
 Toets of advies in de studieadvisering

Het taakbeleid in de nieuwe cao

Duurzaam bouwen in het onderwijs

Wat staat er in de sectorakkoorden?

vakblaD voor scHoolleiDers

8
november 2014, 8e jaargang

Passend onderwijs:

Hoe geef je als schoolleider  
de juiste toon aan?



inhoud

2 november 2014

08
08
10
11
12
18
24
29
32

Zorgt passend onderwijs voor herrie of harmonie in je team? 
Verslag van de themadag van CNV Schoolleiders.

Hoe geef je als schoolleider de juiste toon aan? 
Inleiding door Yvonne Vaes, bestuurslid CNV Schoolleiders.

Jay Marino over professioneel lerende gemeenschappen
Een kort interview met de spreker op de CNVS Themadag.

Toets of advies
Wat is in het belang van de leerling?

Duurzaam bouwen aan onderwijs
De St. Josephschool in Leiden is duurzaam gebouwd.

‘Er is altijd sprake van maatwerk’
De CNV Onderwijs Academie ondersteunt schoolleiders.

Wat staat er in de sectorakkoorden?
Uitdagend en toekomstbestendig onderwijs dat inspeelt op talenten.

Training van vakbondsleden in het onderwijs in Honduras
Om leraren te versterken in hun onderhandelingen.

rubrieken
04  Korte berichten

07  CNVStandpunt

15 Open Mind

16 Vraag & antwoord

22 Boeken

23 Mijn school

27  Column Dirk van Boven

28 Er was een tijd…

34 Column Chris Lindhout

35 Korte berichten



directiefcolofon

3november 2014

Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders en  
is bestemd voor leidinggevenden in het primair  
en voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs.

Hoofdredactie: Robert Pinter
Redactie: Martin de Kock, Fokke Rosier,  
Chris Lindhout 
Eindredactie: Froukje Meerman
Voor contact: Sonia Piccirillo, redactie@cnvs.nl

Bureau CNV Schoolleiders
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
E-mail: info@cnvs.nl

Directieadvies leden CNV Schoolleiders:
Ed Weevers
(030) 751 10 04
E-mail: helpdesk@cnvs.nl

Advertenties: Recent BV
(020) 330 89 98
opdrachten@recent.nl

CNV Schoolleiders Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

Opmaak: FIZZ marketing en communicatie, Meppel
Druk en afwerking: Ten Brink, Meppel
(0522) 24 61 62

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

32

24

Geachte collega,

Voor uw ligt de nieuwe editie van Direct. Uiteraard kijken wij in deze editie terug op ons 
jaarlijkse evenement, de CNVS Themadag die op 6 november plaatsvond in Breukelen.
Zonder te overdrijven, kunnen wij stellen dat het een geslaagde dag is geweest. Mocht u 
niet aanwezig zijn geweest, dan kunt u in dit nummer toch iets van die sfeer meeproeven.
Natuurlijk hebben wij ook aandacht voor andere zaken, zoals u dat van ons gewend bent, 
waaronder de sectorakkoorden, duurzaam bouwen en het bezoek van CNV aan Honduras.
Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheid om zelf materiaal aan, bij of voor te dragen 
voor een toekomstige editie van ons blad. Uiteindelijk zou het fijn zijn om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen om zodoende elkaar te informeren over onze onderwijswereld. 
U kunt uw ideeën delen via redactie@cnvs.nl.

Wij als redactie hopen dat dit nummer van Direct u net zoveel plezier bezorgd tijdens het 
lezen, als wij hebben gehad met het maken ervan.

Namens de redactie,

Robert Pinter

18
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korte berichten

Hoe geef ik als schoolleider de juiste toon aan?
CNVS-bestuurslid Yvonne Vaes heeft een openingstoespraak gegeven op de themadag van CNV School-

leiders. Lees de hele inleiding op pagina 10.

Agenda
PrOEfLOKAAL
20 januari 2015
Hogeschool Utrecht, Amersfoort

De CNV Onderwijs Academie orga-
niseert het Proeflokaal voor alle 
leidinggevenden in het basis-, voort-
gezet en speciaal onderwijs. Tijdens 
deze middag bieden wij interes-
sante korte workshops aan, waarbij 
u actuele informatie krijgt op het 
gebied van medezeggenschap. Bij dit 
Proeflokaal zijn trainers en adviseurs 
aanwezig om ter plaatse uw vragen 
te beantwoorden. Verder kunt u net-
werken met andere collega-leden. 
Deelname is gratis. Kijk voor meer 
informatie of om u aan te melden 
op www.cnvo.nl/proeflokaalleiding-
gevenden.

NOT
27 t/m 31 januari 2015
Jaarbeurs Utrecht

De Nationale Onderwijstentoonstel-
ling (NOT) is dé vakbeurs voor pro-
fessionals in kinderopvang, primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en 
het middelbaar beroepsonderwijs.

Honderden exposanten brengen je 
het nieuwste uit de markt. Maar er 
is meer! Naast al deze innovaties 
doe je op de NOT heel veel kennis 
op in het inhoudelijke programma 
en kom je vol inspiratie weer op je 
werk. Bezoek ook de stand van CNV 
Onderwijs!
Een gratis toegangsbewijs vraagt u 
op via www.not2015.nl.

Op woensdag 8 oktober is in Utrecht de 
Leergang Professioneel Meesterschap 
van start gegaan. Dit is een traject dat 
speciaal bedoeld is voor jonge, startende 
leraren. Het doel is om ze, in deze vaak 
lastige fase van hun carrière, wat extra 
begeleiding te geven. Dit gebeurt tijdens 
tien bijeenkomsten in de vorm van een 
workshop door ervaren collega’s van 
de Academie of de afdeling Beleid. Ook 
wordt intervisie aangeboden. Voor dit 
laatste zijn een stel young professionals 

(tussen de vijf en tien jaar werkervaring) 
geselecteerd en opgeleid.
Initiatiefnemers en organisatoren Diede-
rik Brink en Melanie de Zeeuw zijn heel 
tevreden met het resultaat van de eerste 
bijeenkomst. Samen met collega Lotte 
Freyee ontvingen zij de enthousiaste 
groep in de Utrecht.

Meer informatie over de Leergang Pro-
fessioneel Meesterschap is te vinden op 
www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap

Begrotingsbrief
CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders 
hebben, net als ieder jaar, een brief 
gestuurd aan de fracties in de Tweede 
Kamer als reactie op de begroting van 
het ministerie van Onderwijs. 
Dit jaar was er niet veel om op te 
reageren, omdat de minister met een 
vrij beleidsarme begroting is gekomen. 
Er waren simpelweg weinig initiatie-
ven. Dit zorgt ervoor, volgens CNVO en 

CNVS, dat de onderwijssector nu zelf 
meer aan zet is. Er moet vooral aan-
dacht zijn voor professionele ruimte en 
ontwikkelingen.

Er is in de brief nog wel een com-
pliment gemaakt voor de bijzondere 
aandacht voor de positie, ontwikkeling 
van en aandacht voor schoolleiders in 
de onderwijsbegroting.

Start Leergang Professioneel Meesterschap
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CNV Onderwijs heeft met veel succes een groot evenement 
georganiseerd in Beeld & Geluid, het mediamuseum in Hil-
versum. Op zaterdag 1 november kwamen bijna tweehon-
derd jongeren naar de ‘Energizer’ om geïnspireerd te raken 
door boeiende sprekers, workshops te volgen en elkaar 
en de vakbond te leren kennen. Dankzij de grote opkomst 
en het enthousiasme is het evenement een groot succes 
geworden.
Mocht u, als schoolleider, veel jonge leraren in uw team 
hebben, dan kunt u ze wijzen op het initiatief Jonge Am-
bassadeurs – sporadisch meedenken en deelnemen aan 
activiteiten, de Leergang Professioneel Meesterschap met 
workshops en intervisie voor starters en de Stuurgroep 
Jong, dat actief een jong geluid in de vereniging laat horen.

Starters Event ‘Energizer’ een 
groot succes

Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan onze 

stand op de NOT van 27 t/m 31 januari in de 

Jaarbeurs. De NOT is de grootste vakbeurs voor 

professionals in het PO, VO en MBO. Dit jaar staan 

we direct bij de ingang met onze inter actieve 

CNV Onderwijsstand. Ons thema is dit jaar: 

Wat is jouw Superkracht?!

Op onze stand:

• ontdek je jouw kracht door onze test in te vullen

• ontvang je een gratis Tote bag met onderwijsquote

• kun je onder het genot van een heerlijk kopje koffi e 

 terecht met al je vragen

• mag je een superfoto laten maken

Gratis toegang 
NOT 2015
Dé beurs voor en door 
onderwijsprofessionals

Schrijf je nu gratis in via 
www.not2015.nl

2014-0105 NOT 2015 advertentie SJ halve pagina.indd   1 13-11-14   10:10

Direct 2015 
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Ontmoet schoolleiders ver weg  
en leer van elkaar

Een onvergetelijke reis en verdieping in je vak. Samen ga je aan de slag met thema’s als: 

teambuilding, leiderschap en strategisch schoolmanagement. Je draagt bij aan kwaliteit van 

onderwijs in een ontwikkelingsland én op je eigen school. Reken maar dat je veel inspiratie krijgt 

voor jouw leiderschap!

Ook twee weken naar één van de landen: Kenia, Oeganda, Ethiopië, Malawi of Ghana? 

Kijk op www.edukans.nl/werelddocent

Geef je vóór 15 februari op voor 
Werelddocent 2015

“Het programma Werelddocent is een boost 

voor je motivatie, voor je vak en je creativiteit. 

Het relativeert de dingen waar je je druk 

over maakt.” 

14109_EDU_WD_adv Direct Schoolleiders.indd   1 14-10-14   15:17
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rob Bovee  Bestuurslid CNV Schoolleiders

Arbeidsvoorwaarden én  
communicerende vaten

Nu er sprake is van een nieuwe cao Primair 
Onderwijs, wil ik er één aspect uitlichten. 
Al jaren spreken we over het verminderen 
van werkdruk. Werkers in het onderwijs 
hebben het druk, te druk! Over de gehele 
linie van het Nederlandse onderwijs ligt er 
bij deze werkers structureel te veel op het 
bordje. Een van de genoemde mogelijke 
oorzaken is onder andere dat de overheid 
te veel heeft bezuinigd en er is een aanna-
me dat een te groot deel van het geld niet 
in het primaire proces terechtkomt. Vervol-
gens is een andere aanname dat leraren 
steeds meer lessen moeten geven aan 
steeds meer leerlingen tegelijk. Daarbij 
komt de toenemende verantwoordingsdruk 
door de afrekencultuur, een steeds grotere 
berg administratie en een substantieel deel 
van de werktijd voor allerlei vormen van 
vergaderingen.
De wet van de communicerende vaten 
uit de natuurkunde leert ons dat in open 
vloeistofreservoirs, die voor de vloeistof 
onderling onder het vloeistofniveau zijn 
verbonden, het vloeistofpeil altijd even 
hoog staat. De vaten communiceren met 
elkaar; ze staan met elkaar in verbin-
ding. Zodra er een verstoring van het 
vloeistofpeil optreedt, kan er daardoor 
een uitwisseling van vloeistof plaatsvin-
den, zodat het evenwicht wordt hersteld. 
De wet is alleen van toepassing op open 
vaten, waarin zich een homogene vloeistof 
bevindt die aan een gelijke zwaartekracht 
onderhevig is en waarboven een gelijke 
luchtdruk heerst. De snelheid waarmee de 
vloeistofniveaus aan elkaar gelijk worden 
gemaakt, hangt af van de doorstroom-

opening van de verbinding en de viscositeit van de vloeistof. De 
wet is gebaseerd op het natuurkundige feit dat in deze situatie 
de druk in de vloeistof gelijkelijk is verdeeld. Als wij werktijd 
eens beschouwen als communicerende vaten; lestijd en niet-
lestijd beschouwen als vloeistoffen. Jaren geleden is de lestijd 
via de cao gelimiteerd tot 930 uur op jaarbasis. Daarnaast zijn er 
taken die min of meer voortkomen uit het lesgeven en voor dit 
artikel even buiten beschouwing worden gelaten. De communi-
cerende vaten hebben een volume. Wij voeren decennia 930 uur 
als standaard in en gooien vervolgens andere (niet) belangrijke 
zaken in de communicerende vaten erbij. Vervolgens maken wij 
berekeningen om ervoor te zorgen dat alles past binnen de 1.659 
uur die wij normjaartaak noemen. De vaten hebben een omvang 
van 1.659 uur; groter is het volume niet. De eerste vloeistof is 930 
uur, omdat we dit vastgelegd hebben in de cao. Daarnaast komen 
andere (niet) belangrijke zaken. Het afgelopen decennium zijn er 
steeds meer andere (niet) belangrijke taken bij gekomen, zoals 
de effecten van passend onderwijs. Niet erg en voor kinderen 
uitermate belangrijk.

Nu kom ik terug op het volume van communicerende vaten. 
Steeds vloeistof erbij gooien, heeft het effect dat het overstroomt. 
Wat doet een leek: stoppen met vloeistof toevoegen en zoeken 
naar alternatieven. Hier gaat het mis. Het substantiële deel van 
het lesgeven wordt niet naar verhouding in mindering gebracht. 
Taken komen erbij en er gaat nergens iets af. Dan heb je bij com-
municerende vaten een ‘overloop’ en in onderwijs ‘werkdruk’. 
Het wordt tijd om de 930 uur die is vastgesteld voor het lesgeven 
in het komende jaar bespreekbaar te maken. De gemiddelde 
werker in het primair onderwijs in Nederland geeft meer les, dan 
zijn collega’s in de landen om ons heen. Dat is wat CNV Schoollei-
ders betreft onderwerp van gesprek en nader onderzoek, omdat 
het verminderen van werkdruk anders blijft bij rommelen in de 
marge. Dat komt de kwaliteit van onderwijs zeker niet ten goede.

