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Beste collega,

Voor u ligt de eerste editie van Direct van het jaar 2016. Dit nummer staat geheel in 
het teken van passend onderwijs. De redacteuren van Direct hebben onder meer met 
diverse directeuren, intern begeleiders, belanghebbenden en instanties gesproken over 
de invoering van passend onderwijs. De neerslag van deze ontmoetingen krijgen in dit 
nummer de volle aandacht. 

Mocht u na het lezen van dit blad uw praktijkvoorbeeld of visie willen delen, mail ons via 
redactie@cnvs.nl. Wij kijken uit naar uw reactie. Veel leesplezier!

Mede namens de redactie, 
Robert Pinter
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korte berichten

Bent u leidinggevende in het 
basis-, voortgezet- of speciaal 
onderwijs? CNV Connectief 
Academie nodigt u uit voor een 
gratis proeflokaal op woens-
dag 9 maart van 15.00 tot 
18.00 uur bij CNV in Utrecht. 
Ook niet-leden zijn welkom. 
Op het programma staat een 
plenaire lezing over de Wwz 
en is er gelegenheid voor 
speedcoaching en interactief 
netwerken. Indien u met een 
case wilt deelnemen aan 
speedcoaching, geeft u dat bij 

uw aanmelding aan. Ook kunt 
u kiezen uit twee workshops 
over de cao po en werkdruk en 
werkplezier. Tijdens het proef-
lokaal zijn trainers en coaches 
aanwezig om te sparren en 
vragen te beantwoorden. Wij 
willen u graag ontmoeten en 
laten ‘proeven’ van de kennis 
die wij kunnen bieden. Ook 
het culinaire proeven wordt 
niet vergeten. Kijk voor meer 
informatie en om u aan te 
melden op www.cnvo.nl/ 
proeflokaalleidinggevenden. 

CNV Schoolleiders nodigt u uit 
voor een bijeenkomst over hoe 
u een school voor kinderen 
van vluchtelingen opzet op 
maandag 29 februari van 14.00 
tot 17.00 uur op de Heumens-
oordschool, Streekweg 21 in 
Nijmegen. 
Sinds oktober 2015 vangt de 
noodopvanglocatie van het 
COA op Heumensoord tijdelijk 
vluchtelingen op. De kinde-
ren (van vijf tot achttien jaar) 
zijn op 11 januari voor het 
eerst naar school gegaan. De 
Heumensoordschool verzorgt 
basisonderwijs voor 290 leer-
lingen en voortgezet onderwijs 
voor 270 leerlingen en is er tot 
de sluiting van de noodopvang 
op 1 juni 2016. Bijzonder is 
dat er door de inzet van velen 
in twee maanden een com-
plete school met circa honderd 
man personeel is opgezet. 
Een prachtig initiatief in een 
tijd, waarin negativiteit in het 
vluchtelingendebat overheerst. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt 
u uitleg over wat erbij komt 
kijken. Betrokken bestuur-
ders Yolande Ulenaers van 
de Scholengroep Rijk van 
Nijmegen (VO) en Toine 
Janssen van Conexus (PO) 
delen ervaringen. Daarnaast 
kunnen (g)mr-leden, leraren 
en onderwijsondersteuners 
praten met personeelsleden 
van de school. Meld u aan via 
netwerkbijeenkomsten@cnv.nl 
onder vermelding van ‘Bijeen-
komst: Heumensoordschool 29 
februari’. Vermeld daarbij uw 
functie. Deelname is gratis.

Informatiebijeenkomst 
Hoe zetten we een school voor 
vluchtelingen op?

Proeflokaal voor leidinggevenden

O
w

en
_H

ol
da

w
ay

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



5februari 2016

School aan Zet is een meerjarig project 
van de sectorraden en het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2012-2015) met als hoofddoel scholen 
te ondersteunen te ontwikkelen naar 
een lerende organisatie. Op de website 
van School aan Zet staan handreikingen, 
instrumenten en andere interessante 
informatie. CNV Schoolleiders vindt het 
belangrijk dat scholen zich ontwikkelen 
naar een lerende organisatie, waarin 
je samen goed onderwijs realiseert dat 
past bij de leerbehoeften van leerlingen. 
De instrumenten van School aan Zet 
kunnen daarbij ondersteunend werken. 
De activiteiten van School aan Zet stop-
pen per 2016. De producten en instru-

menten op de website blijven voor scho-
len beschikbaar. Ook mijnschoolaanzet.
nl blijft beschikbaar voor zelfreflectie 
van de school. De VO-raad start in 2016 
met het stimuleringsprogramma ‘Ambi-
tieus leerklimaat’ om scholen te stimu-
leren en faciliteren in hun ontwikkeling 
naar een professionele schoolorganisa-
tie. Binnen dit stimuleringsprogramma 
werken scholen verder aan een cultuur, 
waarin niet alleen leerlingen, maar ook 
bestuurders, schoolleiders en docenten 
continu (samen)werken aan hun profes-
sionele ontwikkeling. 

Mail voor meer informatie naar  
ambitieursleerklimaat@vo-raad.nl.

Beëindiging School aan zet

Wilt u als onderwijsprofessional een 
actieve rol vervullen in het verbeteren 
van de kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs? Kom dan naar het congres 
‘De Staat van het Onderwijs’ op 13 april 
in De Fabrique in Maarssen en hoor 
alles over welke ontwikkelingen de In-
spectie van het Onderwijs het afgelopen 
schooljaar heeft gezien en wat heeft 
leraren, leerlingen én schoolleiders 
heeft beziggehouden. Minister Busse-
maker en staatssecretaris Dekker zijn 
op het congres aanwezig en ontvangen 
het boek ‘De Staat van het Onderwijs 

2015’ uit handen van inspecteur-gene-
raal Monique Vogelzang. Ook nemen 
zij ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat 
van de Leraar’ en ‘De Staat van de 
Schoolleider’ in ontvangst. Leerlingen, 
studenten, leraren, schoolleiders, 
bestuurders, andere onderwijsprofes-
sionals, beleidsmakers en inspecteurs 
gaan op het congres in gesprek over de 
belangrijkste onderwerpen uit de vier 
‘Staten’ en zoeken naar oplossingen 
voor knelpunten. Meld u aan via hoezo.
congrezzo.nl/inspectie-van-onderwijs/
deelnemer/webivho.

