroom (2005-2007)
• Penta Nova
Directeur Primair Onderwijs (2008-heden)
Master Educational Leadership (Marnix 
Academie, 2011-heden)
Opleiding Schoolleider jaar 1 (2014-heden)
Opleiding Schoolleider jaar 1 & 2 (2014-he-
den)

Wanneer de opleiding die u hebt gevolgd of 
het door u afgeronde assessment in het re-
gister staat, kunt u die als kwalificatie selec-
teren. U moet hier een bewijsstuk (diploma 
of certificaat) aan toevoegen. Wanneer u met 
deze kwalificatie voldoet aan de criteria, dan 
kunt u registratie in het register aanvragen. 
Staat uw opleiding of assessment niet in het 
register? Via het register kunt u ons dit laten 
weten. Wij nemen contact op met de oplei-
der of aanbieder van het assessment om na 
te gaan of voldaan wordt aan de minimum-
niveaus voor adjunct-directeur en directeur. 
Zodra we dit hebben vastgesteld, wordt de 
opleiding opgenomen in het register.

HErrEGISTraTIE
Om de vier jaar moet u zich herregistreren. 
De herregistratiecriteria worden ontwikkeld 
in nauwe samenwerking met schoolleiders. 
Wilt u meepraten over deze herregistratie-
criteria? Meld u dan aan voor een van de 
gesprekken die overal in het land worden 
georganiseerd. De herregistratiecriteria 
worden naar verwachting in de loop van 
2014 bekend.

Informatie van Marja Creemers,  
voorzitter van het Schoolleidersregister

Hoe kunt u zich registreren als register(adjunct-)directeur? Wanneer u als schoolleider voldoet aan de 
registratiecriteria, kunt u vanaf komend voorjaar registratie als registerdirecteur of registeradjunct-
directeur aanvragen. Maar wat zijn precies die criteria? En hoe kunt u zich dan registreren?   

Schoolleidersregister

O
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ijn zorgen komen voort uit het feit dat ik weinig zie 
veranderen in de manier waarop wij onderwijs benade-
ren en met name hoe wij medewerkers in het onderwijs 

benaderen. Het allergrootste kapitaal binnen het onderwijs is ons 
personeel. Waarom lukt het ons toch niet om dat personeel in be-
weging te houden? Ik neem mijzelf als voorbeeld. Ik ben voor mijn 
veertigste directeur geworden binnen een klein bestuur. Inmid-
dels sluip ik richting mijn vijftigste levensjaar en zit nog steeds op 
dezelfde stoel en doe nog steeds dezelfde dingen. Dit simpele feit 
roept twee vragen op: heeft de school zich voldoende ontwikkeld 
onder mijn leiderschap? En heb ik mijzelf wel voldoende ontwik-
keld om nog effectief leider te kunnen zijn? Beide vragen durf 
ik negatief te beantwoorden. De school heeft zich onvoldoende 
doorontwikkeld onder mijn leiderschap. Ik heb zo een aantal 
beperkingen, waarvan ik weet dat zij de ontwikkeling van de school 
in de weg staan. In het verlengde van dit eerste antwoord is het 
tweede antwoord snel gegeven: mijn ontwikkeling had het nodig 
gehad om meer te leren van het werken in andere settingen met 
andere mensen. De verleden tijd in het antwoord laat zich lezen als 
een gemiste kans, als verloren tijd en zo voelt dat ook. Ik durf best 
te beweren dat er veel collega’s zijn in het onderwijs die zich net zo 
voelen. Ik wil best anders, maar weet niet hoe. Ik wil best anders, 
maar weet niet waarheen.