‘Werkers in het onderwijs  
hebben het druk, te druk!’ 
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olgens de autoradio was het een gewone spits. Dat 
betekende dat de veertig minuten extra reistijd vol-
doende moesten zijn om de opening van de themadag 

om 10.00 uur te kunnen meemaken. Dat lukte net. De zaal was 
goed gevuld met ruim honderdvijftig schoolleiders uit den lande 
om geïnspireerd en bijgepraat te worden. Nadat Robert Pinter, 
voorzitter van CNV Schoolleiders, de dag had geopend, zette 
CNVS-bestuurslid Yvonne Vaes de toon (lees meer op pagina 10, 
red.).

ENTErTrAiNMENT
Daarna begon de inleiding op het thema ‘Passend onderwijs: 
herrie of harmonie in je team?’ van Richard de Hoop van De 
Hoop entertrainment. Dat woord ‘inleiding’ is ver ontoereikend 
om aan te geven wat hij deed. ‘Voorstelling met leermomenten’ 
is iets wat meer in de buurt komt. Wat dat betreft klopte dat 
woord ‘entertrainment’. Voor ik het wist, werd ik omgeven door 
een muur van prettig aandoend geluid, wat je ook wel lied kunt 
noemen. Zelden een zaal zo snel wakker zien worden en zo snel 
de filedip zien vergeten.
Met de metafoor ‘orkest’ gaf hij ons inzicht in wat een team is 
en kan zijn. Ieder mens speelt zo zijn eigen partijtje mee in het 

team. De functionele en hiërarchische 
rol hebben we in het onderwijs keurig 
voor elkaar. Registers bewaken dit en 
protocollen, afsprakenlijsten, functione-
ringsgesprekken, 360 graden feedbacks 
en competentieprofielen houden dat in 
de gaten, maar ieder mens brengt ook 
zijn eigen karakter mee en hoe ga je 
daarmee als schoolleider, maar ook als 
team, om?

iNSTrUMENT ALS KArAKTEr
De karakters van mensen werden uitge-
beeld door muziek- 
instrumenten. Ieder instrument was 
een ander karakter. “Je bent niet een 
instrument, maar je bespeelt een instru-
ment”, gaf De Hoop ons mee. De dirigent 
(schoolleider) luistert en kijkt. “Zie je de 
oogjes stralen van je mensen?”
“Kennis van de kwaliteit van je spe-
lers (beginner, gevorderd en excellent) 

De jaarlijkse landelijke themadag van CNV Schoolleiders heeft op donderdag 6 november ruim 
honderdvijftig schoolleiders uit het hele land getrokken naar Breukelen, die zich wilden laten inspireren 
door bewogen sprekers als richard de Hoop en Jay Marino. redacteur Chris Lindhout doet verslag van 
deze toonzettende dag.

V

Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team?
Themabijeenkomst CNV Schoolleiders
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THEMA
herrie of   

harmonie?bepaalt mede je keus voor welk stuk je 
gaat spelen (doelen)”, was een andere 
wijsheid die we meekregen. Ook werd de 
kernkwaliteitenkwadrant opgevoerd en 
toegelicht in het kader van het bespelen 
van het orkest. “Let op,” hield hij ons 
voor, “dat beginners vaak in de valkuilen 
en in de allergie terecht komen.” Oudere 
leerkrachten zijn meer in evenwicht. De 
expressie en passie, waarmee Richard de 
Hoop ons meevoerde in zijn denkwereld, 
bracht een ieder tot op het puntje van de 
stoel.
“Een team bestaat uit mensen met daad-
kracht, denkkracht, gevoelskracht en 
wilskracht”, vervolgde hij. “Een juiste do-
sering zorgt voor evenwicht in je team.”
“Om samen in een orkest (team) te 
kunnen spelen, moet je de vaardigheid 
hebben om te luisteren naar elkaar, af 
te stemmen op elkaar en te spelen met 
elkaar. Veel oefenen dus en goed op 
die ander letten. Een team gaat kapot 
aan gebrek aan vertrouwen, angst voor 
conflicten, gebrek aan betrokkenheid, 
vermijden van verantwoordelijkheid en 
te weinig aandacht voor de resultaten. 
Door roddel, elkaar niet informeren en 
de afspraken niet nakomen valt een team 
uit elkaar.” Het begrip: de emotionele 
bankrekening komt langs (Gordon: ‘deze 
wordt gevuld door complimenten, elkaar 
echt serieus nemen en de afspraken 
nakomen’).

HArMONiEUS
Door de humoristische wijze van presenteren met spot en 
zelfspot en de muzikale insteek vloog de tijd voorbij. Het lied 
‘Help me if you can’ was een soort muzikale samenvatting die 
ontroering in de zaal teweegbracht. Met een gemeenschappe-
lijk zingen werd een ieder naar de lunch geleid. De lunch was 
prima verzorgd en er waren aparte tafels, waar je info kon krij-
gen over het Schoolleidersregister en de Stichting Leerkracht. 
Natuurlijk werden oude vriendschappen vernieuwd en onder 

het eten ervaringen van ons mooie beroep gedeeld.
’s Middags vonden de workshops plaats, die allemaal in het 
teken stonden van passend onderwijs. Met nog een restje adre-
naline in de aderen van het morgenprogramma liepen ook die 
harmonieus. Na de afsluiting van voorzitter Robert Pinter kon 
iedereen terugkijken op een goede themadag. Op de autoradio 
werd gezegd dat er een gewone avondspits verwacht werd, 
zodat een ieder weer op zijn geplande tijd thuis was. Thuis met 
een hoofd vol muziek, vol harmonie en geen herrie. 

Chris Lindhout

Kijk voor meer informatie over entertrainer Richard de 
Hoop op www.richarddehoop.nl.

‘om samen in een team te kunnen 
spelen, moet je de vaardigheid hebben 
om te luisteren naar elkaar’
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k ben een trompet… en ook een viool. Mijn trompetje 
blaast soms te hard… door mijn enthousiasme, waardoor 
ik mensen overstem of overlaad met ideeën. De harpen in 

mijn team raken dan letterlijk en figuurlijk een beetje ontstemd. 
Gelukkig ben ik ook viool en weet ik geregeld de gevoelige snaar 
te raken, maar violen zijn niet altijd prestatiegericht en daarvan 
worden piano’s weer niet vrolijk.
Collega-schoolleiders herkennen de uitdaging, hoop ik. Je 
neemt jezelf als persoon mee in een team met al je kwaliteiten 
en valkuilen. Hoe zorg ik als schoolleider ervoor om de juiste 
toon te treffen, niet teveel op de muziek vooruit te lopen, de vro-
lijke noot erin te houden, te zorgen dat we toch enigszins in de 
maat lopen (welke maat bepaal je voor een gedeelte zelf, maar 
ook voor een belangrijk deel de omgeving; overheid, inspectie, 
maatschappij, ouders en naar ik vooral hoop… kinderen). Hoe 
zorg ik als schoolleider ervoor mensen uit te dagen om hun 
instrumenten steeds virtuozer te bespelen? Allemaal ten gunste 
van kinderen en onze organisatie.

Een hele uitdaging met alles wat er op ons pad komt van pas-
send onderwijs tot een nieuwe cao, waarvan ook CNV School-
leiders iets vindt. In tegenstelling tot de geluiden die je soms 
om ons heen hoort, ben ik ervan overtuigd dat de schoolleider 
degene is die ervoor probeert te zorgen alles zoveel mogelijk in 
harmonie te laten verlopen. Wij zijn niet uit op valse noten, wij 
zijn uit op overleg en we streven ernaar dat onze medewerkers 
zich prettig voelen binnen de organisatie en dat er muziek in de 
toko zit.  Dat vraagt nogal wat van ons als schoolleider… soms 
als dirigent… soms als medespeler in het orkest. Altijd op zoek 
naar afstemming. Vreemd dat in de nieuwe cao het overleg-
model niet standaard is, maar dat een schoolleider aardig op de 
trom moet slaan en nogal wat partituren moet spelen om tot het 
overlegmodel te komen.
Schoolleider zijn is een geweldig vak met vele uitdagingen. CNV 
Schoolleiders wilt u daarbij ondersteunen. Misschien treffen wij 

niet altijd de juiste toon of klinkt er soms een valse noot, maar 
weet dat wij er voor u zijn en in het grote geheel ons partijtje 
mee willen blazen. We hopen dat u met uw vragen bij ons komt 
en wij komen ook naar u toe. Er zijn al diverse bijeenkomsten 
bekend in de regio’s. Kijk op onze website en lees onze nieuws-
brieven om op de hoogte te blijven.
Namens Schoolleiders mag ik ook een partijtje meeblazen in het 
bestuur van het Schoolleidersregister. Daarvoor moet ik gere-

geld de hoorn in mij opzoeken, gespitst 
op ordening en precisie. Dat is voor mij 
een hele uitdaging! Gelukkig heb ik hulp 
van mijn medebestuursleden.

Daarom zitten we hier ook bij elkaar. 
Investeren in schoolleiders is belangrijk. 
Scholing, sparren en ontspannen.
In de middag zijn er diverse workshops. 
Richard de Hoop komt hier nog op terug. 
Sommige workshops zullen de violen 
onder u meer aanspreken, andere de 
piano’s en de harpen. Kijk wat bij u past 
of waar juist uw uitdaging zit. Tijdens de 
pauze kunt u kaartjes afnemen voor de 
eerste en tweede ronde workshops. En 
natuurlijk bewaken wij de rode draad of 
wel de diverse muziekstukken die wor-
den gespeeld.
Op het einde van de dag zie ik u heel 
graag hier terug, omdat wij samen het 
orkest vormen dat het gaat doen vandaag 
en er vanuit de workshops terugkoppe-
ling plaatsvindt van de diverse instru-
menten die u heeft bespeeld vandaag.
Helaas heeft de politiek het laten afwe-
ten… dat doen ze anders nooit… maar 
nu even wel, omdat de onderwijsbegro-
ting uitgerekend vandaag in de Tweede 
Kamer besproken wordt.
Rest mij om u namens CNV een gewel-
dige dag toe te wensen. 

Yvonne Vaes

Op de jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders heeft bestuurslid Yvonne Vaes een 
inspirerende openingstoespraak gegeven. Hoe loop je als schoolleider niet teveel op de 
muziek vooruit en hoe houd je de vrolijke noot erin?

i

Hoe geef ik als schoolleider de juiste toon aan?

‘De schoolleider probeert ervoor te 
zorgen dat alles in harmonie verloopt’

THEMA
herrie of   

harmonie?
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at is de sleutel voor uw succes?
Eigenlijk heb ik niets nieuws te 
vertellen. Het enige wat ik gedaan 

heb, is de theorieën van bijvoorbeeld Gard-
ner, Covey en Kotter in een simpel systeem 
te verwerken. Een systeem dat te begrijpen 
is voor de mensen in de klas, de ouders 
en ook de leerlingen. Zelfs zij kunnen met 
de succesfactoren van de wetenschappers 
direct aan de slag. Dat de directie van de 
school ermee kan werken, spreekt vanzelf.

Hoe ziet u de rol van de school?
Die rol is de rol van een dienend en delend 
leiderschap. De autonomie van de school 
staat hoog in het vaandel. Jij bepaalt je 
doelen en wat je wilt. 

Nu zijn er anderen die ook een mening 
over je school hebben, inspectie, boven-
schoolse constructies etc. Hoe ga je 
daarmee om?
Beïnvloed wat je kunt beïnvloeden. Het is 
de circle of influence van Covey. Steek geen 
energie in wat buiten je eigen macht/cir-
kel ligt. Dat is zonde. Anderen zijn ervoor 
om op andere levels invloed uit te oefe-
nen. Probeer binnen je eigen speelruimte 
datgene te doen wat past bij jou en bij de 
doelen van de school.

Gardner spreekt van een succesvolle 
verandering als het mes in het hart raakt. 
Hoe ziet u dat?
Hetzelfde. Alleen gebruik ik het woord 
‘urgentie’. 

Maar als mensen niet in het hart geraakt 
worden?
Eerst moet je met elkaar afspreken wat 
voor school je wilt zijn. De doelen stellen. 
Vanuit die doelen kun je verder. Daar komt 
de autonomie weer naar voren. Vanuit de 
doelen is het de ‘kunst’ van schoolleider 

zijn om mensen de urgentie van bepaalde veranderingen te laten 
zien. Maar voor alles moet je op je school een cultuur opbouwen, 
waarin veranderingen een plaats mogen hebben.
En net als Gardner ervaar ik dat als mensen helemaal niet mee 
willen in een visie, zij vanzelf achterblijven en verdwijnen.

Waarin uit die cultuur zich?
Een lang verhaal voor zo’n kort interview, maar bijvoorbeeld in het 
bespreken van de lesstof van elkaar.
…… net als in het finse model?
Inderdaad. Samen maak je het onderwijs. Met die besprekingen 
creëer je een sfeer van vertrouwen. Een cultuuraspect.
Let wel dat het model wat ik voorsta niet een-op-een overgeno-
men moet worden. Je moet het model aanpassen aan je eigen 
schoolsituatie en de doelen die je nastreeft.

U legt nogal de nadruk op de data en de prestaties.
Die zijn belangrijk om het leerproces te laten doorgaan. Ook 
leerlingen kunnen doelen stellen en voor henzelf op een grafiek 
bijhouden of ze hun doel bereikt hebben. Maar ik wil wel stellen 
dat voor alles eerst een goede cultuur op school moet heersen. 
Eerst een goed pedagogisch klimaat en een cultuur maken van 
onderling vertrouwen, dan volgen de prestaties vanzelf.    

Tot slot nog een wijsheid uit het model van Jay Marino.

