
vakblad voor schoolleiders

8
november 2015, 9e jaargang

sfeerverslag cNvs Themadag

regeling duurzame inzetbaarheid

onderwijs is hot!

Preventieve coaching is een must

Xx

Xx

Xx

Xx

Mee met de onderwijsinspectie 



inhoud

2 november 2015

08
08
12
20
25
26
29
31
32

Mee met de Onderwijsinspectie
Hoe ervaart basisschool De Krabbenkooi de nieuwe werkwijze?

Hoe toekomstgericht en duurzaam wil je het hebben?
Een impressie van de themadag van CNV Schoolleiders.

Onderwijs is hot!
En wat hebben we daaraan in het onderwijs?

Staat krimp alleen voor minder leerlingen?
In nood leer je je vrienden kennen.

Coaching inzetten bij het voorkomen van conflicten
Preventieve coaching is een absolute must in het onderwijs

Onderwijs 2032
Welke vaardigheden horen bij een toekomstgericht curriculum?

Leidt sturen op cijfers tot ongewenste effecten? 
Onderzoek naar gevolgen van toezicht op onderwijsresultaten.

Goed onderwijs: voer voor schoolleiders
Wat verstaan scholen onder goed onderwijs?

rubrieken
04  Korte berichten

07  CNVStandpunt

15 Open Mind

16 Vraag & antwoord

18 Boeken

19 Mijn school

23  Column Dirk van Boven

30 Vanaf de zijlijn

34 Column Chris Lindhout

35 Korte berichten



directiefcolofon

3november 2015

32

25

Beste collega-schoolleider,

Voor u ligt de laatste Direct van 2015. Een editie, waarin wij onder andere verslag doen 
van onze jaarlijkse bijeenkomst. Het is de organisatie opnieuw gelukt om een geslaagd 
evenement te bieden, dat eigenlijk meer deelnemers had verdiend. Wij hopen dan 
ook van harte dat u volgend jaar massaal aanwezig zult zijn op de themadag van CNV 
Schoolleiders op de eerste donderdag van november.

In deze Direct biedt de redactie opnieuw, zoals u dat van ons gewend bent, een breed 
scala aan onderwerpen. Zo nemen we een blik achter de schermen bij een bezoek van de 
Onderwijsinspectie, gaan we in op de regeling duurzame inzetbaarheid en belichten we 
de maatschappelijke discussie onderwijs versus opvoeden. Wij hopen dat u dit nummer 
met plezier zult lezen en dat u de moeite neemt om ons van feedback te voorzien. Direct 
is immers voor en door schoolleiders. Wij willen graag een platform bieden voor u als 
schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Namens de redactie,

Robert Pinter

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

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-cnv-onderwijs@cnv.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.
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korte berichten

Extra geld voor  
professionalisering in het vmbo

In het vmbo wordt vanaf 2011 gewerkt aan de invoering van de 
tien nieuwe beroepsgerichte profielen. De wetgeving hierover is 
aanhangig bij de Tweede Kamer. Als alles volgens plan ver-
loopt, treedt de wet op 1 augustus 2016 in werking.
Alle leraren in de beroepsgerichte vakken hebben of krijgen 
hiermee te maken. Zij zullen de overstap maken van hun 
huidige praktijkvak naar een nieuw profiel dat een breder vak-
gebied omvat. Dit leidt bij scholen en bij leraren tot een (extra) 
professionaliseringsvraag. Hiervoor wordt 5,5 miljoen euro 
extra uitgetrokken1.
In december 2015 krijgen vmbo-scholen eenmalig een finan-
ciële bijdrage voor na- en bijscholing van vmbo-leraren die 
lesgeven in de bovenste leerjaren van de beroepsgerichte 
leerwegen van het vmbo. Dat schrijft de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief van 2 oktober 
2015 aan de Tweede Kamer2. De bijdrage is vijfduizend euro per 
hoofdvestiging en (tijdelijke) nevenvestiging, waar op de telda-
tum 1 oktober 2014 leerlingen zijn ingeschreven. Hiermee is 
drie miljoen euro gemoeid. Voor vmbo-scholen betekent dit dat 
extra middelen beschikbaar zijn, die in overleg met de leraren 
kunnen worden ingezet.
De resterende 2,5 miljoen euro is beschikbaar voor de ontwik-
keling en uitvoering van een collectief scholingsaanbod en de 
ontwikkeling van een toetsitembank. Er wordt een kwartier-
maker professionalisering aangesteld. Met de pilotscholen en 
beroepsgerichte platforms vmbo worden per profiel de meest 
urgente scholingsvragen in kaart gebracht. Profieloverstijgende 
scholingsvragen, zoals gesprekstechnieken in het kader van 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding, worden eveneens geïnven-
tariseerd.

1 De officiële regeling vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2015-33321.html#HoofdInhoud

2 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/documenten/kamerstukken/2015/10/02/kamerbrief-over-de-profes-

sionalisering-van-nieuwe-profielen-in-het-vmbo.
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Op de Dag van de Leraar heeft de voor-
zitter van CNV Onderwijs Joany Krijt een 
werkbezoek gebracht aan AOC Helicon 
Nijmegen en ROC Nijmegen. Twee 
enthousiaste, jonge docenten – Kelly 
Bolsenbroek en Tanja Vogels – orga-
niseerden deze bezoeken. Vorig jaar 
volgden zij de Leergang Professioneel 
Meesterschap en inmiddels zijn ze actief 
binnen verenigingsorganen voor jonge-
ren, mbo en aoc. 

De bezoeken bestonden uit rondlei-
dingen, gesprekken met leden van het 
college van bestuur en gesprekken met 
docenten. Voor Krijt was dit een prima 
gelegenheid om te praten over haar 
visie op de zelfbewuste professional 
en om te informeren over de ideeën 
die men heeft over de school van de 
toekomst.
Het ‘groene’ Helicon en het moderne 
ROC Nijmegen konden niet meer van 

elkaar verschillen. Helicon was een 
relatief kleine school met 750 leerlingen 
en veel praktijkruimte rondom dier en 
natuur. ROC Nijmegen beschikt over een 
imposant gebouw, dat aandoet als een 
stationshal of winkelcentrum, dat plaats 
biedt aan 5.500 leerlingen.

Joany Krijt bezoekt scholen op Dag van de Leraar

In 2014 is een onderzoek verschenen van 
de Onderwijsinspectie naar de tevreden-
heid van afgestudeerden aan de pabo. 
Daarna waren recent afgestudeerden 
aan tweedegraads lerarenopleidingen en 
leidinggevenden aan de beurt. Het onder-
zoek met de titel ‘Beginnende leraren 
kijken terug, deel 2: de Tweedegraads 
Lerarenopleiding’ verscheen op 5 oktober 
20151.
De ondervraagde leraren zijn over het 
algemeen tevreden over de opgedane 
vakkennis en de basale pedagogisch-
didactische vaardigheden. Het maken 
van toetsen, de inzet van digitale leer-
middelen en de complexe vaardigheden 
worden wel als knelpunt gezien. Het 
gaat bij de complexe vaardigheden onder 
andere over differentiëren. Ze noemen 
het aanpassen van leerstof aan verschil-

len tussen leerlingen en het bieden van 
maatwerk aan zorgleerlingen.
Er is onder afgestudeerden behoefte aan 
een goede koppeling met de praktijk. 
Het gaat dan niet alleen om colleges die 
aansluiten bij de praktijk, maar ook om 
betrokkenheid vanuit de opleiding bij de  
stage. De inspectie beveelt dan ook aan 
dat opleidingen en scholen nauw samen-
werken en werken aan een hoog niveau 
van stagebegeleiding.
Uit het onderzoek blijkt dat afgestudeer-
den veel minder tevreden zijn over de 
voorbereiding op het (v)mbo dan voor de 
onderbouw havo/vwo. De lerarenoplei-
dingen werken hieraan en vanaf septem-
ber 2016 kunnen studenten kiezen voor 
de afstudeerrichting (v)mbo.
Opvallend, maar niet verrassend, is 
dat afgestudeerden aangeven na hun 

afstuderen behoefte te hebben aan 
professionalisering. Daarbij is van 
belang wat van de recent afgestudeerde 
leraar kan en mag worden verwacht. Die 
vraag kan niet zomaar worden beant-
woord. Aanbevolen wordt om hierover 
met het veld (leraren, opleidingen, 
scholen, beleidsmakers) in gesprek te 
gaan. Daarbij kan ook de vraag naar de 
verwachtingen van meer ervaren leraren 
worden betrokken. Doorgaande profes-
sionalisering is ook voor hen van belang. 
De keuze is afhankelijk van de behoeften 
van leraren. Dat vraagt onder andere 
om een goed personeelsbeleid van de 
school.

1. onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/pu-

blicaties/2015/10/beginnende-leraren-kijken-terug-

deel-2_tweedegraads-lerarenopleiding.pdf

Onderzoek Onderwijsinspectie naar tevredenheid  
afgestudeerde leraren vo en mbo
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www.medilexonderwijs.nl

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Medilex Onderwijs organiseert 
in 2016 zo’n 100 congressen en 
cursussen voor professionals 

in het onderwijs. U en uw 
collega’s zijn van harte

welkom!

MEDICORPAD_201115_Direct_HIRES_210x297_DEF.indd   1 4-11-2015   16:02:59
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Laat ik beginnen met het slechte nieuws. 
Het primair onderwijs zit in een men-
tale dip. En dan gelijk het goede nieuws: 
schoolleiders hebben de sleutel in handen 
om eruit te komen. In de afgelopen 
periode heb ik veel schoolleiders gespro-
ken, vooral in het primair en speciaal 
onderwijs. Ieder met zijn eigen verhaal, 
maar min of meer collectief worstelen 
we allemaal met de vraag hoe we intrin-
sieke motivatie bij medewerkers kunnen 
bevorderen om te leren. We gebruiken 
daarbij termen als eigenaarschap, zelf 
verantwoordelijk, lerende professional, 
loslaten, zelfsturing, professionele leer-
gemeenschap, enz. Op Twitter las ik een 
bericht van een dorpsdominee in Woer-
den. @berkheij: “Modern leiding geven: 
zelfsturende werknemer/burgers die van 
bovenaf minutieus gecontroleerd worden. 
#houernietvan”
Hoewel de tweet waarschijnlijk niet direct 
op het onderwijs sloeg, zie ik de parallel 
wel. Mogelijk wordt het in het onder-
wijs alleen maar spannender, omdat we 
zelfsturing helemaal niet zo gewend zijn. 
Is het misschien zo dat we gewend (ver-
wend?) zijn dat ons verteld wordt wat we 
moeten doen? Dat we ons collectief aan de 
leiband van de methode hebben laten leg-
gen? Dat we ons vast hebben laten draaien 
in protocollen en verantwoordingsformu-
lieren?
In het onderwijs werken hbo plus opge-
leide kenniswerkers van het type mensen-
mens. We doen het graag samen. Met hart 

en ziel willen we ons beroep hoog houden. Wij weten heel goed 
hoe we ons werk goed kunnen doen. We zijn alleen een beetje 
afgehaakt op verantwoording en controle, want er spreekt zo 
weinig vertrouwen uit. We voelen ons overwerkt en we roepen 
dan over werkdruk. Het moet niet te veel worden, dus we doen 
wat moet, maar niet te veel nieuw initiatief. De apathie slaat toe. 
Of lukt het ons de mentale dip te ontstijgen? Zelf regie te nemen. 
Initiatief te waarderen en het ook gewoon weer leuk te vinden?
Eerlijk gezegd schrik ik ervan als ik zie hoe bij sommige besturen 
omgegaan is met de invoering van de veertigurige werkweek. Ik 
hoor verhalen van besturen die vaste werktijden strikt hanteren 
(als een soort prikklokidee). De behoefte aan controle/beheersing 
van bovenaf is groot. Waarom? Voor sommige teams en mede-
werkers kan controle soms best even nodig zijn. Het overleg-
model geeft echter bij uitstek ook mogelijkheden om ruimte te 
nemen voor regie op teamniveau.

Welke rol neemt de schoolleider hierbij? Durft u de professionele 
houding van medewerkers als vertrekpunt te nemen? Durft u 
initiatief te waarderen, nieuwe energie te omarmen? Durft u de 
medewerkers in uw school aan te spreken op het niveau waarop 
u ze graag ziet? Als zelfverantwoordelijke, lerende professional. 
En wat zegt u dan als uw bestuur met de prikklok komt? Of wat 
doet u als een medewerker het wat verleerd heeft om initiatief te 
nemen en dat eigenaarschap niet zo van de grond lijkt te komen? 
Schoolleiders spelen een belangrijke rol in de bevlogenheid 
van leraren en teams. Lenette Schuijt zegt: “Leidinggeven aan 
bezielde mensen vraagt iets anders van leiders, dan de produc-
tiviteit van mensen bewaken en hen motiveren.” Laten we de 
uitdaging blijven aangaan vanuit bezieling in teams en in de klas. 
We hebben een mooi vak.

Rijk van Ommeren bestuurslid CNV Schoolleiders

Mentale dip

‘schoolleiders spelen een belangrijke rol 
in de bevlogenheid van leraren en teams’
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De Onderwijsinspectie vernieuwt haar toezicht. In de Kamerbrief 
‘Toezicht in transitie’ (maart 2014) wordt de nieuwe koers uitge-
werkt. De Onderwijsinspectie zal in haar oordeel mogelijk gaan dif-
ferentiëren in zeer slecht, slecht, in voldoende mate en goed, maar 
deze indeling is nog wel onderdeel van de huidige politieke discussie. 
Zij gaat dat doen met een geheel nieuw waarderingskader, waarin de 
standaarden op vijf domeinen in portretten zijn uitgewerkt. Uitgangs-
punt is de zelfevaluatie van de school met behulp van deze portretten 
en de dialoog die de inspecteur voert samen met de school.

