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Beste collega’s,

Deze speciale editie van Direct staat in het teken van de themadag van CNV 
Schoolleiders: ‘Passend onderwijs. Herrie of Harmonie in je team?’. De rol van de 
schoolleiders is cruciaal, doet ertoe! In deze special hebben wij een bijzonder interview 
met Jay Marino. De rol van de leerling wordt onder de kreet ‘leerlingen dragen bij aan het 
succes’ benadrukt door het Antioch School District in Amerika.
Hans van Dinteren schrijft over professionele ruimte: ‘Van controle naar vertrouwen’. 
Een voor ons, als schoolleiders, uit het hart gegrepen kreet, maar … in de praktijk vinden 
directeuren het maar wat moeilijk om de controle los te laten. Ruimte geven aan je team 
en aan jezelf is een lastige, maar boeiende zoektocht. 
“Iets meer ruggengraat en vaker ‘nee’ zeggen is aan te raden”, adviseert Richard de 
Hoop. “Maak vooral gebruik van al de talenten in je team”, zegt hij. “Vier de verschillen.” 
Ja, dat zorgt wellicht voor herrie, maar ook voor harmonie. Een artikel waar muziek 
(harmonie) in zit, dat weer terugkomt op ons landelijke themadag van 6 november. 
Letterlijk! Als je dan ook nog weet dat Richard de Hoop de spreker, de entertrainer, voor 
die dag is, moet u dit zeker gelezen hebben. Noteer 6 november in de agenda en geef u op 
via www.cnvs.nl. 

Wilt u bezoek van een redacteur of wilt u zelf een bijdrage leveren aan uw 
ledenmagazine? Mail ons via redactie@cnvs.nl. We wensen u veel leesplezier!

De redactie
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korte berichten

Sinds 1 januari 2014 zijn alle 
afspraken over de rechtsposi-
tie en de arbeidsvoorwaarden 
in het primair onderwijs vast-
gelegd in één cao. In die cao 
staan afspraken over primaire 
en secundaire arbeidsvoor-
waarden. Onder de primaire 
arbeidsvoorwaarden vallen 
het salaris, de bovenwettelijke 
uitkering bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid en de 
normjaartaak. Alle andere 
arbeidsvoorwaarden zijn de 
secundaire arbeidsvoorwaar-
den. De arbeidsvoorwaarden 
die van kracht zijn, staan in de 
verlengde cao primair onder-
wijs 2013. 
Tegelijkertijd zijn er tussen 

CNV Onderwijs, de andere 
bonden en de PO-Raad inten-
sieve gesprekken en onder-
handelingen geweest over een 
nieuwe cao voor het primair 
onderwijs. Dat heeft geleid 
tot een onderhandelaars-
akkoord, waarin afspraken 
zijn gemaakt over onder 
meer loon, professionalise-
ring, werkdruk en duurzame 
inzetbaarheid (vervanging 
BAPO). Dat akkoord wordt 
aan de leden ter (in)stemming 
voorgelegd. Meer informatie 
vindt u op www.cnvo.nl. Heeft 
u een vraag of een opmerking 
over de cao primair onderwijs, 
stuur dan een e-mail naar 
cao-po@cnvo.nl.

Onderhandelaarsakkoord cao 
primair onderwijs

‘Je moet als schoolleider een  
cultuur kweken, waarin diversiteit 
wordt omarmd’

Passend onderwijs vraagt volgens Jay Marino  
om een cultuuromslag. Lees verder op pagina 12.
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Binnenkort wordt het onderhande-
laarsakkoord voor de cao GVO/HVO 
gepresenteerd en voorgelegd aan het 
verenigingsbestuur van CNV Onder-
wijs. Het akkoord betreft de nieuwe 
cao voor de periode van 1 augustus 
2014 tot en met 31 juli 2015. Hierin 
zijn een vernieuwde reiskostenver-
goeding woon-werkverkeer, een 
verruiming van het kraamverlof voor 
partners, een aanpassing inzake de 
werkkostenregeling, veranderin-
gen in het scholingsbudget en een 
salarisaanpassing opgenomen. In 
de volgende editie van Direct leest u 
meer hierover.
Heeft u vragen? Richt u dan tot de 
onderhandelaar: Diederik Brink via 
dbrink@cnvo.nl.

Presentatie onder-
handelaarsakkoord 
cao GVO/HVO

Op maandag 1 september sprak minis-
ter Asscher uit verontrust te zijn over 
de werkdruk en stress, in een nieuw 
woord: werkstress. Als werker in het 
onderwijs raad ik de minister aan eens 
in eigen kring een babbeltje te maken. 
Minister Bussemaker en staatssecre-
taris Dekker zijn medeverantwoordelijk 
voor het steeds maar oplopende eisen-
pakket aan het onderwijs. Om te weten 
of het veld wel doet wat ze zeggen, 
verzwaren ze zelfs het inspectieonder-
zoek. Tenslotte kun je leerkrachten 
niet vertrouwen, stralen ze uit, en kom 
je dus tot meer controle.
Een lijst van voorbeelden met stress-
verhogende maatregelen is op iedere 
school af te halen. En ook CNVO, inclu-
sief CNVS, kunnen boekjes opendoen 
over de gevolgen (en het menselijk leed) 
van de steeds toenemende werkdruk.
De minister komt met een ‘Check je 
Werkstress Week’ in november. Dan 

volgt vast een verplichting tot het 
maken van een werkstressprotocol, 
hetgeen op scholen leidt tot een 
werkstressonderzoekscommissie, die 
een conceptplan werkstressbeheersing 
moet maken en krijgt de inspectie 
de opdracht om die protocollen te 
checken… Zijn we weer mooi bezig te 
stress te verhogen.
Minister Asscher vraagt om goede 
voorbeelden. Een tip. Als, na het 
kabinetsberaad op vrijdag, minister 
Asscher eens off the record een praatje 
maakt met zijn onderwijscollega’s en 
zij daardoor het goede voorbeeld gaan 
geven door een heel jaar niets nieuws 
te willen, komt het vast goed. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Vertrouw 
ons (werkers in het onderwijsveld) 
maar. Dat is pas stressverlagend. Of is 
dat niet mogelijk?

Richard van de Vegt

Ingezonden: werkstress

De huidige wijze van opbrengstbeoorde-
ling in het praktijkonderwijs kent enkele 
beperkingen. Met name de ‘smalle blik’ 
op de opbrengsten komt niet overeen 
met de hoofddoelstelling van het prak-
tijkonderwijs: leerlingen voorbereiden 
op zelfstandig functioneren en partici-
peren in de maatschappij. Hierbij staan 
vier domeinen centraal: wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap. Bij de huidige 
opbrengstbeoordeling worden alleen 
gegevens gebruikt met betrekking tot 
het domein ‘werken’. Voor de andere 
domeinen zijn (nog) geen gegevens 
beschikbaar. Daarnaast zijn er beperkin-
gen in de kwaliteit van de gegevens en 
is er, in geval van kleine scholen, sprake 
van een zodanig klein aantal uitstro-
mers, dat niet-succesvolle plaatsing 
van één leerling een onevenredig groot 
effect heeft op het resultaat. Gezien deze 
bevindingen heeft de inspectie besloten 

de rol van opbrengsten te wijzigen bij de 
beoordeling van de kwaliteit van scholen 
voor praktijkonderwijs en bij de toeken-
ning van een toezichtarrangement. Dit 
heeft gevolgen voor zowel de korte als de 
lange termijn.

De inspectie gaat scholen voor prak-
tijkonderwijs beschouwen als scholen 
waarvan de opbrengsten onbekend of 
niet goed vast te stellen zijn. De daad-
werkelijke output weegt dus minder 
zwaar bij de bepaling van het toezicht-
arrangement. Dit betekent dat de focus 
komt te liggen op het onderwijsproces 
én op de kwaliteitszorg. Op de langere 
termijn gaat de inspectie werken aan het 
verbreden van de opbrengsten door alle 
domeinen bij de opbrengsten te betrek-
ken. De inspectie wil hiermee beter recht 
doen aan de maatschappelijke opdracht 
van praktijkscholen.

Herziening opbrengstenbeoordeling 
praktijkonderwijs



Passend onderwijs. 
Herrie of harmonie in je team? 

De rol van de schoolleider doet er toe!

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

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

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

Landelijke themadag CNV Schoolleiders
6 november 2014, Hotel Van der Valk, Breukelen 
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De rol van de schoolleider is de laatste 
jaren sterk veranderd. Is het beroep een 
professie of een functie binnen ons on-
derwijssysteem? De meningen zijn divers. 
Op de themadag van CNV Schoolleiders 
op 6 november besteden we aandacht aan 
onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van 
de schoolleider.

PaSSEND ONDErwIJS
Ontstaat er herrie of harmonie in uw team? 
Welke rol speelt de schoolleider? Loopt u 
voor de muziek uit? Bent u de dirigent? Hoe 
zorgt u ervoor dat uw team maat houdt? 
Hoe bespeelt u uw team en hoe haalt u de 
mooiste partituren eruit? Niet onbelangrijk: 
tref je de juiste toon? Immers: cést le ton 
qui fait la musique! Schoolleider… profes-
sie of functie? Zeker iemand die de juiste 
snaar weet te raken. Entertrainer Richard 
de Hoop gaat met u op muzikale teamont-
dekkingstocht om u te helpen het optimale 
uit ieder instrument te laten klinken ten 
behoeve van de organisatie.

OPBrENGSTGErICHT ONDErwIJS
Is onze input effectief? Halen we het hoog-
ste rendement? Zetten we analyses om in 
een taakgericht plan van aanpak? Halen 
we onze targets? Termen uit de bedrijfs-
wereld? Allang niet meer. Terminologie 
uit kwaliteitsrapportages, plannen van 
aanpak en schoolondersteuningsprofielen. 
Schoolleider… professie of functie? Zeker 
iemand die doelen stelt, moet evalueren en 
bijstellen. Duurzaam leiderschap in de 21ste 
eeuw, hoe vult u dat in? Laat u inspireren 
door onder meer Jay Marino en Henk 
Derks.

CaO: PErSONEELSBELEID
We hebben een nieuwe cao, als deze tenminste de goedkeuring 
krijgt van de achterban. Gaan we straks het basismodel hanteren 
of gaan we voor het overlegmodel? Welke kwaliteiten heeft de 
schoolleider nodig om tot het overlegmodel te komen? Hoe vullen 
we compensatieverlof in? Wat doen we met pauzes? Schoolleider… 
professie of functie? Zeker iemand die goed communiceert naar alle 
geledingen om het beste uit de mensen te halen. Iemand die achter-
vang nodig heeft (bij voorkeur CNV Schoolleiders) om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen en om vragen aan te stellen over nieuwe 
regelgeving en de interpretatie hiervan. Myriam Lieskamp en Hans 
van Dinteren gaan in op de rol van de schoolleider in de professio-
nele leergemeenschap.

SCHOOLLEIDErSrEGISTEr: OPLEIDING EN/Of aSSESSMENT
De eerste schoolleiders zijn geregistreerd en kunnen een mooi 
bordje bij de schooldeur hangen. Deze school heeft een directeur 
die ‘registerproof’ is. Dit zijn schoolleiders die een geaccrediteerde 
opleiding hebben voltooid. De assessmentbureaus kunnen mo-
menteel assessments voorleggen aan de registratiecommissie, 
zodat zij kan beoordelen of deze voldoen aan de criteria. Binnenkort 
verschijnt hiervan een lijst bij de inschrijving. Zit uw assessmentbu-
reau er niet bij? Schroom niet en neem contact op met het register. 
Schoolleider… professie of functie ? Wissel van gedachten met 
mensen uit het register en geregistreerde schoolleiders tijdens de 
praatlunch.

Schoolleider… professie of functie? Ik ga voor professie. Onder meer 
als het gaat om de betekenisvolle sociale functie, het gevoel van 
groepsidentiteit, de hoge mate van vaardigheden en de mate van vrij-
heid die de schoolleider heeft om eigen afwegingen te maken over 
wat een passende praktijk is. Steeds meer vindt er een ontwikkeling 
plaats op basis van de beroepsinhoud. CNV Schoolleiders zal zich 
hard maken om dit te laten zien in de volgende cao. Vooralsnog wens 
ik u allen een prettig, uitdagend, effectief, personeelsvriendelijk, 
doelmatig, afstemmingsgericht nieuw schooljaar toe, waarin u het 
predicaat ‘registerproof’ op uw schooldeur kunt bevestigen met alle 
taken, functies en uitdagingen die dit schooljaar u biedt. Het geeft de 
waardering die u verdient!

Yvonne Vaes, bestuurslid CNV Schoolleiders

Beroep schoolleider: professie of 
functie?
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Programma

9.30 uur Inloop 
10.00 uur Opening
10.15 uur   Ochtendprogramma met entertrainer  

Richard de Hoop.  
Hoe speel je met je team de symfonie van passend 
onderwijs? Welke instrumenten heb je nodig? 

12.15 uur Lunch 
  Samen eten en praten met vertegenwoordigers uit 

de Tweede Kamer en met vertegenwoordigers en 
gebruikers van het schoolleidersregister.

13.30 uur  Workshopronde 1 
14.30 uur Pauze
14.45 uur  Workshopronde 2
15.55 uur  Plenaire afsluiting door Robert Pinter,  

voorzitter van CNV Schoolleiders
16.15 uur Borrel en uitreiking attentie 

workshops

Het programma bestaat uit twee work-
shoprondes. Alle workshops worden in 
beide rondes aangeboden, met uitzonde-
ring van workshop 3 en 4 over professio-
nele ruimte.