Meld u aan voor ‘De Staat van het Onderwijs’

Nu is het mogelijk om voor creatieve vak-
ken als muziek en handvaardigheid en voor 
vreemde talen een leraar uit het voortgezet 
onderwijs zelfstandig te laten lesgeven op 
de basisschool. Per 1 augustus 2016 wordt 
dit uitgebreid naar vakken als aardrijks-
kunde, geschiedenis, maatschappijleer, 
wiskunde en natuurkunde. De ministerraad 
stemde op 4 december in met het voorstel 
van staatssecretaris Sander Dekker. De 
wijziging van het Besluit Bekwaamheids- 

eisen Onderwijspersoneel kwam op ver-
zoek van het onderwijsveld en was opgeno-
men in het bestuursakkoord voor de sector 
primair onderwijs. Er is behoefte aan de 
inzet van vakdocenten om leerlingen beter 
voor te bereiden op de overstap naar voort-
gezet onderwijs. De wijziging is aangekon-
digd in het plan van aanpak toptalenten 
van Dekker. Inzet van vakdocenten kan 
talentvolle leerlingen op de basisschool 
motiveren om talent te ontwikkelen.

Vakdocent aan de slag op de basisschool

Van 1 januari tot 12 februari vindt een 
internetconsultatie plaats over het wets-
voorstel kleine klassen in het basison-
derwijs. In dit voorstel staat een verbod 
op klassen met meer dan 29 leerlingen 
en de verplichting voor scholen om 
gegevens over groepsgrootte en leraar-
leerlingratio jaarlijks te verantwoor-
den aan de inspectie. Het doel van dit 
voorstel van de SP is het verkleinen van 
klassen, omdat in een op de elf klassen 
in het basisonderwijs meer dan dertig 
leerlingen zitten. Reageren kan via  
www.internetconsultatie.nl/ 
kleineklassen.

CNV School-
leiders mag 
één exem-
plaar van het 
‘Handboek 
Onderwijs-
recht’ van 
Noor Diet-
vorst weg-

geven. Dit handboek is verschenen in 
december 2014 in de serie ‘Leider-
schap in de onderwijspraktijk’ van 
Uitgeverij Pica. Dit praktische hand-
boek over bestaande en toekomstige 
wet- en regelgeving in het onderwijs 
is geschikt voor bestuurders, school-
leiders, beleidsmedewerkers en 
leden van medezeggenschapsraden. 
Mail uw naam, adres en lidmaat-
schapsnummer en de titel van het 
boek naar info@cnvs.nl en maak kans 
op een gratis exemplaar.

Maak kans op 
het Handboek 
Onderwijsrecht

Maak
kans!

Wetsvoorstel  
kleine klassen
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Congresagenda voorjaar 2016
 
In het voorjaar organiseren wij weer interessante cursussen en congressen voor u en uw personeel.

Al onze studiedagen kenmerken zich door een praktische insteek met een theoretische onderbouwing.  
Hierdoor is de opgedane kennis de volgende dag direct toe te passen op uw school.

Ons volledige aanbod bekijkt u via www.medilexonderwijs.nl

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20                    E. info@medilexonderwijs.nl

Driedaagse cursus |  
Start maandag 7 maart 

MEDIATION VOOR 
SCHOOLLEIDERS
Conflicthantering in het  
onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/mediation

Dinsdag 19 april

HOOGBEGAAFD  
UITGEDAAGD 
 
Omgaan met hoogbegaafde 
leerlingen in het po

www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafdheid

Dinsdag 8 maart

KLASSE  
COMBINATIEKLASSEN
Organiseren en instrueren in 
een combinatieklas

www.medilexonderwijs.nl/combinatieklas

Driedaagse cursus |  
Start maandag 31 maart

WERKDRUK BIJ  
DOCENTEN 
Timemanagement en  
mindfulness in het vo

www.medilexonderwijs.nl/werkdruk

Vijfdaagse cursus |  
Start woensdag 23 maart  

INTERCOLLEGIAAL 
COACHEN (ONDERWIJS)
Het leren coachen van  
gelijkwaardige collega’s

www.medilexonderwijs.nl/coaching

Donderdag 31 maart  

DIGITALISERING VAN HET 
ONDERWIJS
Praktische handvatten voor 
schoolleiders in het vo

www.medilexonderwijs.nl/digitalisering

Driedaagse cursus |  
Start dinsdag 5 april

POSITIEVE  
GROEPSVORMING
 
Verdiepende cursus over 
groepsvorming

www.medilexonderwijs.nl/groepsvorming

Donderdag 7 april  

TRAUMA BIJ LEERLINGEN
Werken met getraumatiseerde 
kinderen en jongeren

www.medilexonderwijs.nl/trauma

  100% raadt  
aan!

  Nieuw  
congres

  100% raadt  
aan!

89% raadt  
aan!

  Nieuw  
congres

  Nieuwe 
cursus

  98% raadt  
aan!

  100% raadt  
aan!