  Mee met  
de Onderwijsinspectie 

n de dialoog tussen de inspecteur en de school wordt geke-
ken naar wat goed gaat en hoe dat komt en waar nog ver-
beteringen mogelijk zijn en hoe je deze kunt aanpakken. De 

Onderwijsinspectie probeert de nieuwe werkwijze uit in verschil-
lende pilots. Basisschool De Krabbenkooi maakt onderdeel uit 
van een van de pilots. CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders heeft 
in het schooljaar 2014-2015 een bijeenkomst georganiseerd 
samen met de Onderwijsinspectie. Tijdens deze bijeenkomst 
kregen leden en niet-leden de mogelijkheid om in groepen de 

verschillende standaarden en de portret-
ten te bespreken. Twee vragen stonden 
daarbij centraal ‘is dit ook jullie beeld van 
een goede school?’ en ‘is dat beeld ook 
haalbaar?’. Een verslag van de resultaten 
vindt u op www.cnvs.nl.

MEE MET DE INSpECTIE
Na deze bijeenkomst leek het ons een 
goed idee om ook daadwerkelijk mee te 
gaan tijdens een kwaliteitsonderzoek 
van de Onderwijsinspectie. In oktober 
2015 was het daadwerkelijk zover. In dit 
artikel geven we een impressie van hoe 
de school (het managementteam, de 
leerkrachten, de ouders en de leerlingen) 
de nieuwe werkwijze ervaren.
Het initiatief wetsvoorstel Bisschop is in 
is in september 2015 aangenomen. Hier-
door zal er een scheiding aangebracht 
worden tussen de (wettelijke) deugdelijk-
heidseisen en de adviezen voor verbe-

Kwaliteitsgebied 1  Onderwijsresultaten 1.1 Cognitieve eindresultaten 
1.2 Sociale leerresultaten
1.3 Vervolgsucces

Kwaliteitsgebied 2  Onderwijsproces 2.1  Aanbod
2.2. Zicht op ontwikkeling
2.3  Didactisch handelen
2.4 Ondersteuning
2.5 Samenwerking
2.6 Toetsing en afsluiting

Kwaliteitsgebied 3  Schoolklimaat en Veiligheid 3.1 Schoolklimaat
3.2 Veiligheid
3.3 Leeromgeving

Kwaliteitsgebied 4  Kwaliteitszorg en ambitie 4.1 Evaluatie en verbetering
4.2 Kwaliteitscultuur
4.3 Verantwoording en dialoog

Kwaliteitsgebied 5  Financieel beheer 5.1. Continuïteit 
5.2 Doelmatigheid
5.3 Rechtmatigheid

Waarderingskader

I
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tering. De Onderwijsinspectie is al bezig 
haar concept waarderingskader, zoals bij 
dit bezoek gehanteerd wordt, hierop aan 
te passen. Het gebruikte waarderings-
kader bestaat uit vijf kwaliteitsgebieden. 
Deze kwaliteitsgebieden bestaan uit ver-
schillende standaarden. De standaarden 
zijn uitgewerkt in portretten, waarmee de 
school zich kan vergelijken.
Een zesde onderdeel is het naleven van 
de wettelijke vereisten. De normstan-
daarden zijn dikgedrukt. De voorlopige 
uitwerking van de standaarden in portret-
ten kunt u downloaden op www.cnvs.nl. 
Dit is dus nog niet het definitieve waarde-
ringskader.

DE VOORBEREIDING
De directeur van basisschool De Krabbenkooi, Erik te Loo, heeft 
samen met zijn managementteam een zelfevaluatie gemaakt 
met behulp van de vijf standaarden en de daarin beschreven 
portretten. Deze zelfevaluatie wordt, vergezeld met relevante 
documenten ter onderbouwing, ruim van te voren opgestuurd 
naar de Onderwijsinspectie. Er wordt ook een bezoekrooster 
opgesteld voor de onderzoeksdag(en) zelf. Tijdens de onder-
zoeksdag bezoekt de onderwijsinspecteur een aantal lessen. De 
school bepaalt zelf wie er mee gaat met de klassenbezoeken. 
Dat kan de directeur zijn, maar ook bijvoorbeeld de interne 
begeleider. Ook heeft de onderwijsinspecteur gesprekken met 
een vertegenwoordiging van ouders, van leerkrachten en van 
leerlingen. De school bepaalt voor een deel zelf wat zij graag wil 
laten zien en wie aan de panelgesprekken gaan deelnemen. Het 
kan ook zijn dat de school aan het begin van het onderzoek een 



10 november 2015

presentatie geeft. Bij de basisschool De Krabbenkooi is in over-
leg met de school het bezoekrooster opgesteld. Op de tweede 
dag heeft Manon de Haas, onderwijsinspecteur primair onder-
wijs, zelf aangegeven welke lessen zij wilde bezoeken naar aan-
leiding van het bezoek van de eerste dag. Voorafgaand aan het 
onderzoek vult de school ook een vragenlijst zelfbeoordeling in. 
“Het is een prettige en zinvolle manier om voorafgaand aan het 
onderzoek per standaard voor jezelf de belangrijkste gegevens 
op een rijtje te hebben en goed na te denken over hoe je deze 
standaarden zelf beoordeelt”, zegt Te Loo.

DE ONDERZOEKSDAG
 Op 15 oktober 2015 is het dan zover en staan we om 8.00 uur op 
de stoep bij basisschool De Krabbenkooi. De onderwijsinspec-
teur primair onderwijs Manon de Haas en Myriam Lieskamp van 
CNV Onderwijs worden hartelijk ontvangen door de schoolleider 
en het team. Er heerst een gezonde spanning. Basisschool De 
Krabbenkooi is heel trots op het feit dat zij KiVa-school zijn. Zij 
hebben ook sinds twee jaar een verrijkingsklas en zij willen voor 
ouders een laagdrempelige school zijn. Het KiVa-programma is 
een programma dat met name pesten op een school wil voor-
komen. Bij KiVa is het uitgangspunt dat je pesten het beste kan 
oplossen in de groep.
De school wilde graag meer laten zien dan alleen taal en 
rekenen, omdat zij juist zo trots zijn hun brede aanbod. Zij wil 
dat laten zien door lesbezoeken in groep 1-2, een bezoek aan 
de verrijkingsklas en een leesles in groep 3. De inspectie wil 
het liefst met een kijkwijzer die door de school is opgesteld de 
lessen bezoeken. 
Nu bezoeken we samen met schoolleider Te Loo en onder-
wijsinspecteur De Haas de klassen met een kijkwijzer van de 
inspectie en observeren we of we elementen van de ambities 
die de school heeft ook daadwerkelijk terug zien in het dagelijks 
handelen van de leraar met zijn leerlingen. Want dat is wel het 
uitgangspunt bij het nieuwe waarderingskader: datgene wat de 
school aan ambities heeft, wil de onderwijsinspectie terug zien 

in de klas. Het gaat echt om de dagelijkse 
lespraktijk in de ogen van de leerkrach-
ten, de leerlingen en de ouders. We zien 
drie lessen van leerkrachten die trots 
(en ook een beetje gespannen) laten 
zien hoe zij werken met hun leerlingen. 
De Haas sluit ieder lesbezoek af met de 
vraag aan de leraar ‘is dit wat je ons hebt 
willen laten zien?’. Een afsluiting die de 
leerkrachten waarderen. De vraag aan de 
directeur is ‘hebben we een realistisch 
beeld gezien van de dagelijkse lesprak-
tijk?’. Voor Te Loo was dit een verhel-
derend onderdeel van het kwaliteits-
onderzoek. “Het grote voordeel van deze 
groepsbezoeken is dat de inspecteur én 
de schoolleider gezamenlijk een les zien 
en dus veel beter naderhand in dialoog 
kunnen bespreken wat de sterke kanten 
en de kansen zijn.”

pANELGROEp LEERLINGEN
Na de lesbezoeken gaan we meteen door 
naar de panelgroep van de leerlingen. 
De school geeft zelf aan welke leerlin-
gen aan het panelgesprek mee doen. 
Met behulp van een mindmap waarop 
thema’s staan uit het waarderings-
kader, bespreekt Manon de Haas op een 
ontspannen manier met de leerlingen 
hoe zij vinden dat een aantal zaken gaat. 
Aan bod komen de thema’s lesgeven, 
vakken en je prettig voelen. Met behulp 
van een aantal steekwoorden stelt zij 
verschillende vragen, waarop de leer-
lingen graag antwoord geven. Zo komt 
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aan bod wat leerlingen nu een goede 
leerkracht vinden. Deze open vraag zorgt 
ervoor dat leerlingen op het puntje van 
hun stoel gaan zitten en graag vertellen. 
Leerlingen willen goede lessen hebben. 
“Anders leren we niets.” Maar zeggen 
de leerlingen: “dan moet het wel rustig 
zijn en we willen wel de tijd hebben om 
bij vragen zelf te denken.” De leerlingen 
willen zich prettig voelen en veilig voelen 
op school. Het gesprek wordt afgesloten 
met wat leerlingen graag willen dat de 
school blijft doen en wat ze graag zouden 
willen veranderen. De leerlingen vinden 
het werken met KiVa iets dat de school 
moet houden. Een meisje zegt tot slot: 
“eigenlijk vind ik school superleuk.”

TROTS
Daarna komen leerkrachten vertellen 
hoe zij het werken op De Krabbenkooi 
ervaren. Ook hier is de mindmap de basis 
voor de dialoog. De Haas vertelt dat de 
leerlingen vooral KiVa willen houden. Dat 
is leuk om te horen, reageren de leer-
krachten. In het gesprek komen de zaken 
aan de orde, waarop de leerkrachten 
heel trots zijn. Op die punten wordt flink 
doorgevraagd. Waarom ben je er dan 
trots op? Wat zorgt er nu voor dat het zo 
goed gaat? Vragen waarmee de inspec-
teur de diepte in gaat. Ook de zorgpunten 
die leerkrachten ervaren komen aan de 
orde. Opvallend is hoe vaak de onderwijs-
inspecteur vraagt: en hoe doen jullie dat 
dan? En waaruit blijkt dat dan? Iets wat 
de leerkrachten graag willen vertellen. 
Thema’s die aan de orde komen zijn di-
dactisch handelen, zicht op ontwikkeling 
van de leerlingen en of er een kwaliteit-
scultuur op school is.

OUDERS AAN HET WOORD
Vervolgens komen de ouders binnen die 
aan het oudergesprek deelnemen. Nu 
komt er een mindmap op tafel met the-
ma’s die voor ouders belangrijk kunnen 
zijn, zoals veiligheid, betrokkenheid en 
of de school hun kind wel daadwerkelijk 
ziet. Ook worden onderdelen die in het 
schoolplan staan besproken of en hoe dat 
in de praktijk gebeurt. De laagdrempelig-
heid is iets dat ouders bij De Krabbenkooi 
zeer waarderen. Ook de punten waarop 
de school volgens de ouders zich kan 

verbeteren worden op een prettige manier besproken.
Aansluitend volgt een documentenanalyse van de documenten 
die de school heeft klaargelegd. Gevolgd door een gesprek met 
IB’ers en de schoolleider. Ook dit gesprek kenmerkt zich door 
open vragen en gerichte vragen naar de dagelijkse praktijk. Een 
school kan veel plannen beschrijven, zo stelt Manon de Haas, 
maar het zijn de leerkrachten die het dagelijkse werk doen. Aan 
het eind van de eerste dag volgt een eerste, voorlopige conclu-
sie, waarna nog ruimte is voor een dialoog.

STIMULEREND TOEZICHT
Als schoolleider Erik te Loo terugblikt op deze dag, is hij te-
vreden. “Het was een spannende, intensieve dag, maar vooral 
een hele prettige dag. Het is fijn om zo op de eigen school te 
reflecteren en te merken dat je zelfevaluatie overeenkomt met 
de visie van de onderwijsinspecteur.”
Naar aanleiding van de voorlopige conclusie van de inspecteur 
en de vragen van de school zelf volgt nog een dag met les-
observaties en gesprekken om tot een eindbeeld te komen en 
de school zo handvatten mee te geven voor de komende jaren. 
Op deze dag worden nog twee lessen bekeken. Daarna volgt 

een feedbackgesprek met de directeur, het bestuur, de IB’ers 
en een aantal leerkrachten. De Haas heeft van tevoren sterke 
punten en kansen/verbeterpunten per domein op papier gezet. 
En een zucht van opluchting volgt, als ze zegt: “wat willen jullie 
zelf op papier zetten? Ga vooral op papier zetten wat je in de 
praktijk wilt realiseren. Daar gaat het om. Bespreek samen wat 
jullie een goede les vinden op De Krabbenkooi. Samen bij elkaar 
in de klas kijken en van elkaar leren”. Dat is ook een grote wens 
van de aanwezige leerkrachten.

Het was zeer zinvol om te zien hoe de Onderwijsinspectie pro-
beert een stimulerend toezicht in de praktijk te brengen. CNV 
Onderwijs en CNV Schoolleiders danken de medewerkers van 
basisschool De Krabbenkooi en de Onderwijsinspectie voor hun 
gastvrijheid. 
Erik te Loo heeft nog een dringende vraag aan alle schoollei-
ders. “Incidenten worden nu geregistreerd in Parnassys. Het 
is dan een individuele registratie. Maar hoe hou je zicht op alle 
incidenten die plaatsvinden? Hoe doen andere scholen dat?” 
Schoolleiders kunnen reageren via m.lieskamp@cnv.nl. Wilt u 
graag uw ervaringen delen over een bezoek van de onderwijs-
inspectie? Dat kan, graag zelfs.