BEGINNENDE BErOEpSBEOEfENarEN
Een ander punt van zorg, waarin ik weinig verandering zie, is het 
opvangen van beginnende beroepsbeoefenaren. Bijna iedereen is 
het met mij eens dat je lesgeven op de werkvloer in de klei leert. 
Waarom laten wij onze beginnende docenten dan niet kennisma-
ken met diverse vormen van klei? Ik denk niet aan een paar stages 
in een opleiding, maar aan een betaalde baan of banen binnen 
verschillende takken van de onderwijssport. De nieuwe samen-
werkingsverbanden kunnen en moeten naar mijn mening daarin 
een motiverende rol spelen. Alle werkgevers in een regio aan tafel; 
als dat geen kansen biedt om daadwerkelijk mogelijkheden tot 
opleiden in school te bieden aan jonge professionals. Daarvoor is 

het essentieel dat er ruimte in de regelge-
ving ontstaat en daarvoor is het nodig dat 
er in cao’s ruimte gemaakt wordt om de 
arbeidsmarkt te flexibiliseren. Niet vanuit 
wantrouwen dat de werkgevers daarvan 
wellicht misbruik gaan maken, maar vanuit 
vertrouwen dat wij samen verantwoordelijk 
zijn voor onderwijs.

SaMEN VEraNTWOOrDELIjK
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
is het bruggetje naar een andere vorm van 
zorg. Veel te vaak naar mijn zin worden 
primair en voortgezet onderwijs van elkaar 
gescheiden met alle gevolgen van dien, 
zoals overstapproblemen voor leerlingen 
en ouders, maar zeker net zo belangrijk, 
overstapproblemen van leerkrachten. 
Persoonlijk vind ik het een gemiste kans van 
de wetgever om in het kader van passend 
onderwijs veel verdergaande samenwerking 
af te dwingen tussen primair en voortgezet 
onderwijs. Daarmee zou naar mijn be-
scheiden mening echt een stap gezet zijn in 
het samen verantwoordelijk zijn voor onze 
jongeren. Het bestaan van een separate PO- 
en VO-raad zou zomaar aanleiding kunnen 
geven een aantal processen anders in te 
richten, om uiteindelijk toe te groeien naar 
een gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid. Een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid waarbinnen de door de wetgever 
georganiseerde vormen van toezicht zeker 
van vorm moeten veranderen. Wij in het 
onderwijs zijn bereid om onze opbrengsten 
zichtbaar te maken en te delen. Ook willen 

passend onderwijs, we zijn er volop mee bezig. In 2014 gaat het allemaal gebeuren. De spanning is 
opgebouwd en besturen, schoolleiders, docenten, onderwijsondersteuners en andere professionals staan 
in de houding te wachten op wat er komt. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om te vooronderstellen 
dat wij alleen staan te wachten; er zijn veel proactieve mensen bezig met passend onderwijs, maar ik 
durf best te twijfelen aan de hoeveelheid daarvan. Ik maak mij echter zorgen, niet zozeer over passend 
onderwijs, maar over de toekomst van docentschap en leiderschap binnen scholen.

M

  ‘One flew over  
het onderwijsnest’
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wij verantwoording afleggen. Dit doen wij 
echter graag vanuit een zekere mate van 
vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. 
Welke vorm van toezicht vanuit de wetgever 
wenselijk en doelmatig zou zijn, moet naar 
mijn mening in een dialoog met betrok-
ken partijen kunnen worden opgelost. Het 
resultaat van die dialoog moet een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid zijn en 
geen eenzijdige verantwoording of afreke-
ning. In dat kader maak ik een stap naar het 
ontstaan van registers, zoals het leraren-
register en het schoolleidersregister. Ik 
juich het ontstaan van beroepsregisters toe. 
Het is van belang om verantwoordelijkheid 
en kwaliteit in samenhang met elkaar te 
brengen. Een beroepsregister kan hierbij 
helpen. Ik hoef niemand op de gevaren van 
het verkeerd gebruiken van registers te 
duiden, dat neemt echter niet weg dat er 
wel degelijk gevaren aan kleven. Binnen de 
juiste context ben ik ervan overtuigd dat re-
gistreren helpt bij het emanciperen van de 
beroepsgroep: als er eisen worden gesteld 
aan een beroepsgroep, mag de beroeps-
groep ook eisen stellen aan de omgeving. 
Die omgeving moet dus wennen aan dat 
de eisen van de beroepsgroep de komende 
jaren stijgen, of dat nu loon, faciliteiten of 
vakanties betreffen. Het vak aantrekkelijk 
maken en houden, komt niet voor niets en 
vraagt structurele investeringen. Die inves-
teringen moeten ten goede komen aan de 
mensen in scholen en in ruil daarvoor mag 
de omgeving kwalitatief goed onderwijs 
verwachten voor alle jongeren.