1. Van eiland naar wIJland 
Martine Creemers, Onderwijs Maak Je 
Samen
‘Doe ik de goede dingen?’ en ‘doe ik de 
dingen goed?’. We benaderen de profes-
sionele ontwikkeling vanuit het informeel 
leren op de werkplek en ervaren welke 
bijdrage collegiaal leren levert aan de 
professionele cultuur van de organisatie. 

2. De wereld van de leerkracht in  
de 21ste eeuw…
Henk Derks, Derks Advies, Partner  
Kennisnetwerk (S3]
Verandert de rol van de leerkracht? Hoe 
ziet ‘school’ eruit of hoe willen we dat 
‘school’ eruit ziet? Wat heeft een kind no-
dig om een gelukkig participatief burger 
te kunnen zijn in deze 21ste eeuw? Waar 
leren we de kinderen de 21ste eeuw vaar-
digheden? Wat is de rol van de schoollei-
der in dit proces?

3. Professionele ruimte van de school-
leider (ronde 1)
Hans van Dinteren, CNV Onderwijs  
Academie
Leuk professionele ruimte, maar hoe 
neem je die? Hoe kun jij jouw professi-
onele ruimte vormgeven in relatie tot je 
omgeving? En hoe kun jij de verantwoor-
delijkheid nemen om je beroep op jouw 
wijze uit te voeren, binnen de afspraken 

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Hoe speelt u 
hier met uw team op in? Ontstaat er herrie of harmonie? Samen 
met entertrainer richard de Hoop denken we op een interactieve 
en muzikale manier na over de samenwerking van het team. 
welke kwaliteiten zijn aanwezig en hoe zorg je ervoor dat er een 
goede harmonie ontstaat? ’s Middags vinden er workshops plaats, 
allemaal gecentreerd rond passend onderwijs en uw rol hierin als 
schoolleider. Kom ook naar de jaarlijkse themadag van  
CNV Schoolleiders op 6 november in Breukelen!

  Passend onderwijs.  
Herrie of harmonie in je team? 

Themadag CNV Schoolleiders, 6 november 2014, Breukelen

Themadag CNV Schoolleiders
Passend onderwijs. Herrie of harmonie in je team? 
De rol van de schoolleider doet ertoe! 
Donderdag 6 november 2014
10.00 - 16.45 uur
Hotel Van der Valk, Breukelen
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die je er met collega’s over maakt? 
Tijdens de workshop staat centraal hoe 
professionele ruimte kan bijdragen aan 
jouw professionaliteit en aan de kwaliteit 
van het onderwijs. 

4. Heeft mijn team professionele ruimte? 
(ronde 2) 
Hans van Dinteren, CNV Onderwijs  
Academie
Hoe verhoudt de sterke nadruk op 
vertrouwen en verantwoorden zich met 
het zelf vormgeven van het onderwijs? 
En wat betekent het vergroten van de 
professionele ruimte voor de leraar voor 
de schoolleider? Hoe doe je dat en hoe 
houd je zicht op wat gebeurt? Waarom is 
loslaten zo belangrijk in dit kader? In de 
workshop verkennen we de dilemma’s 
waar schoolleiders tegenaan lopen bij het 
vergroten van de professionele ruimte 
van de leraren. 
 
5. De professionele leergemeenschap in 
het onderwijs
Myriam Lieskamp, CNV Onderwijs en 
auteur van ‘ Professionele leergemeen-
schap in het onderwijs’
Onderwijs bereidt kinderen voor op een 
werkzaam leven in de toekomst. Maar 
hoe deze toekomst eruit ziet, met de 

snelle, veranderende ontwikkelingen, is moeilijk te voorspellen. 
Vanuit dit besef concluderen wij dat het belangrijk is dat je een 
leerling leert hoe hij moet leren. Maar hoe doe je dat nu in de 
praktijk? Maak kennis met de bouwstenen van een professio-
nele leergemeenschap.

6. Samen onderzoekend leren
José van Loo, kerndocent Windesheim Schoolleidersopleidingen
Welke opvattingen over onderzoek spelen, bevorderen of 
belemmeren onderzoekend leren? Hoe kan een schoolteam on-
derzoekend leren en hiermee de praktijk van passend onderwijs 
verder ontwikkelen? 

7. Teampower
Baud Vandenbemden (42), coach, trainer en auteur van  
‘Corepower, zelfsturing vanuit je kern’ en ‘Teampower,  
alchemie van de groep’.
Hoe maak ik mijn teamdynamiek sterker richting passend 
onderwijs? Een team kan de juiste chemie hebben en daardoor 
bruisend, gedreven, creatief en dynamisch zijn. De balans kan 
ook zoek raken en de groepsdynamische processen kunnen 
stagneren. Hoe krijg je weer beweging in het team? Hoe kun je 
een gezonde balans vinden en de flow stimuleren? We zoeken 
een manier om teampower te genereren.

  Passend onderwijs.  
Herrie of harmonie in je team? 

Deelname 
De deelnamekosten bedragen 95 euro voor leden van CNV School-
leiders en CNV Onderwijs. Niet-leden betalen 295 euro. Kijk voor 
meer informatie en om u aan te melden op www.cnvs.nl.

Thema Passend Onderwijs
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inderen die niet in het stramien 
passen? Richard de Hoop weet uit 
eigen ervaring wat dat betekent. 

“Toen ik in klas 3 zat, had ik een juffrouw 
die mij erg druk vond. Ik kon niet reke-
nen, was vervelend en sloeg kinderen 
in elkaar, zo meldde ze op de eerste 
ouderavond. Ze adviseerde mijn ouders 
mij naar een internaat te sturen, omdat 
ik onhandelbaar was. Op de tweede  
ouderavond kregen ze hetzelfde verhaal 
te horen. Ik moest echt naar een inter-
naat! Toen gingen alle alarmbellen rin-
kelen, want mijn ouders herkenden mij 
helemaal niet in dat verhaal. Ik had nooit 
iemand in elkaar geslagen, maar ik was 
wel een dromer en had dyscalculie. Het 
werd tot op de bodem uitgezocht en wat 
bleek? De juf had mij verward met een 
andere jongen… Het simpele feit dat ik 
niet in haar straatje paste, liep bijna uit 
op een ramp.” Gelukkig kwam hij daarna 
bij een meester in de klas die niet keek 
naar wat hij niet kon, maar naar waar hij 
wel goed in was. Hij gaf hem de ruimte 
om zijn energie kwijt te kunnen. Passend 
onderwijs avant la lettre. “Die man heeft 
voor mij het verschil gemaakt.”

Sindsdien is hij gefascineerd door ver-
schillen tussen mensen. Hij speelde in 
bandjes en werkte in het bedrijfsleven, 
en overal kwam hij hetzelfde mecha-
nisme tegen. “Met sommige mensen 
is samenwerken een groot feest. Met 
anderen is het een ramp. Wat maakt nou 
dat verschil en hoe kun je die situatie 
op een positieve manier beïnvloeden?” 
Op zoek naar het antwoord op die vraag 
stuitte hij op de theorie van Belbin. Uit-
gangspunt van dit model is het idee dat 
mensen op verschillende manieren naar 
de werkelijkheid kijken. In grote lijnen 
zijn er acht verschillende ‘karakters’. 
De Hoop vergelijkt die karakters met 

richard de Hoop:

“Vier de verschillen en  doe er je voordeel mee”
Passend onderwijs heeft iets van een black box. Er zijn kansen en 
bedreigingen en niemand weet hoe het gaat uitpakken. Zorgt het 
voor herrie of juist voor harmonie in het team? Het antwoord hangt 
volgens richard de Hoop vooral af van de professionals zelf. Het 
geheim: “Maak gebruik van elkaars talenten!”

K
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muziekinstrumenten. “Elk instrument 
heeft zijn eigen geluid en de kunst is om 
van al die verschillende instrumenten 
een harmonieus geheel te maken.”

TaLENTEN
Een mooie theorie, maar wat betekent 
dat nu in de praktijk? Hoe kun je als 
school zorgen dat de nieuwste uitda-
ging – passend onderwijs – geen herrie 
in de tent gaat geven? “Ten eerste 
moet je maximaal gebruik maken van 
de verschillende talenten die aanwezig 
zijn in je team”, stelt Richard de Hoop. 
“Een team bevat allerlei ‘instrumenten’ 
met elk hun eigen klank en dat moet 
je koesteren. Je kunt van een trompet 
geen harp maken, maar dat is wel wat 
er vaak in organisaties gebeurt. Er wordt 
aan mensen geschaafd om ze in een mal 
te laten passen. Zonde! Focus je liever 
op de afzonderlijke talenten. Kijk wat je 
met elkaar in huis hebt en wat je daar-
mee kunt. Vier de verschillen en doe je 
voordeel ermee. Niet iedereen hoeft het-
zelfde te doen. Juist de samenvoeging 
van de verschillende unieke talenten kan 
meerwaarde creëren.” Zijn tweede ad-
vies: ontwikkel die talenten actief. “Geef 
mensen de ruimte om die dingen te doen 
die ze leuk vinden en waar ze goed in 
zijn. Daarvan krijgen ze energie en zo 
krijg je samen meer voor elkaar.”

KEuZES
Ten derde: maak duidelijke keuzes, vindt 
De Hoop. “Scholen staan aan alle kanten 
onder druk om van alles op te pakken en 
ze proberen aan al die verwachtingen te 
voldoen. Maar juist dat zorgt voor herrie, 
want je kunt gewoon niet alles doen. Iets 
meer ruggengraat en vaker ‘nee’ zeggen 
is aan te raden. Het is goed om positie 
te kiezen, duidelijk te maken waarvoor 
je staat en wat de buitenwereld van jouw 

school kan verwachten. Kijk waar je goed in bent en zorg dat je 
daar voluit voor gaat, vol passie en vuur. Dat werkt onderschei-
dend. Durf keuzes te maken. En maak ook heel erg duidelijk 
wat je niet doet. Voor wat je niet in huis hebt, kun je aansluiten 
bij andere scholen die dat onderdeel wel goed in de vingers 
hebben. Waarom zou iedereen zelf het wiel moeten uitvinden? 
De ene school is sterk in het wegwerken van leesachterstan-
den, terwijl de ander uitblinkt in de aanpak van gedragsproble-
men en de derde een topper is in de omgang met leerlingen 
met een lichamelijke beperking. Door gebruik te maken van 
elkaars expertise kun je elkaar ook bovenschools versterken.”

GrOTE IMPaCT 
Het invoeren van passend onderwijs is een hele kluif, maar 
wel de moeite waard, stelt De Hoop. “De impact van juffen en 
meesters is groot, zowel positief als negatief. Ik heb nog lang 
in sollicitatiegesprekken volgehouden dat ik niet creatief was, 
terwijl ik allang liedjes schreef en bandjes oprichtte. Maar in 

mijn hoofd was ik niet creatief, omdat de juf dat had gezegd. 
Als je zo vaak te horen krijgt dat je bepaalde dingen niet kunt, 
ga je dat geloven. Juist daarom is het zo belangrijk om op een 
goede manier met verschillen om te gaan in de klas en in een 
team. Een positieve insteek kan echt het verschil maken.”

Petra Pronk

“Vier de verschillen en  doe er je voordeel mee”

Thema Passend Onderwijs

‘Maak maximaal gebruik van de 
verschillende talenten in je team’
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e introductie van passend onderwijs gaat met heel wat 
buzz gepaard. Het is nieuw, bijzonder en revolutionair. 
Tenminste, in Nederland. In de Verenigde Staten werken 

ze er al jaren mee. “Bij ons bestaat er alleen maar passend on-
derwijs”, stelt Jay Marino, superintendent van het Antioch School 
District. Passend onderwijs heet in de VS ‘inclusive education’. Dat 
zegt eigenlijk beter waar het om gaat, dan onze Hollandse bena-
ming. Het is een vorm van onderwijs die als uitgangspunt heeft dat 
iedereen erbij hoort. Als het maar even mogelijk is, gaan kinderen 
naar een gewone school en elke school heeft alles in huis om 
ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot hoeft te vallen. 
In de praktijk betekent dit dat kinderen zoveel mogelijk tijd met 
hun klasgenootjes doorbrengen en dat ze op bepaalde momen-

ten op onderdelen apart les krijgen van 
specialisten. “Een goed systeem”, vindt Jay 
Marino. “Het kan uitdagend zijn voor de le-
raren om met zoveel verschillende behoef-
ten rekening te houden, maar uiteindelijk is 
deze aanpak in het belang van de kinderen. 
Het is belangrijk dat alle kinderen voelen 
dat ze erbij horen.”

PraKTIJK
Dat klinkt mooi, maar hoe organiseer je dat 
nu in de praktijk? Passend onderwijs vraagt 
volgens Marino allereerst een cultuurom-
slag. “Je moet als schoolleider ten eerste 
een cultuur kweken, waarin diversiteit 
wordt omarmd. Dat begint met een visie. 
De overtuiging dat je met z’n allen ver-
antwoordelijk bent voor het onderwijs aan 
alle kinderen en dat iedereen een plek op 
school verdient. Vervolgens moeten leraren 
het vertrouwen hebben dat ze dat ook waar 
kunnen maken. Dat vraagt om scholing, het 
bijbrengen van de benodigde vaardigheden. 
En een uitgebreid supportsysteem. Specia-
listen in school, variërend van psychologen 
tot logopedisten, die als onderdeel van 
het team op oproepbasis beschikbaar zijn. 
Dat geeft leraren de zekerheid dat ze hulp 
krijgen, als ze die nodig hebben.”

rOLVErDELING
Om dit systeem te laten slagen, hebben 
de verschillende partijen elk een eigen 
verantwoordelijkheid. De schoolleider 
is de facilitator. Hij of zij moet de visie 
neerzetten, de cultuur creëren en mensen 
meenemen in het proces. De leraren staan 
in de frontlinie. Zij zijn degenen die het echt 
moeten doen. En dan zijn er nog de leerlin-
gen, een onmisbare schakel in het traject. 
“Hun actieve participatie is een belangrijke 
sleutel voor het succes”, benadrukt Marino. 
“Het unieke van een ‘classroom learning 
community’ is dat kinderen in staat gesteld 
worden om de verantwoordelijkheid te ne-
men voor hun eigen leerproces. Dat is em-
powerment.” Om dit voor elkaar te krijgen, 

Passend onderwijs is de zoveelste onderwijshervorming in korte tijd. 
Het is moeilijk om daarover enthousiast te zijn, vinden velen. Maar 
niet Jay Marino. Hij is een enthousiaste verdediger van ‘inclusive 
education’. “Dit is de hoogste vorm van leren.” 