Myriam Lieskamp, Beleidsmedewerker CNV Onderwijs

‘voordeel van groepsbezoeken is  
dat de inspecteur én de schoolleider 
gezamenlijk een les zien’
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leerlingen werkt het zo. Vaak worden 
door vooroordelen of ervaringen uit het 
verleden, dikke vette punten gezet, even-
tueel gevolgd door uitroeptekens. ‘Heb 
je gehoord dat hij… Nou, dan weet je het 
wel’. Veel schoolleiders in de zaal zag ik 
knikken. Zij herkenden de voorbeelden, 
die speels, maar met een zeer ernstige 
ondertoon ten tonele werden gevoerd.
Treffend was de opmerking van Ad 
Goos dat groeiontwikkeling zich niet 
laat leiden. Soms breekt er ineens iets 
door bij kinderen en grote mensen en 
dan weer blijft de ontwikkelingsgroei zo 
maar achter. Het feit dat bijvoorbeeld 
alle leerlingen van groep 6 bij de januari 

Na het ontvangen van de congresmap en het welverdien-
de kopje koffie of thee vertrok iedereen naar het thea-
ter om te luisteren naar de opening van levenscoach Ad 

Goos. Yvonne Vaes, bestuurslid van CNV Schoolleiders opende 
de dag met een verbindende toespraak over punten, komma’s, 
uitroep- en vraagtekens, waarna zij Goos het woord gaf.

GEEN pUNTEN, MAAR KOMMA’S
Ad Goos is werkzaam in de (Belgische) gezondheidszorg en be-
geleidt geestelijk- en lichamelijk gehandicapten. In een vrolijke 
en ontspannen sfeer hield hij ons voor dat wij, ook als schoollei-
ders, de neiging hebben punten en andere leestekens te zetten 

in het sociale (beroeps)verkeer. Als collega’s in het team of 
daarbuiten iets minder handig doen, hebben we de neiging hen 
daar op af te rekenen en hebben we te weinig de attitude om te 
kijken naar wat de collega voor goede eigenschappen heeft. ‘Zo 
is die persoon nou eenmaal’ is geregeld dan de gedachte. We 
hebben een punt gezet, terwijl we een komma hadden moeten 
zetten. Want “willen we onze energie steken in wat iemand een 
keer mis gedaan heeft of willen we de nadruk leggen op wat 
iemand goed doet?”, was zijn vraag. Ook ten aanzien van de 

Sfeerverslag themadag CNV Schoolleiders 

Hoe toekomstgericht en  
duurzaam wil je het hebben?
Alleen het feit al dat we bijeenkwamen in de Beethovenzaal van congres-
centrum De Reehorst in Ede, zegt genoeg. Hoe duurzaam is de klassieke 
muziek wel niet. Op de themadag van CNV Schoolleiders op 5 november 
heeft voorzitter Robert pinter bij de deur van de zaal de ruim honderd deel-
nemers ontvangen met een hartelijk woord en een warme handdruk. Een 
mooie metafoor voor al die leerkrachten die elke dag de moeite nemen het 
persoonlijk contact met hun leerlingen via een handdruk bij de klassendeur 
te benadrukken. Doet u dat ook als schoolleider met uw team?

‘de cNvs Themadag kenmerkt zich 
door het hernieuwen van contacten en 

het opdoen van nieuwe inzichten’
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Cito-toetsen hetzelfde minimumniveau 
moeten scoren om niet als zwak afge-
schilderd te worden, is waanzin, want het 
ontwikkelingsgroeitempo verschilt per 
individu. Reden dus om telkens weer met 
een open en positieve mind wegen voor 
leerlingen te zoeken, waarlangs ze zich 
wél kunnen ontwikkelen. Ook hier weer 
knikkende schoolleiders.
Zo, positief geladen, wandelde iedereen 
terug naar Beethoven, waar de koffie met 
een snack wachtte. Sommigen hadden 
namelijk best een hele reis achter de 
rug en dan wil een hartig hapje er wel 
in. De sfeer was ontspannen en de door 
omstandigheden ontstane veranderingen 
in het programma werden op die wijze, 
ontspannen, opgepakt.

De workshops waren leerzaam en interessant. De lunch over-
heerlijk. Het boek ‘De professionele leergemeenschap in het 
onderwijs’ van Myriam Lieskamp, dat elke deelnemer mocht 
meenemen, is een mooi en vooral toekomstgericht duurzaam 
cadeau met veel wijsheden voor de praktijk.

NIEUWE INZICHTEN
De themadag van de CNV Schoolleiders kenmerkt zich altijd 
door het hernieuwen van contacten en het opdoen van nieuwe 
inzichten. In de Beethovenzaal was dat duidelijk zichtbaar. Even 
peilen of je collega 
uit een heel ander 
deel van het land 
de oplossing die jij 
als schoolleider 
hebt bedacht voor 
het invoeren van 
de nieuwe cao ook 
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NIET TE MISSEN
De themadag van CNV Schoolleiders is 
een dag die je als schoolleider niet mag 
missen, dus open uw tablet en noteer 
vast de eerste donderdag in november in 
2016. Inderdaad, de derde en weer in de 
sfeervolle omgeving van De Reehorst in 
Ede.

Tekst: Chris Lindhout 
Foto’s: Sonia Piccirillo

deelt. Of even stoom afblazen als adjunct, omdat alle adjuncten 
van Nederland ‘eruit moeten’ en jouw baan wordt omgezet in 
wat anders, wat hetzelfde zou moeten zijn, maar niet zo is. Of 
even sparren over de werkdruk, de krimp of je bovenschoolse 
construct. Heerlijk, alsof je op een camping bent, waarbij je veilig 
kunt spreken met ‘vreemden’ over zaken die je bezighouden.
De boodschap van Ad Goos voorzichtig te zijn met ‘punten zet-
ten’, de kennis die opgedaan werd in de workshops, de contac-
ten in de wandelgangen: het zijn al tientallen jaren de vaste en 
waardevolle punten van de themadag voor schoolleiders. Hoe 
duurzaam wil je het hebben?

“Samenwerkend met mijn Afrikaanse collega’s besef ik 

wat een wereldbaan ik heb. Kinderen inspireren waar 

ook ter wereld en zij inspireren ons! De kern van mijn vak 

als leraar en schoolleider, vond ik daar weer helemaal 

terug!”

Arie de Bruin, reisde naar Oeganda

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren door het 

samen ontwikkelen van goed onderwijsmanagement. 

Op reis met Edukans combineer je verbetering van je 

leiderschapsvaardigheid met bijdragen aan goed 

onderwijs in een ontwikkelingsland. 

Reis mee!

Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle 

informatie en  lmpjes van de  werelddocenten in actie. 

WORD WERELD DOCENT
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Reageer op deze  
column via  
harm.klifman@vbent.org.

Laten we teruggaan naar 8 juni 2015, ‘De 
dag van het onderwijsbestuur’ – een eve-
nement dat nu voor de tweede maal door 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap werd georganiseerd. Ik kon 
in verband met andere verplichtingen 
niet erbij zijn, maar volgde het via Twit-
ter. ‘Dag van het onderwijsbestuur’ – het 
roept de associatie op van een zaal vol 
grijze kostuums en stemmig gekleurde 
mantelpakken, van gesprekken zonder 
onvertogen woorden, van handen schud-
den en social talk, een dag vol beleefdhe-
den en goede voornemens op een hoog 
abstractieniveau.
SCP-directeur Kim Putters is keynote 
speaker en spreekt over ‘moedig onder-
wijsbestuur’, waarin hij een appel doet 
op de eigen verantwoordelijkheid van de 
schoolbestuurder, op het voeren van de 

goede dialoog en op een brede maat-
schappelijke verankering van het beleid 
dat besturen voeren. Putters noemt de 
bijdrage van het onderwijs aan ‘het leven 
van mensen en aan de samenleving’. 
Die bijdrage is drieledig: het gaat om 
Bildung, Binding en Rendement. Hij zegt 
aansprekende dingen erover. Boven de 
paragraaf waarin deze drieslag wordt 
gepresenteerd staat de kop ‘De oor-
spronkelijke opdracht van het onderwijs’. 
Apart, de oorspronkelijke opdracht. 
Het klinkt als een herinnering aan wat 
verloren is gegaan – maar was iemand 
zich daarvan bewust? Als opfrisser van 
ons geheugen: weet je nog, er was ooit 
een tijd dat. Is het de bedoeling van dit 
kopje om het in de zaal aanwezige col-
lectieve geheugen voor enige momenten 
te resetten in een vorige modus?
Toegegeven, er gaat inderdaad enige 
verleiding uit naar het creëren van 
een tegenstelling tussen eenzijdig op 
rendement gefocuste bestuurders en de 
getrouwen aan waarom het ‘oorspronke-
lijk’ ging: een brede kijk op de taak van 
de school. Naarmate de temperatuur in 
het debat over goed onderwijs oploopt, 
worden tegenstellingen scherper gear-
ticuleerd.

Kort na de speech van Putters komt een tweet voorbij ‘Drie-
slag onderwijs @kimputters: Bildung, binding, rendement. Vgl 
socialisatie, kwalificatie, persoonsvorming @gbiesta’ met uitleg 
over de termen Bildung, Binding en Rendement, rechtstreeks 
afkomstig uit de gedrukte tekst van Putters’ speech. Het gaat 
me om de associatie: de verbinding van de drieslag van Putters 
met een andere bekende drieslag, die van Gert Biesta. Het 
roept de vraag op naar de betekenis, de bedoeling van deze 
verbinding. Gaat het om een ‘simpele’ vergelijking in de zin van 
‘kijk eens, deze drieslag lijkt wonderlijk genoeg op die van Gert 
Biesta’? De aanduiding ‘Vgl.’ doet dit inderdaad vermoeden. 
Maar het kan ook gaan om: ‘Gert Biesta wordt door Putters 
gepresenteerd als de norm (zij het hier even anders gelabeld)’. 
Deze tweede associatie zou niet eens zo gek zijn, gelet op de 
sterke analyses van Biesta als het gaat om de meet- en regel-
cultuur in het onderwijs. Het is heel instructief en op momen-
ten zonder meer onthullend om te lezen hoe Biesta in verschil-
lende publicaties, zoals ‘Het prachtige risico van onderwijs’, 
met een scherpe nagel krabt achter de vooronderstellingen 
die schuilgaan in noties als effectiviteit, leeropbrengsten en 

rendement. De door velen intuïtief ervaren beperkingen van de 
huidige trend om onderwijskwaliteit alleen nog uit te drukken 
in getallen, voorziet Biesta van stevige onderbouwingen. Ere 
wie ere toekomt.
Het zou een misvatting zijn als alle credits uitsluitend naar 
Biesta gaan. Alsof hij het (enige) geweten is dat in stelling kan 
worden gebracht tegen de (opgeworpen) oogkleppencultuur 
van bestuurders. Ik herinner hier graag aan de mooie oratie 
van Edith Hooge bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap 
aan TiasNimbas Business School in Tilburg. In ‘Besturing van 
autonomie. Over de mythe van bestuurbare onderwijsorgani-
saties’ somt zij de functies van het onderwijs in dezelfde zin 
op (2013, pagina 17). Zoals Biesta vanuit de filosofie van het 
onderwijs de diepte kiest om wat aan de oppervlakte gebeurt, 
scherp zichtbaar te maken, zo prikt Hooge door bestuurlijke 
‘vanzelfsprekendheden’ heen, die inmiddels zo vanzelf-
sprekend zijn geworden dat iedereen erover zwijgt. Zoals 
Biesta bestuurders én onderwijsgevenden wakker schudt uit 
de verdoving van het effectiviteitsdenken, zo verbindt Hooge 
onderwijsbestuur met pedagogisch denken op alle niveaus van 
een onderwijsorganisatie.
Het nationale debat over wat te verstaan onder onderwijskwa-
liteit wordt weer met verve gevoerd. Een recent verschenen, 
stevige studie van professor Paul Frissen c.s. geeft ons goed 
zicht op de dilemma’s en spanningen die zich hierin voordoen.
Opposities creëren: het kan verhelderend werken, maar daar-
na moeten we wel weer samen verder. Ook dat was deel van de 
boodschap van Putters op ‘De dag van het onderwijsbestuur’.

Harm Klifman

Van tegenstelling naar verbinding
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vraag & antwoord

Hoe werkt de regeling  
duurzame inzetbaarheid?

(23,5 procent van 1659 - 83)
-  Overige taken 274 uur  

(17,5 procent van 1659 - 83)
Op de dag waarop het verlof wordt op-
genomen, wordt er 5,5 uur les gegeven. 
Dat is 64 procent van de totale werkdag. 
Er is dus onvoldoende ruimte om de  
41 procent voor opslag en overige taken 
op die dag op te nemen. De leraar heeft 
recht op 930/1576 x 340 uur is 201 uur 
lesvrij. Dat zijn (afgerond) 37 dagen. In 
die 37 dagen is er naast de lestijd nog 
37 x (8,5 – 5,5 uur) = 111 uur over voor 
opslag en overige taken. De leraar heeft 
echter recht op 139 uur verlof voor deze 
taken (340 uur – 201 uur). Er zal dus 
voor 28 uur nog een nadere afspraak ge-
maakt moeten worden over de opname 
van het niet-lesgevend verlof.

Dit geldt niet als op de school het 
overlegmodel van toepassing is. In dat 
taakverdelingsmodel kunnen andere 

In de beschrijvingen gaan we steeds uit 
van een volledige baan. Bij parttimers 
gelden de bepalingen naar rato van de 
betrekkingsomvang.