LEf
De professional in de klas moet voor het 
kwalitatief goede onderwijs aan de bak, stil-
zitten is er niet meer bij. Het tempo van de 
ontwikkelingen in de maatschappij moeten 
de mensen voor de klas vertalen in goed 
onderwijs. Ruud Veltenaar gaf op ons jaar-

lijks schoolleidersevenement vast een voorproefje van wat ons te 
wachten staat. Naar zijn mening leiden wij nu leerlingen op voor 
banen die nog niet bestaan. De (technologische) ontwikkelingen 
vliegen ons om de oren, maar de echte beweging in het onderwijs 
zie ik niet. Het lijkt een herhaling van zetten: de mensen voor de 
klas willen wel, maar hoe? De schoolleiders willen wel, maar 
hoe? Het antwoord is simpel: lef hebben en doen! Professionals 
hebben de taak om jongeren voor te bereiden op de toekomst, dus 
moeten zij zich een beeld vormen van die toekomst en dat beeld 

gebruiken voor het inrichten van ons onderwijs. De professionele 
schoolleider heeft de edele taak om dit toekomstgerichte onder-
wijs te voorzien van leiderschap, dus richting vanuit visie, gedeeld 
door de professional in de klas(sen).

VErWaCHTINGEN
Ik heb geprobeerd om kleine verbindingen te maken tussen de 
grote wereld en de dagelijkse praktijk. In mijn bijna utopische 
streven om de wereld te simplificeren, zie ik concrete zaken die 
ons leven veel plezier zullen verschaffen. Beginnend bij de leer-
kracht of docent vraag ik hen allen om bezig te gaan met hun vak. 
Het vak weer te voorzien van verwondering, bewondering en een 
gids te zijn voor leerlingen naar de toekomst. Van de schoolleider 
verwacht ik dat hij die toekomst vormgeeft en beelden maakt die 
herkenbaar zijn voor mensen voor en in de klas. Hij faciliteert 
die fantastische toekomst voor iedereen in en om de school. Van 
bestuurders verwacht ik dat zij in samenhang en samenwerking 
voor al onze jeugd kwalitatief goed onderwijs faciliteren en garan-
deren. Wij hebben volgens mij vooral creativiteit nodig en het los-
laten van zaken die ons vroeger zoveel succes hebben gebracht. 
Niet blind zijn voor ontwikkelingen en proberen de ontwikkelingen 
voor ons te laten werken. Dit vraagt om nieuwe, andere manieren 
van omgang en wellicht het maken van nieuwe spelregels. Nu de 
actualiteit van de cao’s voor primair en voortgezet onderwijs op 
de agenda staan, lijkt dit een mooi moment daarvoor.

Robert Pinter, CNV Schoolleiders

‘het vak aantrekkelijk maken 
en houden, vraagt structurele 
investeringen’