MEDICORP_Direct_agenda_060216_HIRES_190x267.indd   1 14-1-2016   14:34:02



Een nieuw kalenderjaar is begonnen en 
we zijn volop bezig om passend onder-
wijs verder in te voeren. Voor sommige 
is passend onderwijs niets meer en niets 
minder dan oude wijn in nieuwe zakken. 
De discussie over waar leerlingen met 
speciale ondersteuningsbehoeften het best 
tot hun recht komen, is zeker geen nieuwe. 
Jarenlang hebben ouders, opvoeders en 
de overheid zich daarover gebogen, maar 
een eensluidend antwoord is in mijn ogen 
(nog) niet gevonden. De relativisten onder 
ons zullen zeggen dat het antwoord slechts 
op individueel niveau gemaakt kan worden 
en dat per leerling de juiste situatie moet 
worden bekeken en gecreëerd. Pessimis-
ten duiden daarnaast meteen op het feit dat 
inspelen op de ondersteuningsbehoeften 
van de individuele leerling extra zorg vraagt 
en dus meer geld behoeft, terwijl optimis-
ten de handen uit de mouwen steken en 
aan het werk gaan. Dit werken aan passend 
onderwijs kan per regio verschillen. Het is 
immers ander passend onderwijs in de kop 
van Friesland, dan in hartje Rotterdam.
De mogelijkheden voor samenwerkings-
verbanden om ruimte voor samenwerking 
en het passend maken van onderwijs voor 
alle leerlingen in een regio mogelijk te 
maken, kan ook behoorlijk uiteenlopen en 
verschillen. Voor een deel van de samen-
werkingsverbanden ligt het dilemma van 
de verevening om de hoek. De verevening 
die in het slechte geval ervoor zorgt dat een 
samenwerkingsverband speciaal onderwijs 
moet meefinancieren, als de deelname van 
leerlingen aan speciaal onderwijs in ver-
houding te groot wordt binnen één regio. 

Deelnemende scholen binnen een samenwerkingsverband kunnen zo-
doende voor de klus komen te staan, om uit solidariteit en wetgeving, 
een financiële bijdrage te moeten leveren aan het samenwerkingsver-
band ten behoeve van het speciaal onderwijs met alle consequenties 
van dien (wellicht het ontstaan van grotere klassen) in het regulier 
onderwijs. In andere samenwerkingsverbanden waart het spook van 
de krimp door het onderwijs, waar in de kern vraag en aanbod in kilo-
meters steeds verder uit elkaar komen te liggen. Het zijn uiteenlopen-
de zaken die allemaal passend onderwijs als antwoord moeten krijgen. 
Ondertussen wordt er in de scholen, zoals het brave burgers betaamt, 
keihard gewerkt aan het bieden van goed onderwijs, of dat goede 
onderwijs nu in speciale of reguliere scholen wordt geboden, er wordt 
hard aan gewerkt. Natuurlijk spreken de mensen in het onderwijs nog 
niet dezelfde taal. Professionals uit het speciaal onderwijs kijken, pra-
ten en doen anders dan professionals in het regulier onderwijs. Ook 
zijn er nog grote systeemverschillen tussen het primair en voortgezet 
onderwijs. Geen onoverbrugbare verschillen, maar wel verschillen 
die aandacht behoeven. In termen van samenwerking en het creëren 
van passend onderwijs biedt het perspectief om van en met elkaar te 

leren. Het idee van professionele leergemeenschappen waarbinnen 
professionals zich ontwikkelen, netwerken, contacten hebben (met 
elkaar en met professionals buiten het onderwijs) en ideeën uitwis-
selen, geeft de burger positieve moed in het aanpakken van passend 
onderwijs. In mijn jaren als bestuurslid en later ook als voorzitter van 
de schoolleidersclub heb ik het geluk gehad om met veel inspirerende 
mensen binnen en buiten het onderwijs te mogen spreken over het 
onderwijs en de rol van schoolleiders. Het zijn deze gesprekken die de 
echte motor zijn van ontwikkeling, van beweging en het streven naar 
verbeteringen voor leerlingen en docenten in klassen, in scholen. Ook 
of juist als deze ontwikkeling passend onderwijs heet.

Professioneel Passend Onderwijs

Robert Pinter  Voorzitter CNV Schoolleiders

CNVStandpunt

‘deze gesprekken zijn de echte motor 
van ontwikkeling en van beweging’

7februari 2016
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en school in de buitenwijk van een stad. Half leunend 
tegen een dorpje vlakbij. Een school met tegen de 
driehonderd leerlingen, grotendeels van autochtone 

afkomst. De directeur is een oude rot in het vak. Hij heeft al veel 
meegemaakt en is aan zijn vierde school toe. Dit is zijn eigen 
keuze, want zoals hij zegt: “opbouwen is het mooiste wat er is. 
Afbouwen laat ik graag aan anderen over.”

Wat is volgens u goede zorg en hoe  
relateert u dat aan passend onderwijs?
“Laat ik beginnen met te zeggen dat wat 
ik nu doe, ik altijd al gedaan heb. Dus er 
is niet veel nieuws onder de zon. Ik denk 
dat passend onderwijs toch meer een 
bezuinigings- ofwel een beheersings-
proces is. Dat de ideële argumenten 
ondergeschikt waren aan de financiële. 
Als je namelijk ideëel bezig bent, weet 
je dat zo’n operatie niet zonder extra 
investeringen kan. Investeer je niet, en 
dat is niet gebeurd, tenminste we mer-
ken daarvan niets op de werkvloer, dan 

Schoolleiders aan het woord

Alle leerlingen in de  
eigen buurt naar school
Direct-redacteur Chris Lindhout is het land in getrokken om te peilen 
hoe collega-schoolleiders denken over passend onderwijs. Hij heeft 
gesprekken gevoerd met twee directeuren en ze diverse vragen 
voorgelegd om te horen hoe zij met dit actuele thema omgaan in de 
praktijk. Zoals men vroeger zei: ‘Ter Leeringhe en vermaeck’.