HOE NEEM JE HET VERLOf Op?
Vanaf 57 jaar heeft de werknemer recht 
op een bijzonder budget van 130 uur. 
In verreweg de meeste gevallen zal dit 
budget, samen met de uren van het 
basisbudget, ingezet worden voor het 
opnemen van verlof. In dat geval zegt 
de cao dat de uren moeten worden 
verdeeld op basis van de verhouding 
lesuren, voor- en nawerk en overige 
taken (artikel 8a.7, lid 6). De 83 uren 

voor professionalisering blijven buiten 
beschouwing. Dit voorbeeld laat zien hoe 
de verdeling tussen lestijd en niet-lestijd 
wordt ingevuld.
Een leraar van 59 jaar met een volledige 
baan, die valt onder het overgangsrecht, 
neemt 340 uur verlof op. De school han-
teert een opslagfactor voor/nawerk van 
40 procent. Deze leraar neemt het verlof 
op in hele dagen. Een dag is volgens de 
werktijdenregeling van de school 8,5 
uur. Zonder verlof duurzame inzetbaar-
heid geldt de volgende verdeling:
-  Lessentaak 930 uur  

(59 procent van 1659 -83)
-  Opslagfactor 372 uur  

De uitvoering van de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid levert 
veel vragen op, zowel van gebruikers als van schoolleiders, die naast 
gebruikers ook uitvoerders van de regeling zijn voor het personeel 
van hun school. In dit artikel gaan we in op deze vragen.
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hebben op een bijzonder budget, geldt 
dat zij het totale budget maximaal vijf 
jaar kunnen sparen. In beide situaties 
geldt daarbij dat niet alleen schriftelijk 
moet worden afgesproken hoe lang de 
spaarperiode zal duren, maar ook hoe 
het budget na afloop van de spaarperiode 
wordt ingezet. Daarbij moet ook worden 
vastgelegd hoeveel spaaruren uit het 
basisbudget en hoeveel uit het bijzonder 

budget komen. Dit is uiteraard van belang 
voor de bepaling van de eigen bijdrage bij 
opname. De uren uit het overgangsbud-
get van (voormalige) BAPO-gerechtigden 
kunnen niet worden gespaard.

MOET HET BUDGET WORDEN INGEZET?
De cao bepaalt dat jaarlijks vóór de 
zomervakantie overleg plaatsvindt over 
de besteding van de uren voor duurzame 
inzetbaarheid. In de praktijk zal dat 
overleg deel uit maken van het gesprek 
over de jaartaak voor het volgende 
schooljaar. Het verdient de aanbeveling 
om de afspraken die daarover worden 
gemaakt schriftelijk vast te leggen.
Als een werknemer de uren niet wil 
inzetten voor studieverlof, coaching of 
oriëntatie op mobiliteit, dan is er ook de 
mogelijkheid om ze te gebruiken voor niet 
plaats- en tijdgebonden werkzaamhe-
den. De uren voor duurzame inzetbaar-
heid worden dan niet gevuld met taken, 
maar kunnen gebruikt worden voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden die zijn 
opgedragen in de resterende uren voor 
overige taken of, als de werknemer daar-
voor kiest, voor werkzaamheden die vallen 

onder de opslagfactor voor/nawerk, voor 
zover deze werkzaamheden niet plaats- 
en tijdgebonden zijn. Dat geldt dus ook 
voor de uren van het bijzondere budget 
als die niet gebruikt worden voor verlof. 
Als er sprake is van een volledig plaats- 
en tijdgebonden weektaak moet met de 
werknemer worden afgesproken op welke 
dagen/dagdelen hij zijn budget duurzame 
inzetbaarheid inzet. Hij hoeft dan niet op 

school te zijn. Is er geen plaats- en tijd 
gebonden weektaak, dan kan de werk-
nemer de uren naar eigen inzicht inzetten. 
De cao bepaalt ook dat er achteraf kan 
worden verantwoord op welke manier 
de uren zijn ingezet. Het is verstandig de 
werknemer bij het maken van afspraken 
erop te wijzen dat hij verantwoording zal 
moeten kunnen afleggen.

BLIJfT HET OVERGANGSRECHT IN 
STAND ALS IK NAAR EEN ANDERE 
WERKGEVER GA?
In het primair onderwijs blijft het over-
gangsrecht bestaan als een werknemer 
die overgangsrecht heeft overstapt naar 
een andere werkgever waar de regeling 
ook van toepassing is. Het moet dus een 
werkgever in het primair onderwijs zijn. 
In het voortgezet onderwijs, waar ook 
een overgangsrecht geldt, mag het recht 
ook meegenomen worden naar een an-
dere werkgever, maar als de overgang 
niet aansluitend is, bijvoorbeeld omdat 
er een paar maanden werkloosheid tus-
sen zitten, vervalt het overgangsrecht.

Jan Damen, CNV Onderwijs 

afspraken gemaakt worden over de ma-
nier, waarop verlof duurzame inzetbaar-
heid wordt opgenomen.

MAG EEN WERKNEMER BIJZONDERE 
BUDGET INZETTEN VOOR SCHOLING?
Een werknemer heeft vanaf 57 jaar 
recht op een bijzonder budget van 130 
uur. De regeling biedt de mogelijkheid 
om deze uren, naast de veertig uren uit 
het basisbudget, ook in te zetten voor 
zaken als coaching en scholing. In dat 
geval betaalt de werknemer over deze 
uren geen eigen bijdrage. Als deze situ-
atie zich voordoet, zullen deze 170 uur 
in mindering worden gebracht op het 
budget van overige taken. De lessentaak 
blijft dus 930 uur. Bij een opslagfactor 
van 40 procent (372 uur) blijven er dan 
nog 357 uren over. Daarvan gaan 83 
uren af voor professionalisering en dus 
170 uur voor duurzame inzetbaarheid. 
Dat betekent dat deze leraar voor de 
overige taken nog 104 uren overhoudt. 
Het is natuurlijk de vraag of dit vol-
doende is om alle noodzakelijke taken te 
kunnen uitvoeren. Als dat niet zo is, dan 
zal de lessentaak (en daarmee ook de 
tijd voor voor/nawerk) verlaagd moeten 
worden om extra ruimte voor de overige 
taken te creëren.
De mogelijkheid om het bijzondere bud-
get in te zetten voor andere doelen dan 
verlof, geldt ook voor de 170 uur van het 
overgangsrecht. Het extra aanvullende 
budget van 170 uur voor werknemers 
van 56 jaar of ouder met overgangs-
recht, waardoor ze in totaal 340 uur kun-
nen opnemen, kan echter alleen maar 
worden ingezet voor verlof. Dat geldt ook 
voor de gespaarde BAPO.

KUN JE UREN VAN HET BUDGET DUUR-
ZAME INZETBAARHEID OOK SpAREN?
Wie alleen het basisbudget heeft, kan 
maximaal drie jaar sparen. Voor werk-
nemers vanaf 57 jaar, die ook recht 

‘Werknemers vanaf 57 jaar hebben 
recht op een bijzonder budget  
van 130 uur’
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boeken

Een optimaal leerklimaat omvat meer 
dan goede lessen. Een veilige, prettige 
sfeer in de klas is minstens zo belang-
rijk. Gelukkig valt orde houden goed te 
leren. Het begint bij inzicht in gedrag van 
studenten, docenten, teams én inzicht in 
de eigen rol. Van mbo-studenten wordt 
een grote verantwoordelijkheid voor het 
eigen gedrag verwacht, terwijl veel van 
hen deze, gelet op hun mentale ontwik-
keling, nog niet aan kunnen. Dit boek 
biedt instrumenten om lessen in orde te 
krijgen én te houden en gaat specifiek 
over mbo-studenten.
Het praktijkboek biedt een werkklimaat 
stimulerende aanpak volgens de ‘Whole 
School Approach’. De methodiek is uitge-
werkt in vijf samenhangende delen: klas, 
school, leraar, student en ouder. Het 
boek bevat een leerlijn voor het bevorde-
ren van zelfstandigheid van studenten, 
handvatten om een gezamenlijke aanpak 
door docenten op te zetten en geeft 
inzicht in de invloed van straatcultuur op 
de schoolcultuur. Ook is er aandacht voor 
zorgleerlingen en groepsprocessen.

LESSEN IN ORDE IN HET MBO
Peter Teitler
ISBN: 789046904923
Uitgeverij Coutinho
€ 34,50

Een fijne basisschooltijd is een belang-
rijke basis voor het leven. In een ideale 
wereld bundelen ouders en leerkrach-
ten hun expertises over het kind om 
dit te realiseren. Ouders zijn expert als 
het gaat om het kind in de thuissitu-
atie, leerkrachten weten alles over de 
ontwikkeling van het kind op school. In 
de praktijk is zo’n samenwerking helaas 
niet altijd even simpel. Hoe ga je om 
met ouders die jouw visie op hun kind 
als onterecht of aanvallend ervaren? 
Hoe kun je achterhalen of jij zelf wel 
open luistert naar de ouders, of mis-
schien toch ook – net als zij – handelt 
uit emoties? Wat verwachten jullie als 
school eigenlijk van de ouders? Dragen 
jullie dit ook uit?
Onderwijscommunicatietrainers  
Gabrielle Bos en Aggy Langedijk reiken 
directies en leerkrachten een helder en 
stevig stappenplan aan om hun com-
municatie met ouders onder de loep te 
nemen, op schoolniveau en op niveau 
van de individuele leerkracht.

COMMUNICEREN MET OUDERS Op DE 
BASISSCHOOL
Gabrielle Bos, Aggy Langedijk
ISBN: 9789088505553
Uitgeverij SWP
€ 22,50

Geweldloos verzet is een manier van 
denken en doen, waarin je naar je eigen 
gedrag durft te kijken en samen met 
anderen stelling neemt tegen probleem-
gedrag in de klas. Geweldloos verzet – 
ook wel bekend onder de naam Nieuwe 
Autoriteit – blijkt effectief bij ernstige 
gedragsproblematiek en schoolweigering. 
Het wordt gekenmerkt door nabijheid 
en steun in plaats van afstand en macht. 
Door zo aanwezig te zijn in het leven van 
een leerling kunnen leraren bijdragen 
aan vermindering van gedragsproblemen.
Door met collega’s, ouders en het net-
werk van de leerling samen te werken, 
laat je zien dat je een professional bent, 
die gebruikmaakt van alle aanwezige 
krachten. Het zorgt voor een wij-gevoel 
in school, dat maakt dat het contact met 
‘moeilijke’ leerlingen weer kan worden 
hersteld. Er wordt een gezamenlijke 
basis gelegd die ouders en school niet 
langer tegenover elkaar plaatst, maar  
samenbrengt in één doelstelling: we 
willen weer in relatie komen met deze 
leerling, zodat het beter met hem gaat.

GEWELDLOOS VERZET Op SCHOOL
Wil van Nus
ISBN: 9789491806544
Uitgeverij Pica
€ 22,95
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mijn school

de baan, zich vermaken in het weekeinde 
(zoals jeugdigen nu eenmaal doen) en 
zich laven aan het individualisme, waarin 
zij zijn grootgebracht. Ik kan niemand 
verwijten dat hij groot is gebracht met de 
waarden en normen van zijn eigen tijd en 
conform die opvattingen leeft en handelt.
En toch. Ik mis iets. Iets van nieuws-
gierigheid naar elkaar, iets van betrok-
kenheid, iets van compassie. Ik merk 
het vooral als iemand ziek wordt en 
langdurig niet meer op school komt. Het 
roept bij mij het gevoel op van ‘uit het 
oog, uit het hart’, alsof het moment dat 
iemand daadwerkelijk even niet in beeld 

is, ervoor zorgt dat hij letterlijk van het 
beeldscherm is verdwenen. Net als 

in een soap, zodra je buiten beeld 
bent, speel je geen rol van beteke-
nis meer in deze aflevering. Als je 
te lang buiten beeld bent, dan ben 
je vergeten totdat een verhalen-
schrijver je weer opneemt. In de 
soap die ‘praktijkschool’ heet, 
probeer ik deze eindjes aan 

elkaar te knopen om een gevoel van 
saamhorigheid te creëren, om begrip 
te kweken voor iedereen. Om com-
passie in een nieuw jasje te gieten.
Het is biologisch bepaald dat jonge 
mensen nu eenmaal ander zaken 
belangrijk vinden dan oudere. In deze 

wetenschap zouden zowel jongeren 
als ouderen het begrip moeten kunnen 
opbrengen om met elkaar goed onderwijs 
vorm te geven in het belang van leer-
lingen. Compassie is wat mij betreft het 
toppunt van respect hebben voor elkaar.

over de lerende organisatie ten spijt.
In mijn organisatie zie ik dat de oudere 
medewerker zich veel zorgen maakt. Zor-
gen over die eindstreep. Die eindstreep 
die het einde van een carrière markeert. 
Over het feit dat die eindstreep verscho-

ven is en of de huidige jeugd nog wel bij te 
benen valt. Terwijl de jeugdige medewer-
kers volop genieten van het leven naast 

In mijn school speelt een strijd. Een strijd 
tussen, noem het maar, oud en nieuw. 
De in leeftijd iets oudere docenten, groot 
geworden in de publieke sector, versus 
de jonge ‘spring in het velden’. Ze zitten 
apart van elkaar in de docentenkamer en 
kijken elkaar met een schuin (en soms 
een scheef) oog aan. Waarover gaat het? 
Het gaat over het beleven van zaken die 
horen bij professionaliteit, zoals de cao, 
arbeidsvoorwaarden, het pensioen en de 
toekomst. Of horen deze zaken juist niet 
bij professionaliteit?
De geroutineerde en door de wol 
geverfde docent ziet met lede ogen 
aan hoe de jonge docent vol van 
jeugdig enthousiasme en het vuur 
van de jonge jaren zich nauwelijks 
interesseert voor de rechten, waar-
voor hij zo hard heeft gevochten. 
Cao en pensioen, dat is iets voor de ge-
neratie van vroeger, zo lijkt het motto van 
de jeugdige. Niets is echter minder waar. 
In mijn school zijn bijna alle jeugdigen 
zich bewust van de toekomst en wat die 
toekomst voor hen betekent. Dat zij er-
voor kiezen hiermee anders om te gaan, 
kan ik begrijpen en accepteren. In zulke 
gevallen zou je verwachten dat er een 
dialoog ontstaat, waarbij ieder tot zijn 
recht komt en uiteindelijk oud van nieuw 
en nieuw van oud leert. Helaas ontstaat 
zo’n dialoog maar zelden, alle ideeën 

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

Het zal mijn tijd wel duren…
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Waar ging het dan zoal over? Het loonruimteakkoord, 
de evaluatie van een jaar passend onderwijs, krimp 
(meer dan honderd basisscholen hielden op te 

bestaan), schoolbesturen die zich suf betalen aan WW-kosten 
voor thuiszittende leerkrachten, leerlingen worden de dupe 
van zorgenkind, plofklassen (de docent kan niet meer aan alle 
leerlingen aandacht besteden), rekentoetsen die wel of niet 
bepalend worden voor de examenuitslag, mbo als het kloppend 
hart van het onderwijsstelsel, Engels als verplicht vak voor kleu-
ters, social media en omgangsvormen als nieuw vakken voor het 
primair onderwijs. 