‘De leerlingen dragen zelf bij aan het succes’
Jay Marino over inclusive education:

D

Dialoog aangaan
Heeft u vragen of wilt u de dialoog aangaan met Jay Marino? Neem 
dan contact met hem op via continuous_improvement@jaymarino.
me. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.jaymarino.me. 
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worden er acht bouwstenen gebruikt (zie 
kader, red.). Die bouwstenen zorgen ervoor 
dat er een grote betrokkenheid wordt ge-
kweekt, waardoor kinderen zich ‘eigenaar’ 
voelen van hun leertraject. Dat leidt tot een 
continu streven naar verbetering.
Verschillen tussen kinderen zijn in dit 
model geen probleem, maar juist onder-
deel van de oplossing. “Elk kind leert op 
een verschillende manier, maar als je ze 
samenbrengt in een proces kun je beter 
tegemoetkomen aan de individuele behoef-
ten van leerlingen. Met hun afzonderlijke 
behoeften en talenten vullen de kinderen 
elkaar aan. Het resultaat is dat er geen 
enkel kind achterblijft.”

OMSLaG
Dat vraagt een omslag van alle betrokke-
nen. In het klassieke model staat de leraar 
als eigenaar van de kennis op ‘zenden’. Bij 
passend onderwijs is het tweerichtingsver-
keer en dragen kinderen actief bij aan het 
leerklimaat. Aan het eind van de les vraagt 
de leraar wat ze opgestoken hebben en 
wat er de volgende keer beter zou kunnen. 
Op basis van die feedback van de kinderen 
kan de aanpak verder geperfectioneerd 
worden. Het vraagt ook om intensieve 
samenwerking en openheid. Elke week is 
er een vergadering van zo’n anderhalf uur, 
waarin het hele team nauwgezet kijkt naar 
de behaalde resultaten van elke leerling. 
In die tijd worden ervaringen gedeeld en 
problemen besproken en wordt er actief 
naar oplossingen gezocht. Harde cijfers 
over de resultaten vormen daarin een 
belangrijk vertrekpunt. 
Een nogal bedrijfsmatige aanpak. Past 
dat wel in de Hollandse onderwijscultuur? 
“Geen probleem”, stelt Jay Marino. “Het 
zijn de ouders en de leraren die moeite 
hebben met dit systeem. De kinderen 
vinden het fantastisch. Omdat ze zien dat 
het werkt.” Een meer bedrijfsmatige blik 
is in zijn optiek een zegen in het onderwijs. 
“Een bedrijf dat geen winst maakt, zal niet 

lang bestaan. In het onderwijs zijn de resultaten van de leerlingen 
het ‘product’, waaraan je af kunt meten of je als school succesvol 
bent.” Dat hoeft niet ten koste van een prettige onderwijsklimaat 
te gaan. Integendeel. “Alles begint met het creëren van een goede 
cultuur. Dat is de basis van waaruit je kunt werken aan doelen. Die 
volgorde zorgt ervoor dat goede resultaten op een natuurlijke en 
prettige manier worden bereikt.” 

ENTHOuSIaST
Amerikaanse leraren zijn volgens Marino enthousiast over hun 
systeem. “Dit is hoe onderwijs in de 21ste eeuw eruit ziet: vanuit 
betrokkenheid samenwerken aan het oplossen van problemen. Dat 
is de hoogste vorm van leren.” Stress voor passend onderwijs is 
dus nergens voor nodig. “Leraren zouden er blij mee moeten zijn. 
Dit model zorgt ervoor dat zij niet meer als enige verantwoordelijk 
zijn voor het leerproces. Kinderen nemen een deel van die verant-
woordelijkheid over. Die betrokkenheid leidt tot blijere kinderen en 
betere resultaten. Dat is motiverend voor leerlingen en leraren!” 

Petra Pronk

‘De leerlingen dragen zelf bij aan het succes’
acht bouwstenen van ‘Continu Verbeteren’ 
in relatie tot passend onderwijs

In Nederland werkt Jay Marino samen met Marijke Broer 
(eigenaar en trainer van Klasse.pro) aan het concept 
‘Continu Verbeteren’. Dit is een werkwijze, waarbij alle 
belanghebbenden bij een schoolorganisatie worden 
betrokken om samen te werken aan een betere kwali-
teit van de school. De leerlingen zelf spelen hierin een 
hoofdrol. Het betrekken van de leerlingen is volgens 
Marino en Broer een van de belangrijkste voorwaarden 
voor passend onderwijs. Om dat te bereiken, werken zij in 
de groep met acht bouwstenen.

1. Groepsafspraken ontwerpen met de leerlingen
2. Missie van de groep
3. Doelen voor groep en leerling
4. Werken met een databord
5. Leerlingportfolio
6. Door leerling geleid oudergesprek
7. Door leerling geleide groepsvergadering
8.  Gebruik van PDSA en kwaliteitsinstrumenten  

(PDSA: Plan, Do, Study, Act)

Thema Passend Onderwijs
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Passend onderwijs heeft alles te maken met maatwerk. Niet alleen 
voor leerlingen, maar ook voor professionals. “we moeten niet 
doen alsof iedereen hetzelfde nodig heeft”, zegt Hans van Dinteren, 
trainer en adviseur bij CNV Onderwijs academie. Een pleidooi voor 
professionele ruimte.

Van controle  
naar vertrouwen

Hans van Dinteren: 

et onderwijs is een spiegel van de maatschappij. Die 
individualiseert, en het onderwijs dus ook. Daar 
hoort ook bij dat mensen individueel en als team 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionele ruimte. 
Als er een ding is wat Hans van Dinteren schoolleiders wil 
meegeven, is het wel dit: pak en geef die ruimte! “Professio-
nals verdienen de ruimte om hun vak uit te oefenen. Natuur-
lijk moeten er vanuit de school kaders worden aangegeven, 
maar daarbinnen zouden mensen de ruimte moeten hebben 
om zelf te kiezen hoe ze het onderwijs willen vormgeven. Ik wil 
mensen graag laten nadenken over hoe ze op hun eigen school 
in hun eigen situatie die ruimte kunnen creëren.”

ruIMTE GEVEN
Onderzoek van CNV heeft aangetoond dat ‘regel-
ruimte’ een van de belangrijkste oorzaken van 
beroepstrots is. “Op het moment dat je mensen 

de ruimte geeft, ook regelruimte, gaan ze 
beter presteren. Eigen keuzes zorgen er-
voor dat je trots kunt zijn op je beroep. Dat 
heeft een positieve invloed op het welbe-
vinden van leraren en op de kwaliteit van 
het onderwijs. Als je je werk kunt inrichten 
zoals jij dat wilt, heb je meer plezier in het 
werk, dan wanneer je in een strak keurs-
lijf wordt geperst. Het bieden van ruimte 

 ‘Professionals verdienen 
de ruimte om hun vak uit te 

oefenen’

H
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levert meer gemotiveerde professionals 
op en dus ook betere resultaten.”
De vraag hoe je als schoolleider je men-
sen de ruimte kunt geven, is dus heel 
relevant. Maar ook lastig. “In de praktijk 
vinden directeuren het moeilijk om de 
controle los te laten. De kunst is dus 
zoveel vertrouwen in je team te organi-
seren, dat je dingen met een gerust hart 
aan ze kunt overlaten en dat je het ook 
kunt verantwoorden aan de inspectie 
als die langskomt.” Daarvoor moet een 
omslag gemaakt worden van controle 
naar vertrouwen. “Dat wil niet zeggen dat 
er geen verantwoording afgelegd hoeft te 
worden, maar dat moet achteraf ge-
beuren en niet door allerlei protocollen 
vooraf worden georganiseerd. Je moet 
mensen in eerste instantie de ruimte 
geven om zelf dingen te regelen en 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen taken.”

DELEN
Dat kan volgens Van Dinteren door 
duidelijke afspraken te maken 
en heldere kaders te scheppen. 
Daarnaast is ook het delen van in-
formatie een belangrijke sleutel. 
“Zorg dat je optimaal gebruik 
maakt van de knowhow die er al 
in het team aanwezig is en sluit 
aan bij de kennis en interesse 
van mensen. De trend in het 
onderwijs is steeds meer: men-
sen op hun kracht inzetten. Dat 
is een goede zaak.”
Van Dinteren ziet daarin een 
duidelijke link met passend 
onderwijs. “In beide gevallen 
gaat het om de vraag: waar ben 
je goed in? Als je dat eenmaal 
weet, is het zaak om dat te 

stimuleren en mensen de ruimte te geven om hun talenten te 
ontwikkelen.”
Oog voor het individu is ook belangrijk als het gaat om scholing. 
Daarin heerst nog teveel het idee van one size fits all. “Er wor-
den kapitalen uitgegeven aan scholing, waarbij het hele team 
verplicht op dezelfde cursus gaat. Zonder dat de vraag wordt 
gesteld of die cursus wel voor iedereen nodig is… Het is een 
groot misverstand dat je gedragsverandering kunt bewerkstel-
ligen door een team in een hok te zetten. Het is beter om aan 
betrokkenen zelf te vragen wat zij nodig hebben. Daar kunnen 
verrassende dingen uitkomen. Misschien zit er wel iemand in je 
team die alles afweet van passend onderwijs en prima in staat 
is om een interne training te verzorgen. Dat is een voorbeeld 
van een logische manier om de professionele ruimte vorm te 
geven.”

uITDaGING
Naast ruimte bieden aan je team is het ook zaak om als school-
leider zelf je professionele ruimte in te nemen. Ook dat is een 
hele uitdaging. “Aan de ene kant moet je opereren binnen de 
kaders van de gezamenlijke visie en de doelstellingen. Aan 
de andere kant ben je ook de leider met een eigen visie die de 
koers moet uitzetten. Besturen stellen steeds meer eisen aan 
verantwoording en het aantal protocollen wordt steeds groter. 
De ruimte om je school te leiden op de manier die jou goed-
dunkt, wordt steeds kleiner. Hoe kun je je eigen vak nog goed 
uitoefenen en er plezier in houden?” De oplossing is volgens 
Van Dinteren: in goed overleg zoeken naar wat past binnen de 
organisatie en bij het eigen karakter. “De professionele ruimte 
van een schoolleider kan een middel zijn om de eigen professi-
onalisering en die van het team vorm te geven. Maar er bestaat 
geen model dat je op alle scholen kunt loslaten, geen wonder-
middel. De vraag die iedereen zich zou moeten stellen is: hoe 
kan ik in mijn situatie op mijn school mijn professionele ruimte 
vormgeven? Dat komt ook weer overeen met passend onder-
wijs: zoek lokale oplossingen, op de maat van de school.”

Petra Pronk

Van controle  
naar vertrouwen

Thema Passend Onderwijs

‘Zorg dat je optimaal gebruik maakt 
van de knowhow die er al in het team 
aanwezig is’

Foto: Tjarda ‘t Hart
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medewerkers	worden	toegekend.
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