is en dat mensen (75 procent) zich minder 
energiek voelen. Nou, dat is tegenwoordig 
wel heel wat beter… of niet?
Bezuinigingen komen altijd voor. Je zou 
haast denken dat er geen eurootje onder-
wijsgeld Den Haag verlaat. Wie weet nog 
van de 1.000.000.000 gulden van Deetman?
We wippen twee jaar verder en komen in 
1989 terecht. In maart staat er een artikel 
over ‘techniek in de school’. Ja, 25 jaar 
geleden. De Dr. D. Bosschool in Utrecht 
(bestaat die nog?) was koploper met een 
experiment en jaren later volgen we al-
lemaal.
De eindtermen kwamen ook aan bod. Voor 
de jonkies onder ons: de voorloper van de 
referentieniveaus. Dat hebben we in 25 jaar 
toch maar voor elkaar gekregen om leerlij-
nen landelijk vast te stellen, toch?
Het is 1988. September om precies te zijn. 
Het pensioen kwam aan bod. Waardevast. 
De pensioenpremie bedroeg 21,5 procent! 
He, dat percentage ken ik toch? Per pen-
sioenjaar bouwde men 1.75 procent op. He, 
dat ken ik nu in 2014 toch ook… ongeveer? 
We werkten wel in die tijd allemaal tot 65. 
Behalve dan DOP-ers en VUT-ers.
Grappig is dat in de inleiding van de voorzit-
ter het volgende staat: “Autonomievergro-
ting en deregulering is voor de overheid 
het middel tegen de onderwijsbegroting-
kwalen… Mijn conclusie is dat de overheid 
zo de besturen en scholen opzadelt met de 
problemen die die overheid zelf zou moeten 
oplossen”. Hoe waar in 1988!
De opleiding van directeuren vroeg ook de 
aandacht. Een noviteit! 
Tenslotte voor dit eerste deel een titel uit 
de serie ‘Rust Roest’. Komt de school ooit 
toe aan rust? Een vraag die we nu na 23 
jaar kunnen beantwoorden: nee.

Volgende keer (uit 1990) onder meer weer 
samen naar school, kritiek op de Cito-tes-
ten, de zorg in de basisschool.

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

et oudste exemplaar van Direct in mijn bezit dateert van 
november 1987. Inderdaad: 27 jaar geleden. Het is een 
themanummer over ‘de kleine school’. Hoe eigentijds of 

moeten we zeggen: hoe weinig zijn we opgeschoten? Toen, maar 
ook nu, lagen kleine scholen onder vuur. Twee jaar na de samen-
smelting van de lagere school en de kleuterschool (1985) luidde 
de KKS (vereniging van kleine en kleiner wordende school) de 
noodklok. De opheffingsnormen leidden tot sluiting en het leeglo-
pen van kleine kernen. En nu, 27 jaar later? Tig kabinetten later? 
Dezelfde discussie en hetzelfde probleem. Het woord krimp heet 
nog dalend geboortecijfer. Ook het financieel aspect komt aan de 
orde. Kleine scholen zijn te duur!
December 1987. Een artikel over hoe je de adv moet toepassen. 
Op 1 augustus 1987 liep de adv van 28- tot 51-jarigen. Dit om 
andere, jongere collega’s aan het werk te krijgen. Nu nog of weer 
een item, maar nu door de afschaffing van adv en BAPO en nog 
steeds aanleiding tot uitlegartikelen. Wie bedacht dit ook al weer 
en waarom?
Een pleidooi voor conciërges staat op bladzijde 16. Vele jaren later 
is het werkelijkheid. 
Nog een opmerkelijk en verrassend artikel: de uitslag van de 
enquête over stress. We hebben het nog steeds over 1987. Direct 
hield (toen al) een onderzoek. Uitslag was dat stress een probleem 

H

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.

26 maart 2014
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Na het succes van de flitsbezoeken richt 
ik me nu op volledige lesbezoeken. De 
flitsbezoeken hebben ertoe geleid dat de 
leerkrachten bij mij op school bewus-
ter bezig zijn met de voorbereiding van 
hun lessen. Aangezien de komende 
twee jaar in mijn meerjarenbegroting 
de methodes voor wereldörientatie op-
gevoerd zijn, wil ik me eerst een beeld 
vormen van de staat van dat onderwijs 
bij ons op school. Ik ga dus met een 
kijkwijzer de klassen in. De kijkwijzer 
heb ik samen met een collega-directeur 
en een schoolbegeleider gemaakt. Dat 
alleen al was een interessante exercitie, 
vooral toen we eens een keer bewust de 
kerndoelen doornamen.