Resist change and you will fail.
Accept change and you will survive
Create change and you will succeed. 

Chris Lindhout

Met het thema ‘An Overview of Continuous improvement for exclusive Education’ 
heeft Jay Marino, superintentent Peorio, Antoch in illionois, op de themadag van 
CNVS Schoolleiders lezingen gegeven over professioneel lerende gemeenschappen 
binnen het passend onderwijs. redacteur Chris Lindhout voelde Marino aan de tand.

W

‘Met een goed pedagogisch klimaat en een cultuur van 
onderling vertrouwen volgen de prestaties vanzelf’

THEMA
herrie of   

harmonie?

Jay Marino is een 
internationale autori-
teit op het gebied van 
kwaliteitsmanage-
ment, opbrengst-
gericht werken en 
onderwijsverbetering. 
Ooit begon hij zijn 
carrière in het onder-
wijs als leerkracht, 
maar tegenwoordig 
werkt hij als super-
intendent van een 
scholendistrict 
waarin 3.600 leerlin-
gen vallen (in Dunlap 
Community, Illinois). 
Jay Marino’s werk 
is te raadplegen op 
www.jaymarino.me.
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ndanks de recent aangepaste regeling zal de discus-
sie rondom de waarde, het tijdstip van afname in het 
schooljaar en de plek van de centrale eindtoets voor 

groep 8, vaak kortweg aangehaald als de ‘Cito-eindtoets’, voor-
lopig niet verstommen. Daarvoor is het nog net te vroeg. Nieuw 
in de regelgeving is dat vanaf dit schooljaar het advies van de 
basisschool belangrijker is dan de uitslag van de eindtoets. Als 
het gaat om het bepalen van het niveau van de leerling die de 
overstap maakt naar het VO, is de stem van de basisschool nu 
van doorslaggevende betekenis. Op zich verheugend nieuws. 
De groepsleerkracht kent meestal het kind al langere tijd en 
betrekt in zijn advies de beschreven waarnemingen die over het 
betreffende kind, gedurende langere tijd, in het leerlingvolg-
systeem van de school zijn vastgelegd.
Het gaat voor de leerlingen van groep 8 dus straks niet meer 
vooral om het toewerken naar het piekmoment. Het profes-
sionele oordeel van de eigen leerkracht, gebaseerd op eigen 
waarnemingen en die van de collega’s, over een periode van 
acht leerjaren, wordt vooral bepalend voor het uiteindelijke 
studieadvies.

iNSPECTiEOOrDEEL
Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat een kwart van de leer-
lingen de basisschool verlaat met een hoger studieadvies van de 
eigen groepsleerkracht, dan het geadviseerde niveau op basis 
van de uitslag van de gemaakte eindtoets. Driekwart van deze 
leerlingen zit na drie jaar nog steeds op dat hogere niveau bin-
nen het VO. Hoofdinspecteur basisonderwijs Arnold Jonk is blij 
met de nieuwe manier van adviseren. “De leraar kent de uitsla-
gen van alle toetsen die de leerling heeft gemaakt, zijn moti-
vatie, zijn achtergrond. Die combinatie werkt beter dan alleen 
de eindtoets.” (Stentor, 11 oktober, red.) Boven het artikel staat: 

“Meester en juf verslaan Cito-toets”. 
Toch moesten er nu over de gemeten 
periode voor het eerst meer leerlingen 
afstromen dan er opstroomden.
De inspecteur vindt het vanzelfsprekend 
dat ouders zich bemoeien met het basis-
schooladvies. “Het is een heel belangrijk 
moment voor de verdere schoolcarrière 
van je kind. Maar scholen moeten niet 
hun professionaliteit laten varen onder 
druk van de ouders. Uiteindelijk geeft de 
school het advies.” Daar zit nu vooral voor 
VO-scholen een addertje onder het gras. 
Wanneer de basisschool het (bepalende) 
advies voor het instroomniveau binnen 
het VO geeft en een leerling maakt dat 
advies vervolgens niet waar en stroomt 
af naar een lager niveau, dan is dat in de 
beoordeling van de onderwijsinspectie 
een minpunt voor deze VO-school.
Wanneer alleen de groepsleerkracht 
het studieadvies vanuit de basisschool 
bepaalt met zijn inzichten in de leer-
ontwikkeling van de leerling over een 
periode van acht schooljaren, ervan 
uitgaande met een ervaren professional 
van doen te hebben, dan zijn de risico’s 
voor de VO-school met betrekking tot het 
afgegeven advies niet zo groot.
Er stromen namelijk ter compensatie 
van de afstroom ook leerlingen op naar 
een hoger niveau binnen het VO. Als 
beide stromen met elkaar in evenwicht 
zijn, is er wat dat beoordelingsaspect 
betreft niets aan de hand. Maar naast het 
inzicht en de advisering door de professi-
onele leerkracht, kennen we het feit van 
ouders die het aanvankelijke advies van 
de basisschool omhoog weten te praten. 
Dat gegeven vormt een extra risico met 
het behalen en vasthouden van het gead-
viseerde niveau.

TOELATiNGSTOETS
VO-scholen in de regio Waterland heb-
ben met het toeleverende basisonderwijs 
naast de eindtoets voor alle leerlingen 
een IQ-test ingevoerd. Het VO betaalt 

Over het fenomeen toetsen is het laatste woord vast nog niet 
gesproken. Toetsen spelen al lang een rol in het studieadvies voor 
het voortgezet onderwijs dat de basisschool aan de leerlingen 
meegeeft. De uitslag van een eindtoets vormt op zijn minst een 
ondersteunende rol bij het advies van de leerkracht van groep 8. Op 
zijn hoogst – het andere uiterste – is de uitslag van de gebruikte toets 
van doorslaggevende betekenis bij de advisering.

Wat is in het belang van de leerling?
Toets of advies: 

‘is het afnemen van een toelatingstoets 
een verwerpelijk idee?’

O



mee aan de test. Daarvan kwam onlangs 
politiek rumoer. Verschillende politici in 
de Tweede Kamer zagen een dergelijke 
test als een verkapte toelatingstoets 
voor het VO en dat is sinds vorig jaar 
verboden. Staatsecretaris Dekker gaf op 
Kamervragen van PvdA-Kamerlid Loes 
Ypma aan dat er naar zijn interpretatie 
geen sprake is van het overtreden van 
de geldende regels. D66’er Paul van 
Meenen vindt dat ‘zo’n getalletje’ (de 
uitkomst van een IQ-test) de toekomst 
van een leerling niet hoort te bepalen. 
Naar zijn idee is de staatssecretaris wel 
erg dol op toetsen. De SP-fractie verbond 
zelfs de term ‘toetsverslaafd’ aan Dek-
ker. CDA’er Michel Rog kan wel begrip 
opbrengen voor de VO-scholen in Water-
land. Volgens Rog zit de kern van het 
probleem opgesloten in het systeem dat 
de overheid (lees inspectie) nu hanteert 
bij het meten van de kwaliteit van onder-
wijs binnen een VO-school. “Scholen 
willen weten wie ze in huis halen, omdat 
het ministerie hen afrekent op leerlingen 
die afzakken naar een lager niveau”. De 
daar ingevoerde IQ-test voegt een extra 
voorspellend gegeven toe met betrek-
king tot de haalbaarheid van het gegeven 
niveauadvies voor het VO.
Is het afnemen van een toelatingstoets 
een verwerpelijk idee? Luisterend naar 
een aantal opvattingen zijn de Tweede 
Kamer-politici kennelijk niet onverdeeld 
voorstanders van een IQ-test. Zeker niet 
als onderdeel van de eindtoets voor  
basisschoolleerlingen om mede op grond 
daarvan een gedegen studieadvies te 
destilleren.
Nog niet zo lang geleden, was het hou-
den van toelatingstoetsen, om toegang 
te kunnen krijgen tot een schoolsoort, 
iets dat algemeen aanvaard was. Alle 
leerlingen die na klas 6 van de lagere 
school naar de HBS wilden, moesten 
eerst met goed gevolg een toelatings-
examen afleggen. Bij de gebleken 
ambitie eerst nog even bewijzen dat je in 

potentie het niveau van die geuite ambitie zou kunnen waar-
maken. Ooit doorliep ik, in 1967, het toelatingsexamen voor 
de toenmalige Christelijke HBS in Leeuwarden. Het examen 
bevatte onder andere onderdelen voor rekenen en taal en 
nam twee complete schooldagen in beslag. Ook leerlingen 
die in die tijd na een lbo-opleiding wilden doorstromen naar 
het mbo, kregen pittige toelatingsexamens voorgelegd. Over 
beroepskwalificaties sprak men destijds niet. Haalde je de 
toelating tot de HBS niet, dan ging je de ULO doen. Haalde je 
na het behalen van je lbo-diploma de toelating tot het mbo 
niet, dan ging je op vijftien- of zestienjarige leeftijd aan het 
werk.
Ook een met goed gevolg afgelegd toelatingsexamen bood in 
die tijd, net als een studieadvies nu, geen garantie voor een 
onvertraagde, geslaagde schoolcarrière. Als ‘mijn HBS’ toen 
een minnetje van de inspectie (overheid) had gekregen, omdat 
ik afstroomde naar havo en later ook nog eens naar mavo, 
had ik dat achteraf gezien onrechtvaardig gevonden. Dat mijn 
leraren mij niet wisten te motiveren, lag niet aan de school, 
maar eerder aan mijn eigen, niet altijd even geïnteresseerde, 
opstelling. Sporten en andere in mijn ogen veel aantrekkelij-
ker zaken kregen dat wel voor elkaar.

KANSEN BiEDEN
Zo lang we te maken hebben met de wet- en regelgeving die 
nu geldt, waarmee ook de kwaliteit van scholen gemeten en 
beoordeeld wordt, blijven we als aanbieders en vragers van 
onderwijs elkaars gevangene. De belangen van leerlingen, 
ouders, scholen en de overheid sporen niet een-op-een met 
elkaar. Wanneer we als scholen niet in staat gesteld worden 
(het vertrouwen krijgen van de overheid en de ‘maatschappij’) 
om samen op basis van onze inzichten als onderwijsexperts 
vast te stellen welk onderwijsniveau het beste bij een indivi-
duele leerling past en welk traject daarvoor het best gevolgd 
kan worden, blijft alles zoals het is. Elke PO- en VO-school 
die binnen dit stelsel kwalitatief de maat genomen wordt, zal 
zich voortdurend proberen in te dekken tegen risico’s van een 
slechte beoordeling. Het gevolg van die houding is dat scholen 
meer risicomijdend gedrag zullen vertonen. Eigen belang 
eerst. Dat is wat we niet willen, want dat is niet in het belang 
van de leerling. Als school wil je leerlingen kansen bieden. 
De veel geroemde professionaliteit van docenten en andere 
medewerkers moet garant kunnen staan voor goede studiead-
viezen en daarvan afgeleid optimale studieresultaten. Dat het 
niet altijd direct goed uitpakt met de aan leerlingen geboden 
kansen, moeten we maar voor lief nemen. 

Fokke Rosier

Wat is in het belang van de leerling?
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Is het wijsheid, wilskracht, daadkracht of intuïtie? 
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Open mind

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

Grote delen van Nederland kampen met 
vergrijzing, demografische krimp en een 
verminderde vraag naar onderwijs. School-
besturen beraden zich en slaan de handen 
ineen. In enkele regio’s ben ik betrokken 
bij het spannende, soms moeilijke streven 
om van een probleem een uitdaging te 
maken. Waar lopen bestuurders en interne 
toezichthouders tegenaan? Onlangs kopten 
dagbladen dat er nog nooit zoveel basis-
scholen waren gesloten als in het afgelo-
pen jaar. Inderdaad, er zijn streken waar 
de demografisch krimp volop zichtbaar is. 
Dit stelt schoolbestuurders voor de vraag 
welk voorzieningenpatroon op den duur 
realiseerbaar is. Bestuurders zoeken zich 
een weg in de wirwar van mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Wat valt op?
Krimp niet langer beschouwen als natuur-
ramp. Niemand komt nog weg met de 

mededeling overvallen te worden door 
deze ontwikkeling. Realisme is standaard. 
Daarbij komt dat krimp maar een beperkt 
beïnvloedbare ontwikkeling is vanuit de 
school, dus maak het beste ervan. Maar ja, 
wat is ‘het beste’?
Een dubbele agenda als positief antwoord. 
Het is hoopgevend dat veel bestuurders 
krimp niet alleen zien als een probleem, 
maar ook de ontwikkeling van ambitieus 
basisonderwijs daarbij betrekken. De invoe-
ring van Passend Onderwijs en verhoogde 
eisen aan de kwaliteit van het basisonder-
wijs maken dat bestuurders van de nood 
een deugd maken en de oplossing van 
krimp onderbrengen in maatregelen om 
kwaliteit van het onderwijsaanbod op een 
hoger plan te brengen.
Verschillende belangen bij rechtstreeks 
betrokkenen. Ouders die hun kind in het 
eigen dorp naar school brengen, moeten 
mogelijk verder reizen. Daarop zitten ze 
niet te wachten. Dorpsraden vrezen verdere 
teruggang van de leefbaarheid. Het ophef-
fen van de school ligt gevoelig.
Lastige spanningen. Leerkrachten van kleine 
scholen hebben te maken met dubbele 
loyaliteit. Enerzijds zien velen uit naar een 
plaats in een groter team, zodat taken 
beter verdeeld kunnen worden en er meer 