februari 2016

E
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spelen die andere, dus financiële, argu-
menten toch blijkbaar de hoofdrol. De 
huidige maatschappij levert ons meer 
zorgleerlingen op. Dit komt, volgens mij, 
door bijvoorbeeld gescheiden ouders, 
drukke ouders, dubbele werkkringen, 
een impulsiefrijke wereld en sociale 
media. Het leven van ouders is een acht-
baan. Ze zijn blij als ze thuis zijn en dan 
is de verleiding groot de kinderen rustig 
te houden achter een beeldscherm in 
plaats van een spelletje met ze doen. 
Soms denk ik weleens of mensen die 
kinderen ‘nemen’, wel nadenken over de 
consequenties. Als je kinderen hebt, dan 
kun je niet meer alles. Maar alles moet. 
Dat zorgt voor fricties en knellende 
situaties. Van daaruit ontstaan, denk ik, 
de gedragsproblemen, waarmee we op 
school te maken krijgen. Kinderen krij-
gen minder echte aandacht, zijn minder 
geconcentreerd en niet meer gewend te 
luisteren. Ik constateer dat het aantal 
gedragsproblemen toeneemt. Van de 

zorg op school wordt dus veel en meer gevraagd. Passend on-
derwijs is geen antwoord op die ontwikkeling.
Op mijn school ligt de grens bij veiligheid. Ik denk dat dit op veel 
scholen zo is. De veiligheid voor de leerlingen en de leerkrach-
ten moeten we niet vergeten. De mentale druk is groot bij hen. 

Een leerkracht raakt niet uitgeblust van leerproblemen, is mijn 
mening, maar van gedragsproblemen. Ik wil mijn leerkrachten 
beschermen voor het afbranden op een gedragsproblematisch 
kind. Hun veiligheid, hun draagkracht, wat dat betreft bewaken. 
Daar ligt ook een grens. Passend onderwijs is geen antwoord op 
de vraag van een onrustige maatschappij. Goede zorg hebben 
we altijd geleverd en dat doen we nog.”

Zijn jullie in staat leerlingen met een ‘aantekening’ beter op  
te vangen door het construct PO?
“Vervelend is dat we kinderen niet meer de tijd kunnen geven 
om te wennen aan de school. Binnen een half jaar moeten we 
inschatten of een leerling te handhaven is of niet. Dat geeft 
haast en stress. Ik bedoel daarmee dat als je binnen een half 
verwijst, er geen financiële gevolgen zijn. Tenminste binnen ons 
samenwerkingsverband. Het effect is dat je als directeur bij de 
‘deur’ wel heel goed oplet of een kind binnen kan komen. Eigen-
lijk probeer je snel in te schatten of een kind niet ‘snel’ naar het 
speciaal onderwijs kan en dat is precies niet de bedoeling van 
passend onderwijs toch?

Als brede zorgschool kunnen we veel opvangen, maar er zijn 
grenzen. Die heb ik al aangegeven. Het schoolondersteunings- 
team is ook zoiets. Je zult als ouder maar voor zo’n college 
komen om de problemen van je kind te bespreken. Ik ben veel 
meer voorstander van kleinere eenheden, waarmee je voorkomt 
dat de ouders het als een overval zien. Ik denk dat dit veel meer 
recht doet aan die ouders. Trouwens de trajectbegeleiders doen 
nu eigenlijk de dingen die ik vroeger zelf deed. Wat dat betreft, 
is de rol van en voor mij veranderd. Meer betrokken in het hele 
traject, maar met minder mogelijkheid voor eigen invulling als 
directeur.”

Zijn leerkrachten voldoende voorbereid geweest op PO en hoe is 
dat gebeurd?
“Scholing is een toverwoord. Alsof het reëel is te veronder-
stellen, dat we alle leerkrachten op alle terreinen van zorg, 

‘Passend onderwijs is geen  
antwoord op de vraag van een 
onrustige maatschappij’



10 februari 2016

dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, ect. zouden kunnen opleiden. 
Dat is mijns inziens onmogelijk. Scholing is niet alleen bij het 
passend onderwijs een toverwoord, maar ook op andere terrei-
nen, IT, hoogbegaafdheid, trendanalyses maken. Ik geloof daar 
niet zo in. Het is te veel gevraagd van een eenvoudige leerkracht 
en die moet het doen.”

Ziet u verschillen in de opvang van leerlingen met ‘aante-
kening’ als je naar het verleden kijkt?
Nee, de leerlingen die ik nu verwijs en verwezen heb, had ik ook 
in het verleden verwezen. Als ik nu mijn leerlingen bekijk, denk 
ik dat we het huidige bestand tot het einde toe kunnen houden.

Zijn er ouders die opmerkingen hebben over drukte in de 
groep en dat er minder aandacht is voor hun kind, omdat er 
een PO-leerling in de groep zit?
Nee, ik hoor de ouders daarover niet. Het gaat om de toleran-
tie die ouders hebben en ze zijn hier erg tolerant. Ze komen 
tenminste niet bij mij over de drempel. Kinderen met een 
aantekening vertellen ook in de groep wat er aan de hand is. 
Dat helpt. Passend onderwijs geeft wel de mogelijkheid bij 
eventuele vragen te wijzen op het feit dat we wettelijk gezien 
die leerlingen moeten opvangen. Een argument ter verdediging 
dus. Je hoort ook wel dat de resultaten zullen zakken bij het op 
school houden van sommige leerlingen in het kader van pas-
send onderwijs. Nou, dat boeit me niet. Als ik ervan overtuigd 
ben alles te hebben gedaan, is de uitslag voor mij goed. Het zou 
wel heel triest zijn om afgerekend te worden op resultaten als je 
leerlingen met minder capaciteiten in huis houdt. Dat zou haaks 
staan op het proces van passend onderwijs.”