We kijken er misschien te gemakke-
lijk tegenaan: tegen de diversiteit die 
we graag gerealiseerd willen zien in 
een orgaan als de raad van toezicht. 
Immers, bij ‘diversiteit’ wordt veelal ge-
keken naar gewenste expertises – vaak 
in combinatie met ervaring, sekse en 
heel incidenteel: leeftijd. De wens om 
bepaalde expertises in de raad beschik-
baar te hebben, is dominant. De andere 

aspecten van diversiteit worden daar als 
het ware omheen gebouwd. Is dat het 
dan of zien we het een en ander over het 
hoofd?
De meeste raden van toezicht slagen 
erin om een mooie staalkaart aan 
expertises binnen te halen. De meeste 
kiezen voor financiële, juridische, 
bestuurlijke en politieke kennis (en 
ervaring), alsmede voor kennis van het 
onderwijs; dat alles op een gewenst 
niveau qua opleiding en denkhouding. 
Vaak lukt het ook om daar andere wen-
sen omheen te realiseren. ‘We hebben 
iemand nodig met gedegen kennis van 
het onderwijs; we zijn al rijk vertegen-
woordigd met mannen, dus zullen we 
gericht op zoek gaan naar een vrouw?’
Raden van toezicht halen, aldus doende, 
vaak meer diversiteit binnen dan ze 
beoogden: er is altijd ook sprake van 
impliciete verschillen die soms maar 
moeilijk helder traceerbaar zijn, maar 
die wel degelijk hun invloed doen gel-
den. Ik geef een paar voorbeelden die ik 
aanduid met ‘rationaliteit’.
De rationaliteit van het beroep: ieder 
beroep kent specifieke standaarden en 
werkwijzen, de normatieve kaders van 
het vak, de eigenheid ervan. Die eigen-

heid reikt verder dan de materiële kennis waarop in de raad 
van toezicht een beroep kan worden gedaan, zoals juridische 
kennis. Als lid van een raad van toezicht neem je niet alleen je 
vakkennis mee, maar ook de manier waarop je gewend bent die 
vakkennis in te zetten: globaal, gedetailleerd, op afwijkingen, 
holistisch,….
De rationaliteit van de functie: in de raad van toezicht neem je 
plaats om toezicht te houden, maar het is wel mogelijk dat de 
toezichthouder-in-de-avonduren, overdag actief is als mana-
ger of als bestuurder. Besturen is iets anders dan managen en 

beiden zijn iets anders dan toezicht houden. Om het beknopt te 
zeggen: de manager doet vooral iets (organiseren, faciliteren 
en dat zo efficiënt en effectief mogelijk), de bestuurder wil iets 
(nieuw beleid op basis van normatieve keuzes) en de toezicht-
houder vindt iets (over de kwaliteit van het bestuur). Tussen die 
drie zit een wereld van verschil. Ga maar na: wat gebeurt er als 
de bestuurder het gevoel heeft dat de toezichthouder op zijn 
stoel gaat zitten? Precies: de toezichthouder valt de bestuurder 
lastig met eigen wilsuitspraken in plaats van te toetsen of de 
wilsuitspraken van de bestuurder deugen. Ander voorbeeld: een 
toezichthouder die alleen maar let op de kosten in de bedrijfs-
voering kon in het dagelijks leven wel eens heel goed manager 
zijn van de financiële afdeling van een bedrijf.
De rationaliteit van het bedrijf/de werkkring: ook de (dage-
lijkse) werkkring of de bedrijfscultuur van het lid van de raad 
van toezicht en de dynamiek daarin, spreekt mee in de wijze 
waarop een lid opereert in de raad van toezicht van de onder-
wijsinstelling. In een marktgedreven organisatie, waar snelheid 
van belang is, wordt anders gereageerd dan in een overheids-
organisatie waar zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid belangrijke 
principes zijn.
Er is in de wereld van governance tegenwoordig veel belang-
stelling voor zogenoemde boardroom dynamics. De vormen van 
diversiteit die ik hiervoor noemde, konden wel eens een stevige 
invloed hebben op die dynamiek. Sterker: je zou er goed van 
kunnen profiteren. Het zou daarom mooi zijn als de voorzitter 
van de raad van toezicht oog hiervoor heeft en deze diversiteit 
productief maakt.

Harm Klifman

Diversiteit in de raad van toezicht
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vraag & antwoord

In de cao wordt de werkweek van veertig 
uur geïntroduceerd. Omdat daarnaast 
de maximale omvang van de jaartaak 
onveranderd op 1.659 uur blijft staan, 
betekent dit dat een schooljaar bestaat 
uit 41,475 werkweken van veertig uur. 
Dit zijn netto werkweken, dus exclusief 
de feestdagen. Dat betekent ook auto-
matisch dat er 10,525 vakantieweken 
zijn, inclusief feestdagen. Daarnaast 
blijft tot 1 augustus 2015 de maximale 
lessentaak van 930 uur bestaan.

De veertigurige werkweek is met name 
van belang bij de bepaling van de werk-
tijdfactor. Deze wordt voortaan afgeleid 
van het aantal uren dat iemand per week 
moet werken. Iemand met een halve 
baan werkt twintig uur per week. Bij 
het in dienst nemen van nieuwe mede-
werkers moet dus bepaald worden 
hoeveel uren iemand per week inzetbaar 
moet zijn. Dat aantal uren door veertig 
gedeeld, leidt tot de werktijdfactor. Wie 
32 uur per week moet werken, heeft een 

werktijdfactor van 32/40 = 0,8000. Voor 
de werknemers die bij het ingaan van de 
nieuwe cao al in dienst zijn, blijft de hui-
dige werktijdfactor ongewijzigd en wordt 
het aantal uren dat zij per week moeten 
werken daarvan afgeleid. Iemand met 
werktijdfactor 0,4500 moet 0,45 x 40 uur 
= 18 uur per week werken.

OVErLEGMODEL
De lessentaak van 930 uur blijft in het 
huidige schooljaar 2014-2015 in ie-
der geval nog gewoon bestaan. Vanaf 
volgend schooljaar kan een school 
kiezen voor een eigen invulling van het 
taakbeleid, waarbij alleen de veertig-
urige werkweek en de jaartaak van 1.659 
vastliggen. Dit heet het overlegmodel. 
Als de PGMR daarmee instemt, kan een 
bevoegd gezag besluiten dit model in 
te voeren. Vervolgens is de uitwerking 
een zaak van de afzonderlijke scholen, 
waarbij de PMR en de meerderheid van 

Vlak voor de zomervakantie is er een onderhandelaarsakkoord 
bereikt over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Opvallende 
zaken hierin zijn de invoering van de regeling duurzame 
inzetbaarheid en de overgang van de jaartaak naar de weektaak. 
Hoewel de partijen nog groen licht moeten krijgen van hun leden, 
gaan we alvast in op de onderdelen van de nieuwe cao. Daarbij zal 
blijken dat in de praktijk enkele zaken nog niet helemaal helder 
zijn en de komende tijd nog nader uitgewerkt moeten worden. In dit 
artikel meer aandacht voor de veertigurige werkweek.

Van jaartaak naar weektaak in  
het primair onderwijs
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Daarbij kan voor een aantal activiteiten 
naast de lesgevende taak ook worden 
vastgelegd wanneer ze plaatsvinden en 
hoeveel tijd ermee gemoeid is. Te den-
ken valt aan ouderavonden, teamver-
gaderingen, collectieve en individuele 
scholing, en dergelijke. In de cao wordt 
overigens vastgelegd dat de leidingge-
vende en het team overleg voeren over 
de omvang van niet-lesgebonden taken. 

Daarbij wordt ook de inzet van vaklera-
ren en het OOP betrokken. In dit overleg 
komt aan de orde welke taken er zijn 
en hoeveel tijd daarvoor is vastgelegd. 
Uiteraard moet dat passen binnen de 
beschikbare formatie. De afspraken die 
daaruit voortvloeien, moeten vervolgens 
ook nog instemming krijgen van de 
PMR. De leidinggevende maakt op basis 
van de uitkomst van dit overleg indivi-
duele afspraken over de invulling van de 
weektaak.
Bij scholen die niet werken met een 
plaats- en tijdgebonden weektaak geldt 
feitelijk hetzelfde, alleen hier moet de 
individuele werknemer zelf zorgen dat 
hij de niet tijd- en plaatsgebonden werk-
zaamheden binnen een veertigurige 
werkweek uitvoert.

VOOrKOM DISCuSSIE
Het is zaak om discussies te voorkomen 
over compensatie voor het overschrij-
den van de weektaak van veertig uur. 
Daarom is het belangrijk om vooraf-
gaande aan het schooljaar voor iedere 
werknemer een zo concreet mogelijke 
invulling vast te leggen van de week-
taak. Daarbij moet niet alleen vaststaan 
welke taken hij moet uitvoeren, maar 
ook hoeveel uur voor elke taak staat en 
zoveel mogelijk op welke manier deze 
taken binnen de veertigurige werkweek 
kunnen worden gepland. Daarmee 
weten alle partijen aan het begin van 
het schooljaar waar ze aan toe zijn en 

voorkom je ingewikkelde en soms ook 
vervelende discussies in de loop van het 
jaar.

KOrTDurENDE VErVaNGING
Een aparte categorie binnen dit taakbe-
leid vormen de werknemers die worden 
benoemd voor een kortdurende vervan-
ging. Nu is in de cao nog exact geregeld 
welke werktijdfactor deze vervangers 

krijgen. Die werktijdfactor is gerelateerd 
aan een veertigurige werkweek, waarbij 
een ‘hele’ dag staat voor 8,5 uur en een 
dag waarop alleen ’s ochtends les wordt 
gegeven voor zes uur. Daarbij wordt het 
feit dat zij geen compensatieverlof krij-
gen, gecompenseerd door een hogere 
werktijdfactor (of, zoals we in het verle-
den zeiden: ze vullen hun eigen adv in’).
In de nieuwe cao wordt de werktijd-
factor bepaald aan de hand van het 
aantal uren per week dat iemand wordt 
benoemd. Een school moet dus vastleg-
gen wat voor elke dag van de week de 
werktijden zijn. Een invaller die een hele 
dag invalt, krijgt dan de werktijdfactor 
die hoort bij het aantal werkuren van die 
dag. Daarbij is overigens wel vastgelegd 
dat de cao uitgaat van een minimale 
werktijdfactor van 0,2. Dat betekent dat 
een invaller die op maandagmiddag 
twee uurtjes les geeft, daarvoor een 
werktijdfactor krijgt van 0,2. Mogelijk 
dat in de uitwerking alsnog aparte bepa-
lingen voor kortdurende vervangingen 
worden opgenomen.

Naast de invoering van de veertigurige 
werkweek is ook de invoering van een 
regeling ‘duurzame inzetbaarheid’, en 
in samenhang daarmee, het afschaffen 
van de BAPO-regeling een opvallende 
wijziging in de cao. Daarover in een 
volgend artikel meer.

Jan Damen, CNV Onderwijs
 

het personeel instemmingsrecht heb-
ben op de inhoud van het taakbeleid. 
In dit model is de 930 uur per jaar als 
maximum voor de lessentaak niet meer 
vastgelegd. Wel is een afspraak over 
een opslagnorm voor voorbereiding en 
nazorg van lesgebonden activiteiten ver-
plicht. De norm moet tussen 35 en  
45 procent van de lesgebonden uren 
liggen. Wordt geen overeenstemming 
bereikt of stemt de PMR niet in, dan 
geldt automatisch het basismodel.
Bij het in dienst nemen van nieuwe 
werknemers moet de werkgever bepa-
len hoe groot de vacatureruimte is in 
uren per week. Daarbij kan hij nu nog 
een relatie leggen met de lesgevende 
taak. 930 uur per jaar bij 41,475 weken 
is (gemiddeld) 22 uur en 25 minuten per 
week. Afhankelijk van de keuze die de 
school heeft gemaakt over de verdeling 
van de schooltijd over de verschillende 
leerjaren, zal het nog vaak zo zijn dat de 
lessentaak per week voor de leerlingen 
hoger is dan die 22 uur en 25 minuten. 
Op dit moment werken nog veel scho-
len met een lesweek van 25,25 of zelf 
25,75 uur per week. Omdat de maximale 
lessentaak 930 uur is, kan een fulltime 
leraar niet in alle weken 25,75 uur 
lesgeven. Er zullen weken zijn dat hij 
minder les geeft en dus meer tijd heeft 
voor andere taken. Ook voor deze weken 
geldt dat de leraar veertig uur moet 
werken. Daarmee vervallen de cao-be-
palingen over het compensatieverlof.

wErKwEEK VOrMGEVEN
Hoe de veertigurige werkweek in de 
praktijk exact wordt vormgegeven, is 
niet vastgelegd. Dit moet in het taak-
beleid van de school worden geregeld. 
Scholen met een volledige plaats- en 
tijdgebonden weektaak kunnen dat re-
latief simpel regelen. Onderdeel van het 
taakbeleid is dan de werktijdenregeling. 
Daarin wordt vastgelegd dat een full-
timer veertig uur per week aanwezig is. 
Ook voor de parttimers moet dat gere-
geld worden, waarbij natuurlijk rekening 
gehouden moet worden met de inzet-
baarheidtabel en er een overleg moet 
plaatsvinden over de dagen en dagdelen 
waarop zij aanwezig moeten zijn. 

‘voorkom discussies over compensatie 
voor het overschrijden van de 
weektaak’
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boeken

Veel professionele opvoeders ervaren dat 
gedragsproblematiek onder kinderen en 
jongeren toeneemt. Dit boek biedt een 
aanpak gebaseerd op de ecologische pe-
dagogiek, een stroming die de theorieën 
rond gedragsproblemen integreert. In de 
ecologische pedagogiek wordt (probleem)
gedrag beschouwd in relatie tot de omge-
ving. Professioneel pedagogisch hande-
len concretiseert deze stroming middels 
een model. De lezer leert te onderzoeken 
welke protectieve en/of risicofactoren 
het gedrag op welke wijze beïnvloeden. 
De vraag is steeds weer wat de profes-
sionele opvoeder kan doen om beter 
tegemoet te komen aan de extra (onder-
wijs)behoeften van kinderen/jongeren. 
Dit betreft een geactualiseerde druk naar 
aanleiding van de nieuwste ontwikkelin-
gen en ervaringen van gebruikers. 

PrOfESSIONEEL PEDaGOGISCH  
HaNDELEN
Gerbert Sipman
ISBN: 9789046904213
Uitgeverij Coutinho
€ 23,00

Met de kijk- en handelingswijzers in het 
boek ‘Eerste hulp bij… Kijk en hande-
lingswijzers voor passend onderwijs’ kun 
je als onderwijsprofessional handen en 
voeten geven aan passend onderwijs. 
Veel vaker dan gedacht kampen kinderen 
en jongeren met onder andere angsten, 
eetstoornissen, hechtingsproblematiek, 
depressiviteit, of psychoses, wat zich uit 
in vermijdend of teruggetrokken gedrag, 
koppigheid, zelfverwonding of agres-
siviteit. Niet zelden is bij deze kinderen 
en jongeren sprake van een lage zelf-
waardering en negatief zelfbeeld. Het 
is van groot belang dat volwassenen in 
de omgeving, ouders én leraren, deze 
signalen oppikken en zo vroeg mogelijk 
onderkennen om vervolgens juist en tijdig 
te kunnen handelen.