mogelijkheden zijn voor onderlinge deskundigheidsbevordering 
en specialisatie. Anderzijds durven zij dit niet te uiten in het bijzijn 
van ouders die hun kind nu aan hen in hun kleine school hebben 
toevertrouwd. Of voor bestuurders: de feiten zijn bekend, maar de 
toekomst is dat niet. Bestuurders weten dat prognoses onzeker zijn 
en toch kun je niet zonder. Ze weten dat er winst te halen valt op 
onderwijskwaliteit als scholen groter zijn, maar bewijzen is lastig. 
Bestuurders moeten dealen met spanning tussen duurzame oplos-
singen en korte termijn belangen. Bestuurders die samenwerking 
zoeken met regionale onderwijsaanbieders, moeten zich verstaan 
met belangengroepen die niet schaalvergroting als oplossing 
kiezen, maar schaalverkleining met alle aarzeling die deze bestuur-
ders zullen hebben als het gaat om vraagstukken van goed werkge-
verschap en verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Interne 
toezichthouders vragen zich af hoe ze tot een goede balans komen 
tussen continuïteit en vernieuwing – een kwestie die met name 
klemt als gezocht wordt naar nieuwe bestuurlijke structuren voor 
samenwerking over de richtingen heen. Of de medezeggenschaps-
raden: durven de ouder- en de personeelsgeleding zich te laten 
overtuigen door het nog onbewezen, maar belofterijke perspectief 

of vragen zij naar bewijzen van hetgeen niet te bewijzen valt?
Weinig ondersteunende regelgeving voor samenwerking. Per saldo 
geldt dat bestuurders die hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid nemen en willen samenwerken aan een pluriform patroon 
van scholen qua wet- en regelgeving staan voor een kennelijk niet 
te overbruggen diepe kloof tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs. Als ik kijk naar maatschappelijke problemen, dan vraag ik 
mij af of we, als we opnieuw zouden beginnen, eenzelfde structuur 
zouden ontwerpen. Het lijkt erop dat de overheid bestuurders in 
het bijzonder onderwijs én bestuurders in het openbaar onderwijs 
niet beschermt, maar veeleer belemmert om te doen wat ze willen 
doen: gezamenlijk voorzien in kwalitatief verantwoord, denominatief 
gedifferentieerd, duurzaam en nabij onderwijs.
Besturen is altijd onzeker. Iedereen mag wensen dat dingen blijven 
zoals ze waren, dan wel veranderen. Er is echter één partij die het 
krachtens zijn stand en functie verplicht is om ‘toekomst te ont-
werpen’: het bestuur. Er is één partij die wordt afgerekend op het 
resultaat: het bestuur. Precies dit maakt besturen tot een unieke en 
soms als eenzaam ervaren aangelegenheid. Toekomst ontwerpen 
is per definitie onzeker, bestuurlijke keuzes zijn altijd ongewis. We-
tenschappelijke inzichten helpen, maar lossen niets op. Scenario’s 
helpen je alleen gewapend te zijn tegen ongewisheden.
Als bestuurder sta je vaak alleen. Misschien helpt het als ik herinner 
aan het inzicht van Niccolo Machiavelli uit De Heerser. Bestuurders 
die dingen willen veranderen, hebben te maken met twee soorten 
weerstand: van hen die baat hebben bij het bestaande en dus vrezen 
iets te verliezen en van hen die pas in de belofte geloven als die is 
gerealiseerd. Bestuurlijke onzekerheid, het is van alle tijden.

Harm Klifman

Besturen in tijden van krimp
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vraag & antwoord

Omdat overeenstemming over de invoe-
ring ervan pas is bereikt op een moment 
dat het nieuwe schooljaar al gestart was, 
maar vooral ook omdat invoering een 
gedegen voorbereiding vergt, is besloten 
dat het nieuwe taakbeleid pas vanaf het 
volgende schooljaar kan ingaan. Naast het 
nieuwe model kan een bestuur ook ervoor 
kiezen het bestaande taakbeleid in stand 
te houden.

BESTAAND TAAKBELEiD 
In het basismodel blijven de jaartaak van 
1.659 uur en de maximale lessentaak van 
930 uur ongewijzigd. Ook de bepalingen 
met betrekking tot de inzetbaarheid van 

parttimers en de daarbij behorende tabel 
blijven ongewijzigd. Wat met betrekking tot 
dit model verandert, is dat het recht van 
een werknemer met les(gebonden) taken 
om zich voor meer dan 930 uur te laten 
inroosteren niet meer van toepassing is. 
Het compensatieverlof is als zodanig dus 
niet meer van toepassing. Maar omdat een 
jaartaak voor de leerlingen in veel gevallen 
hoger is dan 930 uur, zal een leerkracht 
niet voor de volledige lessentaak kun-
nen worden ingezet. Zo zal er toch sprake 
zijn van dagen of dagdelen, waarop een 
leraar niet met lessen kan worden belast. 
Alleen als er sprake is van een volledig 
tijd- en plaatsgebonden weektaak van 

veertig uur, werkt zo’n leerkracht tijdens 
die uitgeroosterde uren op school aan 
andere taken. In andere gevallen kan hij 
zelf bepalen of hij op die tijden de overige 
taken uitvoert.

NiEUW MODEL
Als een werkgever wil overgaan tot 
invoering van het overlegmodel, dan 
kan dat alleen met instemming van de 
PGMR. Dat suggereert dat zo’n taakmodel 
voor alle scholen van een bestuur moet 
gelden, maar dat is niet expliciet in de 
cao vastgelegd. Het is denkbaar dat een 
bestuur ervoor kiest om het model op één 
of enkele scholen in te voeren om eerst 
ervaring ermee op te doen, alvorens het 
voor alle scholen in te voeren. Maar ook 
dan moet de PGMR ermee instemmen. 
De volgende stap is het taakbeleid per 
school uitwerken. Omdat het taakbeleid 
in dit model maatwerk beoogt, zal het 
taakbeleid per school binnen een bestuur 

Een van de opvallendste wijzigingen in de nieuwe CAO Primair  
Onderwijs is de mogelijkheid om een geheel eigen taakbeleid in te 
voeren, waarbij slechts enkele kaderstellende voorwaarden in de 
cao zijn vastgelegd. Op deze manier kan het taakbeleid maatwerk zijn 
voor zowel de school als de individuele werknemer.

Het taakbeleid in de nieuwe  
CAO Primair Onderwijs
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ook van zaken als wie welke taken gaat 
doen en de groepsgrootte. Het verschil 
tussen een opslagfactor van 35 en van 45 
procent is bij een lessentaak van 930 uur 
93 uur. Op dit beleid heeft de PMR instem-
mingsrecht. Bovendien moet de meerder-
heid van de betrokken personeelsleden 
instemmen.

STAP 3: AfSTEMMEN
Aan de hand van de lessentaak, de afge-
sproken opslagfactoren en de omvang van 
de niet lesgebonden taken kan gemeten 
worden of de beschikbare capaciteit 
(aantal fte x 1.659 uur) toereikend is. 
Daarbij moet uiteraard worden meege-
nomen dat iedere fte recht heeft op een 
persoonlijk budget van veertig uur voor 
duurzame inzetbaarheid en 83 uur voor 
persoonlijke scholing (twee uur per week 
x 41,475 weken). Als blijkt dat de capaci-
teit te klein is om alle taken uit te voeren, 
moeten er taken geschrapt worden. Door 
in deze volgorde te werken, voorkom je 
dat de normering van taken en opslag-
factoren afhankelijk wordt gemaakt van 
de capaciteit.

STAP 4: TAAKBELEiD NAAr iNDiViDUELE 
TAKEN
De volgende stap is dat met iedere werk-
nemer in overleg en voor de zomervakan-
tie vastgelegd wordt wat de taken voor het 
komende schooljaar zijn. Uiteraard wor-

den daarbij ook de werkdagen en -tijden 
vastgelegd en op welke dagen/dagdelen hij 
lesgevende taken uitvoert. Uiteraard vergt 
de invoering, maar ook de jaarlijkse invul-
ling van dit overlegmodel zorgvuldigheid. 
Er moet dus tijdig mee gestart worden. 
Daarbij moet bedacht worden dat het the-
oretisch mogelijk is dat er geen overeen-
stemming wordt bereikt met de PMR en/of 
de meerderheid van het personeel. Hoewel 
het niet expliciet in het cao-akkoord is 
geregeld, zal dan logischerwijze terugge-
vallen worden op het basismodel.

LESSENTAAK iN HET OVErLEGMODEL
Het meest in het oog springende verschil 
tussen het basismodel en het over-
legmodel is het loslaten van de maxi-
male lessentaak van 930 uur. Dat geeft 
mogelijkheden om te differentiëren met 
de lessentaak per individu. Toch geeft 
dit, zeker in de invoeringsfase, slechts 
beperkte mogelijkheden. Voor een gene-
rieke ophoging van de lessentaak, waarbij 
iedereen meer les gaat geven, zal moei-
lijk instemming bij een meerderheid van 
het personeel te vinden zijn. Bovendien 
zou dit betekenen dat er (nog) minder 
ruimte overblijft voor niet lesgebonden 
taken. De praktijk leert dat daar nu al 
vaak te weinig tijd is om alle gewenste 
taken uit te voeren. Anderzijds kan dit 
model leiden tot een discussie over de 
meest efficiënte wijze van afstemmen van 
taken en middelen: zou het niet beter zijn 
als we meer uren les geven en daar-
mee voorkomen dat we enkele groepen 
moeten volproppen met 32 leerlingen? 
Belangrijk in deze discussies is natuurlijk 
of individuele werknemers hun individu-
ele belang ondergeschikt willen maken 
aan het algemene belang van het team en 
de leerlingen. Van belang is tot slot ook 
nog dat invoering van het overlegmodel 
niet mag leiden tot verlies van werkgele-
genheid. Het kan niet zo zijn dat door de 
keuze voor ophoging van de lessentaak 
een collega zijn baan verliest. Hoewel in de 

cao-afspraak uitdrukkelijk wordt gesteld 
dat dit alleen geldt bij de invoering, mag 
worden aangenomen dat dit ook geldt na 
invoering. Zodra uitvoering van taakbeleid 
leidt tot ontslag, is er feitelijk sprake van 
reorganisatie en moet er decentraal geor-
ganiseerd overleg worden gevoerd.
Een aantal scholen gaat in het schooljaar 
2015/2016 ongetwijfeld met het overleg-
model aan de slag. Dan zal blijken of het 
model in de praktijk ook echt werkt. 

Jan Damen, CNV Onderwijs 

verschillend zijn. Uitwerking van het 
overlegmodel kan plaatsvinden in een 
aantal stappen. In het overlegmodel zijn 
er feitelijk nog maar twee voorwaarden, 
waaraan het taakbeleid moet voldoen. 
Een jaartaak van 1.659 uur, vormgegeven 
in een werkweek van veertig uur, en een 
opslagfactor die tussen 35 en 45 procent 
van de lessentaak moet liggen. De opval-
lendste wijziging is dat de maximale les-
sentaak van 930 uur hier niet meer geldt.

STAP 1: BEPALiNG
In deze fase wordt geïnventariseerd welke 
werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden. Daarbij moet je onderscheid 
maken tussen lesgevende en gebonden 
taken en overige taken. Nieuw is dat ook 
bepaald moet worden welke taken onder 
de opslagfactor vallen. Het gaat hier om 
taken die direct gerelateerd zijn aan de 
lessentaak. Meest voor de hand liggend 
zijn natuurlijk de lesvoorbereiding en de 
nazorg van lessen, maar denk ook aan 
oudergesprekken of huisbezoeken. Hoe 
dit totale takenpakket eruit ziet, wordt in 
overleg tussen het team en de leiding-
gevende vastgesteld. Daaronder vallen 
ook taken voor onderwijsondersteunend 
personeel en vakleerkrachten.

STAP 2: BEPALiNG
De cao verplicht de school met betrekking 
tot deze opslagfactor een beleid vast te 
stellen. Daarbij gaat het niet alleen om 
wat er onder de opslagfactor valt, maar 
ook hoe ermee gedifferentieerd wordt per 
individuele werknemer. Daarbij komen 
vragen aan de orde: is de opslagfactor 
hoger bij een groep van 32 leerlingen dan 
bij 23 leerlingen? Speelt ervaring van de 
leerkracht een rol? Moet je het niveau van 
leerlingen meewegen, bijvoorbeeld het 
aantal zorgleerlingen? Is je opslagfactor 
hoger als je van groep wisselt en dus bij-
voorbeeld voor het eerst in groep 8 komt? 
Heeft een vakleerkracht een andere 
opslagfactor dan de groepsleerkracht? 
Speelt een combinatiegroep een rol? 
En maakt het uit of je fulltimer bent of 
parttimer (afstemming met duocollega)? 
De keuzes die je hierin maakt, hebben 
invloed op het aantal uren dat je ervoor 
moet reserveren. Dat maakt het bepa-
len van de beschikbare tijd niet alleen 
afhankelijk van deze beleidskeuzen, maar 

‘Het meest in het oog springende 
verschil is het loslaten van de maximale 
lessentaak van 930 uur’
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in de gemeente Leiden staat de St. Josephschool. De Sint 
Josephschool aan de Oppenheimstraat in Leiden opende in 2011 

de deuren van het gloednieuwe gebouw. Het bestuur van de school 
(SCOL) besloot dat renovatie van de oude school niet opwoog 

tegen nieuwbouw. Na dat besluit werd gekozen voor duurzaam 
bouwen. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan flexibiliteit, 

gebruiksvriendelijkheid en toekomstbestendigheid.