Volgens onderzoek zijn bovenschoolsen en directies tevre-
den over de opvang in het kader van PO. De leerkrachten 

zeggen (70 procent) dat het niet goed 
werkt. Verklaring van het verschil?
Nee, daaraan waag ik me niet. Maar wel 
een teken aan de wand dat je serieus 
moet nemen. Je kunt bovenin verzinnen 
wat je wilt, maar de haalbaarheid op de 
werkvloer is weer wat anders.

Welke tips zou u willen geven om 
passend onderwijs tot een succes te 
maken?
Je zult meer handen op school moeten 
krijgen. Kijk eens wat een leerling in het 
speciaal onderwijs kost. Een onderwijs-
assistent is wat dat betreft een koopje.
Ooit was ik in Zweden. Daar had men als 
school veel meer zelf te beslissen in het 
kader van de zorg. Dat lijkt me geweldig. 
Nu moet je bellen over extra geld en 
maar hopen dat dit verzoek gehonoreerd  
wordt. Het blijft als een huis overeind 
staan, dat het geweldig is dat we als 
Nederland in het onderwijs nadenken 
over de opvang van leerlingen met een 
aantekening. Alle leerlingen in de eigen 
buurt naar school blijft mijn ideaal. Pas-
send onderwijs kan daarbij helpen.

Slotconclusie?
Een proces dat net gestart is en waar we 
als werkvloer nog wel dingen in moeten 
scherp slijpen. Alleen is daarvoor meer 
nodig, dan wat er nu gebeurt.

Wat is volgens u goede zorg en hoe relateert u dat aan pas-
send onderwijs?
“Toen ik hier drie jaar geleden kwam, had het bestuur veel ge-
investeerd in het scholen van leerkrachten. Ik was dan ook niet 
verrast dat het verwijzingspercentage tegen de 0 procent aan 
lag. Veel kennis betekent ook veel vaardigheid in het opvangen 
van leer- en gedragsproblemen. Alleen die gedragsproblemen 
geven ons toch zorg. Passend onderwijs geeft daarop geen ant-
woord. We hadden goede zorg en die hebben we nog, maar we 
moeten wel een discussie aangaan over waar onze grenzen nu 
liggen. Dat heeft passend onderwijs wel teweeggebracht.
Eerlijk gezegd zie ik het hele passend onderwijs meer als een 
bezuinigingsoperatie. Die open eindfinanciering moest en zou 

Aan het woord is een directeur met een grote school van ruim 
vijfhonderd leerlingen in een grote stad in het westen van het land.

er uit, vonden ze bij de overheid. Het 
onderwijs, wij dus, pakken alles op wat er 
geroepen wordt. We stoten niks af. Daar-
aan zouden we zelf wat moeten doen, 
maar dat doen we niet.”

Wat is de grootste verandering die op 
jullie school door passend onderwijs 
heeft plaatsgevonden?
“Die is er niet. Ja, de financiering is 
anders. Ik vind het wel vreemd dat als 
ik een leerling verwijs naar het speciaal 
onderwijs er geld mee moet, maar mijn 
ervaring is, dat als er een leerling naar 
ons komt vanuit het speciaal onderwijs, 
de leerling geen geld meeneemt. Heel 
bijzonder toch?”
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Zijn de leerkrachten voldoende voor-
bereid geweest op passend onderwijs 
en hoe is dat gebeurd?
“Ja en nee. Hoe meer je ze schoolt, lijkt 
het wel, hoe meer problemen ze zien en 
hoe meer werkdruk ze daardoor ervaren. 
Het gerucht gaat dat je alle leerlingen 
op school moet houden. Dat is niet waar, 
maar dat denken ze en dat geeft stress. 
Voor passend onderwijs dachten ze het 
allemaal redelijk onder controle te heb-
ben wat zorg betreft, maar hoe meer ze 
te weten komen, hoe meer ze zien wat er 
allemaal nog gebeuren moet. Het is een 
utopie om te denken dat alle leerkrach-
ten op alle gebieden deskundig gemaakt 
kunnen worden. Het zijn trouwens de 
gedragsproblemen die het meest druk ge-
ven. Die ontstaan door het VNS, het ‘ver-
wende nest syndroom’. Ik ben blij dat ons 
systeem van sociaal emotionele vorming 
veel wegvangt aan problemen vooraf.”

Welke voordelen ziet u in het passend  
onderwijs?
“Het is een nobel streven om alle leer-
lingen uit de buurt naar een buurtschool 
te doen. Daar sta ik ook achter. Passend 
onderwijs geeft door zijn wettelijke druk 
wel aanleiding tot herbezinning van je 
zorg. Misschien is dat een voordeel. Voor 
de rest zie ik ook hobbels, zoals de ver-
gadering van wat wij een breed zorgteam 
noemen. Daar zit me voor een lieve duit. 
Dat zijn dure uren. En niet iedereen heeft 
een inbreng.” 

Zijn er ouders die opmerkingen heb-
ben over drukte in de groep en dat er 
minder aandacht is voor hun kind, om-
dat er een PO-leerling in de groep zit?
“Mijn ouderraad is mijn klankbord en 
daar is dit maar één keer aan de orde 
geweest, dus dat valt wel mee.”