EErSTE HuLP BIJ…
Willem de Jong
ISBN: 9789491806308
Uitgeverij Pica
€ 15,00

Afgaande op signalen uit het onderwijs 
lijkt het alsof het aantal kinderen met 
gedragsproblemen toeneemt. De vraag 
die veel pedagogen stellen is of er echt 
sprake is van een toename of dat de tole-
rantie ten aanzien van afwijkend gedrag 
afneemt. Hoe het ook zij, leerkrachten 
geven aan moeite te hebben met het om-
gaan met afwijkend gedrag van kinderen 
en de school en de leerkrachten hebben 
behoefte aan handvatten. Dit praktijkboek 
wil hiervoor een handreiking bieden.
De gebruikelijke aanpak van gedragspro-
blemen van kinderen is een individuele, 
kindgerichte benadering. In dit boek leg-
gen we de nadruk erop dat je gedrag niet 
los kunt zien van de omgeving. Gedrag 
van kinderen ontwikkelt zich in voortdu-
rende wisselwerking met de omgeving.

VaN GEDraGSrEGuLErING Naar 
OPVOEDING
Leo Pauw
ISBN: 9789088505249
Uitgeverij SWP
€ 26,90
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mijn school

Wij gaan weer naar school! Het duurt 
altijd een hele vakantie, voordat we weer 
mogen beginnen, maar nu is het dan 
zover: wij zijn begonnen. De kop is eraf. 
De leerlingen, docenten en ondersteu-
ners lopen weer door de school als de 
dag van gisteren. Ik moet eerlijk beken-
nen; het werd ook wel weer tijd. Deze 
zomer heeft voor het eerst in mijn 
loopbaan zoveel leed gebracht, dat ik 
nauwelijks meer kon wachten om te 
mogen werken.
In de eerste acht jaar van mijn car-
rière heeft slecht nieuws of ander 
leed zich nooit voltrokken in de 
zomervakantieperiode, maar deze 
zomer was het echter raak. Allereerst 
was daar de aanslag op het vliegtuig dat 
een aantal leden uit het team van dichtbij 
heeft geraakt. Gelukkig niet direct als 
slachtoffer, maar wel als betrokkene in 
de kennissenkring. De wereld is zoveel 
kleiner dan wij menigmaal denken en de 
onzinnigheid van  gebeurtenissen zoveel 
malen groter dan de menselijke geest 
bevatten kan.
Het nieuws dat een oud-leerling in Syrië 
het leven heeft gelaten, was de tweede 
klap deze zomer. Even onbegrijpelijk 
als de aanslag op een vliegtuig, is het 
verdwijnen van jonge mensen die ver weg 
van huis een dood sterven. De wereld 
heeft zo haar eigen wijze om zich te laten 
gelden, ze komt hoe dan ook op iedereen 

af, zo lijkt het tenminste. Het feit dat er 
jonge mensen uit heel Europa wegtrek-

ken om elders te vechten, lijkt mij in 
ieder geval een signaal waarmee wij als 
opvoeders rekening moeten houden. 
Ook al weet ik op dit moment nog niet zo 
goed hoe dat dan zou moeten.
De onverwachte en plotselinge dood 
van een collega in de vakantie was de 
spreekwoordelijke druppel die de em-

mer deed overlopen. Gelukkig zijn er 
mensen in en om de school die met hun 
compassie het leed dragelijker maken 
door er onvoorwaardelijk te zijn voor fa-
milie, vrienden en elkaar. Verdriet delen, 
verdriet kunnen delen met elkaar, maakt 

ons mens.

Nu zijn we gelukkig weer begon-
nen. Nu kan ik weer proberen om 
al het verdriet en onbegrip om te 
zetten in energie voor de zaak. 
Nieuwe eerstejaars leerlingen 
helpen daarbij ontzettend goed. Zij 
zoeken een nieuwe weg, op een 
nieuwe plek, in een nieuwe klas 

met nieuwe docenten. Ik bewonder 
van een afstand hun moed en span-
ning. Daarna word ik even verdrietig 
en denk aan de wereld waarin zij nu 
leven, waarin wij allemaal leven.
Ik heb besloten het nieuws voorlo-
pig alleen maar te lezen en niet op 

televisie te bekijken. Niet omdat ik de 
realiteit niet onder ogen wil komen, maar 
gewoonweg omdat de wereld voor mij te 
groot is geworden, ondanks het feit dat 
de wereld kleiner wordt. Ik denk dat dit 
een tijdelijke noodzaak is om echt weer 
positief de zaken op te pakken ten behoe-
ve van onze leerlingen. Ik wens al mijn 
collega leidinggevenden veel wijsheid en 
succes in het komende schooljaar. Geluk-
kig zijn wij ook maar gewoon mens…

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

we zijn gelukkig weer begonnen!
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en aantal uitgewerkte hoofdstukken hebben we in de  
zomervakantie kunnen bestuderen. De rest van de artike-
len, de integrale cao-tekst, volgt na de vakantie. Het doen 

van uitspraken over onderdelen van deze cao is niet helemaal 
zonder risico, aangezien nu nog de relatie met de context van 
het geheel ontbreekt, maar ik waag toch een poging. Alvorens 
op een paar onderdelen van de nieuwe cao meer inhoudelijk in 
te gaan, kan ik het niet nalaten hier als eerste te noemen en 
mijn verbazing uit te spreken over het door de onderhandelings-
partijen overeengekomen ‘Artikel 24 Naleving cao’.

Een bijzonder artikel wat mij betreft. In lid a staat aangege-
ven: ‘Cao-partijen bevorderen zoveel mogelijk de naleving van 
deze cao’. Het gaat mij vooral om de woorden ‘zoveel mogelijk’. 
Werkgever en werknemer spreken af welke verplichtingen ze met 
elkaar aangaan en welke rechten ze daarbij beiden als partijen 
hebben. Tot bijna op de vierkante millimeter worden deze afspra-
ken beschreven en uitgewerkt in de cao-teksten. En vervolgens 
helemaal aan het eind van al die beschreven afspraken wordt 
een artikel opgenomen, waarin staat dat de partijen deze regels 
zoveel mogelijk willen nastreven/nakomen. Het ware mijn inziens 
duidelijker geweest, wanneer in Artikel 24, lid a gestaan had: 

‘Cao-partijen bevorderen de naleving van 
deze cao’. Niet een klein beetje of heel veel, 
maar de partijen doen gewoon wat ze met 
elkaar hebben afgesproken.

INDIVIDuEEL KEuZEBuDGET
De BAPO, het trekkingsrecht en de leeftijds-
uren OOP verdwijnen. Daarmee komt er een 
eind aan de situatie, waarin werknemers 
salaris ontvangen om niet te werken. Daar-
voor in de plaats is het levensfasebewust 
personeelsbeleid (artikel 6a) gekomen. 
Daarvan maken nu alle werknemers ge-
bruik. Via het individueel keuzebudget is er 
voor alle werknemers een basisbudget van 
vijftig klokuren (per hele fte). Oudere werk-
nemers kunnen daarnaast nog aanvullend 
verlof ‘kopen’ tegen een hoger tarief dan 
bij de oude BAPO. Kijkend naar het oude 
trekkingsrecht – in mijn omgeving lieten de 
meeste docenten dat uitbetalen – vraag ik 
me af of het individuele keuzebudget echt 
iets nieuws is.

GEVOLG SPaarCOMPONENT
Wat wel een nieuw element binnen deze 
regeling is, is de spaarcomponent. Met 
welk gevolg? Stel nu eens dat alle docen-
ten besluiten om hun basisbudget van 
vijftig klokuren te gaan sparen, dan kunnen 
zij na vier jaar sparen in het vijfde jaar 250 

Gelukkig, we hebben een nieuwe cao! Een collectieve 
arbeidsovereenkomst, waarin afspraken tussen werkgevers en 
werknemers zijn vastgelegd. Ten opzichte van de oude verlengde 
cao-vo 2011-2012 verdwenen regelingen en kwamen daarvoor 
nieuwe afspraken in de plaats. redacteur van Direct fokke rosier 
neemt de nieuwe cao onder de loep.

 Cao voortgezet  
        onderwijs 2014-2015  
    onder de loep

E

‘veel werkgevers zullen zich 
afgevraagd hebben hoe de  

structurele loonsverhoging  
bekostigd gaat worden’
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klokuren aan recuperatieverlof claimen. 
Dat komt neer op ruim zes weken extra 
verlof buiten het vakantieverlof in dat 
jaar van twaalf weken. Daarvoor moe-
ten wel vervangende docenten worden 
aangetrokken. Stel dat een school veertig 
fte aan docenten in dienst heeft. En stel 
dat in het vijfde jaar van de regeling alle 
docenten gebruik willen maken van het 
gespaarde verlof, dan betekent het dat 
de schoolorganisatie 40 * 250 klokuren 
aan recuperatieverlof in dat schooljaar 
moet gaan verlenen en dat de school 
deze verlofgangers moet gaan vervan-
gen. Dat komt neer op zes fte. Naast de 
bijna 440.000 euro die de school daarvoor 
moet hebben gespaard/gereserveerd in 
de voorgaande vier schooljaren, brengt 
het ook nogal wat organisatorische 
voorbereidingen en daarmee werk voor 
de school met zich mee. Er moeten 
vervangers aangetrokken, ingewerkt 
en begeleid worden. Daarnaast levert 
dat een verstoring op van de reguliere 
voortgang van de lessen. Wat betekent 
dit voor de kwaliteit van de lessen en de 
leeropbrengsten?
Ik realiseer me dat het gegeven voor-
beeld de uitwerking is van een scenario 
dat zich in de praktijk in die mate moge-
lijk niet zal voordoen, maar toch. Kijkend 

naar hoe het oude trekkingsrecht tot nu toe op veel scholen 
werd ingevuld, dan had dit onderdeel van het individueel keu-
zebudget voor mij niet gehoeven. Ik had als werkgever liever 
afspraken op schoolniveau willen maken, waarin vastgelegd 
is hoe wij in vier jaar tijd het geld dat gemoeid is met deze 
regeling, investeren in maatregelen die de onderwijskwaliteit 
vergroten door meer professionalisering van medewerkers en 
meer aansluiting op individuele leervragen en leerwensen van 
leerlingen te realiseren. Dat zou ook vast het werkplezier van 
medewerkers vergroten en de kwaliteit van ons onderwijs in 
het geheel kunnen stimuleren.

STruCTurELE LOONSVErHOGING
Hoewel de integrale cao-teksten op het moment van schrijven 
van dit artikel nog niet beschikbaar zijn, bestaan er al wel veel 
vragen bij zowel werknemers als werkgevers. En de nieuwe 
cao is al wel ingegaan tijdens onze zomervakantie.
Veel werkgevers zullen zich afgevraagd hebben hoe de struc-
turele loonsverhoging van 1,2 procent bekostigd gaat worden. 
We hebben met elkaar al eens eerder mogen ervaren, nog 
niet zolang geleden, dat de overheid, als trendbreuk met wat 
daarvoor gewoonte was, de financiering van de overeengeko-
men loonsverhoging binnen een cao-afspraak slechts gedeel-
telijk nakwam. Sommige schoolorganisaties kwamen daardoor 
in ernstige financiële problemen. Naar we mogen aannemen 
ziet het scenario wat de bekostiging van de loonsverhoging 
betreft er nu als volgt uit. Het stukje 2014, augustus tot en 
met december, wordt afgedekt door de aanvullende middelen 
die (volgens verwachting/afspraak?) het kabinet beschikbaar 
stelt vanwege het tijdig afsluiten van deze cao. Daarnaast heeft 
het kabinet toegezegd dat voor 2015 de nullijn wordt losgela-
ten. Berekend is dat deze maatregelen/toezeggingen samen 
voldoende opleveren om 1,5 procent loonruimte te creëren, die 
nodig is om de bij cao afgesproken verhogingen van  
1,2 procent en 0,3 procent na te komen. In mei 2015 is overi-
gens pas bekend wat de beschikbare loonruimte daadwerkelijk 
is. Laten we hopen dat dit scenario werkelijkheid wordt, dan is 
er ook voldoende dekking voor de jaren na 2015.

PErSOONLIJK BuDGET
Om nog even terug te komen op het persoonlijk budget, hierbij 
hebben zowel werkgevers als werknemers zich afgevraagd 
waarom er ‘maar’ vier keuzes zijn en niet meer dan die vier. 
De onderhandelaars zijn overeengekomen het hier voorlopig 
bij te laten. Er moeten nogal wat administratieve handelingen 
uitgevoerd worden om de individuele keuzes vast te leggen 
en bij te houden. Nu nog meer mogelijkheden voor opname 
van het budget te bieden, maakt het ook administratief nogal 
bewerkelijk. Bij de besprekingen voor de volgende cao wordt 
de regeling geëvalueerd. Dan kan alsnog besloten worden de 
regeling aan te passen en mogelijk nieuwe bestedingsdoelen 
toe te voegen.