Duurzaam  
bouwen ook qua 

onderwijs

irecteur van de school is John van den Helder. Hij vindt 
rond 3 oktober (Leidens Ontzet, hét feest in Leiden) 
toch nog tijd om CNV Schoolleiders te ontvangen. Een 

opname van de stadstelevisie kan wel even wachten als we maar 
op tijd klaar zijn, want Van den Helder gaat met groep 7 en 8 
mee naar het muzikale Leidse evenement minikoraal.

rUiMTELiJK
Het thema natuur is in en rond het gebouw duidelijk zichtbaar. 
Het grote schoolplein met een kunststof ondergrond met grote 
kleurige bloemen, de speeltoestellen van natuurlijke materia-
len en de vegetatie op het dak zorgen samen voor een groene 
uitstraling. Het schoolgebouw is als het ware om de speel-
pleinen heen gevouwen. Voor de onderbouw is er een afgesloten 
speelplein achter de school. Van den Helder vertelt dat de ruime 
gangen wel ten koste gaan van het lokaaloppervlak, maar weer 
de uitdaging hebben van ‘ander’ onderwijs. Er is in de onder-
bouw ruimte gemaakt voor ‘inloop’, waarvan de ouders gretig 
(soms te gretig) gebruikmaken. De keus voor veel glas heeft een 
ruimtelijke werking, maar is voor leerlingen soms ook afleidend. 
Dit lost de school op door het creatief gebruik van plakplastic op 
de juiste plaats. Alles oogt ruim en efficiënt.

Hoewel het bestuur de keus heeft gemaakt, heeft de school 
volop inspraak gehad rondom de bouwplannen. In de omgeving 
waarin de school staat, is duurzaamheid een item. Veel hoog-
opgeleide ouders kennen het begrip en kiezen bewust voor dit 
thema en voor deze school.

POPULAirE SCHOOL
Volgens Van den Helder is zijn school 
populair. De kwaliteit van het onderwijs 
is goed, het gebouw is prachtig en er 
heerst een vrije ongedwongen sfeer. 
Met 850 leerlingen op school en in de 
buitenschoolse opvang is de maximum-
capaciteit bereikt. Toch leidt dat niet tot 
grote drukte of een gevoel van mas-
saliteit. “Wij zijn super trots op deze 
nieuwe school. Sfeer, toegankelijkheid 
en bereikbaarheid voor ouders vinden 
wij heel belangrijk.”
“Het is best lastig met een steeds wis-
selend team de lijn vast te houden”, 
zegt de directeur. “Een communicatie-

‘bij de bouw is goed gekeken naar  
de exploitatie en het  

gebruiksgemak van de school’

D
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veel veranderd heeft, antwoordt Van den Helder eerlijk. “Nee, 
niets. Het is een opgeblazen gebeuren. Het is qua boven-
schoolse organisatie (geldstromen) een verandering, maar op 
de werkvloer merken we er niets van. Leerlingen weigeren 
doe ik alleen bij shoppers, met de vermelding waarvoor we 
precies staan en dat dit niet bij hun kind past. Ook de hoeveel-
heid zorg in een groep kan aanleiding zijn voor overleg met 
aanmeldende ouders.”

training helpt daarbij. De visie wordt 
regelmatig herijkt om alle (nieuwe) 
gezichten dezelfde kant op te houden. 
De verbeteringen die we aanbrengen, 
doen we bewust. Liever één zaak goed 
aanpakken, dan achter de waan van de 
dag aan lopen. Over duurzaam gespro-
ken. Engels voor de groepen 1 tot en 
met 4 bijvoorbeeld is even niet aan de 
orde, hoe ‘modern’ het ook mag zijn. 
Wij maken onze eigen keuze en het col-
lege van bestuur geeft ons die ruimte. 
Zaken als omgaan met verschillen, 
coöperatief leren en de groepsplan-
nen krijgen nu in onze aandacht.” Op 
de vraag of de Wet Passend Onderwijs 

Fotografie: P
iet Scheerhoorn
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door wat ‘men’ wil. Voor volgend seizoen 
staat talentontwikkeling op de rol. Een 
item dat ook door ouders is ingebracht. 
Volgend jaar kan dat een plek krijgen. Nu 
niet. We werken aan een professionele 
cultuur en beperken de studiemomenten. 
Het werk in de groep gaat voor. Laat ook 
het succes van andere leerkrachten mee-
klinken in je school. Niet iedereen was 
bijvoorbeeld een paar jaar geleden en-
thousiast over de digiborden, maar door 

GrOEN DAK
Bij de bouw is goed gekeken naar de exploitatie en het gebruiks-
gemak van de school. Vloerverwarming met aardwarmte in de 
lokalen en gangen levert door het ontbreken van radiatoren 
extra vierkante meters gebruiksoppervlak op. De school is 
daardoor ook gemakkelijk schoon te maken. In de zomer doet 
de vloerverwarming dienst als passieve koeling. Door het koude 
grondwater blijft het gebouw veel langer koel. Het opvallende 
plantendak (sedumdak of vegetatiedak) is niet alleen mooi, maar 
ook nuttig. De planten zorgen ervoor dat het regenwater geleide-
lijk wordt afgevoerd, zodat er minder snel wateroverlast optreedt 
bij stortbuien. Daarnaast is het een uitstekende isolatie en houdt 
het de voor dakbedekking schadelijke uv-straling tegen.
Van den Helder: “Twee keer per jaar komen er mensen langs 
om de planten te onderhouden. De plantenrijkdom, met veel 
verschillende soorten planten, bloeit lang, trekt bijen aan en 
is dus goed voor de bijenpopulatie. Onze docenten betrekken 
het dak nadrukkelijk bij de lessen, hoewel we daarin nog een 
slag kunnen slaan. Het is namelijk best nieuw om gebouw en 
onderwijs te koppelen. Dat heeft tijd nodig.” Het dakterras voor 
de leerkrachten zou je een middel kunnen noemen om de stress 
tegen te gaan.

OPDrACHT SCHOOLLEiDEr
Over de rol als schoolleider is Van den Helder helder. “De vraag 
‘ik doe dat nu even wel of niet’ is een belangrijke. Afwegen wat 
voor jouw school op dit moment het meest gewenst is, is de op-
dracht die iedere schoolleider heeft en laat je daarbij niet leiden 

‘Het thema natuur is in en rond het 
gebouw duidelijk zichtbaar’

BOUWSTENEN VOOr SOCiAAL
De werkgroep Verduurzamen Maat-
schappelijk Vastgoed van Bouwste-
nen voor Sociaal organiseerde op 16 
juli 2014 een bijeenkomst bij de Sint 
Josephschool. Schooldirecteur John 
van den Helder, projectleider Eveline 
Botter van de gemeente Leiden en Da-
niel Biesheuvel van Daen Architectuur 
en Jaimy Dijkshoorn van Jorissen Si-
monetti Architecten leidden de werk-
groep rond door de school.
Deze werkgroep draait binnen Bouw-
stenen voor Sociaal; een sectorver-
bindend platform van en voor be-
stuurders, managers en professionals 
in maatschappelijk vastgoed. Geza-
menlijk worden nieuwe oplossingen 
ontwikkeld en bestaande kennis en 
informatie ontsloten. Voor meer infor-
matie: www.bouwstenen.nl.
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te zien wat een andere collega ermee 
doet, krijg je de ‘achterblijvers’ wel om.”
Ondertussen moet hij een paar keer weg, 
maar hij vindt toch tijd zelf voor een kopje 
koffie te zorgen voor uw verslaggever. 
Over keuzes maken gesproken.

TOEKOMSTBESTENDiG
Naast alle zichtbare slimme oplossingen 
zijn er ook minder in het oog springende 
maatregelen genomen om de school toe-
komstbestendig te maken. Zoals de acht 
lokalen op de bovenste twee verdiepingen 
van het gebouw. Die zijn voorbereid om 
in de toekomst – als het leerlingenaan-
tal daalt – omgebouwd te worden tot 
tweekamerappartementen. Het is aan 
projectleider en bouwfysicus Eveline 
Botter van de gemeente Leiden te dan-
ken, dat de school is uitgerust met een 
WKO-installatie, een groen dak en dat 
de acht lokalen, zoals eerder genoemd, 
zijn voorbereid om op termijn te dienen 
als woning. “Ik heb me daarvoor bijzon-
der ingezet. Mijn visie is dat je bij alles 
wat je bouwt heel erg naar de toekomst 
moet kijken, met de intentie om dingen te 
verbeteren.”

rUST EN OrDE
Een uur is snel om en we lopen de school 
door. Er heerst rust en orde. Ook in een 
school met 850 leerlingen. Buiten begint 
het speelkwartier voor de eerste shift. De 
groepen 7 en 8 gaan naar hun fietsen om 
naar de minikoraal te gaan. John van den 
Helder neemt afscheid. Nog even vraag ik 
hoe hij zich staande houdt in het hecti-
sche bestaan van directeur. “Natuurlijk 
lig ik wel eens wakker. Bijvoorbeeld bij 
de invoering van het Hoorns model. Best 
spannend. Ik ben gelukkig gezegend met 
een fijn team en prima bouwcoördinato-
ren. Een tweetal is academisch opgeleid 
en dat scheelt toch”, vertrouwt hij me 
toe. Ik denk aan mijn reis naar Finland 
van vorig jaar. Als ik de school verlaat, 
zwaait de conciërge me uit. In helder 
Leids klinkt het ‘goeie reis’, waarbij de 
Leidse R lekker vet klinkt. Een duurzame 
school met duurzaam onderwijs klinkt 
het na in mijn hoofd. Gebouw en onder-
wijs kunnen jaren vooruit. 

Chris Lindhout i.s.m. Piet Scheerhoorn

Bron: Bouwstenen voor Sociaal
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boeken

Bijna de helft van de leraren in het 
basis- en voortgezet onderwijs vindt zijn 
persoonlijke werkdruk te hoog, blijkt uit 
onderzoek. Door een te hoge werkdruk 
neemt het werkplezier af, komt de kwa-
liteit van je werk in het geding en kun je 
zelfs gezondheidsklachten ontwikkelen. 
In ‘Van werkdruk naar werkplezier’ van 
Angela Kouwenhoven en Annemieke 
Schoemaker (beiden verbonden aan CNV 
Onderwijs) staan herkenbare situaties en 
casussen uit de dagelijkse praktijk. Met 
concrete handvatten voor time- en klas-
senmanagement ga je als lezer aan de 
slag om de werkdruk terug te brengen en 
het plezier in je werk te laten groeien.
Het boek beschrijft hoe werkdruk en 
werkplezier verband houden met per-
soonlijke beleving en karakter en hoe je 
daarop invloed uitoefent door ‘slim’ te 
werken en handig om te gaan met de be-
schikbare tijd. Aan de hand van tips leer 
je het gevoel van werkdruk te relativeren 
en met minder moeite meer werk te 
verzetten.

VAN WErKDrUK NAAr WErKPLEZiEr
Angela Kouwenhoven & Annemieke 
Schoemaker
ISBN: 9789077671931 
Uitgeverij Pica
€ 18,95

De vaak tumultueuze actualiteit in de kin-
deropvang en het onderwijs kan het zicht 
belemmeren op de vraag wat we hier en 
nu moeten doen om kinderen optimale 
kansen te bieden. ChildCare International 
richt zich op dit vraagstuk, in opdracht 
van Kinderopvang Humanitas. Ze schetst 
een vergezicht op een ideaal opvoed- en 
onderwijsklimaat voor kinderen van nul 
tot twaalf jaar. Dertien wetenschappers 
geven hun visie op wat daarvoor nodig is 
aan de hand van de vragen: in welk kli-
maat gedijen kinderen van nul tot twaalf 
optimaal, hoe organiseer je zo’n klimaat, 
welk soort professionals heb je daarvoor 
nodig en wie neemt de regie? 
Op basis van de interviews en de reflectie 
hierop vanuit de praktijk en de politiek 
stelt ChildCare International een stappen-
plan op met aanbevelingen voor partijen 
die betrokken zijn bij het creëren van 
kansen voor kinderen: de kinderopvang, 
het onderwijs, de overheid en de beroeps-
opleidingen.

OPSTAP NAAr 2024
Hoe creëren we een optimaal opvoed- en 
onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 
12?
ChildCare International 
ISBN: 9789088505690
Uitgeverij SWP
€ 17,90

Waarom verbeter Erwin de docent steeds? 
Is het nodig dat Lisanne alleen pauzeert? 
Waarom doet Kyra het werk van de hele 
projectgroep? Verschillende situaties, maar 
ze hebben allemaal te maken met autisme. 
Studenten met autisme verwerken infor-
matie anders en hebben meer behoefte 
aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en 
concrete aansturing dan andere studenten. 
Dit botst met de nadruk die het middelbaar 
beroepsonderwijs legt op het vermogen tot 
zelfreflectie, zelfstandigheid en flexibiliteit 
van studenten. Steeds meer studenten met 
autisme volgen een mbo-opleiding. Het mbo 
staat voor de uitdaging om deze studenten 
onderwijs te bieden dat passend is. Onder-
wijs dat inzet op mogelijkheden en talenten 
én inhoud geeft aan de begeleiding van de 
individuele ondersteuningsbehoefte. Dat 
vraagt niet alleen om kennis van autisme, 
maar ook van de consequenties van autisme 
voor het volgen van beroepsonderwijs. Dit 
boek is gebaseerd op ervaringen uit de 
praktijk. Het beschrijft herkenbare knel-
punten en biedt praktische handvatten om 
daarmee om te gaan.