SCHOOL MOET OpVOEDEN
Het voorlopige sluitstuk voor die hoos aan onderwijsonderwer-
pen in de pers wordt gevormd door de publicatie over ‘de staat 
van het onderwijs’.  Onder andere het Algemeen Dagblad en de 
Stentor pakten breed uit met het verspreiden van een aparte 

onderwijsbijlage onder de titel ‘Onderwijs lééft, Uitslag van het 
Nationale School Onderzoek’. Jammer natuurlijk dat daar dan 
in de titel een taalslordigheidje zit. Schoolonderzoek schrijf je 
toch bij voorkeur als één woord. Goed een kniesoor die daarop 
let, want er staan genoeg interessante zaken in deze onder-
wijsbijlage vermeld. Zowel voor de insiders als voor het brede 
publiek. Iedereen heeft per slot van rekening, net als dat voor 
voetbal geldt, een mening over ‘het onderwijs’. We zijn alle-
maal op welke manier dan ook ervaringsdeskundige en uit dien 
hoofde vinden we ook dat we er een mening over mogen hebben. 

De gepubliceerde uitkomsten van het 
onderzoek bieden aan een ieder een 
mooie gelegenheid om de eigen mening 
te toetsen aan die van het land. 

Rond de 85.000 lezers hebben met hun 
deelname aan het onderzoek over een 
groot aantal zaken hun mening gegeven. 
Het is daarmee nog geen wetenschap-
pelijk onderzoek, maar wel een mooie 
graadmeter om te kijken hoe er in ons 
land tegen onderwijs wordt aangekeken.
In algemene zin krijgt het onderwijs 
van ‘de Nederlander’ een 6,9. Een dikke 
voldoende. Op de voorpagina van de Sten-
tor staat met vette letters “School moet 
opvoeden”. Daarmee wordt samengevat 
dat ‘de Nederlander’ vindt dat de school 
op een aantal opvoedkundige terreinen 
een belangrijke rol zou moeten spelen. 
Over kleding bijvoorbeeld wordt door  

Het onderwijs mag zich de laatste maanden, het speelt al vanaf vlak 
vóór de zomervakantie van 2015, verheugen op de brede belangstel-
ling van de politiek en de Nederlandse bevolking. Iedereen lijkt een 
mening te hebben over de ‘staat van het onderwijs’ en daarnaast ook 
over een heel aantal aan onderwijs gerelateerde zaken. 

Onderwijs is hot!
En wat hebben we daaraan  

in het onderwijs?

‘Politiek en samenleving verwachten 
dat scholen de oplossers van allerlei 

maatschappelijke problemen zijn’
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70 procent aangegeven dat de school af-
spraken dient te maken over kleding, zo-
als hotpants en hoofddoekjes. Maar is dat 
niet in de eerste plaats aan de ouders om 
ervoor te zorgen dat hun kind er bijvoor-
beeld niet aanstootgevend bijloopt? Dat 
betreft niet alleen de hotpants, maar ook 
de jeans waarvan de broekband bijkans in 
de richting van de knieholtes afzakt of het 
bloesje of shirt met een niets verhullende 
inkijk. Is niet de ouder de eerst aange-
wezene om te zeggen ‘Trek eerst iets 
anders aan, zo ga jij niet naar school’? 

Nog een opvoeditem. Er moeten alleen 
nog gezonde snacks in traktaties en/of 
in de schoolkantine worden aangeboden. 
Dat vindt 69 procent. Ligt er daarmee, als 
zo velen dat vinden, dan niet een mooie 
uitdaging voor scholen en ouders samen? 
De scholen gaan alleen nog gezonde 

etenswaren en dranken aanbieden in de kantine en de ouders 
geven hun kinderen geen limonade, cola, fristi-achtige sapjes, 
Snelle Jelles en andere zoete ‘tussendoortjes’ mee naar school. 
Ook zien de ouders er op toe dat hun kinderen vóór schooltijd of 
in de pauzes niet naar de supermarkt gaan om chips, energy-
drinks en snoep in te slaan, nadat ze eerst de van huis meege-
geven boterhammen hebben weggegooid.

Maar liefst 79 procent vindt dat scholen voor het voortgezet 
onderwijs de onderwerpen seks, gemeenschap en zwanger-
schap in de daar aan te bieden lessen seksuele voorlichting op 
horen te nemen. Ook bij de uitkomst van dit onderdeel staat 
geen nadere nuancering weergegeven. Zo wordt niet duidelijk 
of de geënquêteerden vinden of er op dit gebied voor de ouders 
ook een taak/plicht is weggelegd. Net als bij de kleding die een 
leerling draagt of bij de naar school mee te nemen lunch hoort 
de ouder ‘in de lead te zijn’ als het gaat om met hun kind het 
gesprek aan te gaan over waarden en normen en als afgeleide 
daarvan, dat het bij seks om meer kan draaien dan alleen om de 
technische handelingen. Dat gesprek, die voorlichting is voor de 
ouders en niet in de eerst plaats voor de school.
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en waarom dat zo is. Horen ouders te 
vertellen dat een seksuele relatie waarbij 
liefde en respect de basis vormen heel 
iets anders is dan porno. Ouders kun-
nen met wat ze op tafel zetten aan eten 
en drinken aan hun kind duidelijk maken 
dat zij rekening houden met wat gezond 
is. Ook zijn het de ouders die in de eerste 
plaats aandacht geven aan de uiterlijke 
verzorging van hun kind en aan hen bij te 
brengen dat je ook respect voor je mede-
mens kunt tonen in je kledingkeuze.

ONDERWIJS VS. OpVOEDEN
Onderwijs lééft, zoals op de voorpagina 
van de genoemde onderwijsbijlage van 
de Stentor staat en dat is mooi. Naast 
onderwijs hoort ook de opvoeding van 
kinderen door hun ouders volop in de 
brede maatschappelijke belangstelling 
te staan. In het gesprek over opvoeden 
en onderwijzen zou passen dat er een 
breed en algemeen besef ontstaat dat 
opvoeden en onderwijzen twee zeer van 
elkaar verschillende taken zijn. Er zijn 
voor de uitvoering van die taken ook twee 
verschillende partijen, ouders en onder-
wijs. Om de beste resultaten te bereiken 
bij opvoeding en onderwijs, moeten ze 
samen optrekken. Maar daarin wel elk 
een eigen specifieke verantwoordelijk-
heid en taak hebben. Helaas is dat aspect 
in het onderzoek naar ‘de staat van het 
onderwijs’ niet meegenomen.
Onderwijzen is voor de school, dat is 
de primaire taak en opdracht voor het 
onderwijs, zowel voor primair als voor 
voortgezet onderwijs. Het verzorgen van 
goed onderwijs. Om goed onderwijs te 
kunnen waarmaken, is wel een basis-
voorwaarde dat ouders werk maken van 
de opvoeding. De primaire verantwoorde-
lijkheid daarvoor ligt bij de ouders en niet 
bij de school. De school kan wel samen 
met de ouders in de richting van het kind 
een vormende rol spelen. Verder gaat 
de verantwoordelijkheid van de school 
daarin niet. Staatssecretaris Sander Dek-
ker zei onlangs over passend onderwijs: 
“Passend onderwijs is een zaak van de 
lange adem”. In die geest eindigt ook dit 
verhaal met een oneliner: ‘Een goede 
opvoeding is ouderwerk’.

Fokke Rosier

WIE IS DE OpVOEDER?
Bovengenoemde voorbeelden uit het onderzoek maken deel 
uit van een trend, waarbij zowel de politiek als de samenleving 
verwacht dat scholen voor primair en voortgezet onderwijs de 
oplossers van allerlei maatschappelijke problemen zijn. Daar-
mee zullen de schoolbesturen het niet op voorhand unaniem 
eens zijn. Scholen kunnen voor ouders ondersteunend zijn in de 
opvoeding van hun kind. Dat is een alleszins redelijke verwach-
ting van ‘de maatschappij’ in de richting van het onderwijs. 
Scholen kunnen en mogen die taak niet van de ouders overne-
men. Of nog sterker, de ouders kunnen en mogen die taak niet 
aan de scholen overlaten. De ouder is primair de opvoeder van 
het kind. Dat opvoeden een moeilijk vak is, valt niet te ontken-
nen. Datgene wat ouders inbrengen of nalaten in de opvoeding 
van hun kind tot het vierde levensjaar is zeer bepalend voor 
hoe een kind op vierjarige leeftijd begint aan de schoolcarrière. 
Het consequent aanbieden door de ouder van rust, reinheid, 
regelmaat en structuur aan hun kind is allesbepalend voor het 
uiteindelijke resultaat van de opvoeding.

Kinderen die het thuis voor het zeggen hebben en waarvan de 
ouders in de eerste plaats serviceverlenend zijn in plaats van 
eisend, zullen verwachten dat op school de meester of juf zich 
ook zo opstelt. Kinderen die in het gezin niet geleerd hebben 
rekening met anderen te houden, zullen dat op school ook niet 
doen. Wanneer thuis het kunnen omgaan met uitgestelde aan-
dacht door een kind niet geleerd is, wordt dat in een klassen-
situatie heel moeilijk.
Hoe lastig wordt het voor de leerkracht om met ‘onopgevoede’, 
veeleisende kinderen, die thuis gewend zijn altijd op de eerste 
plaats te komen, het gesprek aan te gaan over seksuele rela-
ties, waarbinnen op basis van gelijkheid en wederzijds respect 
met elkaar omgegaan wordt? Als de ouders met hun kinderen 
niet vanaf jongs af aan praten over rekening houden met elkaar, 
wat respectvol omgaan met elkaar betekent, hoe je daar naar 
handelt, dat je niet altijd direct krijgt wat je zou willen hebben, 
dan wordt het voor scholen sowieso een heel lastige onderne-
ming om de betreffende kinderen in de ‘sociale stand’ te krijgen 
die nodig is om ordelijk te kunnen werken in een groep. Laat 
staan om ook nog met elkaar binnen de klas aan een maat-
schappelijk vraagstuk te gaan werken.
Als ‘normaal doen’ voor elk kind een eigen betekenis heeft, kun 
en mag je van scholen niet verwachten dat zij, waar de ouders 
de opvoedkundige steken hebben laten vallen, de draad weer 
oppakken en voor elk gesignaleerd probleem de juiste oplossing 
in huis hebben.
Net zoals het zindelijk maken van een kind bij de opvoeding 
hoort die thuis gegeven wordt, hoort ook de ouder het eigen kind 
te leren hoe je verstandig omgaat met social media. Horen ou-
ders uit te leggen dat er normen zijn in het omgaan met elkaar 

‘opvoeden en onderwijzen zijn twee 
zeer van elkaar verschillende taken’
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Al verschillende keren hebben wij bin-
nen ons bestuur getracht de mobiliteit 
van personeel te stroomlijnen. Interne 
vacatures worden wel verspreid, maar 
aan het eind van het schooljaar gaat dat 
telkens mis. Dan ontstaat er een hoos van 
overstappers en zie je strategisch gedrag 
ontstaan bij de directeuren. Soms is het 
handig vacatureruimte snel te melden, 
omdat je dan de meeste keus hebt uit de 
beschikbare personeelsleden. Soms kom 
je beter heel laat tot de ontdekking dat er 
ruimte is, dan bestaat de kans dat je ex-
tern mag werven. De pools en carrousels 
en dergelijke hebben nooit de oplossing 
gebracht en zo blijft de koehandel aan het 
eind van het schooljaar in stand.
Met de directiefuncties loopt dat anders. 
Daar geen koehandel, maar andere 
problemen. Ook hier gelden interne 
procedures, alvorens er extern geworven 
kan worden. De school die een nieuwe 

directeur zocht, was daarmee niet blij, 
omdat ermee veel tijd verloren ging. En 
wanneer er intern een geschikte kan-
didaat gevonden werd, kregen we met 
diverse haken en ogen te maken. De 
interne kandidaat moest soms twee, en 
in een enkel geval zelfs drie sollicitatie-
rondes door, voor de beslissing viel. Dat 
is niet goed voor de motivatie van de kan-
didaat. Anderzijds werkt het ook niet mee 

met het gevoel van vertrouwen dat het 
bovenschools management uitspreekt, 
aangezien dat altijd een vooraanstaand lid 
van de benoemingsadviescommissie is. 
Wanneer een interne kandidaat aangeno-
men wordt, ontstaat er een probleem op 
een andere school en begint het verhaal 
van vooraf aan.
Tegen leerkrachten vertel ik wel eens dat 
het goed is om op een andere school te 
werken; dat geeft vaak nieuwe inzichten. 
Het helpt je eigen ontwikkeling, maar ook 
die van de school. Zelf ben ik gelukkig 
ook weleens overgestapt van de ene naar 
de andere school, maar ik heb collega-
directeuren die hun jubileum kunnen 
vieren als directeur op één school. Dit 
soort directeuren krijgt het ook niet voor 
elkaar om mobiliteit van leerkrachten te 
bewerkstelligen. Mij lukt het soms wel en 
tot op heden hoor ik achteraf alleen maar 
positieve geluiden.