TaaKBELEID
Ook het taakbeleid blijft de gemoederen bezighouden. Is 
bijvoorbeeld het maximum van 750 klokuren dat besteed 

 Cao voortgezet  
        onderwijs 2014-2015  
    onder de loep



wordt aan contacturen/lessen dwingend voorgeschreven in 
de cao? Dat is nog steeds niet het geval. Scholen zijn daarin 
sinds schooljaar 2004-2005 vrij om hierover op schoolniveau 
afspraken te maken tussen werkgever en werknemers. Taak-
beleid wordt sinds die tijd wel genoemd binnen de cao, maar 
de inrichting ervan, het inhoudelijke aspect maakt geen deel 
meer uit van de cao. Aangezien het als lastig wordt ervaren om 
wijzigingen op het taakbeleid ‘erdoor te krijgen’, hebben veel 
scholen nog een taakbeleid dat afgeleid is van de periode van 
vóór 1 augustus 2004. Eerst moet bij een voorgestelde wijziging 
de PMR instemmen met de wijziging en daarna ook nog eens 
een tweederde meerderheid verkregen worden onder de docen-
ten waarvoor het taakbeleid geldt. En hoewel het een gegeven 
is dat het in ons land op deze manier werkt en we dat ook als 
werkgevers moeten eerbiedigen, is het wel heel bijzonder dat 
werknemers een veto kunnen uitspreken over hoe de regeling 
is waarmee de betaalde taken binnen een school mogen worden 
opgelegd/uitgevoerd. Aangezien het is zoals het is, kan ik nog 
niet zoveel met het hoofdstuk 16 over deskundigheidsbevor-
dering en professionalisering. Binnen mijn schoolorganisatie 
is ook nog steeds sprake van een taakbeleid, waarbinnen de 
schotten tussen de verschillende taakgebieden op zijn mildst 
gezegd nog niet eens semipermeabel zijn. Ik zou graag zien dat 
de nieuwe regeling een-op-een ingevoerd wordt binnen mijn 
school. Echter artikel 16.8 verhindert dat: ‘Bestaande afspraken 

over het taakbeleid blijven in stand en 
kunnen slechts gewijzigd worden met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
7.1 lid 5’. Eerst daarom het taakbeleid 
aangepast zien te krijgen en dan kan 
dit cao-hoofdstuk bij ons werkelijkheid 
worden…

MEEr ruIMTE
Wat mij betreft zou in de volgende cao 
ook opgenomen mogen worden, dat 
een onderhandelaarsakkoord voor een 
nieuwe cao uiterlijk op 1 maart bekend 
gemaakt wordt en dat de integrale nieu-
we cao-tekst er op 1 mei ligt. Dan krijgen, 
ook de wat kleinere, schoolorganisaties 
wat meer ruimte om het nieuwe school-
jaar – rekening houdend met de nieuwe 
cao-onderdelen – voor te bereiden en 
in te richten. Ook werknemers krijgen 
dan meer denkruimte om mogelijke 
consequenties van de door hen te maken 
individuele keuzes te overwegen.

Fokke Rosier

Wilt u meepraten 
over dit onder-
werp? Mail dan 
naar redactie@
cnvs.nl onder 
vermelding van 
‘Cao VO’.

Volg ons ook op Twitter en Facebook! 
@Uitgeverij_Pica
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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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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.

E
x

p
E

R
T

IS
 O

N
D

E
R

w
IJ

S
A

D
V

IS
E

U
R

S

NUR 840

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

pica onderwijsmanagement

POM 2 omslag.indd   1 16-12-13   15:31

OMGAAN 
MET OUDERS

JOSé VAN LOO

pica onderwijsmanagement

OMGAAN 
MET OUDERS

JOSé VAN LOO

O
M

G
A

A
N

 M
E

T
 O

U
D

E
R

S

Een goede samenwerking tussen school 
en ouders draagt bij aan het welbevinden, 
de ontwikkeling en de schoolresultaten 
van de kinderen. Dit praktijkboek maakt 
duidelijk hoe leraren, ouders, intern bege-
leiders, schoolleiders en bestuurders ieder 
vanuit hun eigen taak dit contact kunnen 
vormgeven. Het geeft aan wanneer je op 
elkaar mag rekenen. Het gaat niet om 
een individuele, maar om een collectieve 
verantwoordelijkheid. Hoe zet je die als 
school om in de daadwerkelijke omgang 
met ouders?

Hoe zorgt de schoolleiding er in dit soort 
situaties voor dat:
• het team op één lijn zit en vanuit 

dezelfde visie praktisch handelt?
• er een respectvol klimaat is in de 

omgang met ouders?

• leraren goed luisteren naar ouders en 
een boodschap duidelijk overbrengen?

• een probleem niet escaleert tot een 
conflict?

• duidelijk is wat leraren en ouders van 
de schooldirecteur mogen verwachten?

De taak van het bestuur is te zorgen voor 
een visie op omgang met ouders, professi-
onalisering van personeel, ondersteuning 
bij problemen, behandelen van klachten 
van ouders, juridische procedures en aan-
pak van crisissituaties.

Door de focus te leggen op een goede en 
gelijkwaardige omgang met ouders werkt 
de school aan de realisatie van educatief 
partnerschap.

NUR 840Ouderbetrokkenheid draagt bij aan de 
leerprestaties van leerlingen en aan 
hun motivatie, hun welbevinden en hun 
zelfwaardering.
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fieJosé van Loo werkte als leerkracht, (interim-)directeur in het 
primair onderwijs en opleider, en is nu trainer en mediator. Zij 
verzorgt voor onderwijsteams trainingen Communiceren met ou-
ders. Als mediator bemiddelt zij bij conflicten tussen school en 
ouders en tussen ouders bij echtscheiding.
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Goed onderwijs is en blijft de kerntaak van 
scholen. Toch is de trend dat steeds meer 
ouders als kritische consumenten scholen 
zullen gaan beoordelen op meer dan alleen 
goed onderwijs. Immers, zij vertrouwen hun 
kind, als alles goed gaat, acht jaar toe aan 
dezelfde basisschool.

Dit eist van een school een duidelijk beeld 
van waar ze voor staat, wat de school uniek 
maakt, wat ze wil en kan waarmaken. Hier-
voor is bezinning nodig op de kernvraag: 
waaraan wil de school herkend worden; 
waarin wil ze ‘extra’ goed zijn? Met andere 
woorden, wat is het profiel van de school? 

Schoolprofilering is erop gericht om uit de 
enorme breedte en diversiteit van onder-
wijsactiviteiten een rode draad te halen die 
de verschillende activiteiten bundelt tot een 
eenduidig geheel. Door te zoeken naar die 
rode draad kunnen activiteiten met elkaar 
worden verbonden, zodat zowel intern als 
extern een duidelijk beeld ontstaat van de 
bedoelingen en de kracht van de school.

Dit vooral praktische boek beschrijft hoe 
een schoolteam kan komen tot een helder 
schoolprofiel.

NUR 840
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Edwin Borger heeft ruime ervaring in het onderwijs als schoolleider 
en interim schoolleider. Als zelfstandig adviseur heeft hij zicht op 
de mensen die het onderwijs vormgeven. Hij heeft zich toegelegd 
op het begeleiden, adviseren en coachen van teams, directeuren 
en intern begeleiders. In opdracht van en in samenwerking met 
Scholen met Succes begeleidt hij scholen bij profileringstrajecten.

Het is belangrijk dat de school een duidelijk 
profiel, gezicht en karakter heeft. Op die manier 
onderscheidt ze zich van concurrenten en wordt 
aan toekomstige ‘klanten’ getoond waarom nu 
juist deze school aantrekkelijk voor hen is.
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column

De formatiebesprekingen zijn achter de 
rug. Iedereen weet wat volgend schooljaar 
van hem of haar verwacht wordt. Althans; 
ze weten welke groep ze krijgen. Het 
was even puzzelen, omdat we een halve 
formatieplaats moesten inleveren vanwege 
de teruglopende leerlingenaantallen. We 
hebben evenveel groepen kunnen behou-
den, maar dat betekent wel een stapje 
harder lopen, want de halve formatieplaats 
is in de extra handen gaan zitten, oftewel, 
minder handen in de klas.
Iedereen is blij dat we even veel groepen 
hebben kunnen houden, maar er wordt wel 
gemopperd over de werkdruk. Het is te be-
grijpen als je met minder mensen hetzelfde 
werk moet doen, maar het werk moet wel 
gedaan worden. Vandaar dat ik werkdruk 
en taakbeleid nu al op de teamvergadering 
heb geagendeerd. Normaal doe ik dat pas 
tijdens de vergadering die plaatsvindt op de 
donderdag voor het einde van de zomer-
vakantie.

Ik krijg wel wat commentaar, met name 
van mijn leerkracht groep 8. Zij heeft geen 
tijd voor een teamvergadering. Ze is veel 
te druk met het afscheid nemen van groep 
8 en alle poespas die dat met zich mee-
brengt. Ik heb goed nagedacht over deze 
vergadering en vind het belangrijk dat 
iedereen aanwezig is. Parttimers verplicht 
ik niet, maar nodig ik wel speciaal uit. Die 

komen op één na allemaal, maar maken 
ook bijna allemaal de opmerking dat dit wel 
werkdruk verhogend is.
Als iedereen in de personeelskamer is, 
staat er al een halve stapel ‘Jenga-blokjes’. 
Als opening van de vergadering maak ik de 
stapel compleet. De leerkracht van groep 
acht maakt een cynische opmerking dat 
we natuurlijk allemaal ons steentje kun-
nen bijdragen, maar dat we daarvoor op 
dit moment niet de fut hebben. Ik geniet 
wel van die opmerking, omdat het al een 
beetje in de richting gaat van wat ik met de 
vergadering wil.
Ik laat iedereen om de beurt een blokje uit 
de stapel halen en de stapel van boven aan-
vullen, net zoals de bedoeling van het spel 
is. Als iedereen aan de beurt geweest is, 
staat de stapel nog, maar hij is wel hoger 
geworden. Precies wat ik wil. Vervolgens 
leg ik uit wat ik ermee wil zeggen. Soms 
moeten we taken schrappen (de blokjes die 
uit de stapel gehaald zijn). Telkens komen 

dingen erbij, die de kwaliteit van onze 
school verbeteren (de blokjes bovenop de 
stapel, waardoor de toren hoger wordt), 
maar we kunnen niet alles blijven doen.
Ik heb onze takenlijst in tweeën gesplitst. 
Taken die moeten blijven en taken die 
wat mij betreft geschrapt mogen worden. 
Bovendien heb ik enkele werkgroeptaken 
toegevoegd van vernieuwingen, waaraan 

ik het komend schooljaar wil werken met 
mijn team. Op verzoek van een collega uit 
de onderbouw maken we eerst het spel 
af. Bijna iedereen kan nog een blokje uit 
de stapel halen, maar als de IB-er aan de 
beurt is, stort de stapel in. Ik maak van de 
gelegenheid gebruik om te vertellen dat 
het wel belangrijk is een stevige basis te 
blijven behouden.
Over de lijst met taken die ik eventueel 
wil schrappen, is de meeste discussie. Ie-
dereen begrijpt dat het meelopen met een 
avondvierdaagse of het meehelpen met 
organiseren van Koningsspelen, de kwali-
teit van het onderwijs niet verbetert. Maar 
naar de ouders toe en voor het imago van 
de school vindt men het wel belangrijk om 
dit te blijven doen.
Wanneer ik zeg dat wij een onderwijs-
instelling zijn en dat onderwijs geven 
onze belangrijkste taak is en dat we 
daarmee ons imago ook sterk kunnen 
houden, krijg ik meer medestanders. Op 
het moment dat ik vertel dat leerkrachten 
best uit vrije wil mogen meelopen met de 
avondvierdaagse, maar dat ik het dan niet 
meer opneem in het taakbeleid, is bijna 
iedereen om.
Degene die het langst blijft tegensput-
teren, is mijn collega van groep 8. Zij had 
eigenlijk geen tijd voor de vergadering, 
maar is degene die het meest taken wil 
behouden. Met haar maak ik een afspraak 
om daarover onder vier ogen nog eens 
door te praten. Daarmee gaat ze schoor-
voetend akkoord, als het maar niet meer 
voor de zomervakantie is, want daarvoor 
ze heeft het veel te druk.

Dirk van Boven

Het spel

‘over de lijst met taken die ik 
eventueel wil schrappen, is de meeste 
discussie’
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n januari 1993 wenst toenmalig voorzitter Albert-Jan van Kla-
veren iedereen gezondheid en wijsheid in een onderwijswereld 
die voor een aantal te complex is geworden. Een wens die we 

nu nog kunnen uiten.
Een artikel over Bijbelgetrouw onderwijs in de Schilderswijk opent 
1993, gevolgd door een stuk over allochtonen op school. Hoe 
speels is het lot, als we de rellen in 2014 zien in de Schilderswijk.
Een serie over inspirerend schoolleiderschap zet mensen aan het 
denken. Jan Maasland waarschuwt: “de schoolleider is niet uit op 
macht, maar op optimale dienstbaarheid”. Met vreugde consta-
teert Direct dat de pabo een hbo-plus opleiding wordt. Nog voor de 
Finnen daarop instaken, hadden wij al door dat een goede oplei-
ding cruciaal is. Jan Oskam meldt dat het ‘oude’ kleuteronderwijs 
niet mag verschoolsen. Hoe is dat in die twintig jaar verlopen?
Grappig is de column van januari 1993 te lezen, die een blik in de 
toekomst werpt: de school in 2013. Het begint met de kreet dat het 
pensioen is opgetrokken naar zeventig jaar. Hoe bedoel je geen 
voorspellende mensen bij Direct. Deze regeling noemt de colum-
nist speels de PRUT – pensioensgerechtigde uittreding.
In februari 1993 komt de enquête uit. “Er is weinig vertrouwen en 
veel ongenoegen”, concludeert Bas Smouter. Een paar uitsla-
gen: meer dan de helft zou als directeur stoppen of overweegt te 
stoppen, de salarissen zijn te laag (vindt 70 procent) en er moet 

meer lesvrije tijd komen voor de directeu-
ren. Apart is de zinsnede: ‘resultaat na de 
kaalslag van Deetman en de stofkam van 
Wallage’. Nou, vandaag de dag is dat geluk-
kig allemaal anders (grapje).
Het vakgebied lezen wordt onder de loep 
genomen en de term ‘directe instructie’ 
valt. Professor en pedagoog Wim ter Horst 
treedt op tijdens het congres. “Het gaat bij 
de kwaliteit van het onderwijs primair om 
kwaliteit van leven”, noemt hij. Waar zijn de 
pedagogen van 2014? In maart stemt onze 
vakbond in met een schoolleidersopleiding. 
Een grote stap. Deel 5 van ‘Er is meer dan 
taal en rekenen’ verschijnt. De startwet 
WSNS – de voorloper van passend onder-
wijs – doet de gemoederen oplaaien.
Aardig is, nu de arbodienst vandaag de dag 
meldt dat het aantal uitvallers met psychi-
sche klachten in vijf jaar tijd verachtvoudigd 
is, dat de voorloper van de Arbo een rapport 
publiceert. Zo’n 12 procent van de direc-
teuren staat op afknappen… toen… en nu? 
Conclusie was: haal de directeuren weg 
voor de klas. Vermeldenswaard is het the-
manummer van december 1993. Het gaat 
over pesten. Vijf directeuren vertellen hoe 
ze met pesten en agressie omgaan. Niets 
nieuws onder de zon, toch?
In de nieuwe cao wordt de BAPO-regeling 
vermeld. In 1993 begonnen, in 2013 weer 
afgebouwd. Ook wordt bekend dat er meer 
vrouwen in het management moeten. Die 
13 procent vrouwen kan anders, toch? 
Twee opvallende verhalen: ‘directeur over 
twee basisscholen’ (nieuw fenomeen) en 
‘een schoolleider die RCN-directeur werd’. 
Tot slot: Jos Brink schrijft in de serie ‘Er 
is meer dan rekenen en taal (6)’ en aan 
het eind merkt hij op: “Het heeft weinig zin 
over takken te praten als de wortels droog 
staan.” Veel goeds is er ook te melden, 
maar een kritisch blad als Direct spreekt 
met de mond van de werkvloer en die werk-
vloer wil… het allerbeste voor de kinderen.