AUTiSME iN HET MiDDELBAAr  
BErOEPSONDErWiJS
Esther van de Ven
ISBN: 9789491806346
Uitgeverij Pica
€ 17,95
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mijn school

Ooit was er eens een schoolleider die 
na een herfstvakantie op een zonnige 
maandagmorgen zijn kantoor betrad. 
Daar ontdekte hij dat er na een week 
rust, regelmaat en reinheid, een taak op 
hem wachtte. Een taak die eruit bestond 
om allerlei mensen in en om de school 
vrolijk en gezond te houden.
In de koffiekamer voor aanvang van de 
eerste lessen luisterde de schoolleider 
de gebruikelijke collegiale gesprek-
ken af en hoorde dat het goed was. 
Elk einde is weer een nieuw begin, 
zo dus ook na een week verdiende 
rust. De meeste van ‘zijn’ mensen 
stonden weer vol energie voor de 
opgave om de leerlingen te laten 
leren. Een enkeling zag er tegenop 
om een nieuwe week aan te vangen, 
maar zo op het eerste oog niet iets om 
als schoolleider direct actie op te onder-
nemen.
In de aula tijdens de eerste pauze luis-
terde onze schoolleider de gebruikelijke 
gesprekken onder zijn leerlingen af en 
ook daar hoorde hij dat het goed was. De 
meeste leerlingen vonden de school nog 
steeds saai en de docenten nog steeds 
een vervelende onderbreking in hun 
sociale bezigheden. Een enkeling had in 
de vakantie nog contact gehad met de 
vrienden in het blauw, maar zo op het 
eerste oor niet iets om als schoolleider 
direct actie op te ondernemen.
Zo kwam het dat onze schoolleider op 
een zonnige maandagmorgen na de 

herfstvakantie rustig het postboek kon 
doornemen, de nodige facturen met de 
administratie kon afhandelen en om tien 

geweest en had hij na een lange dag 
tevreden geconstateerd dat zijn school 
een basisarrangement had gekregen. Nu 
het rapport voor hem op zijn bureau lag, 
fronste hij zijn wenkbrauwen. Er waren 
voldoende punten die nog de nodige aan-
dacht zouden behoeven in de toekomst, 
maar zo op het eerste gevoel niet iets 

om als schoolleider direct actie op te 
ondernemen.

Zo kwam het dat tegen het middag-
uur onze schoolleider onder het 
genot van een bruine boterham 
met kaas constateerde dat hij wel-
licht aan een fenomeen leed, het 
fenomeen ‘flow’. Bij dit fenomeen 
lijkt alles vanzelf te gaan en lijkt 
alle energie eenvoudig op te 

brengen en om te zetten naar positieve 
actie. Onze schoolleider leefde op bij 
deze constatering en genietend van 
het laatste korstje van zijn boterham 
deelde hij zijn constatering met de 
aanwezige collega’s. Na een enkele 
aarzeling en verbaasde blik volgde 

al snel de reactie van een collega op de 
mededeling van onze aan flow lijdende 
schoolleider: “zo zie je maar dat vakantie 
niet voor iedereen goed is”.
Een van de mooie zaken van flow is na-
tuurlijk dat deze niet door een klein stukje 
cynisme kan worden gebroken. Vandaar 
dat onze schoolleider zich onthield van 
enige vorm van repliek en met zijn hoofd 
in de spreekwoordelijke wolken zich weer 
richtte op het leiden van zijn school…

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

in een flow…

uur precies een kopje koffie kon con-
sumeren. Het kopje koffie had precies 
de goede smaak en tevreden keek de 
schoolleider om zich heen.
Na het welverdiende koffiemomentje 
keerde de schoolleider terug naar zijn 
kantoor. Daar wachtte een inspectie-
rapport op hem. Voor de vakantie was de 
inspectie van het onderwijs op bezoek 
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e trainers van CNV Onderwijs Academie staan altijd voor 
u klaar. Zo ook Hans van Dinteren, trainer en adviseur bij 
CNV Onderwijs. “Wij proberen niet zozeer aanbodgericht 

te werken, maar meer vraaggericht. De kern van het werk van 
trainer is dat je altijd je ogen open hebt voor goede ontwikkelin-
gen en hiervan vervolgens gebruik maakt. We werken niet met 
een vast format of een vaste training, maar passen het aan op 
het individu of het team. Er is dus altijd sprake van maatwerk. 
Dit houdt in dat we kijken naar de vraag die er speelt. Samen 
gaan we op zoek naar een passende manier om de vraag te 
beantwoorden. Onderwerpen die vaak aan bod komen, zijn taak-
beleid, professionele ontwikkeling en werkdruk. Zaken waarmee 
schoolleiders veel te maken krijgen.”

MANAGE YOUr TiME
Werkdruk is en blijft een actueel thema 
binnen het onderwijs. Daarom organiseert 
CNV Onderwijs geregeld werkdrukbijeen-
komsten op scholen. Van Dinteren: “Door 
de hoge werkdruk die schoolleiders en het 
onderwijspersoneel ervaren, zetten we 
vaak workshops of cursussen in over time-
management. Soms is een workshop van 
twee uur voldoende en soms komen we nog 
een aantal keer terug op een school.” Als je 
iets wilt doen aan werkdruk, dan moet het 
gedrag van mensen veranderen. “Wanneer 

Om leden van dienst te kunnen zijn, ondersteunt de Academie van CNV Onderwijs schoolleiders op 
verschillende terreinen. Schoolleiders kunnen hier onder andere terecht voor workshops en cursussen 
voor teams en individuen, vragen over werkdruk en vragen over de invulling van de professionele ruimte. 

‘Er is altijd sprake  
van maatwerk’

CNV Onderwijs Academie: 

D
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we aan de slag gaan met timemanage-
ment, is het van belang dat er gekeken 
wordt naar het eigen gedrag. Deze vraag 
speelt een belangrijke rol: wat kan ik in 
mijn eigen gedrag veranderen, waardoor 
ik meer grip krijg op wat er op mij afkomt 
en hoe ga ik vervolgens hiermee om? We 
hebben vaak de neiging te roepen dat het 
allemaal aan een ander ligt. Bij een cursus 
timemanagement gaat het erom dat je zelf 
de regie in handen neemt over je werk en 
daarnaast om het bewaken van grenzen en 
het respecteren van anderen.”

‘streamer’

De CNV Onderwijs Academie biedt 
schoolleiders in het primair en voort-
gezet onderwijs uitsluitend maatwerk. 
Dat betekent dat de vorm, duur en in-
houd met de opdrachtgever besproken 
worden en er een programma op maat 
wordt samengesteld.

Workshop ‘Heeft mijn team professio-
nele ruimte of weet ik wat goed voor 
ze is?’
We verkennen dilemma’s waar school-
leiders tegenaan lopen bij het vergroten 
van professionele ruimte van de lera-
ren.

Workshop ‘Professionele ruimte en de 
schoolleider’
We verkennen de uitgangspunten van 
professionele ruimte en leggen de re-
latie met de eigen ideeën en ontwikke-
lingen.

Cursus ‘Hoe ga je om met werkdruk-
signalen van de werkvloer?’
Hoe haal je het ervaren van werkdruk 
en de feitelijke werkdruk van een werk-
nemer uit elkaar? Hoe pik je vroegtijdig 
werkdruksignalen op, waardoor ie-
mand op een later tijdstip mogelijk kan 
uitvallen? Hoe voer je goede gesprek-
ken hierover? En hoe hou je de balans 
tussen meevoelen en begrip tonen en 
tegelijk redelijke eisen blijven stellen?

Cursus/workshop ‘Van werkdruk naar 
werkplezier’
Zowel de werkdrukkant als de plezier-
kant komen aan bod. We gaan op zoek 
naar een nieuwe balans tussen deze 
twee. De cursus of workshop kan bij-
voorbeeld onderdeel uitmaken van een 
studiedag.

Bijeenkomst ‘Peer review als instru-
ment voor teamontwikkeling’
Leren van vakgenoten is een krachtige 
manier van leren. Als team kun je vor-
men van peer review (collegiale consul-
tatie, intervisie, klassenvisitatie) inzet-
ten als instrument voor de verbetering 
van je onderwijs en als instrument voor 
deskundigheidsbevordering. We kijken 
naar vormen van peer review die bij de 
vraag van uw school passen en oefenen 
hiermee.

Spoedcursus EHBM voor directies 
(Eerste Hulp Bij Medezeggenschap)
Naast kennis van de bevoegdheden is 
er aandacht voor de verwachte houding 
en professioneel medezeggenschaps-
gedrag.

Teambuilding en teamcoaching
Bent u met het team op zoek naar team-
building of teamcoaching? Wij maken 
het programma in overleg, gebaseerd 
op jullie wensen.

Administratie en planlast
CNV Onderwijs Academie helpt de 
school, het team, of bestuur zicht te 
krijgen op de doelen en de uitvoering 
van plannen en administratie en hier-
over met elkaar in gesprek te gaan. Wij 
bieden hiervoor bijvoorbeeld een work-
shop, studiedag of sessie met directeu-
ren van een schoolbestuur.

Timemanagement
In het onderwijs is timemanagement 
essentieel. U krijgt inzicht in uw manier 
van timemanagement en adviezen hoe 
u beter met uw tijd kunt omgaan. De 
cursus of workshop kan onderdeel zijn 
van een studiedag.

Coachingsnetwerk van CNV Onderwijs
Wij zoeken een onafhankelijke onder-
wijscoach voor u of uw werknemer.

Mediation
CNV Onderwijs brengt u in contact met 
geregistreerde mediators, die gespeci-
aliseerd zijn in conflictbemiddeling- en 
hantering in het onderwijs.

Wil je meer informatie? Kijk dan op 
www.cnvs.nl of www.cnvo/academie. 
Wilt u een offerte aanvragen of contact 
met een van onze trainers, neem dan 
contact op via aanvraagopmaat@cnvo.nl 
of 030 – 751 1785.

WOrKSHOPS

ALLEN BEANTWOOrDEN
Van Dinteren geeft een simpel, maar effectief voorbeeld van 
het beter managen van tijd. “Naar aanleiding van de cursus 
timemanagement, waar ik een individu coachte, had diegene 
met het team afgesproken dat ze nooit meer een mail gingen 
beantwoorden met ‘allen beantwoorden’. Hierdoor verminderde 
het aantal inkomende e-mails enorm. Dit is natuurlijk niet de 
enige oplossing, maar het zijn wel de kleine dingen die helpen.” 
Ook hebben veel mensen moeite met het maken van een realis-
tische planning. “Ik liet mensen van tevoren bedenken hoeveel 
tijd ze met een bepaalde taak bezig waren. Achteraf noteerden 
zij hoeveel tijd ze daadwerkelijk bezig waren met de taak. Hierin 
waren aanzienlijke verschillen te zien. Doordat mensen dit een 
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ook met peer review”, zegt Van Dinteren. 
“Ook professionele leergemeenschappen 
hangen hiermee samen en deze werk-
wijzen sluiten goed aan bij professionele 
ruimte. Scholen onderzoeken hoe zij 
nog meer gebruik kunnen maken van de 
kwaliteiten en talenten van medewerkers 
om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 
Bij peer review kijken docenten bij elkaar 
in de les. Een docent wil zijn onderwijs 
verbeteren en door de lesbezoeken 
helpen docenten elkaar dit te realise-
ren. Samen bereiden zij een les voor om 
vervolgens te brainstormen en ideeën te 
ontwikkelen voor kwaliteitsverbetering. 
Een voorwaarde voor peer review is om de 
opbrengsten te delen met collega’s. De 
term peer review is daarmee eigenlijk de 
verzamelnaam voor collegiale consulta-
tie, intervisie en visitatie.” 

Marleen de Groot

bepaalde tijd bijhielden, maakten zij een meer realistische plan-
ning. Daarbij probeer ik mensen te leren om gelijksoortige ac-
tiviteiten te combineren en ze op één moment uit te voeren. Je 
kunt beter één keer per dag een half uur e-mails beantwoorden 
en ze gelijk afhandelen, dan de hele dag door mails beantwoor-
den. Dit kost verhoudingsgewijs meer tijd. Ik heb een school-

team gecoacht dat nu met elkaar heeft afgesproken om iedere 
dag voor de school begint hun e-mails te scannen op dringende 
zaken. Pas na school beantwoorden zij de rest van de mails. Zo 
deelt iedereen zijn tijd beter in.”

PEEr rEViEW
De Academie van CNV Onderwijs zet momenteel vaak peer re-
view in, een instrument dat ingezet kan worden bij teamontwik-
keling voor zowel directieteams als onderwijsteams. “Binnen 
een aantal projecten van de OnderwijsCoörporatie werken wij 

‘Werkdruk is en blijft een actueel thema 
binnen het onderwijs’

Alle vertrouwen in 
uw leerkrachten?

Zeker als uw leerkrachten de 
juiste kennis in huis hebben!  

BETROKKENDESKUNDIGONAFHANKELIJK

Komend schooljaar worden er 60 congressen en cursussen met 
zorg voor u en uw collega’s samengesteld.
Maak uw keuze op www.medilexonderwijs.nl/po

Medilex Onderwijs organiseert 
cursussen en congressen voor professionals 

in het primair onderwijs.

MEDI14131_ADVKB_divcorp.indd   1 30-10-14   22:27
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Goede vervanging zoeken bij ziekte is 
vaak lastig, maar een intern begeleider 
vervangen is nog veel lastiger. Nu hebben 
we een mooi zorgdocument op school, 
maar om je het werk helemaal eigen te 
maken, dat vergt wel even tijd. De exper-
tise in het hoofd van onze ib’er is dan niet 
te beschrijven.
Onze ib’er heeft een ongelukje gehad, 
gewoon tegen een paaltje opgefietst. 
De eerste dagen heb ik haar niet ver-
vangen, omdat we beiden dachten dat 
ze maar voor korte tijd afwezig zou zijn. 
Er is echter meer beschadigd dan voor 
mogelijk was gehouden en we moeten 
erop rekenen dat het een kwestie van 
maanden wordt. Dat betekent dat ik toch 

vervanging moet zoeken.
Binnen het team blijkt niemand bereid 
deze taak op zich te nemen, met name 
omdat mijn collega’s hun klas niet uit 
willen. Daar ligt het echte werk, zeggen 
ze. Dat ze de intern begeleider wel nodig 
hebben, zeg ik luider dan zij. Alleen als 
het echt de spuigaten uitloopt, schijnen ze 
de ib’er nodig te hebben. Ik ben het daar 
niet mee eens; ik mis mijn ib’er echt.