Bij het directeurenberaad heeft mobi-
liteit regelmatig op de agenda gestaan, 
maar nu lijkt er een doorbraak te zijn. 
Het past bij een oude spreuk van de 
bond zonder naam: ‘verbeter de wereld, 
begin bij jezelf’. Dat is ook de titel van het 
agendapunt en het heeft zijn effecten. 
We spreken af dat interne vacatures van 
directeuren in één kort gesprek worden 
afgerond. De benoemingsadviescommis-

sie moet met onoverkomelijke bezwaren 
komen, vergezeld van argumenten, om 
een interne kandidaat te kunnen afwijzen. 
Dit besluit stuit op weinig tegenstand.
Een ander besluit kost iets meer tijd en 
energie. Daarvoor gebruiken we de tijd 
van drie agendapunten. Uiteindelijk is het 
naar mijn idee een vooruitstrevend be-
sluit, dat ook voor de mobiliteit van al het 
personeel zijn vruchten kan afwerpen. We 
hebben besloten dat een directeur slechts 
acht jaar op één school mag blijven wer-
ken. Een basisschool duurt immers acht 
jaar. Vervolgens verkas je naar een andere 
school van het bestuur. Het voordeel is dat 
ieder zijn sterke punten kan inbrengen op 
verschillende scholen. De tegenstanders 
zijn vooral mensen die nog minder dan 
acht jaar te gaan hebben tot hun pensioen. 
Daarmee is hun bezwaar weggenomen, 
want we besluiten dat dit schooljaar een 
nulpunt is. Langer staan we stil bij de 
directeur van een conceptschool. Zij staat 
volledig achter het concept van de school, 
maar is wel de enige binnen het bestuur. 
Ze ziet het niet als haar taak om alle scho-
len die volgen op haar cv om te turnen in 
dit concept. Conclusie van de vergadering 
is dat de toekomst moet uitwijzen of het 
ook voor deze ‘minderheid’ moet gelden. 
Hiermee creëren wij een unaniem besluit.
In de lunchpauze die volgt, schuif ik aan 
naast mijn conceptcollega en fluister haar 
in dat ik wel eens op zo’n conceptschool 
wil werken. Zij daagt mij uit mijn school 
alvast voor te bereiden op een omslag, 
dan kan de regeling ook voor haar gaan 
gelden.

Dirk van Boven

Omslag

‘een directeur mag slechts acht jaar 
op één school blijven werken’
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Schoolbesturen in het primair onderwijs kregen als eerste 
met de gevolgen van krimp in leerlingenaantallen te 
maken. Afhankelijk van de regio in meerdere of mindere 

mate. Daar waar de wat kleinere scholen al langer op de wip 
zaten, deed krimp de balans definitief doorslaan in de richting 
van het moeten sluiten van de school. Vooral in dorpen met nog 
maar één overgebleven school betekent het sluiten van die school 
veel meer dan dat de ouders hun kind daarna verder weg moeten 
brengen dan voorheen.
Het sluiten van een school betekent voor het schoolbestuur ook 
meestal dat aan een aantal medewerkers ontslag moet worden 
aangezegd. Omdat een schoolbestuur zelf een gedeelte van de 
WW-uitkeringen moet betalen, ontstaat er (nog meer) krapte in 
de budgetten voor de andere scholen die onder hetzelfde school-
bestuur vallen. Omdat vaak de oudere en daarmee meestal 
duurdere medewerkers mogen blijven, stijgt ook nog eens het 
percentage dat vanuit de lumpsum besteed moet worden aan 
personele lasten.
De nood is inmiddels voor schoolbesturen in het po zo hoog dat 
ze via hun koepelorganisatie de PO-raad financiële compensatie 
vragen aan de overheid. Samen betalen alle besturen in het po nu 
al een jaarlast van 265.000.000 euro aan bijdragen in de WW-uit-
keringen van thuiszittende leerkrachten. Deze als een molensteen 
om de nek van de schoolbesturen hangende last is er, samen 
met de lastenstijging vanwege een ouder wordend medewerkers-
bestand, de oorzaak van dat veel schoolbesturen niet meer 
kunnen investeren in klassenverkleining, onderwijsassistentie of 
andere onderwijskwaliteit bevorderende maatregelen. Vanaf 2009 
kwamen er ruim vijfduizend werkloze leerkrachten bij. Het totaal 
dreigt nu in rap tempo door te groeien naar negenduizend.
De krimp en de daarmee samenhangende gevolgen die nu zo dui-
delijk voelbaar zijn geworden in het po, krijgen nu ook een gezicht 
binnen het voortgezet onderwijs. Scholen in het vo zijn al geruime 
tijd bezig om samenwerkingsvormen te onderzoeken, waarbij het 
onderwijsaanbod in de eigen regio zo breed mogelijk kan blij-
ven. Tegelijkertijd wordt stevig nagedacht over de vraag hoe een 
eventueel surplus aan medewerkers in een krimpregio binnen 
andere schoolorganisaties elders nieuw werk kan vinden. Ook via 
om- en bijscholing zal geprobeerd worden voor ‘tekortvakken’ een 
kwalitatief goede invulling te vinden. Ondanks het natuurlijk ver-
loop vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is 
de verwachting dat veel schoolbesturen in het vo te maken krijgen 

met vergelijkbare vraagstukken, zoals die 
zich nu voordoen in het po.
De overheid stelt momenteel middelen 
voor schoolbesturen ter beschikking om 
onderzoek te doen naar krimp in het eigen 
gebied, de gevolgen daarvan in kaart te 
brengen en te zoeken naar oplossingen. 
Het is echter de vraag of de schoolbestu-
ren vo met de gevonden oplossingen in 
staat zijn zelf en met eigen middelen alle 
in kaart gebrachte knelpunten te neutrali-
seren. Gaat de overheid actief een rol spe-
len in het realiseren van oplossingen en 
daarvoor bijvoorbeeld bestaande wet- en 
regelgeving aanpassen? Gaat de landelijke 
overheid mogelijk de financiering van die 
oplossingen (mee)faciliteren? Of kiest de 
regering voor een verdere versterking van 
de eigen positie door een nog verdergaan-
de door te voeren decentralisatie? In nood 
leer je je vrienden kennen.

Fokke Rosier

Het woord ‘alleen’ in de titel van dit stuk zou kunnen suggereren dat krimp wel wat meevalt. 
Minder leerlingen hebben, betekent voor een schoolbestuur dat er minder formatie uitgegeven kan 
worden. Dat is zakelijk gezien waar krimp in essentie voor een schoolorganisatie op neer komt. 
Maar meevallen doet krimp zeker niet.

Staat krimp alleen voor 
minder leerlingen?
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Waarom zou je een geëscaleerd conflict moeten oplos-
sen als je het conflict kunt voorkomen door coaching 
preventief in te zetten? En als er dan toch sprake 

is van een conflict, hoe kun je coaching dan inzetten? Trainer 
en adviseur bij CNV Onderwijs Leendert Stam ziet coaching als 
iets wat eigenlijk vóór het conflict al ingezet kan worden. “Dat 
betekent dat je al zou moeten weten welke mogelijke conflicten 
er kunnen ontstaan en dat coaching voor zowel werkgever als 

werknemer groot verschil kan maken. 
Zorg niet alleen ervoor dat de werkne-
mers tijdig gecoacht worden, maar maak 
zelf ook gebruik van coaching en leer hoe 
je als schoolleider de-escalerend kunt 
optreden. In het ontstaan van een conflict 
zijn immers twee partijen betrokken. 
Tijdens de ‘Spannende Sparring Middag’ 
kwam vooral naar voren dat coaching een 
belangrijke factor kan zijn in het leren 
reflecteren op eigen gedrag en handelen. 
De coach werkt dan als een soort spiegel 
en laat de coachee zien wat anderen 
zien. Zo kan hij reflecteren op zijn eigen 
gedrag en handelen.”

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID
Bij veel conflicten kom je met de tech-
nieken ‘samenvatten en doorvragen’ tot 
een diepere laag. Het is prettig om dan 
een onpartijdig iemand erbij te hebben 
die met beide partijen kan meedenken. 
Maar het werk van Simone Veltkamp-Van 
Waarde, oprichtster van ‘Van Waarde 
training en coaching’, start vaak nog voor 
het ontstaan van een conflict. “Tijdens de 
bijeenkomst hebben we gezamenlijk een 
casus behandeld met P&O’ers, HRM’ers, 
directeuren en gespecialiseerde onder-
wijscoaches. Hier was sprake van een 
conflict tussen werkgever en werknemer. 
Bij het conflict waren twee coaches be-
trokken die geen van beide de directeur 
hadden betrokken bij het coachings-
traject.” En daar ging het mis, vertelt 
Veltkamp-Van Waarde. “Ik begeleid mijn 
coachees zo dat ze zelf al voordat het mis 
gaat hun verantwoordelijkheid pakken. Ik 
probeer hen te motiveren daarin pro-
actief te zijn. Als ze het gevoel hebben 
niet gezien of gehoord te worden, raad 

Als vakbond is CNV Onderwijs regelmatig betrokken bij conflicten 
tussen werkgever en werknemer. Maar hoe kun je deze conflicten of 
het escaleren hiervan voorkomen? Het toverwoord is coaching. Niet 
achteraf, maar bij voorkeur preventief. Tijdens de ‘Spannende Spar-
ring Middag’ op dinsdag 6 oktober 2015, waar Durf en Lef centraal 
stonden, werd maar weer eens duidelijk welk belang coaching heeft 
binnen het onderwijs.

Coaching inzetten bij 
het voorkomen en  
oplossen van conflicten

Simone Veltkamp: 

“Kruip niet in de 

slachtofferrol, 

maar ga na wat je 

eigen rol is.”
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ik ze aan om zelf met een directeur in 
gesprek te gaan. Kruip niet in de slacht-
offerrol, maar ga na wat je eigen rol is. 
Wat kun je zelf doen, welke invloed heb je 
zelf, met wie moet je spreken en aan tafel 
gaan zitten, zodat het niet tot een conflict 
komt? Daarbij betrek ik altijd de werkge-
ver als het gaat om het coachen van een 
leerkracht.”

COACHING IS EEN MUST
Voorkomen is beter dan oplossen. 
Daarom is volgens veel coaches pre-
ventieve coaching een absolute must in 
het onderwijs. Volgens Stam spelen ook 
HR-managers een belangrijke rol in dit 
verhaal. “Zij proberen de perspectieven 
van de werkgever en werknemer bij el-
kaar te brengen. Een werkgever moet de 
boel draaiende houden. Een werknemer 
ervaart een bepaalde mate van werk-
druk en werkplezier. Het is mooi om te 
zien dat er in de loop der jaren een meer 
professionele cultuur is ontstaan, waarin 
het functioneren steeds meer bespreek-
baar is geworden.” Om hierin conflicten 
te vermijden, is coaching van belang. Wat 
zo’n coach dan preventief of tijdens een 
conflict gaat doen, is heel divers. In het 
onafhankelijke coachingsnetwerk van 
CNV Onderwijs zijn verschillende coaches 
met verschillende expertises vertegen-
woordigd. “Elke coach heeft zijn eigen 
methodiek en werkwijze”, vertelt Stam. 
“Een werkwijze die mij is bijgebleven, 
is video- en interactiebegeleiding. Dit is 
een vrij letterlijke manier om iemand de 
spiegel voor te houden. Je neemt je eigen 
gedrag letterlijk waar. Daarom is dit een 

veel directere manier dan feedback krijgen tijdens een gesprek. 
Maar daarnaast zijn er ook coaches die werken met schema’s, 
gesprekstechnieken, aandacht en bewustzijn en mindfullness. 
Daarnaast hebben alle coaches hun eigen specialisme, zoals 
het verbeteren van het gedrag als docent, het lesgeven en de 
onderwijsinhoudelijk kant. Andere coaches zitten meer op com-
municatieaspecten of loopbaanaspecten.”

ZET EEN STApJE TERUG
De vraag is nu: wat doet zo’n coach nou precies en hoe kan 
coaching conflicten helpen voorkomen? “Werkdruk, regelzucht 
en stress zijn belangrijke bronnen voor conflicten”, meent Alex 
Boshuizen, predikant, supervisor en coach. Hij is samen met zijn 
vrouw oprichter van ‘BoshuizenCoaching’. “Ik zie dat mensen 
onder hoge druk werken en nauwelijks tijd en gelegenheid 
hebben om een stapje terug te doen. Daarom zet ik coaching bij 
voorkeur preventief in om mensen te helpen ontdekken hoe zij 
willen werken, welke prioriteiten ze stellen en hoe ze overzicht 
kunnen houden.” Volgens Boshuizen bereik je dus veel met pre-
ventie. Het knelpunt is alleen dat er te weinig tijd en energie in 
gestoken wordt. “Een heel eenvoudige techniek die gebruikt kan 

‘Preventieve coaching is een absolute 
must in het onderwijs’

Belangrijkste uitkomsten  
‘Spannende Sparring Middag’
-  Zet coaching preventief in, in 

plaats van achteraf.
-  Betrek altijd de werkgever bij 

coaching.
-  Leer iedereen in het onderwijs te 

reflecteren op eigen gedrag.
-  Kijk samen naar (leer)doelen en 

maak gezamenlijke afspraken.

Alex Boshuizen: “Met een camera kun je mensen leren 

om op een andere manier te functioneren.”
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mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd’. 
Nee, het gaat om effectiviteit; de kern-
waarden. Ben je bewust van welke dingen 
op welk moment belangrijk zijn. Daarom 
gaat het bij timemanagement. Een 
hulpmiddel dat zich ook goed leent om 
preventief ingezet te worden.” Volgens 
Veltkamp-Van Waarde is preventieve 
coaching echter in onderwijsland nog 
niet helemaal ingedaald. “In de praktijk 
zie ik nog te vaak dat een coach pas in 
beeld komt, als het al mis is gegaan. Het 
zou goed zijn als P&O’ers en directeuren 
de eerste signalen, zoals de worsteling 
met motivatie en inspiratie, al oppikken 
bij werknemers. Daarop kan het advies 
volgen om een coach in te schakelen.”