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

Chris Lindhout

Chris Lindhout is dit jaar 25 jaar als redacteur verbonden aan Direct. 
Tijd voor hem om achterom te kijken naar waar we ons in al die jaren 
druk over hebben gemaakt. Hij doet verrassende ontdekkingen in de 
archieven van Direct. In acht afleveringen neemt hij ons mee naar de 
goede oude tijd en slaat hij een brug naar de goede hedendaagse tijd.
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e maatschappij waarin we leven verandert, mede als 
gevolg van technologische ontwikkelingen. Het wordt 
steeds evidenter dat de veranderingen waarvoor we 

nu staan ingrijpend van aard zijn. Zo ingrijpend, dat van het 
onderwijs wordt gevraagd andere vaardigheden aan te leren, die 
leerlingen voorbereiden op deelname aan de informatiemaat-
schappij. Het gaat om 21ste eeuw vaardigheden, zoals creativiteit, 
communiceren en samenwerken, maar ook kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen.

INTEGraaL ICT-BELEID aLS KaDEr
Als de samenleving verandert, zal de school moeten mee 
veranderen. Staatssecretaris Dekker heeft in verschillende 
plannen kenbaar gemaakt technologie meer te willen benutten, 

Technologie kan  
onderwijs ondersteunen

weet u nog wanneer de eerste computer op uw 
school zijn intrede deed? Dat was in die tijd nog 
heel bijzonder. Tegenwoordig telt het gemiddelde 
klaslokaal een computer voor de leraar, een paar 
voor de leerlingen en heeft het digibord het aloude 
schoolbord vervangen. Technologie maakt in 
toenemende mate deel uit van ons dagelijks leven, 
binnen en buiten de klas. Nieuwe ontwikkelingen 
maken dat technologie het onderwijs steeds meer 
te bieden heeft. De kunst is om te beslissen wat 
u de school binnenhaalt en wat juist niet. Om u 
te helpen hierin goede keuzes te maken, heeft 
Kennisnet alle trends op een rij gezet in het 
Trendrapport 2014-2015.

bijvoorbeeld om talentvolle leerlingen 
beter tot hun recht te laten komen of om 
onderwijs persoonlijker te maken. In de 
nieuwe akkoorden van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met 
de PO-Raad en VO-Raad speelt ICT ook 
een belangrijke rol. De druk van buitenaf 
om meer met technologie te doen, is 
dus zeker aanwezig. Om niet achter de 
feiten aan te lopen, doen scholen er goed 
aan gedegen integraal ICT-beleid vast te 
stellen, dat als kader kan dienen bij het 
beslissen over het al dan niet toepas-
sen van technologieën. Op die manier 
worden eigen keuzes gemaakt en sluit de 
toepassing van technologieën aan bij het 
onderwijsconcept van de school.

ICT aLS ONDErSTEuNING
De Onderwijsinspectie concludeert in het 
Onderwijsverslag dat scholen nog onvol-
doende slagen in het afstemmen van het 
onderwijs op verschillen tussen leerlingen. 
Dit geldt ook voor het opbrengstgericht 
werken, waarbij gegevens worden benut 
om het onderwijs te evalueren en doelen 
bij te stellen. Uit een meting onder leden 
over de invoering van passend onderwijs 
door CNV Onderwijs blijkt dat leraren 
ondersteuning willen bij het differentiëren. 

D



DaTaGEDrEVEN ONDErwIJS
Learning analytics vormt de motor van 
datagedreven onderwijs. Het is het 
continu meten, verzamelen, analyseren 
en rapporteren van – en over – data van 
leerlingen in hun context. Het doel is het 
begrijpen en optimaliseren van het leren 
en de omgeving waarin dit plaatsvindt. 
Learning analytics maakt adaptief digitaal 
leermateriaal mogelijk. Inzichten worden 
automatisch toegepast om oefeningen 
aan te passen aan het niveau van de 
leerling. Adaptief digitaal leermateriaal 
maakt het eenvoudiger te differentiëren. 
Dankzij learning analytics kun je ook een 
persoonlijke mix van digitale hulpmid-
delen samenstellen, waarmee de leerling 
op optimale wijze onderwijs kan volgen. 
Ook wel de persoonlijke leeromgeving 
genoemd. Deze mix bevat door school ge-
plande of georganiseerde componenten 
en door de leerling zelf geselecteerde, 
geïmproviseerde onderdelen. De per-
soonlijke leeromgeving maakt communi-
catie tussen betrokkenen mogelijk, houdt 
bij waar leerlingen gebleven zijn en kan 
vaststellen welke bronnen het beste aan-
sluiten bij de behoeften van een leerling. 
Het is als het ware een vervanger van de 
schooltas.

DO IT YOurSELf-TECHNOLOGIE
Do It Yourself (DIY)-technologie biedt 
leerlingen de bouwblokken om te knut-
selen met technologie en zodoende te 
ontdekken hoe deze in essentie werkt. 
DIY bereikt dat leerlingen technolo-
gie kritischer kunnen beschouwen en 
creatiever kunnen gebruiken. Leerlingen 
kunnen enthousiast raken en uiteindelijk 
een technische studie kiezen, wat weer 
gunstig is voor de behoefte aan technici 
in onze samenleving. DIY leent zich ook 
uitstekend voor het aanleren van 21ste 
eeuw vaardigheden.

SLIMME SENSOrEN
Onze omgeving bevat steeds meer 
computers met sensoren. Deze slimme 
sensoren verzamelen informatie over 
bijvoorbeeld beweging, geluid of tempe-
ratuur. In het geval van ‘Quantified Self’ 
worden gegevens verzameld over het 
welzijn en gedrag van mensen. Voor het 
onderwijs kan het relevant zijn om te 
meten wanneer leerlingen gefocust zijn 
en of de omstandigheden voor concentra-

Automatisch wordt gedacht aan meer handen in de klas, terwijl 
technologie hier wellicht ook een oplossing kan zijn. Het benut-
ten van ICT als ondersteuning voor het onderwijs zit wellicht nog 
onvoldoende ‘in het systeem’ van leraren en misschien ook wel 
van schoolleiders. Door onbekendheid met het onderwerp kunnen 
vooroordelen en zelfs weerstand bestaan tegenover nieuwe tech-
nologieën. Het rapport beschrijft technologietrends in begrijpelijke 
taal en stelt schoolleiders in staat de discussie met het team op 
een niet bedreigende wijze aan te gaan. Hierbij is het niet de vraag 
óf nieuwe technologieën benut gaan worden, maar welke en hoe.

TrENDS
Kennisnet ziet vier trends die relevant zijn voor het onderwijs. 
Als eerste het ICT-fundament, daarnaast datagedreven onder-
wijs, Do It Yourself-technologie en tot slot slimme sensoren. 
Iedere trend bestaat uit technologieën en per technologie 
worden aandachtspunten genoemd om alert op te zijn. Zo is het 
bij het opstellen van ICT-beleid goed om oog te hebben voor het 
verbinden van het leren buiten met het leren binnen de school. 

Verder moet bedacht worden hoe de school omgaat met de 
eigen apparaten van leerlingen. Daarnaast is het de vraag of de 
school gebruik kan maken van gratis standaardapplicaties of dat 
maatwerk nodig is en of ze in het kader hiervan samenwerking 
met collega-scholen kan zoeken. Bij de keuzes die gemaakt 
worden, dient rekening gehouden te worden met de capaciteit 
van de netwerkinfrastructuur. Een goede verbinding voor alle 
gebruikers is noodzakelijk. Iedere bouwsteen in het digitale on-
derwijssysteem moet goed aansluiten op het geheel en samen-
werken met bestaande componenten. Uitwisseling van gegevens 
moet geen probleem zijn en registratie van gegevens moet niet 
in meerdere systemen te hoeven gebeuren. Aan het verzame-
len van data zit het aspect van privacy. De Wet Bescherming 
Persoonsgegevens moet in acht worden genomen en draagvlak 
onder leerling en ouders voor de gegevensverzameling is nodig. 
Tot slot wordt erop gehamerd dat scholen zelf de regie houden 
bij het aanschaffen van bijvoorbeeld cloud-diensten of learning-
analytics toepassingen. Het advies is om contractuele afspraken 
te maken met leveranciers en duidelijke eisen te stellen.

CLOuD COMPuTING
Voordat de school nieuwe technologieën kan invoeren, moet het 
ICT-fundament op orde zijn. Een van de bouwstenen van een 
goed ICT-fundament is cloud computing. Dit is de verzamelnaam 
voor toepassingen die je via internet kunt gebruiken en waarvan 
de opgeslagen gegevens online beschikbaar zijn. Voordeel is dat 
je de applicaties altijd en overal kunt gebruiken, waar een com-
puter met internetverbinding beschikbaar is. Er zijn standaard 
publieke cloud-diensten, maar ook maatwerk is mogelijk. Daar-
aan hangt wel een prijskaartje. Een cloud-voorziening die aan 
specifieke eisen voldoet samen met collega-besturen of de hele 
sector kan kosten besparen.

‘scholen doen er goed aan gedegen 
integraal icT-beleid vast te stellen’

28 september 2014
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tie optimaal zijn. Op basis hiervan kunnen 
het gedrag of de omstandigheden worden 
aangepast om een doel beter of sneller 
te bereiken. Wanneer slimme sensoren 
gegevens verzamelen over de omstan-
digheden en het gebruik van een gebouw 
spreken we van ‘Smart-Building techno-
logie’. De gegevens kun je benutten om 
capaciteit effectiever te plannen en in 
te zetten en tevens om onderhouds- en 
gebruikskosten te beheersen.

LErarEN BETrEKKEN
Het formuleren van integraal ICT-beleid 
kan niet zonder leraren erbij te betrek-
ken. Welke technologieën wil de school 
inzetten en hoe sluiten deze aan bij de 
opdracht van de school? Welke data 
willen wij verzamelen en wat doen we er-
mee? Het ICT-beleid moet ervoor zorgen 
dat leraren weten welke kant de school 
opgaat en wat van hen wordt verwacht. 
Tevens moet het hen de ruimte geven om 
op hun eigen manier aan de slag te gaan. 
Hierbij hebben zij toegang nodig tot de 
benodigde middelen. Tot slot willen lera-
ren zich gesteund voelen door de school.

ONDErSTEuNING
In zijn brief aan de Tweede Kamer over moderne leermiddelen 
stelt staatssecretaris Dekker dat het onderwijs nog onvoldoen-
de gebruikmaakt van ICT. Het ‘Doorbraakproject Onderwijs en 
ICT’ moet hierin verandering brengen. Het beoogt in samenwer-
king met publieke en private partijen een doorbraak te bewerk-
stelligen, zodat het invoeren van vormen van gepersonaliseerd 
leren versneld wordt gerealiseerd. In het sectorakkoord VO is 
afgesproken dat de VO-raad in overleg met het ministerie een 
ondersteuningsstructuur inricht die uitgaat van de vraag van 
scholen. Het is de bedoeling dat in het binnenkort af te sluiten 
sectorakkoord PO een vergelijkbare afspraak wordt gemaakt. 
De staatssecretaris verwijst in zijn brief voor ondersteuning ook 
naar Stichting LeerKRACHT en School aan Zet.