Binnen het bestuur heb ik een nood-
oproep gedaan, maar ook dat levert niet 
direct een oplossing op. Hoewel ik nog 
wel een tip krijg om in de buurt bij een 
school te gaan kijken, waar ze het zonder 
intern begeleider doen. In eerste instan-
tie vind ik het onzin om erop in te gaan, 
maar zonder ib’er kan ik niet. Ik trek toch 
de stoute schoenen aan en maak een 
afspraak met de directeur van die school. 
Hij vertelt mij dat hij met hetzelfde 
probleem zat als ik. Zijn ib’er vertrok en 
er was niemand die het stokje wilde over-
nemen. Hij bedacht toen dat iedere leer-
kracht de taak van de intern begeleider 
voor een stukje moest overnemen. Iedere 
leerkracht is de ib’er van de aangren-

zende groep. De leerlingbesprekingen 
vinden dan in twee- of drietallen plaats. 
Iedere maand is er vergadertijd ingeroos-
terd voor intern overleg over de zorgleer-
lingen. De leerkrachten helpen elkaar 
en het grote voordeel vindt de directeur 
dat iedere leerkracht van meer kinderen 
weet hoe het gaat. Bij de jaarovergangen 
helpt dat ook.
Mijn schoolbezoek heeft me aan het den-

ken gezet en ik zie er voordelen in. Het na-
deel dat de directeur zelf minder kijk op de 
zorg heeft, vind ik wel zwaar wegen, maar 
als noodverband is het wel een oplossing 
die ik aan mijn team wil voorstellen. In een 
beleidstuk schrijf ik wat mijn plannen zijn 
en ik vraag het team dit goed te lezen voor 
we de teamvergadering hebben.
Vlak voor de teamvergadering belt mijn 
zieke intern begeleider me om haar me-
ning te geven over het noodplan. Ik weet 
meteen weer waarom ik haar zo mis. 
Wanneer zij de voor- en nadelen van mijn 
plan heeft uitgelegd, zeg ik dat ik twijfel 
of ik het plan nog wel op de teamverga-
dering moet bespreken. “Ik zou het niet 
doen,” zegt ze, “want ik heb een vervan-
ger voor je.” Mijn ib’er heeft een aantal 
van haar medestudiegenoten gebeld, die 
met haar de opleiding intern begeleider 
hebben gevolgd. En er is er één bij die 
tijdelijk extra dagen wil werken bij ons op 
school. Een schitterend toetje van haar 
telefoontje!
Toch bespreek ik mijn beleidsstuk op 
de teamvergadering om het belang van 
een goede ib’er te benadrukken. Ook 
ik bewaar de vervangster als toetje van 
de vergadering. De vergadering heeft 
het gewenste effect. Iedereen is aan het 
einde blij.

Dirk van Boven

De ib’er overbodig

‘iedere leerkracht is de ib’er van de 
aangrenzende groep’
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et ministerie moet ophouden na elk rapport van een 
wetenschapper beleid te gaan maken’. Dat was de kreet 
uit het veld aan eind 1994. Onder de noemer ‘Continuing 

stories’ passeert de titel ‘dienend leiderschap’. Het onderwijs-
verslag 1993 benoemt de moeizame overgang tussen groep 1 en 2 
met 3, de kerndoelen, verkeersonderwijs (?) en de organisatie van 
het bestuur. De afkorting CvB komt nergens voor. De pabo is weer 
negatief in het nieuws. De ratio leerkracht-leerlingen ligt op 21, de 
werkelijkheid veel hoger. Netelenbos (wie kent haar nog) maakt 
zich zorgen om de ‘rijke’ scholen. Het is maar dat u het weet. Het 
artikel ‘Je onderwijst niet wat je weet, maar wie je bent’ kan van-
daag opnieuw geplaatst worden. Sommige dingen veranderen niet.
De veranderende positie van de directieleden komt steeds promi-
nenter naar voren. De roep om daarvoor meer tijd vrij te maken 
ook. Tevens moet de beloning omhoog. Voor het eerst (1994) komt 
het begrip ‘bovenschoolse directies’ in beeld. De aandacht voor 
strategisch beleid en personeelsbeleid neemt toe. Kortom: veel 
raakt in beweging. Deeltijdarbeid krijgt in het decembernummer 
ruim aandacht. Niet meer dan drie leerkrachten voor de groep is 
de kreet. ‘Let op de overdracht’, roept Jan Oskam, redacteur van 
dienst er achteraan.
In 1995 gaat het gevecht om geld voor lesvrije uren voor directies 
(taakrealisatie) onverminderd voort. Het ministerie en de directie-
bonden liggen ver uiteen. Wel grappig is dat de VUT-regeling, net 

ingevoerd, onder vuur komt te liggen. Door 
de verzelfstandiging van het ABP is de 
sponsor voor dit fenomeen verdwenen. Wie 
zal nu betalen? De wens om vanaf 55 jaar 
het onderwijs te verlaten met een regeling 
om jonge leerkrachten de ruimte te geven, 
is in dit tijdsgewricht bijna een gotspe. 
Hoera, de salarissen worden verhoogd met 
0,5 procent.
In het februarinummer het eerste inter-
view met een bovenschools construct. 
Dordrecht ziet het licht. We schrijven bijna 
twintig jaar geleden. Vooral de kwestie: 
’wie betaalt die bovenschoolsen’ komt aan 
de orde. De snelle besluitvorming wordt 
als groot voordeel genoemd. Wim Staat, di-
recteur van een Dortse basisschool: “Voor 
ons komt er niet echt minder, maar wel 
ander werk.” Hoe zit dat nu? Verderop een 
artikel over Ede, dat op weg is naar wat in 
Dordrecht gerealiseerd is. Harry Blume 
schrijft over de rol van adjuncten. Geluk-
kig is de ruzie over de taakrealisatie na 
een paar maanden voorbij. Meer dan zeven 
formatieplaatsen? Dat mag je minimaal 
zestien uur lesvrij zijn als directeur. Komt 
het toch nog goed? In het kader van perso-
neelsbeleid komen de eerste lijstjes met 
tijdregistratie op de markt. Een onderzoek 
wordt gehouden naar de huidige tijdsbe-
steding van de directie. Grappig is dat na-
scholing voor directieleden op 1,2 procent 
uitkomt en lesgeven op 29,2 procent. Bu-
reaucratie staat op zo’n 15 procent. Let op: 
in 1995 wordt de schoolgids aangekondigd. 
Dit moet de oplossing worden van al die 
andere plannen in de kast. In het zomer-
nummer de uitslag van het onderzoek over 
Direct. We krijgen een 8. Dat de column 
hoog scoort, doet mij persoonlijk deugd. 
Hiermee stuur ik u weer de dagelijkse  
onderwijswei in. Heeft u een aparte erva-
ring in het verleden gehad die de actualiteit 
van vandaag raakt, meld het ons.

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.

‘H



n dit artikel bespreken we op hoofd-
lijnen met name de sectorakkoorden 
PO en VO (ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en PO-raad, 
2014; ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en VO-raad, 2014). Beide 
akkoorden omvatten afspraken om on-
derwijs toekomstbestendig te maken. Ze 
willen uitdagend en toekomstbestendig 
onderwijs dat inspeelt op talenten van 
leerlingen. Daarvoor zijn professionele, 
lerende scholen nodig.

TOEKOMSTBESTENDiG ONDErWiJS
De eerste ambitie is toekomstbestendig 
onderwijs. Onderwijs bereidt leerlingen 
voor op een plaats in de maatschappij van 
de toekomst. Het onlangs verschenen 
advies van de Wetenschappelijke Raad 
voor Regeringsbeleid (2013) ‘Nederland 
op weg naar een lerende economie’ geeft 
aan hoe belangrijk de rol van goed onder-
wijs hierbij is. Maar hoe deze toekomst 
eruit gaat zien, is niet duidelijk. Ontwikke-
lingen volgen elkaar snel op. Bijvoorbeeld 
in het vmbo kan het zijn dat leerlingen 
opgeleid worden voor een beroep dat er 
straks niet meer is. Dat vraagt van het 
onderwijs een brede focus op leren, een 
hoge kwaliteit van de basisvaardigheden 
rekenen en taal en een brede en maat-
schappelijke vorming. De ontwikkeling 
van 21th century skills wordt hierbij vaak 

genoemd. Een van de gemaakte afspraken is om kritisch te kij-
ken naar het bestaande curriculum in het funderend onderwijs. 
Onafhankelijke deskundigen voeren deze kritische verkenning 
uit. In het toekomstbestendig onderwijs neemt ICT een belang-
rijke plaats in. Beide sectorakkoorden willen een structurele 
aanpak van ICT in het onderwijs met behulp van digitale leer-
middelen, adequate voorzieningen en leraren die voldoende ICT-
vaardig zijn. In het primair onderwijs is de afspraak gemaakt dat 

ieder bestuur in 2015 een ICT-beleidsplan heeft, dat gebaseerd 
is op de onderwijskundige visie van de scholen. In het voortgezet 
onderwijs wil de VO-raad besturen en scholen ondersteunen bij 
kennisontwikkeling en uitwisseling op het gebied van ICT. Op 
het gebied van ICT-leermiddelen willen beide raden zorgen voor 
voldoende, in de dagelijkse onderwijspraktijk inzetbare digitale 
leermiddelen. Beide raden nemen de regie op zich om meer 
sturing te geven aan het afstemmen van het aanbod van digitale 
leermiddelen en de daadwerkelijke vraag van scholen.

PrOfESSiONELE LEErGEMEENSCHAP
Om eigentijds, toekomstbestendig onderwijs te realiseren, 
zijn professionele scholen nodig. Een kansrijke mogelijkheid 
hiervoor is de ontwikkeling van scholen naar professionele 
leergemeenschappen. Bij een professionele leergemeenschap 
ligt de focus op het leren van leerlingen en het zo goed moge-
lijk bieden van eigentijds onderwijs, dat past bij de leerlingen-

De PO-raad, de VO-raad en de MBO raad hebben met het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap meerjarige sectorakkoorden gesloten. Deze sectorakkoorden 
bouwen voort op eerdere afgesloten akkoorden, zoals het Nationaal Onderwijs 
Akkoord (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2013b), de verschillende 
actieplannen, de Lerarenagenda (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
2011a, 2011b, 2013a) en het regeerakkoord rutte ii. Een aantal thema’s komt terug in de 
verschillende afgesloten cao’s.

Wat staat er in de  
sectorakkoorden primair  
en voortgezet onderwijs?

i

‘Uitdagend en toekomstbestendig 
onderwijs dat inspeelt op talenten  
van leerlingen’
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populatie (Lieskamp, 2013). Daarbij past geen blauwdruk, maar 
een eigen ontwerp van een professionele leergemeenschap. 
Processen die hierbij centraal staan, zijn samen veranderen 
en ontwikkelen, samen leren, samen werken en samen leiden. 
Hiervoor is een andere organisatiestructuur noodzakelijk, zodat 
deze processen daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Het gaat 
ook om het bieden van professionele ruimte om als team bin-
nen de gestelde kaders keuzes te kunnen maken die passen bij 
datgene wat voor hun leerlingen nodig is. In beide akkoorden 
is sprake van het ontwikkelen naar een lerende organisatie. 
Wij hebben de voorkeur voor het ontwikkelen naar een profes-
sionele leergemeenschap, omdat leerlingen, ouders, leraren en 
schoolleiders dan gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede 
leerresultaten en goed onderwijs.
In een professionele leergemeenschap ligt de focus op het 
realiseren van goed onderwijs. In het Onderwijsverslag 2013 

constateerde de Onderwijsinspectie dat 
slechts een klein percentage van de scho-
len opbrengstgericht werkt. Beide raden 
hebben nu afgesproken dat voor 2020 
alle scholen opbrengstgericht werken. 
Opbrengstgericht werken betekent dan 
dat scholen planmatig en systematisch 
werken aan het verbeteren van de kwali-
teit van het onderwijs.

DOOrLOPENDE LEErLiJNEN
Werken aan toekomstbestendig onderwijs 
betekent dat alle leerlingen het onderwijs 
moeten krijgen dat bij hen past, maar ook 
dat er goede doorlopende leerlijnen zijn. 
Beide akkoorden willen het aantal zitten-
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50 procent. In de bovenbouw van het vwo is dit percentage 80 tot 
85 procent. Met name de inzet van de lerarenbeurs wordt hierbij 
gebruikt. In het tripartiteoverleg over de lerarenbeurs worden 
nieuwe aanpassingen voorgesteld. Strategisch hr-beleid is daarbij 
een voorwaarde. Alle besturen moeten beschikken over strategisch 
hr-beleid dat gekoppeld is aan de onderwijskundige doelstellingen. 

Het goed inwerken van startende leraren neemt een prominente 
plek in. Maar met name het professionaliseringsbeleid, het beleid 
rondom masteropgeleide leraren, tevredenheid van medewerkers 
en professionele ruimte zijn belangrijke onderdelen van het stra-
tegisch hr-beleid. In Basisschoolmanagement (Lieskamp & Vink, 
2012a; Lieskamp & Vink, 2012b) zijn twee artikelen gepubliceerd 
over strategisch hr-beleid in relatie tot de bestuursakkoorden die 
eerder gesloten zijn.

ONDErSTEUNiNG
Het voeren van strategisch hr-beleid is een belangrijke activiteit 
van schoolleiders en bestuurders. CNV Schoolleiders wil, waar mo-
gelijk, u als schoolleider hierbij ondersteunen. In beide sectorak-
koorden wordt een herijking voorgesteld van de kerndoelen van de 
basisvorming (po en vo). Er worden al gesprekken gevoerd bij het 
ministerie over dit thema. Heeft u tips, aandachtspunten of andere 
relevante opmerkingen, dan horen wij dat graag via info@cnvs.nl. 