Volgens onderzoek zijn bovenschool-
sen en directies tevreden over de 
opvang in het kader van PO. De  
leerkrachten zeggen (70 procent) dat 
het niet goed werkt. Verklaring van 
het verschil? 
“De leerkrachten ervaren dat de groepen 
groter worden. Dat is ook zo. Daarnaast 
ervaren ze dat de problematiek ingewik-

DISCuSSIEER MEE
De redactie van Direct is nieuwsgierig naar uw mening. Wilt u uw  
praktijkvoorbeeld of visie delen? Neem contact op via redactie@cnvs.nl.

kelder en tijdrovender wordt. Ook dat is zo. Dus op hoger niveau 
is het allemaal rond. Logisch dat die tevreden zijn. Hun klus is 
geklaard. Maar nu de werkvloer nog.”

Welke tips zou u mee meegeven om ervoor te zorgen dat 
passend onderwijs een succes kan worden?
“Werk van klein naar groot. Eerst een ‘veilige’ kleine groep, 
die de ouders meeneemt in het proces, dan een grotere groep 
met deskundigen. Verder is het volgens mij het beste als niet 
de besturen verdelen en beslissen over geld voor arrange-
menten, maar rechtstreeks alle zorggelden naar de directeur 
gaan. Die kan dat het beste inzetten op zijn school. Die solida-
riteitsgedachte is best lastig, want iedere directeur heeft zijn 
eigen toko, waarvoor hij gaat. Het is al helemaal te zot voor 
woorden dat er ergens, ik geloof in het oosten, een bestuurder 
van een samenwerkingsverband is, die meer verdient dat de 
minister-president. Als daaraan je zorggeld opgaat, ben je echt 
verkeerd bezig. Ik hoorde ook dat sommige bovenschoolsen het 
zorggeld gebruiken voor het vullen van financiële gaten of het 
uitdelen van projectgeld om de school een kleur te geven in het 
kader van de PR. Dus goede controle op de besteding is een tip 
mijnerzijds.”

Chris Lindhout
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e voortgangsrapportage passend onderwijs begint met 
de constatering dat er in de afgelopen periode stappen 
zijn gezet om meer kinderen passende onderwijsonder-

steuning en zorg te bieden. Er is, aldus staatssecretaris Dekker, 
een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om 
kinderen een passende plek te bieden. Dat gebeurt steeds meer 
op de reguliere scholen. Nog niet alle scholen en samenwer-
kingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid en benutten 
de ruimte die de wet biedt.

Dit artikel gaat in op de hoofdlijnen van de voortgangsrapportage 
passend onderwijs. Deze achtste voortgangsrapportage besteedt 
ook aandacht aan de maatregelen voor specifieke doelgroepen 

leerlingen, zoals leerlingen met ernstige 
meervoudige beperkingen, een taal-
ontwikkelingsstoornis, hoogbegaafden, 
doven en leerlingen met een auditieve 
beperking. Daarop wordt in dit artikel 
niet ingegaan. Datzelfde geldt voor het 
mbo, waaraan een heel hoofdstuk wordt 
gewijd. Geïnteresseerde lezers worden 
verwezen naar de relevante passages in 
de voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage beschrijft de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen in 
het speciaal en in het regulier onderwijs. 
De eerste analyse van de (voorlopige) 
stand van de leerlingentelling op  
1 oktober 2015 laat zien dat de daling van 
de afgelopen jaren doorzet. Deze daling 
is groter dan hiervoor. In het voortgezet 
onderwijs is ook een (procentuele) daling 
te zien van zowel de lichte ondersteuning 
(lwoo en pro) als voor het eerst in de 
zware ondersteuning (vso).

AANMELDEN EN ZORGPLICHT
Als ouders verwachten dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft, geven zij dat 
aan bij de (schriftelijke) aanmelding van 
hun kind. De school waar het kind is aan-

Achtste voortgangs- 
rapportage passend  
onderwijs
Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 4 december 2015 de achtste 
voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer 
aangeboden1. De voortgangsrapportage gaat in op de stand van 
zaken na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014. 
In de rapportage wordt veel aandacht besteed aan de combinatie 
van onderwijs en zorg. Martin van Rijn is als staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook bij dit deel van de 
rapportage betrokken.

‘het lukt vaker om kinderen een 
passende plek te bieden’

D
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gemeld, heeft de zorgplicht en moet een 
passende plek aanbieden. Als dat niet op 
de op eigen school kan, moet in overleg 
met de ouders een passende plek op een 
andere school worden aangeboden. De 
inspectie spreekt scholen aan die deze 
zorgplicht ontwijken of negeren. Ouders 
kunnen bij de inspectie een melding doen 
als ze de indruk hebben dat scholen de 
zorgplicht ontwijken, bijvoorbeeld door te 
adviseren niet schriftelijk aan te melden 
of wanneer een school geen passend 
aanbod doet.

ONDERWIjS OP ANDERE LOCATIE
De voortgangsrapportage gaat in op een 
specifieke vorm van maatwerk in de vorm 
van onderwijs op een andere locatie. Voor 
leerlingen die vanwege psychische of 
lichamelijk redenen tijdelijk of gedeeltelijk 
niet naar school kunnen, kan onderwijs op 
een andere locatie een oplossing zijn. In 
een brief aan de Tweede Kamer van  
18 november 2015 is uitgebreid op deze 
(nieuwe) vormen van maatwerk ingegaan2.

ONDERWIjSZORGCONSuLENT
Ouders en scholen kunnen de hulp in-
roepen van onderwijsconsulenten bij het 
bieden van een passend aanbod. Per  
1 augustus 2015 zijn er ook onderwijs-
zorgconsulenten. De onderwijszorgcon-
sulent kan adviseren over de organisatie 
en bekostiging van een onderwijszorgar-
rangement. De onderwijszorgconsulen-
ten behandelen bijvoorbeeld gevallen, 
waarin sprake is van een combinatie van 
onderwijs en de Wet langdurige zorg 
(Wlz) of een combinatie van onderwijs en 
de Jeugdwet. Ook kunnen zij adviseren 
over het juiste zorgloket. In de voort-
gangsrapportage wordt opgemerkt dat er 
vaak nog weinig bekend is over de moge-
lijkheden om een onderwijszorgarrange-
ment vorm te geven en te bekostigen.