Petra Overbeek

MEEr INfOrMaTIE
Lees meer in het ‘Kennisnet Trendrapport 2014/2015, 
technologiekompas voor het onderwijs’ via http://innovatie.
kennisnet.nl/trendrapport. De Kamerbrief over moderne 
leermiddelen vindt u op de website van de Tweede Kamer 
onder Kamerstukken.
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en kind en een school zijn niet te bevatten in een cijfer. Zie 
een kind als geheel, maar ook een school en een bestuur 
als geheel. Wanneer gaan leerkrachten nu zelf eens aan 

de bel trekken, dat wat er nu wordt gezegd (sturen op data), een 
eenzijdige manier is van kijken naar onderwijs?
Wanneer kijken we weer naar de basis op de basisschool? Wan-
neer zien we het kind, maar ook de leerkracht, de schoolleider, de 
ouder, het bestuur als mensen in het onderwijs? De gehele mens 
bestaat uit meer dan cijfers, waarbij met de relatie een grote rol 
speelt. 
Natuurlijk is het mooi om een deel (vooral de kennis) goed te 
bekijken, onderzoekend leiderschap te promoten, in te haken 
op competenties van leerkrachten, schoolleiders en bestuur. 
Natuurlijk is het goed om scores goed in de gaten te houden en te 
bekijken waar het vandaan komt, hoe we een en ander in de ga-
ten houden, welke interventies er worden gepleegd en welke 
acties er gedaan moeten worden. Ik sta helemaal achter het 
gedachtegoed van handelingsgericht. Kijken naar de onder-
wijsbehoefte. Ouders meenemen in het proces. Kindge-
sprekken houden. Goed is ook het doelgerichte werken en 
te evalueren. Toch wordt er iets fundamenteels vergeten 
bij het onderzoekend leiderschap en de regelingen die 
Sander Dekker en Jet Bussemaker doorvoeren. Dan heb ik het nog 
niet over het gemiddelde omhoog schroeven.
Albert Einstein heeft ooit eens gezegd: “Niet alles wat we meten 
is waardevol, en niet alles wat waardevol is, is meetbaar.” Daar 
zit ‘m nu de crux.  Meten, datagestuurd handelen en het beoor-
delen van kwaliteit aan de hand van cijfers. Ook het ministerie 
van Onderwijs stuurt aan op data en geven daar hun oordeel aan 
of een school zwak is of zelfs excellent. Daarin wordt te eenzijdig 

gemeten. Als een school drie keer op rij een onvoldoende scoort 
op de Cito-eindtoets (die daarvoor oorspronkelijk nooit bedoeld 
is om scholen te beoordelen!) van groep 8, krijgt die school het 
predicaat ‘zwak’. Dat wil niets zeggen over de school, de kinderen 
en de leerkrachten op dat moment.
Je kunt niet strikt houden aan gemiddelden van een groep en dat 
doortrekken naar een landelijk gemiddelde. Er zijn vele niet meet-
bare oorzaken, omgevingsfactoren, kenmerken van leerkrachten 
en leerlingen die niet beïnvloedbaar zijn. Dan moet je meer aan-
sturen op de groei. Wat is dit gegroeid, wat is deze klas gegroeid?

Wanneer staat het onderwijs    zelf op?

Dan is er nog iets heel anders: de dage-
lijkse praktijk. Wat is een goede leraar? Is 
dat de leerkracht die bikkelhard lesgeeft, 
geen ruimte geeft en alleen gaat voor 
het resultaat? Of is dat de leerkracht die 
meebeweegt met de leerlingen, luistert 
naar hun verhaal, contact zoekt, ruimte 
geeft en daarbij ook op de goede manier 
de instructie weet te hanteren? En wat 
als de ADHD’er zijn dag niet heeft? Of de 
autist heeft niet gerekend op de invaller? 
De zwangere leerkracht moet worden ver-
vangen en de scores dalen? Leerkrachten, 
schoolleiders en bestuur moeten voort-
durend anticiperen op bepaalde situaties. 
Luisteren, handelen, beslissingen nemen, 
razendsnel, want de klas gaat verder, de 
dag gaat door. Daarin ligt een basis van 
vertrouwen en veiligheid. Naast rekenen, 
taal, spelling en begrijpend lezen, spelen 
kinderen buiten en gebeurt daar weleens 
wat, dat na de pauze wordt besproken. In 
een kleuterklas plast een kind weleens in 
zijn broek tijdens de kringactiviteit. Er zijn 
factoren waarop je weinig invloed hebt, 
maar het is wel belangrijk om daarvoor de 
tijd te nemen.

Pedagogisch klimaat is geen normindica-
tor van de inspectie. Maar wel het belang-

‘Niet alles wat we meten is  
waardevol en niet alles wat  

waardevol is, is meetbaar’

E



rijkste voor kinderen in de basisschool. 
Het is niet te vatten in data. Je kunt dit 
niet middels een Master SEN of cursus 
leren. Het is iets dat door samenwerking, 
bespreken, evalueren, leren van elkaar, 
klassenconsultatie te leren is. Al heeft de 
een dit van nature meer in de vingers dan 
de ander.
Onderwijzers in Nederland, sta op en ga 
niet meer in op deze pure cijfermatig-
heid. Het is een slechte ontwikkeling om 
alleen rekenen, taal, lezen en spellen te 
beoordelen als kwaliteit van een school. 
Word wakker en laat zien dat een kind ook 
zelfstandigheid leert, samenwerken, leren 
presenteren, vreugde beleeft samen met 
klasgenoten, etc. Dat is namelijk het echte 
leven.

Tot slot: Behoud de goede dingen, zaken 
die werken, zoals handelingsgericht 
werken en een onderzoekende houding, 

Wanneer staat het onderwijs    zelf op?

i

reageren
wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Mail dan de 
redactie van Direct via redactie@cnvs.nl. wij stellen uw 
reactie op prijs!

maar vergeet niet dat er meer is dan cijfertjes en analyse. Bij de 
vervolgacties is het gigantisch belangrijk om het geheel te bezien. 
Welke omgeving? Wat heeft dit kind thuis? Hoe kan dit kind zich 
op de beste manier ontwikkelen, sociaal en op het gebied van ken-
nis en vaardigheden? Hoe kan een kind leren met zijn verantwoor-
delijkheden om te gaan? Niet afrekenen, maar onderzoeken. Niet 
als zwak betitelen, maar koppelen aan een andere school, zodat 
van elkaar geleerd wordt. Niet afstrepen, maar de school als ge-
heel bekijken. Stop met scherpe scheve beoordelingen en bekijk 
hoe de school in zijn geheel werkt. En... laat elke inspecteur op 
dezelfde manier naar een school kijken. Laat hen de goede dingen 
benoemen en kijken hoe minder goede dingen beter gedaan kun-
nen worden. Dan zijn we met elkaar bezig, in goede harmonie, 
lerend van elkaar.

Hanneke de Frel School leider, CBS prinses Maxima, Berkel en Rodenrijs.



MR Partnerschap

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

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

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

Uw partner in training en advies
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MEEr INfOrMaTIE
Meer informatie vindt u op www.mkbasics.nl/bezava.

e gevolgen op een rij.
•    Na twee jaar ziekte blijft u bij instroom in de WGA 

dus betalen, tien jaar lang.
•  Dit geldt ook voor mensen die in 2010 al ziek zijn geworden 

en na 1 januari 2011 ziek uit dienst zijn gegaan.
•  Ex-medewerkers die zich binnen 28 dagen na einde contract 

ziek melden, worden u ook toegerekend (zowel voor ziekte-
wet als WGA)

•  Deze nieuwe wetgeving is op 1 januari 2013 van kracht ge-
worden. Heeft u iedereen in beeld?

U kunt de begeleiding van deze ex-medewerkers zelf regelen.

STarT MET CONTrOLE
De instroom in de WIA is gelukkig geen schering en inslag, maar 
het zal u maar overkomen. De instroom in Ziektewet en WGA 
kan u al snel enkele tonnen gaan kosten. Heeft u dit risico afge-
dekt? Het start met de controle van de UWV-overzichten van uw 
instroom in de ziektewet, die u reeds heeft gehad. Controleert u 
vooral ook uw WGA gedifferentieerde premienota’s die u in het 
derde kwartaal van dit jaar weer gaat ontvangen.

KOM IN aCTIE
De overheid wentelt deze (financiële) verantwoordelijkheid meer 
en meer af op werkgevers. Dit betekent dat u in actie moet 

komen. Stilzitten is geen optie. Dit zijn de 
stappen die u in ieder geval kunt nemen.

1.  Completeren van werknemers over-
zichten en ziek uit dienst administratie.

2.  Doorlichten van het huidige verzuim-
beleid.

3. Inventarisatie vangnetters.
4. Aanname procedure.
5.  Aanpassen van de arbeidsovereen-

komsten.
6. Vaststellen van de belastbaarheid.
7. Vaststellen van recht op regres.
8. Re-integratieverslag(en) beschikbaar.
9. Contractuele borging dienstverlening.

drs. Rik Nijkamp, directeur mkbasics.nl

werkgevers lopen door de modernisering van de ziektewet 
forse risico’s. Zij draaiden al op voor de kosten van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun vaste 
medewerkers, sinds 1 januari 2013 is dit ook het geval bij 
tijdelijke krachten (flexwerkers). al heeft u een werknemer 
slechts twee dagen in dienst en hij wordt ziek, dan heeft u ook 
gedurende twaalf jaar een financieel risico.

Verplichte  
(financiële) kost

D



door Chris Lindhout
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“Dit jaar wordt dus het jaar van het passende onderwijs?” Marjolein 
gooit die vraag tijdens de lunch zomaar tussen de boterhammen.
“Ik denk het wel… nee, ik weet het wel zeker”, antwoord ik als goede 
directeur.
Het wordt stil en iedereen kauwt, misschien wel op een goed vervolg.

“Weet je wat ik ervan begrepen heb,” gaat Arjan door, “dat het woord 
‘passend’ eigenlijk alleen op het budget slaat.” 
Ik kijk hem verbaasd aan en wil beginnen met een verhandeling over 

idealen als ‘alle kinderen in de wijk naar dezelfde school’ en ‘ook 
opgroeien met hen die anders zijn’, maar Suzan, die dit jaar met 35 
kinderen in groep acht aan de slag mag, is me voor. “Passend bete-
kent voor mij dat ik ze allemaal in het lokaal krijg.”
“Ik noem het weleens onpasselijk onderwijs”, haakt Arjan erop in.
Licht gegrinnik vult de ruimte. Weer valt er een stilte en ditmaal heb 
ik niet de neiging die te verstoren. Ik denk na en ik begrijp dat, on-
danks alle gelden die gestoken zijn in de voorbereiding, de leerkrach-
ten niet helemaal overtuigd zijn van deze exercitie. Misschien is de 
timing niet zo gepast, nu leerling-terugloop aan de orde van de dag is 

en vele leerkrachten zich te pletter werken 
om aan alle eisen te voldoen.

“Weet je…” Agnes onze oudste, die in de 
loop der jaren steeds minder is gaan zeg-
gen, neemt het woord. Iedereen kijkt op, 
want als Agnes iets zegt, snijdt het meestal 
hout. “Het is niks nieuws.” Monden vallen 
open. “Alle leerlingen krijgen al eeuwen-
lang passend onderwijs. Let maar eens 
op als je ze lesgeeft. Ze pikken er datgene 
uit wat ze nodig hebben. Wat wij de laatste 
jaren fout doen, is dat we ze allemaal over 
één kam scheren en als ze dan op, volgens 
ons ongepaste wijze reageren, dan hebben 
wij een probleem. Niet het kind… wij.”
“Dus er verandert niks”, vraagt Marjolein 
die het gesprek begonnen is.
“Helemaal niks, hooguit in het systeem, 
maar dat is zijn afdeling.” Agnes kijkt me 
mild spottend aan.
“Maar…”, sputter ik.
“Ik hoop,” vervolgt ze, “dat er een nieuwe 
verandering komt.”
‘Nee, niet nog eentje’ hoor ik iedereen in 
stilte roepen.
“Eentje waarbij we echt passend onderwijs 
gaan geven. Onderwijs dat past, niet alleen 
bij de uitvallende SO-tjes en SBAO-tjes, 
maar dat past bij ieder kind.” Ze kijkt op 
hetgeen betekent dat ze iets heel be-
langrijks gaat zeggen, weten we. “Zonder 
afrekencultuur en toetsregiem.”

Ik kijk haar weer aan en door de schit-
tering in haar ogen raakt ze een snaar in 
mijn ziel. Ja, dat wil ik eigenlijk ook. Ik 
zal er op passen dat dát gaat gebeuren, 
alhoewel alles me zal gaan tegenwerken. 
Onderwijs dat past bij ieder kind, bij de 
verkreukelde, bij de gebutste, de hoog-
begaafde, maar ook bij de gewone leerling 
en leerkrachten die daarvoor gaan.

Past het  
onderwijs?
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Gedicht
korte berichten

Verschijningsdata

Wilt u uw team verrassen met een gedichtenbundel van Chris 
Lindhout? Mail voor meer informatie of om de gedichtenbun-
dels te bestellen naar bundelschrislindhout@live.nl.

Gedichtenbundels

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

Doe mee aan Direct

Direct 2014 

Editie 7   25 oktober
Editie 8  14 november

Onaangepast
Hij paste niet in het systeem,
school was een brug te ver.

Een slechte leerling zeiden ze,
maar Einstein, hij kwam er.

De school was voor hem niet gebouwd,
hij wist niet wat hij er deed.

Bewegelijk en lastig dat was hij,
die Charley Chaplin heet.

Hij zat er maar, keek om zich heen,
wat moest hij hier nu mee?

Krabbelde wat lijnen op papier,
dat was wat Dali deed.

Ik wens en hoop dat er op school
onaangepasten lopen.

Zij geven de wereld vaak een kleur,
breken structuren open.

Anders dan anders, dan ’t systeem,
door ons vaak afgewezen.

Koester die kinderen, zij zijn het 
die durven anders te wezen.

Chris Lindhout

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

inventariseren en analyseren van 

de arbeids-risico’s. Ook kunt u 

met de Arbomeester een plan van 

aanpak maken waarin u beschrijft 

welke acties u gaat ondernemen.

IS HET VEILIG 
OP UW SCHOOL?

ARBOMEESTER.NL



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