BALANS
“Een goede werknemer zit namelijk 
lekker in zijn vel en presteert goed. Voor 
een werkgever is het belangrijk om dit 
te monitoren”, stelt Henry Koopman van 
coaching- en trainingspraktijk ‘Kracht 
van Verschil’. “Wanneer er sprake is van 
een conflict ga ik gelijk met de coachee 
en werkgever aan tafel zitten. Zo ontstaat 
een transparante en open startsituatie. 
Wat is het doel van de coaching en wat 
moet het uiteindelijk opleveren? Hierbij 
kijk ik verder dan het functioneren voor 
de klas. Ik kijk ook naar de persoon ach-
ter de leerkracht. De balans tussen werk 
en privé is namelijk een belangrijk onder-
werp in het onderwijs. Na twee á drie ge-
sprekken hebben we een terugkoppeling 
met de werkgever om de stand van zaken 
te bespreken.” Helpen de gesprekken en 
laat de leerkracht ander gedrag zien in 
de praktijk? Daarbij maakt Koopman ook 
gebruik van videocoaching om in beeld 
te brengen wat er goed gaat tijdens het 
lesgeven. “Ik leg de vraag altijd bij de 
coachee neer: wat wil je leren en wat wil 
je dat ik film? De ervaring leert dat leer-
krachten onzeker worden als ik een hele 
les film. Daarom wil ik van tevoren helder 
hebben, waar de coachee heen wil en op 
welk punt we ons gaan focussen. Zo help 
ik ze een stapje verder. En hoe eerder 
coaching wordt ingezet, hoe beter.”

Marleen de Groot

worden, is videocoaching. Ik vind het bijzonder om te zien dat je 
met zoiets eenvoudigs als een camera erg veel kan bereiken en 
mensen kan leren op een andere manier te functioneren. Maar 
door een gebrek aan tijd is hiervoor geen ruimte. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat als er wel veel aandacht aan besteed wordt, 
er veel winst te halen valt met preventieve coaching.”

EffECTIVITEIT BOVEN EffICIëNTIE
Een mooi bruggetje naar het gegeven timemanagement. Iets dat 
Veltkamp-Van Waarde bekend in de oren klinkt. “Het is zo druk 
en ik ervaar werkdruk. Dit hoor ik vaak van leerkrachten. Time-
management is dan een middel om in te zetten bij de coaching, 
maar het is geen trucje. Het is namelijk niet zo dat als je je werk 
zo en zo inplant, dat het dan goed komt. Daarom geef ik altijd 
direct aan: het gaat niet om efficiëntie gedefinieerd als ‘zoveel 

Meer informatie over het onafhankelijke coachingsnetwerk van CNV Onderwijs 
vindt u op www.cnvo.nl/campagnes/coachingsnetwerk. U kunt ook contact op-
nemen met de coaches uit dit artikel. Kijk voor meer informatie over de coaches 
op hun websites: www.boshuizencoaching.nl, www.vanwaardetrainingen.nl en 
www.krachtvanverschil.nl.

Henry Koopman: “De balans tussen werk en privé is een 

belangrijk onderwerp in het onderwijs.”
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De opdracht aan de commissie bestond uit drie vragen: 
welke gebieden van kennis en vaardigheden vormen on-
derdeel van een evenwichtig en toekomstgericht curricu-

lum, welke kennis en vaardigheden zouden meer of juist minder 
aandacht kunnen krijgen en welke algemene ontwerpprincipes 
voor een vernieuwend curriculum zijn te benoemen? In oktober 
2015 kwam de commissie met een advies op hoofdlijnen over de 
kenmerken van toekomstgericht onderwijs. 

•  Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid, leerlingen 
leren zich blijvend te ontwikkelen. 
Het leren omgaan met nieuwe informatie en waar mogelijk toe-
passen.

•  Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid 
en over de grenzen heen te kijken. 
Leerlingen leren deelnemen aan de democratische samenleving 
en hebben respect voor elkaar.

•  Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten.
Leerlingen zijn digitaal vaardig en mediawijs.

•   Het onderwijs biedt maatwerk en is relevant. 
Leerlingen leren om al hun capaciteiten (niet alleen cognitief) in 
te zetten om zichzelf verder te ontplooien (een leven lang).

Het Platform Onderwijs2032 wil dat het onderwijs leerlingen be-
geleidt tot vaardige, waardige en aardige burgers voor zichzelf en 
voor hun omgeving. Het curriculum omvat drie domeinen: natuur & 
technologie, mens & maatschappij, taal & cultuur. Het centrale uit-
gangspunt wordt de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen. 
Persoonlijke kwaliteiten zijn en worden steeds belangrijker in de 

maatschappij. Het Platform Onderwijs2032 
wil dat de school ondernemerschap, flexibili-
teit, nieuwsgierigheid en creativiteit van leer-
lingen stimuleert door persoonlijke ontwik-
kelingen in het hele onderwijsaanbod meer 
gestalte te geven. Zij wil een vaste kern die 
de basis vormt van het funderend onderwijs: 
taal (ook meer praktische toepassingen), 
rekenen (inclusief wiskunde), Engels (vanaf 
groep 1), digitale vaardigheden (basiskennis 
ICT, mediawijsheid, informatievaardigheden 
en computational thinking) en burgerschap 
(maatschappelijk en sociaal vaardig). De 
vakken verdeeld over de drie domeinen 
bieden essentiële kennis over de domeinen 
en leerlingen kunnen deze afsluiten op ver-
schillende niveaus. Waar mogelijk wordt de 
lesstof interdisciplinair aangeboden. Zo komt 
er ruimte voor differentiatie (verbreding en 
verdieping). Scholen gaan bij de verbreding 
en verdieping nadrukkelijker de samen-
werking aan met andere partijen. Dit advies 
wordt besproken met vertegenwoordigers 
van diverse organisaties, met schoolleiders 
en bestuurders, met leraren en leerlingen. In 
december 2016 volgt het definitieve voorstel.

Myriam Lieskamp
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs

Vorig jaar is de landelijke discussie gestart over de toekomstbestendigheid van het curriculum van het 
funderend onderwijs. Het platform Onderwijs2032 werd gevraagd om de adviezen, reacties en andere 
bijdragen te ordenen en te verwerken naar een voorlopig advies. De discussie werd vergezeld door de 
website: www.onsonderwijs2032.nl.

Onderwijs  
2032
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vanaf de zijlijn

De echtgenoot van een lerares op de basisschool 
laat zijn licht schijnen over wat zijn vrouw allemaal 
meemaakt op school.

“Zo, ga je morgen een les over kleuren geven?” Ik kom net bin-
nen van een timmerklus in een renovatiewoning en zie de eet-
tafel bedekt met allerlei papieren vol rode, blauwe en groene 
vakjes.
“Nee, dat zijn de uitdraaien van de toetsen”, antwoordt Marjo-
lein, mijn vrouw en leerkracht van groep 5.
“Alweer een toets” vraag ik, terwijl ik mijn lege rugzak in de 
keuken zet.
“Ja, weer een toets”, antwoordt Marjolein. Ze kent mijn mening. 
Als ik zo vaak controleerde of mijn knechten hun werk goed 
deden, dan was ik daarmee de hele dag bezig. In het onderwijs 
moet blijkbaar iedere stap gecheckt worden.
“Wat eten we”, ga ik verder.
“Stoommaaltijd”, zegt Marjolein, terwijl ze de vellen op tafel 
zorgvuldig bij elkaar pakt.
“Zo, dat is lekker”, antwoord ik cynisch. “Hoe was je dag?”
“Wil je eerst het goede of het slechte nieuws?”
“Ik wil alleen maar goed nieuws”, zeg ik glimlachend.
“Nou, de kinderen zijn een beetje druk. De decembermaand 
komt eraan en dan zijn ze altijd meer gespannen dan normaal. 

Niet erg hoor, maar wel vermoeiend.”
“Ik geloof dat er altijd wel een reden is 
waarom de kinderen druk zijn”, ant-
woord ik. “Dan is het een project, dan 
een gastles muziek, dan de nadering van 
een storm of ze zijn moe, omdat het bijna 
vakantie is. En nu zwarte pietenbibbers 
en kerstkoorts?”
Ze negeert mijn opmerking en doet alle 
papieren in haar tas. “Dan is er ook nog 
een extra vergadering over passend 
onderwijs en volgende week hebben we 
een studiemiddag over kindgesprekken. 
Dat weet je toch?”
“Vergadering over kindgesprekken?”
“Ja, dan leren we hoe we met kinderen 
moeten praten.” Ze zwijgt en wacht gela-
ten mijn reactie af.
“Dat moeten jullie nu nog leren? Dat 
kun je toch al, hoop ik? Stel je voor dat 
ik mijn knechten naar een cursus moet 
sturen om te leren hoe ze een spijker in 
de muur moeten slaan. Het moet niet 
gekker worden.”
“Het kan altijd beter”, plaatst ze een 
dooddoener.
“En het leuke nieuws?”
Ze draait zich naar me toe. “Marieke 
maakt grote sprongen met rekenen. 
Kijk van C naar A.” Ze pakt een uitdraai 
en wijst een grafiek aan. “En Peter doet 
hetzelfde met taal van D naar B en  
Annemerel had dikke B voor begrijpend 
lezen.” Ze kijkt me aan.
Ik kijk in haar ogen. Ze stralen. Ik weet 
dat ze het daarvoor doet. Voor die kinde-
ren. Die blijdschap zie ik nooit in de ogen 
van mijn knechten.
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De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2015 een 
brief ontvangen over het onderzoek ‘Sturen 
op cijfers en rendementen’. Het rapport geeft 
antwoord op de vraag of het toezicht van de 
Inspectie naar de onderwijsresultaten leidt tot 
ongewenste neveneffecten.

Leidt sturen op cijfers tot 
ongewenste effecten?

De afgelopen jaren is veel kritiek geweest op het toezicht 
van de Inspectie via het leerresultatenmodel. Het gaat 
in het voortgezet onderwijs over cijfers en rendementen 

(onder meer resultaten van het eindexamen, aantal zittenblij-
vers en afstromers). Op basis van de indicatoren in het leer-
resultatenmodel wordt bepaald of er een risico bestaat op (te) 
lage onderwijskwaliteit.
Er zijn signalen dat teveel nadruk op deze cijfers wordt ge-
legd én dat die nadruk leidt tot ongewenste gevolgen. Gaan 
scholen niet sturen op cijfers, bijvoorbeeld door het creëren 
van homogene brugklassen (want geen of minder risico op 
afstroom), door het weigeren van risicoleerlingen of door het 
primair onderwijs te vragen om een enkelvoudig advies? Leidt 
het sturen op cijfers niet tot een ‘afrekencultuur’? En vooral: tot 
minder kansen voor leerlingen? Om de signalen uit het veld en 
de zorgen te kunnen wegen, is opdracht gegeven tot onderzoek.

ONDERZOEK
Het onderzoek bestaat uit een data-analyse en diepte-interviews 
met betrokkenen in het onderwijs. Voor de meeste ongewenste 
effecten is geen of een zwakke relatie met het leerresultaten-
model aangetoond. Anders gezegd: het leerresultatenmodel 
veroorzaakt niet de ongewenste effecten – dat blijkt althans niet 
uit het onderzoek. Homogene brugklassen bijvoorbeeld worden 
aangeboden, omdat ouders dat wensen en het docenten meer 
mogelijkheden biedt om te differentiëren.
In twee gevallen wordt in het onderzoek wel een mogelijke 
relatie tussen gedrag van scholen en het leerresultatenmodel 
geconstateerd. Allereerst het afgeven van meer enkelvoudige 
adviezen door de basisschool. Dit gebeurt deels op verzoek van 
vo-scholen in verband met het onderbouwrendement en kan 
negatieve gevolgen hebben voor de kansen van leerlingen. Ten 
tweede de versmalling van de lesinhoud als gevolg van indicator 
se/ce. Er is bijvoorbeeld eenzijdig aandacht voor het ce.

WAT GAAT ER GEBEUREN?
Al eerder (in juni) – hierover is eerder in Direct gepubliceerd 
– heeft de staatssecretaris aangekondigd dat het leerresulta-
tenmodel wordt aangepast. Daarmee worden de ongewenste 

effecten aangepakt, die ook uit het onder-
zoek blijken. Het gaat dan om de bere-
kening van het onderbouwrendement en 
het vervallen van de indicator verschil 
se/ce. Ook wordt de voorlichting over 
het leerresultatenmodel verbeterd. CNV 
Onderwijs is blij met de maatregelen. 
Tegelijk blijft er spanning bestaan tussen 
de (maatschappelijke/politieke) druk om 
een leerling zo efficiënt (ook gelet op 
kosten) mogelijk door het onderwijs te 
loodsen en de wens van scholen/leraren 
om leerlingen kansen te bieden. Daar-
aan is inherent dat het risico ontstaat dat 
een leerling die kans niet kan grijpen. 
De staatssecretaris erkent dat. Hij geeft 
echter aan dat de afweging om leerlingen 
kansen te bieden aan de professionals in 
de scholen is. Daarmee kunnen we het 
niet anders dan eens zijn. Immers, zoals 
de laatste zin van de brief aan de Kamer 
luidt: “Zij kunnen het beste inschatten 
welk niveau haalbaar is voor de leerling.”

Kyra Keybets 
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs
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‘Leren we het goede?’ was de veelbelovende kop van 
een artikel dat op 19 september in NRC Handelsblad 
verscheen. De kop wekte de verwachting dat het niet al-

leen zou gaan over de vraag of onze kinderen het goede leren om 
in de toekomst aan de bak te komen en een goed burger te wor-
den, maar ook over de vraag of ze leren wat goed leven is. Maar 
helaas – de inleiding maakte al duidelijk dat ‘het goede’ vooral 
betrekking had op “de concurrentiepositie van de Nederlandse 
economie”. Een van de geïnterviewden was Paul Schnabel, die 
alvast een aanbeveling van zijn Platform Onderwijs2032 verklapte: 
meer en beter Engels op de basisschool.

VORMINGSpROJECT
Het is exemplarisch voor de dominante 
manier van kijken naar onderwijs – het 
dient vooral om een flexibele en rende-
rende arbeidskracht en een nette burger 
te worden. En toch ligt in trajecten als 
Onderwijs2032 en het stimuleren van 
excellentie een uitdaging aan het onder-
wijs besloten: als scholen de vigerende 
visie op onderwijs te smal vinden, kunnen 
ze dan onder woorden brengen wat ze wel 
verstaan onder ‘het goede leren’ – alweer 
in een dubbele betekenis: wat is ‘goed’ en 
wat is ‘goed leren’?
In de hoofdlijnen van zijn voorlopige advies 
aan het kabinet presenteert het Platform 
Onderwijs2032, zo constateert onderwijs-
pedagoog Gert Biesta, vooral een agenda 
voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij 
wordt de vraag waartoe die persoonlijke 

Het is niet de overheid die bepaalt wat goed onderwijs is. Als scholen 
dat uitgangspunt hoog willen houden – dwars tegen alle overheids-
bemoeienis in –, dan is het zaak dat ze zelf onder woorden brengen 
wat ze onder goed onderwijs verstaan. Verus, vereniging voor katho-
liek en christelijk onderwijs, werkt aan een ‘kwaliteitshorizon’ die 
hen daarbij kan helpen.