MEER INfORMATIE
1.  www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/

Achtste-voortgangsrapportage-Passend-Onderwijs.pdf
2.  www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onder-

wijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstuk-
ken/2015/11/18/kamerbrief-over-onderwijs-op-een-ande-
re-locatie-dan-school

3.  www.lecso.nl/nieuws/319786-monitor--v-so?sublist=12039
4.  www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/

Vervolg-meting-bureaucratie-passend-onderwijs.pdf

THuISZITTERS
De nieuwe wetten in het onderwijs en de zorg leggen de basis 
om voor alle kinderen passende ondersteuning aan te bieden. 
Vanuit de oude stelsels zijn er echter nog te veel kinderen 
die niet naar school gaan. Daarom richten de ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport gezamenlijk een Tijdelijk Interventieteam Onderwijs 
en Zorg in, dat actief zal zijn tot oktober 2016. Het team start 
met de kinderen en jongeren die bekend zijn bij de ministeries 
van OCW en VWS door de manifestatie Thuiszitters Tellen of 
door aanmeldingen door de Tweede Kamer. Nieuwe gevallen 
kunnen worden gemeld, maar dan alleen als andere middelen 
(onderwijs(zorg)consulenten, inzet samenwerkingsverband etc.) 
niet tot resultaat hebben geleid.

TERuGDRINGEN BuREAuCRATIE 
Het terugdringen van (onnodige) bureaucratie is een van de 
doelstellingen van passend onderwijs. Vooral uit de scholen in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs komen signalen dat zij veel 
bureaucratie ervaren bij het aanvragen van toelaatbaarheids-
verklaringen, vooral bij leerlingen die het samenwerkingsver-
band moet herindiceren. Dit blijkt ook uit een monitor die Lesco 
(branchevereniging van het (v)so) heeft uitgevoerd3. Uit de resul-
taten van het rapport ‘Eenmeting ervaren bureaucratie’4 komt 
naar voren dat de ervaren bureaucratie bij scholen en ouders 
nu vrijwel vergelijkbaar is met de situatie voor passend onder-
wijs. Er is een werkgroep ingericht om de bureaucratie terug te 
dringen. 

Kyra Keybets 
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs
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Passend onderwijs, 
what’s next?
Vanaf 1 augustus 2014 geldt voor het gehele onderwijsveld (primair 
en voortgezet onderwijs) dat scholen en schoolbesturen moeten 
voldoen aan de regels met betrekking tot passend onderwijs. Na een 
aantal jaren van voorbereiding werd overgegaan op de uitvoering 
ervan en vanaf dat moment werd ook met grote belangstelling de 
implementatie gevolgd. Vooral met veel belangstelling vanuit de 
Tweede Kamer en natuurlijk ook vanuit het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie. Direct-redacteur 
fokke Rosier schetst de tussenstand.

nmiddels zijn we meer dan een jaar verder na de invoering 
van passend onderwijs. De eerste evaluaties geven aan dat 
de meeste onderwijsinstellingen voldoen aan de wet- en 

regelgeving. Dat geldt ook voor de samenwerkingsverbanden 
in het primair en voortgezet onderwijs, waarbinnen de besturen 
van de aangesloten scholen voor po en vo samenwerken.
Die samenwerkingsverbanden hebben, zo blijkt uit de door de 
Kamer besproken inspectierapportages, organisatorisch gezien 
het passend onderwijs op hoofdzaken voor elkaar. Kijkend naar 
hoe het op alle aangesloten scholen per samenwerkingsver-
band gaat, kan de conclusie zijn dat de scholen ‘aardig op weg 

zijn’. Binnen veel scholen leven overigens nog wel vragen over 
de inhoudelijke en organisatorische aspecten van passend on-
derwijs. Vragen waarvoor schoolleiding en docententeams nog 
lang niet in alle gevallen een passende oplossing voor handen 
hebben.

ZORGEN OP BESTuuRLIjK TERREIN
Op bestuurlijk terrein leven er ook eigen specifieke zorgen met 
betrekking tot passend onderwijs. Die liggen vooral op het vlak 
van de hoeveelheid beschikbare financiering voor het passend 
onderwijs/onderwijs (lumpsum) en de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor de eigen schoolorganisatie in relatie tot het 
(bestuurlijk) goed functioneren van het samenwerkingsverband.
Wat dat laatste aangaat, is er wat good governance betreft grote 
zorg bij de schoolbestuurders en hun raden van toezicht. In 
veel gevallen zijn de schoolbestuurders ook de bestuurders van 
het samenwerkingsverband, waarbij zij aangesloten zijn. Los 

van hoe de bestuurlijke constructie van 
het samenwerkingsverband precies is 
geregeld, kan gesteld worden dat elke 
schoolbestuurder op zijn beurt afhanke-
lijk is van de opstelling van zijn collega-
schoolbestuurders van het samenwer-
kingsverband. Voor een substantieel 
gedeelte van de inkomsten voor het eigen 
schoolbestuur is de schoolbestuurder 
afhankelijk van het gekozen financiële 
beleid van het samenwerkingsverband.