De eerste les die ik bezoek is die van 
groep 4. Daarvoor hebben wij geen 
methodes voor de zaakvakken, maar 
de vakken staan wel op het lesrooster. 
Ik krijg een les voorgeschoteld, die het 
centrum voor natuur- en milieueduca-
tie heeft ontwikkeld. Ik denk dat dit in 
de vorige eeuw was, want ik schrik me 
kapot. In de leskist die de klas moet 
doen als voorbereiding op de buitenles, 

zit een videoband. Wij hebben op school 
geen apparatuur meer om zoiets af te 
spelen. De kopietjes lijken nog gesten-
cild, in ieder geval de handleiding. Ik 
heb respect voor de leerkracht die nog 
best wat ervan weet te maken.
In groep 6 moet ik terugdenken aan 
mijn tijd dat ik net begon. Ik volg een 
aardrijkskundeles, waarin de klas 
gezamenlijk leest en dan een antwoord 
geeft op de bijbehorende vragen. Ik mis 
alle kansen om samenhang in de les 
te brengen met bijvoorbeeld leesstra-
tegieën en woordenschat. En ik mis de 
inspiratie. De leerlingen hebben geen 
idee waarmee ze bezig zijn.
In groep 7 krijg ik een les seksuele vor-

ming voorgeschoteld. Ik word er blij van. 
Schooltv helpt de juf met het program-
ma ‘Liefdespaleis’. Dat programma 
levert minder discussies op dan ‘Dokter 
Corrie’ die bij het tv-weekjournaal 
gebruikt wordt om kinderen seksuele 
voorlichting te geven. Ik droom nog 
even terug naar vroeger. Mijn meester 
stopte na één les seksuele voorlichting, 
omdat wij in de klas te lacherig waren 

bij de blote foto’s. Ik denk ook terug aan 
een goed christelijke stageschool, waar 
we startten met een psalm en Bijbeltekst, 
alvorens we met schematische plaat-
jes aan de daad toekwamen. Als ik een 
collega hoor over haar puberzoon met 
pornoplaatjes op zijn smartphone, dan 
denk ik stiekem met weemoed terug aan 
deze stageschool.

Van groep 8 word ik echt gelukkig. Ik krijg 
een techniekles te zien, waarin de leerlin-
gen samenwerken, waarin ze onderzoek 
doen en waarin de leerlingen moeten 
nadenken en conclusies moeten trekken. 
In deze les wordt gedifferentieerd en in 
deze les leren de kinderen behalve ken-
nis ook vaardigheden. Bovendien zijn ze 
zich bewust van waarmee ze bezig zijn.
De les van groep 8 wordt mijn voorbeeld 
voor de invulling van de studiemiddag, die 
ik heb gepland om over wereldoriëntatie 
na te denken. Ik laat de collega’s onder-
zoek doen, samenwerken en creatief 
nadenken. Ik hoop dat we een collectieve 
mening kunnen vormen over ons onder-
wijs. En of daarbij methodes passen, dat 
weet ik nog niet. Wat ik al wel weet, is dat 
ik verwacht dat onze leerlingen vanaf vol-
gend jaar beter georiënteerd de wereld 
ingaan.

Dirk van Boven

Wereld van verschil

‘Onze leerlingen gaan vanaf volgend 
jaar beter georiënteerd de wereld in’
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alshoven legt in zijn column niet de relatie tussen het 
percentage van het BNP dat onze overheid uitgeeft aan 
onderwijs en de plaats die het Nederlandse onderwijs 