Myriam Lieskamp

blijvers verlagen door middel van de inzet 
van zomerscholen, schakelklassen, maar 
ook door een goede overdracht van leer-
lingen van het primair naar het voortgezet 
onderwijs en van het VO naar het vervolg-
onderwijs. Een interessante afspraak in 
het sectorakkoord van het VO is dat vanaf 
2015-2016 een zogenoemd plusdocument 
bij het schooldiploma en de cijferlijst 
kan worden toegevoegd. Leerlingen 
krijgen dus een document met daarin 
een overzicht van extra vaardigheden, 
resultaten van stages, afgeronde talent-
programma’s, specifieke vaardigheden 
van burgerschap en bijzondere prestaties 
op het gebied van sport of creativiteit. 
Dat maakt het voor leerlingen lonend om 
extra activiteiten te ondernemen.

DALENDE LEErLiNGAANTALLEN
Brede vorming en goed onderwijs voor 
alle leerlingen kan alleen gerealiseerd 
worden als er actief in de regio wordt sa-
men gewerkt, in ieder geval in de regio’s 
waar sprake is van dalende leerlingaan-
tallen. Beide sectorakkoorden zoeken 
naar oplossingen voor de dalende leer-
lingaantallen in bepaalde regio’s door 
bijvoorbeeld in het primair onderwijs 
de problematiek van de kleine scholen 
mee te nemen bij de evaluatie van de 
fusietoets. In het voortgezet onderwijs 
wordt onderzocht op welke manier er 
meer ruimte en flexibiliteit gevonden kan 
worden. Er komt binnen afzienbare tijd 
een nieuwe brief van het ministerie met 
een aantal maatregelen om met dalende 
leerlingaantallen om te kunnen gaan.

MASTErOPGELEiDE LErArEN
Goed opgeleide leraren zijn hierbij cru-
ciaal. In beide akkoorden zijn afspraken 
gemaakt dat alle leraren in 2020 beschik-
ken over de basis- en differentiatievaar-
digheden, zoals gedefinieerd door de 
Onderwijsinspectie. Ook het beheersen 
van voldoende basiskennis en vaardighe-
den op het gebied van ICT en e-didactiek 
zijn onderdelen van de gemaakte afspra-
ken. Beide akkoorden willen dat bestu-
ren prioriteit geven aan bovenstaande 
competenties in hun professionaliserings-
beleid. Beide akkoorden willen het aantal 
masteropgeleide leraren verhogen. In het 
primair onderwijs moet het aantal master-
geschoolde docenten naar 30 procent in 
2020 en in het voortgezet onderwijs naar 

‘beide akkoorden willen het aantal 
masteropgeleide leraren verhogen’
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gingen de deelnemers aan de slag met 
eigen ideeën. Het lastige van de situatie 
was dat de omstandigheden in Honduras 
beroerd zijn: de slechte relatie met de 
minister van Onderwijs, veel bedreigingen, 
geweld van jeugdbendes, slechte werk-
omstandigheden en de naweeën van de 
staatsgreep van vijf jaar geleden. Dit houdt 
de leraren erg bezig. Daardoor is de blik 
vooral gericht op de problemen uit heden 
en verleden in plaats van de mogelijkhe-
den voor de toekomst. Hierdoor moest het 
trainingsteam een mentaliteitsverandering 
tot stand brengen. Dit gebeurde mede aan 
de hand van voorbeelden van hoe in Neder-
land CNV Onderwijs/CNV Schoolleiders als 
moderne vakvereniging verantwoordelijk-
heid neemt voor de kwaliteit van onderwijs. 
Initiatieven als de lerarenbeurs en de pilot 
zomerscholen dienden ter inspiratie om 
deelnemers aan het denken te zetten. Ook 
kwamen de organisatie van CNV Onderwijs 
(de manier waarop de vereniging is opge-
bouwd) en het Nederlandse poldermodel 
aan de orde. Elementen als het nemen van 
verantwoordelijkheid en proactief hande-
len, spraken de deelnemers erg aan.
De laatste trainingsdag werd geopend 
door de wedstrijd Nederland-Mexico. Veel 
deelnemers hulden zich in het oranje en 
de kantine was versierd. De spannende 
wedstrijd werd intens beleefd en de uitslag 

e reis via Panama naar Honduras had grotendeels het-
zelfde karakter als eerdere reizen naar Benin en Niger. 
Het draait om het versterken van de leraren en onderwijs-

bonden in hun onderhandelingen met de minister. Aan de hand 
van theorie en praktijkvoorbeelden wordt interactief gewerkt aan 
inzicht in de eigen situatie en een plan om van daaruit verder te 
gaan. Het team bestond uit Hanneke Smits, programmamedewer-
ker van CNV Internationaal, Annemieke Schoemaker, trainer van 
de Academie, Diederik Brink, beleidsmedewerker en stond onder 
leiding van algemeen secretaris Cees Kuiper. Na aankomst in de 
hoofdstad Tegucigalpa maakte het team kennis met de bestuur-
ders van de CGT, de vakcentrale met een partnerschap met CNV 
Internationaal. Tijdens deze kennismaking werd een duidelijk 
beeld geschetst van de omstandigheden in Honduras, wat een 
diepe indruk op het CNV-team maakte.

SiTUATiE ANALYSErEN
Diep in de bergachtige binnenlanden nabij Tegucigalpa ligt het 
trainingscentrum van de CGT. Kleine huisjes waarin cursisten 
kunnen overnachten, wisselen de langwerpige laagbouw af, waar-
in de trainingszalen en een kantine zijn gevestigd. Daar startte het 
team met de training. De eerste trainingsdag stond in het teken 
van kennismaking en het zorgvuldig analyseren van de situatie. 
Hiervoor werd een SWOT-analyse gemaakt. Aan de hand van de 
analyse keek het team naar de aspecten van een onderhandeling.

KANSEN iDENTifiCErEN
De tweede trainingsdag stond in het teken van het identificeren 
van kansen, het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwik-
kelen van initiatieven. Aan de hand van voorbeelden uit Nederland 

Training van vakbondsleden  
in het onderwijs in Honduras
CNV Schoolleiders en CNV Onderwijs hechten veel waarde aan interna-
tionale solidariteit. Daarom is afgesproken om jaarlijks een project op 
te zetten in een ontwikkelingsland in samenwerking met CNV interna-
tionaal. in juni is een team van trainers naar Latijns-Amerika gevlogen 
om daar een training voor leraren en vakbondsleden te verzorgen. 

D

CNV Internationaal steunt vakbonden in zestien landen in Azië, Afrika, Latijns-
Amerika en Oost-Europa. Die vakbondspartners komen op voor de naleving en 
bevordering van fatsoenlijk werk. Naast financiële steun deelt CNV Internationaal 
kennis en expertise. Daarbij spelen de CNV-bonden een belangrijke rol. Via lobby- 
en campagneactiviteiten zet CNV Internationaal het werk van vakbondspartners op 
de kaart bij de politiek, het bedrijfsleven en het Nederlandse publiek, met name bij 
de 340.000 CNV-leden.

CNV iNTErNATiONAAL
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zorgde voor een vrolijke stemming in het 
trainingscentrum.
Trainer Annemieke Schoemaker koos 
ervoor om af en toe bepaalde situaties of 
vaardigheden toe te lichten met een klein 
toneelstukje. Hanneke Smits en Diederik 
Brink stonden voor de groep om een stukje 
over onderhandelen of communiceren uit 
te beelden. Dit leidde tot leuke situaties 
met de deelnemers. Cees Kuiper hield zich 
bezig met een interview van de landelijke 
radio van Honduras, waarin hij zijn waar-
dering uitte voor de bonden in Honduras. 
Zij kozen ervoor om de sociale dialoog 
nieuw leven in te blazen en om zich con-
structief op te stellen richting de minister.
Aan de hand van een eerder gemaakte 
stakeholdersanalyse werd op de derde 
trainingsdag gewerkt aan de eindopdracht. 
Het doel was om, aan de hand van een 
stappenplan, uit te werken welke ver-
volgacties opgezet worden. De opdracht 
zorgde ervoor dat sommige deelnemers 
echt in hun element kwamen en op een 
constructieve wijze over de onderwijs-
situatie gingen nadenken.
 
HONDUrESE OVErHEiD
Toen de vakcentrale CGT in Honduras 
hoorde dat een team van CNV langs kwam 
voor een training aan vakbondsleden en 
-bestuurders in het onderwijs, werd voor-

gesteld om ook iets te doen voor een andere vakbond. Vlak voor 
de komst van het CNV-team trad de Hondurese overheid op tegen 
centra voor kinderen en de vakbond die de werknemers vertegen-
woordigt. De overheid hief de centra voor de opvang en ondersteu-
ning op en richtte er nieuwe centra voor op. Dit zou zijn gedaan on-
der het mom van het bestrijden van corruptie, maar lijkt een zet om 
de vakbond buitenspel te zetten. De decentralisatie van de kind-
centra leidt tot een forse versobering van deze sociale voorziening. 
De vakbond gaf aan dat de grondwet van Honduras aangeeft dat de 
staat een plicht heeft om kinderen te helpen. De leden zijn vooral 
heel kwaad en bezorgd dat de overheid de zorg voor kwetsbare 
groepen kinderen lijkt te veronachtzamen. Om op kleine schaal 
toch een beetje te kunnen helpen, werkte Schoemaker met de 
groep vakbondsleden aan het zorgvuldig in kaart brengen van de 
problematiek. Kuiper pleegde interventies over het belang van een 
constructieve opstelling en Brink gaf een korte uitleg over welke 
mogelijkheden sociale media en communicatiestrategieën bieden 
om als vakbond aandacht te vragen voor sociaal gevoelige onder-
werpen. Vakcentrale CGT en de bonden gaven aan de ontmoeting 
met CNV Onderwijs en CNV Internationaal zeer te waarderen. 

Diederik Brink, CNV Onderwijs

Training van vakbondsleden  
in het onderwijs in Honduras

Een van de armste landen van Midden-Amerika is Honduras. Het land kent veel 
werkloosheid, armoede, analfabetisme, geweld en problemen met jeugdbendes, 
ook op de scholen. In het onderwijs lijkt het erop dat investeringen niet leiden 
tot meer efficiëntie of verbetering van de kwaliteit. Tegelijk kampen leraren met 
enorme bureaucratie, intimidatie door de regering en vaak erbarmelijke werk-
omstandigheden. 

HONDUrAS



te denken van de gele koorts. Alsof alleen 
mensen uit Azië verantwoordelijk zijn 
voor en drager zijn van dat virus. En nu 
we toch bezig zijn moeten we direct maar 
ook in actie komen om witlof een andere 
naam te gaan geven. Wie heeft een niet-
discriminerend alternatief?
Blanke lak kunnen we gelijk meenemen. 
Alsof blanken overal lak aan hebben. Dat 
is toch het achterstellen van een hele 
bevolkingsgroep?
Ik snap dat je aan witte sneeuw, zwarte 
lava en grijze wolkenluchten niet zo veel 
kan doen. Aan de grijze golf daarentegen 
weer wel. Het is beledigend om een hele 
populatie wat oudere aardbewoners weg 
te zetten als een kleurloze groep mensen.
Nee, als je het aanpakt, doe het dan goed 
en bij alles.

Terug naar mijn jeugd. Lang heb ik 
gedacht dat de waarheid, die me als ne-
genjarige verteld werd, niet waar was. Het 
kon toch niet zo zijn dat je meesters en 
jufs, die het beste met jou als uniek kind 
voor hadden, je zo in de maling zouden 
nemen?
De roe en zak laat ik buiten beschou-
wing. Zelden zulke goede pedagogische 
middelen meegemaakt als deze. In de 
jaren vijftig en zestig was er geen ADHD. 
Waarom niet, denk je?

En hoe gaat het nu op jullie school bin-
nenkort? Blauwe Pieten leiden tot protest 
van de Smurfen, dus pas op! Witte Pieten 
zijn saai en Groene pieten hebben wat 
boertigs om zich heen hangen. Dus… ik 
wens jullie sterkte.

Met Nederland gaat het verder prima. Als 
we onze tijd en energie in een Pieten- 
discussie kunnen steken, dan valt het 
met het land nog wel mee. Het onderwijs 
incluis.

Het was de eerste keer dat ik als kind merkte dat de wereld niet 
te vertrouwen was. En grote mensen al helemaal niet! De waar-
heid over Sinterklaas. Wat een schijnheilig gedoe. Nee, het is 
tussen mij en de volwassen mensen nooit meer goed gekomen. 
Over de ‘Zwarte Pietdiscussie’ wil ik dus niet schrijven. Hoewel? 
Gezien bovenstaande kan ik mijn trauma nu van me af schrijven. 
Dat weer wel.

Dat Sinterklaas indertijd kleine zwarte (slaven)kinderen aan 
betaald en eerlijk werk hielp, komt in de discussie niet voor. Een 
kindvriendelijke daad was het van de goede Sint om hen in dienst 
te nemen. Maar ja… dat was toen en dat is iedereen vergeten.
Als we het dan over vermeende geaccepteerde en traditionele dis-
criminatie willen hebben, heb ik er nog wel meer. Wat te denken 
van de indianen? Al jaren lees ik op internet dat zij zich gediscri-
mineerd voelen, omdat het rendier van de Kerstman een rode 
neus heeft. Daar moeten we dan ook wat aan doen, toch? En wat 

door Chris Lindhout
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Een discussie  
van niks
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korte berichten

Gedicht

Sluit het af en open
Ik hoef geen test te doen  

om te zien of je verdrietig bent.

Geen toets te laten maken
om te checken of je blij bent.

Geen systeem te openen
om te ervaren dat je het naar je zin hebt.

Geen cursus te volgen 
om naar je te luisteren.

Geen protocol te lezen
om te merken hoe rot je je voelt.

Of ik nu je meester of je juf 
ben

Ik hoef alleen maar

mijn computer af te sluiten
en mijn hart te openen.

Chris Lindhout

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

Gedichtenbundels



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