Goed onderwijs:  
voer voor schoolleiders

‘streamer’‘Wat verstaan de scholen  
onder goed onderwijs?’
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ontwikkeling dient, niet of alleen impliciet 
beantwoord. Wie onder woorden wil bren-
gen wat goed onderwijs is, zal dat per-
spectief onder woorden moeten brengen. 
Daarmee is onderwijs – in de woorden van 
Biesta (Trouw, 6 oktober 2015) – eerder een 
vormingsproject dan een ontwikkelings-
project. “Daarbij gaat het niet om de vraag 
hoe we alle talenten van het kind tot bloei 
laten komen, maar om de lastigere vraag 
welke talenten goed leven en goed samen-
leven mogelijk maken. Zodra we inzien 
dat criminaliteit ook een talent is, wordt 
duidelijk dat het in het onderwijs juist gaat 
om het kritisch bevragen van talenten. Niet 
het begeleiden van ontwikkeling, maar het 
vormen van wat zich ontwikkelt, zodat vol-
wassen in-de-wereld-zijn mogelijk wordt.”

SpEELKWARTIER IS VOORBIJ
Meer dan ooit staat het christelijk (en ka-
tholiek) onderwijs voor de ‘grootse taak’ om 
een visie op goed onderwijs te ontwikkelen, 
stelt Govert Buijs, bijzonder hoogleraar 
politieke filosofie en levensbeschouwing 
aan de Vrije Universiteit, in de essaybundel 
‘Van deze tijd. Maatschappelijke veran-
deringen en christelijk onderwijs’. “Het 
speelkwartier is over”, maant hij. Het is 

volgens hem aan scholen om in een soort coöperatievorm met hun 
maatschappelijk omgeving onder woorden te brengen wat ze onder 
goed onderwijs verstaan. Die oproep is Verus uit het hart gegrepen. 
Samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt Verus aan een 
‘kwaliteitshorizon’ met bijbehorend ‘kwaliteitskompas’ en ‘inspira-
tiegids’, die zowel richtinggevend zijn als ruimte laten voor scholen 
om met behulp ervan samen met interne en externe betrokkenen 
zelf in te vullen wat voor hen goed onderwijs is (coöperatiege-
dachte) en die invulling te toetsen aan die van andere scholen. In 
panelgesprekken met filosofen, pedagogen, theologen, schoollei-
ders, bestuurders, kwaliteitszorgfunctionarissen en leraren zijn de 
contouren van deze ‘kwaliteitshorizon’ zichtbaar geworden.

LEREN IS EEN WONDER
In deze verkenning zijn om te beginnen enkele grondnoties naar 
boven gekomen.
•  Leren is een wonder. Goed onderwijs heeft oog voor en laat 

ruimte voor het principieel niet-maakbare karakter van leren en 
ontwikkelen.

•  Onderwijs is meerdimensionaal. Het richt zich – in termen van 
de bekende drieslag van Biesta – op kwalificatie, socialisatie 
en subjectwording en ziet deze onderwijsdoelen in samenhang 
met elkaar. Een school kan dus niet volstaan met bijvoorbeeld 
de missie dat ze leerlingen behalve cognitieve vaardigheden ook 
waarden en normen bijbrengt, maar zal duidelijk moeten maken 
hoe beide aspecten van het onderwijs in samenhang bijdragen 
aan het vormingsproject van de school.

•  Onderwijs is vorming voor het leven, gericht op het goede in spi-
rituele zin, het goede in morele zin, omgaan met levensvragen en 
goede beslissingen nemen.

•  Onderwijs is relationeel: leren kan alleen van, aan en met ande-
ren.

•  Onderwijs geschiedt in een waardegemeenschap, waarin steeds 
het gesprek wordt gevoerd over de bedoeling of de ziel van on-
derwijs en hoe die in de alledaagse praktijk gestalte krijgt en over 
de levensbeschouwelijke bronnen waaruit daartoe wordt geput.

•  Onderwijs is een dienst aan de samenleving. Goed onderwijs 
heeft een beeld van de goede samenleving, waarop het jonge 
mensen voorbereidt, in het besef dat die niet maakbaar is.

VOER VOOR SCHOOLLEIDERS
Dit zijn slechts contouren, die in samenspraak met onderwijs-
mensen uit alle geledingen verder worden uitgewerkt en concreet 
worden gemaakt, onder meer gebruik makend van de ervaring 
van excellente scholen met het vormgeven van een brede visie op 
goed onderwijs. Daarbij hoort ook een visie op goed besturen en 
leidinggeven en op goed leraarschap. In die visie op goed leiding-
geven zal in ieder geval aandacht zijn voor de verantwoordelijkheid 
en roeping van de schoolleider om het voortgaande gesprek in de 
school over wat goed onderwijs is te entameren, stimuleren en 
begeleiden. Goed onderwijs: het is voer voor schoolleiders.

Wilt u meedenken en mee ontwikkelen? Neem dan contact op met 
Guido de Bruin, adviseur identiteit bij Verus, via gdebruin@verus.nl.

Guido de Bruin, adviseur identiteit bij Verus

Goed onderwijs:  
voer voor schoolleiders
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Een stukje van 
een beetje

Hij zit er al helemaal klaar voor. Het dossier geopend op tafel en 
de koffiekopjes gereed. We hebben een gesprek. In de veelheid van 
gesprekken ben ik de naam van dit gesprek kwijt. Ik ga zitten en 
wacht af. Hij begint.
“Ik zou graag met je willen praten over je ontwikkelingsprofiel. Dit 
in het kader van het lerarenregister.” Hij kijkt me onderzoekend 
aan. “Zomaar een beetje brainstormen over een stukje eigen ont-
wikkeling en carrièreplanning. En natuurlijk wat wij daarin kunnen 
betekenen.”
Ik haat het woord ‘zomaar’. In je werk doe je niets zomaar. Alles 
heeft een doel en zeker een leidinggevende heeft dat, dus dat ‘zo-
maar brainstormen’ heeft vast een achterliggend doel. Ik probeer 
zijn wollige woorden te vertalen in mijn werkvloertaal. Dat lukt me 
niet. Ik zwijg. Soms is dat beter en een leidinggevende zal snel het 
woord hernemen.
“Ik bedoel, dat een stukje studie en verbreding van je onderwijs-
kundige horizon wellicht een beetje nieuw elan kan brengen in je 
loopbaan. Een nieuw stukje uitdaging.”
Oei, daar heb je het al. Ik mis elan, wat dat ook moge zijn. Nog even 
wachten met antwoorden.
“Binnen ons team ben jij de ervaren juf van groep 1 en 2”, gaat hij 
door. “Ik zou me kunnen voorstellen, dat je na vijftien jaar aan een 
nieuwe uitdaging toe bent.”

Ik herinner me plotseling mijn broer. 
Leraar techniek in het vmbo. Ook hij 
miste, volgens zijn leidinggevende, elan 
en het eind van het liedje was dat hij uit 
het onderwijs ging.
“Ik eh… heb heel veel uitdaging in groep 
2”, antwoord ik naar waarheid.
“Natuurlijk, dat zie ik ook wel”, reageert 
mijn leidinggevende.
Dat verbaast me. Ik zie hém nooit. Hij zit 
vastgeplakt in zijn kantoor of is de school 
uit voor overleg. Tenslotte moeten we 
hem delen met nog twee andere scholen. 
“Maar dat doet niets af aan het feit dat jij 
ertoe doet, als leerkracht.” 
Ik steekt bewegingsloos een vinger in 
mijn keel.
“Dat jij misschien meer in je hebt, dan je 
denkt. Ook voor andere groepen.”
Daar komt de aap uit de mouw. Het is 
pas november, maar hij bereidt me nu 
al voor dat ik in het nieuwe seizoen uit 
de kleutergroep moet. Voor mijn eigen 
bestwil, zo te horen. Zoiets doe je stukje 
voor beetje. Hij pakt het dossier en begint 
een heel zwamverhaal over kansen en 
mogelijkheden, over grijpen en voorbij 
laten gaan, durven en doen, over willen 
en kunnen. Over sprongen in het duister. 
Ik luister maar half en als hij klaar is, 
weet ik wat hij wil. Ik zal volgend seizoen 
mijn geliefde kleuters moeten missen. 
Allemaal voor mijn bestwil.
We nemen afscheid. “Goed gesprek”, zegt 
de leidinggevende. “Fijn om elkaar in zo’n 
eerlijke sfeer te mogen ontmoeten.” Ik 
heb er een ander raar gevoel over.

Als ik de gang doorloop, terug naar mijn 
groep, voel ik de decemberitus langs de 
kapstokken waaien. De drukke maand 
december zal weer veel van mij en de 
andere leerkrachten vergen. Maar ook 
mooie momenten. Ik ga extra genieten 
van mijn groep. Ga leven in het moment. 
Ga genieten van de eerlijke, oprechte, 
authentieke kinderen. Zonder geheime 
agenda’s. Recht voor zijn raap. Daar houd 
ik van.
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korte berichten

Mag ik dan…

De knuffel weg.
Het huis is weg.

De straat, de school, de winkel weg.

Papa zegt:
‘We gaan’.

Langs stoffige wegen gaan we.
Over hoge golven.

Tegengehouden door 
muren prikkeldraad.

Overvolle treinen en bussen
op weg naar … daar.

Ik zie vreemde ogen.
Ik hoor onverstaanbare woorden.

Ik sta in lange rijen.
Ik eet onbekend voedsel.

Papa zegt:
‘Vertrouw me maar.

We krijgen het beter… daar.
Je krijgt 

een nieuwe knuffel
een nieuw huis

een nieuwe school,

want waar we heen gaan,
vieren mensen Bevrijdingsdag

Daar zingen de mensen:
“Mag ik dan bij jou schuilen,
als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, 
droog jij m’n tranen dan?”

‘Naar die mensen gaan we toe.
Het komt goed.’

zegt papa.

Chris Lindhout 

Gedicht

Wilt u uw team verrassen met een gedichtenbundel van Chris 
Lindhout? Profiteer nu van een aantrekkelijke korting. De 
bundels ‘Goud in handen’, ‘In verwondering verder gaan’ en ‘Ge-
woon… bijzonder’ bestelt u nu per stuk voor 7,50 euro. Bestelt 
u meer dan tien exemplaren, dan betaalt u 6 euro per stuk en 
bij meer dan 25 exemplaren 5 euro per stuk. Deze bijdragen zijn 
exclusief verzendkosten. De aanbieding geldt zolang de voor-
raad strekt. Mail voor meer informatie of om te bestellen naar 
bundelschrislindhout@live.nl.

Aanbieding gedichtenbundels

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

Doe mee aan Direct

Je kent ze vast wel, die kinderen waarvan je zegt ‘er is iets 
met dat kind, maar wat?’. Ruim 20 procent van de leerlin-
gen is hoogsensitief en 40 procent is sensitief. Maar wat 
is dat: (hoog)sensitiviteit? Wat doe je ermee als ouder en/
of leerkracht en als school? Is het de zoveelste hype of het 
antwoord op veel vragen?

Chris Lindhout, redacteur van Direct, heeft zich verdiept in 
dit verschijnsel en kan leerkrachten, ouders en anderen 
vanuit de praktijk van alledag meenemen op een boeiende 
reis naar deze karaktereigenschap. Als trainer van CNV On-
derwijs vertelt hij al vele jaren over hoogsensitieve kinderen 
en hoe je daarmee omgaat. Op ouderavonden, cursusdagen 
van teams of informatieavonden voor ouders kwam steeds 
weer de opmerking ‘had ik dat maar eerder geweten’.

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met 
Chris Lindhout via chrislindhout@hotmail.com.

HOOGSENSITIEf    
Hype of antwoord?

ADVERTENTIE
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Sector waarin je werkzaam bent

   Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische 

incasso. Hiervoor ontvang ik een machtigingsformulier.*

IBAN-rekeningnummer

Datum Handtekening
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Lidnummer

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende 

cadeaubon:   Dinerbon     Theaterbon     Bioscoopbon  

  Bol.com cadeaubon     VVV cadeaubon 

Als aanbrenger van het nieuwe lid ontvang je het gekozen aanbrengcadeau op je 
privé-adres. Toezending kan pas plaatsvinden nadat de gegevens van het nieuwe lid 
telefonisch zijn gecontroleerd en een eerste contributie is geïnd. 

CNV Onderwijs, t.a.v. Ledenadministratie, Antwoordnummer 51053, 3501 VC 
Utrecht, ledenadministratie@cnvo.nl

Ondergetekende verplicht zich tot minimaal 1 jaar lidmaatschap. CNV Onderwijs zal na 
ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende gegevens. 
Jongeren, werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast 
tarief. Kijk voor de tarieven op www.cnvonderwijs.nl./wordlid. Studenten zijn uitgesloten 
van deze actie. Let op: met deze actie kun je ook iemand lid maken uit een andere sector 
van CNV Connectief: Zorg & Welzijn, Overheid en Publieke Diensten. De actie loopt t/m 
15 december 2015. *Het machtingsformulier dient ingevuld te worden teruggestuurd voor 
automatische incasso.

Gegevens nieuw lid

Aanmeldbon

Jouw gegevens

Nu 50% korting!+ inspiratieboekje cadeau

Jouw werk,  
hun toekomst.  

Jij bent er voor je leerlingen, 
wij zijn er voor jou.

SAMEN VOOr GOED ONDErWIJS