daarmee verovert in bijvoorbeeld de PISA-ranking. Hoe dat 
soort lijstjes tot stand komt, is naar ik veronderstel voor veel 
Nederlanders niet duidelijk, maar ‘we’, zeker onze volksverte-
genwoordigers en het kabinet, vinden het belangrijk dat we in 
die lijsten een prominente plaats (blijven) innemen. Voor velen 
zal ook niet bekend zijn, waarvoor de afkorting PISA staat: Pro-
gramme for International Student Assessment. Het wordt vaak 
benaderd als een soort WK voor het onderwijs. ‘We’ staan daarin 
op dit moment voor wiskunde op plaats elf, voor begrijpend 
lezen op plaats zeventien en voor science (natuur-/scheikunde) 
zijn we op een tiende positie uitgekomen. Natuurlijk waren de 
Finse studenten weer bovenin te vinden. In lezen en science 
waren ze beter dan die van ons, maar gelukkig waren wij dan 
toch beter in wiskunde.
En wat kun je daarmee als ouder van een kind dat nu een 
schoolkeuze moet maken voor het voortgezet onderwijs in 
Nederland? Niet zoveel natuurlijk. Het is goed om te weten dat 
het onderwijs in Nederland van hoog niveau is en dat het in Azië 
echt top is, maar ja, daar wonen wij niet. Dus als Nederlandse 
ouder kun je dan in het mee bepalen van de schoolkeuze (het 
kind zelf heeft hierin trouwens een zeer bepalende en vaak 
doorslaggevende stem) het lijstje met Excellente Scholen 
raadplegen, de ranglijst van Elsevier, die van de Volkskrant of de 
kwaliteitskaart van de Inspectie voor het Onderwijs.

INKOMENSVErWaCHTING
Kalshoven geeft de ouders nu nog een extra criterium ter 
overweging mee. Kijk vooral ook naar de lange termijn luidt zijn 
boodschap. Vanuit de economische benadering gezien, is het 
niet zo belangrijk om een goede school te kiezen, het gaat er 
vooral om welk diploma je kind gaat halen. Want vanuit de 
economische invalshoek bekeken, is het niveau van 
het te behalen diploma doorslaggevend voor het 
later te verdienen uurloon. Een vmbo-ge-
kwalificeerde werknemer verdient later 
70 procent minder aan uurloon, 

dan een werknemer met een master-
kwalificatie. Even afgezien van het feit 
dat ons systeem verbiedt dat je met een 
diploma op vmbo-niveau genoegen mag 
nemen. Er wordt van een Nederlandse 
jongere minimaal verwacht dat deze een 
beroepskwalificatie behaalt op niveau 
twee van het mbo. Maar ook dan is er 
later sprake van een groot inkomensver-
schil. Uitgaande van de vmbo-kwalificatie 
als basis, dan verdient een mbo’er  
20 procent meer dan de vmbo’er. De 
hbo’er zo’n 45 procent meer en de al 
genoemde wo’er/master ongeveer  
70 procent meer.
Dat lijkt een niet onbelangrijk gegeven, 
een schoolkeuze gebaseerd op de  
inkomensverwachting op de langere 
termijn. Wanneer dat lijstje, dat criterium 
voor een ouder het leidende uitgangspunt 
wordt voor een schoolsoortkeuze, kan 

In de economiebijlage van de Volkskrant van zaterdag 15 februari 
staat een column van frank Kalshoven over onderwijs. als sector 
zijn we er wel aan gewend om in de krant te komen. Vaak gaat 
het dan over geld. De ene keer over bezuinigingen, waardoor 
klassen groter worden en docenten het gevoel krijgen nog meer in 
dezelfde tijd te moeten doen, en een andere keer over graaiende 
onderwijsbestuurders die, omdat ze het contact met de werkvloer 
kwijt zijn geraakt, meer oog hebben voor de eigen portemonnee dan 
voor het belang van de leerling. Kalshoven gooit het over een boeg en 
kijkt vanuit een heel andere economische hoek naar het onderwijs.

Nog meer lijstjes?

K
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het betekenen dat de druk van ouders 
op de basisschool om hun kind toegela-
ten te krijgen tot een zo hoog mogelijke 
schoolsoort voor voortgezet onderwijs, 
die op zijn beurt weer toegang geeft tot 
het behalen van een zo hoog mogelijke 
beroepskwalificatie, doet toenemen. Als 
leerkracht van groep acht moet je stevig 
in je schoenen staan om een Cito-score 
die past bij een havo-advies, niet over te 
nemen in het studieadvies naar de ou-
ders en het voortgezet onderwijs, omdat 
jij als professional vindt dat een opleiding 
op TL-niveau beter past bij de leerstijl en 
persoonlijkheid van de betreffende leer-
ling. Daarvoor is moed en vastberaden-
heid nodig. Waarom? Omdat Kalshoven 
zijn column deze titel meegaf: ‘Een hoge 
Citoscore is tonnen waard’. Hij geeft in 
zijn stuk aan dat het behaalde school-
niveau, op basis van een arbeidzaam 

leven van veertig jaar, een verschil van tonnen aan inkomen kan 
betekenen. Hij concludeert daarom dat leerkrachten, directeu-
ren en wethouders die het belang van hoge Cito-scores weg-
wuiven of relativeren, daarmee tegen de economische belangen 
van hun leerlingen handelen. Zijn tweede punt is dat leerproble-
men en leerachterstanden niet vroeg genoeg gerepareerd kun-
nen worden. “Een school met lage scores? Haal die kids toch 

eerder binnen, verleng de schoolweek, fiks de problemen vroeg. 
Zogeheten ‘vroege en voorschoolse educatie’, voorafgaande aan 
de basisschool, kan beter, groter, intensiever.”
Heeft hij daarmee toch echt een punt? Moeten we ons afvragen 
of het geen tijd wordt dat kleuters van Nederlandse basis-
scholen structureel schoolwerk mee naar huis krijgen? En 
ons afvragen of het niet noodzakelijk is om verplichte ‘sum-
mer schools’ voor de leerlingen van groep zes tot en met acht 
in te voeren? Met aantrekkelijke en uitdagende programma’s, 
gericht op excellentie in de vakken wiskunde, science en begrij-
pend lezen, zodat onze studenten zich eens echt kunnen gaan 
meten met de studenten die een opleiding achter de rug heb-
ben in Shanghai, Singapore, Taipei, Hong Kong, Korea, Macao 
en Japan of desnoods die van Lichtenstein, want die zijn in de 
PISA-ranking met wiskunde ook al beter dan wij.
Van Kalshoven sluit af met een opmerking over ons systeem en 
daarmee kan ik het dan wel van harte eens zijn. Hij schrijft: “Sti-

muleer tweede en derde kansen in plaats van ze te frustreren. 
Breek de vaste leerroutes weer open.” (Zou hij daarmee 

ook de herinvoering van de helaas verlaten A-, B-, C- 
en D-niveaus binnen het vmbo bedoelen?) “Bewon-
der de masterbul van de leerling die vanwege zijn 
lage Cito-score begon op het vmbo.” Aan dat laatste 
heb ik niets toe te voegen. Laat de rest voer zijn voor 
een stevige en brede maatschappelijke discussie, 

met de stelling: ‘Een hoge Citoscore is ook niet 
alles!’

Fokke Rosier

Nog meer lijstjes?

‘het niveau van het te behalen diploma 
is doorslaggevend voor het later te 
verdienen uurloon’
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“Wat zijn die kinderen tegenwoordig toch druk en ongeconcentreerd. 
Wat zijn ze brutaal”, zucht juf Marijke. Al dertig jaar bestiert ze (voor 
zover een vrouw kan bestieren) een groep en af en toe blaast ze met 
deze zinnen stoom af.
“Vroeger...” vervolgt ze, maar de 23-jarige Anneke stuift onmiddellijk 
op met de onsterfelijke kreet “vroeger is geweest, morgen is er nog 
niet, dus leef in het nu.”

Marijke pruttelt nog wat na en negeert de mindfulness opmerking. 
“Ze kletsen maar wanneer ze willen en laten je niet uitspreken.”
Het is vrijdagmiddag. We zakken uit van weer een week. Fred van 
groep 8 gaat in op de eruptie van Marijke. “Het is toch ook geen won-
der. Neem nou de tv en de tablet. Daar leven ze mee en in. Het stikt 
van de praatprogramma’s. Moet je eens opletten of men elkaar daar 
laat uitpraten. Ja toch? Vooral die pulpzenders blinken uit in het door 
elkaar schreeuwen. En die spelletjes op de Ipad maken meer herrie 
dan je lief is. Vind je het gek dat kinderen dat overnemen in de klas 
Ze zien toch...” 
Tineke valt hem in de rede. “Ach joh, die invloed moet je niet over-
schatten.”
“Denk je dat?”, roept Joop. “Vergeet het maar. Tijdens het zingen 
playbacken ze. Tijdens de gymles heffen ze spontaan een yell aan 
als er gescoord wordt en tijdens aardrijkskunde vragen ze of ze een 
triviantvraag verdiend hebben. Noem je dat niet overschatten!”

“Nou, dan weet ik ook nog wel wat”, 
probeer ik een duit in het zakje te doen. 
“Vraagt er gisteren zo’n prepuber of ik 
die uitleg niet kan herhalen... in slow 
motion! Een ander zit voortdurend naar 
buiten te kijken en als ik vraag waarom, 
zegt hij dat hij kijkt of Bob de Bouwer al 
aan de weg timmert.”
“En dat ongeconcentreerd zijn,” volgt 
Martine ineens een ander pad, “dat 
komt door die achterlijke soaps. Wat 
daarin gebeurt, dat kan zo’n kind toch 
niet aan? Bij GTST duiken ze maar van 
het ene wisselend contact in het andere. 
Geen wonder dat die kinderen stapelgek 
worden. Wat is nou normaal? Dat is voor 
onze leerlingen toch haast niet meer te 
begrijpen.”
“Maar dat erdoor heen kletsen, daarvan 
word ik zo moe,” brengt Marijke ons 
terug bij het startpunt.
“Tv-eritus heet dat”, zegt Fred. “Dat er 
door heen praten heet tv-eritus. Ze zijn 
gewend dat de tv en tablet doorgaan als 
ze praten of even weglopen, dus denken 
ze dat wij ook door gaan als ze even (hier-
bij verheft hij als een cursusleider zijn 
stem) een proces van onderlinge verbale 
communicatie opstarten tijdens een 
plenaire uitleg.”
Iedereen schiet in de lach en daarmee 
wordt het onderwerp van z’n zwaarte 
ontdaan.
“Ach ja,” oppert Anneke, “nieuwe tijden, 
nieuwe zaken. We zullen eraan moeten 
wennen.”
Zo praten we nog even door en als het 
half vijf geworden is, druppelt iedereen 
met een hartelijk prettig weekend weg.

Als ik (ietsjes later) thuis kom, hoor 
ik mijn twee kinderen van acht en tien 
bekvechten over welk programma er 
vanavond aan moet. En we hebben twee 
tv’s en twee tablets.
“Andere tijden”, mompel ik en stap over 
de drempel het weekend in.

(naar een column uit 1995)

Chris Lindhout

door Chris Lindhout

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

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.

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

Gedichtenbundels

Volg ons op Twitter

Gedicht

Gods kinderen
God zegt

Ik geef je kinderen, die moeilijk kunnen leren,
opdat je dankbaar bent voor je eigen goede verstand.

God zegt 
Ik geef je kinderen, die zich moeilijker bewegen,
opdat je blij bent als je hardloopt op het strand.

God zegt
Ik geef je kinderen, die niets horen of niets zien,

opdat je je verbaast over kleuren en geluid.

God zegt
Mijn schepping is dankzij iedereen perfect

schrap daar geen mensen volgens jouw normen uit.

God zegt
Ik geef je medemensen, als leraren,

zodat je alles wat je gewoon vindt 
elk wezen, elk mens en elk kind

als bijzonder zult ervaren.

Chris Lindhout



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