BESTuuRDERS IN VERLEGENHEID
Met de invoering van passend onderwijs 
op 1 augustus 2014 was bij de school-

‘raden van toezicht voelen in veel 
gevallen handelingsverlegenheid 

richting eigen bestuurders’

I



besturen nog niet bekend hoe een aantal 
daaraan gelieerde geldstromen zou gaan 
lopen. Zouden de gelden voor Leer-
wegondersteunend onderwijs en zware 
ondersteuning (de rugzakjes) recht-
streeks naar de schoolbesturen blijven 
gaan of niet? Zoals nu bekend is, is dat 
niet het geval. Dit betekent dat de school-
bestuurders, voor wat die substantiële 
inkomsten betreft, afhankelijk zijn van 
de bestuursbesluiten van het samenwer-
kingsverband, waarbij ze zijn aangeslo-
ten. Dat heeft rechtstreekse gevolgen 
voor de positie van hun eigen Raad van 
Toezicht. Deze raden van toezicht voelen 
in veel gevallen handelingsverlegenheid 
richting de eigen bestuurders, waar het 
gaat om de financiële verantwoording 
door deze eigen bestuurders. De indivi-
duele Raad van Toezicht heeft immers 
geen rechtstreekse vinger in de pap bij 
het (financiële) reilen en zeilen van het 

samenwerkingsverband en de gevolgen daarvan voor het aan-
gesloten schoolbestuur, waarvan zij het toezichthoudend orgaan 
vormen.
Dat voelt voor de leden van de Raad van Toezicht niet alleen 
maar ongemakkelijk. Deze constructie brengt hen zwaar in 
verlegenheid alsmede door toedoen van de gevolgen van het fi-
nancieel beleid van het samenwerkingsverband, de schoolorga-
nisatie/het schoolbestuur waarvoor zij de verantwoordelijkheid 
van het toezicht dragen, in financiële problemen komt te ver-
keren. In het uiterste geval kan het zelfs om een faillissement 
gaan. Welke zichzelf serieus nemende toezichthouder voelt er 
nu voor zich bewust in een mogelijk Loek-Hermans-scenario te 
manoeuvreren? Uitgaand van het aantal schoolbesturen in het 
voortgezet onderwijs in ons land zijn er op zijn minst een paar 
duizend leden van raden van toezicht die vanwege de huidige 
bestuurlijke constructies van de samenwerkingsverbanden het 
risico nemen in de toekomst aangesproken te gaan worden op 
de financiële posities van de schoolbesturen, waarop zij formeel 
gezien toezicht houden.
Voor de schoolbestuurders zelf zijn dit overigens ook geen 
benijdbare omstandigheden. Want voor een fors gedeelte van 
de noodzakelijke inkomsten voor de eigen schoolorganisatie 
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afhankelijk zijn van wat je als bestuurder binnen een ander 
bestuurlijk gremium moet zien te regelen, voelt niet goed. 
De autonomie van het eigen schoolbestuur is daarmee in het 
geding. Verdeel en heers?
De politiek heeft kennelijk (nog) niet in de gaten dat het ont-
breken van vertrouwen richting de onderwijsbesturen dit soort 
bestuurlijke wangedrochten doet ontstaan. Het zou overigens 
kunnen zijn dat ‘de politiek’ het wel weet en er bewust op aan-
stuurt om onderwijsbestuurders tot elkaar veroordeeld te laten 
zijn, om er zo zeker van te zijn dat passend onderwijs een ‘suc-
ces’ wordt. Wantrouwen van de politiek richting het onderwijs 
lijkt daarmee de basis te zijn voor de huidige en mogelijk ook 
toekomstige wet- en regelgeving.
Zolang schoolbestuurders en hun raden van toezicht zich zor-
gen moeten maken over het hebben van invloed op hun eigen 
bestuurlijke en toezichthoudende rollen en daarom noodge-
dwongen hun tijd en energie daarin steken, ze worden immers 
wel te allen tijde als eindverantwoordelijk beschouwd, komt dit 
het kind, de leerling die centraal behoort te staan in de school-
organisatie, niet ten goede.

WANTROuWEN RICHTING ONDERWIjS
Passend onderwijs is aardig op weg, zeker op papier. Maar een 
echte parel in de kronen van staatssecretaris Sander Dekker en 
minister Jet Bussemaker zal passend onderwijs via de huidige 
spelregels niet worden. Zolang het parlement en het kabinet 
voornamelijk wel oog en oor hebben voor allerlei (maatschap-
pelijke) organisaties die iets van het onderwijs mogen vinden, 
maar niet willen vertrouwen op de inzichten en professionaliteit 
van de sector zelf, zal het met de doorontwikkeling van passend 
onderwijs niet van een leien dakje gaan.

Staatsecretaris Dekker lijkt met zijn werkwijze de indruk te 
willen geven bij het maken van plannen voor het onderwijs 
bewust niet te willen peilen hoe binnen het onderwijs over zijn 
ideeën gedacht wordt. Is dat een methodiek die, zoals hier-
boven al geschetst, ingegeven wordt door wantrouwen richting 
de sector? Het antwoord op deze vraag kan hij het beste zelf 
geven. Hoe? Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met docen-
ten, leerlingen, hun ouders, schoolleiders en schoolbestuur-
ders. Als de staatssecretaris echt wil weten wat de stand van 
zaken is met betrekking tot passend onderwijs, dan laat hij zich 
in zijn beeldvorming niet vooral leiden door de rapportages van 
de onderwijsinspectie, maar trekt hij erop uit om het gesprek 

‘Zolang de overheid niet wil  
vertrouwen op de inzichten van de 

sector, zal de doorontwikkeling niet  
van een leien dakje gaan’

aan te gaan met de echte onderwijs-
professionals, dat zijn de docenten, de 
schoolleiders en de schoolbestuurders. 
Dan legt hij zijn oor te luister bij de echte 
ervaringsdeskundigen met betrekking 
tot passend onderwijs, dat zijn de die al 
genoemde onderwijsprofessionals en hun 
‘klanten’: de leerlingen en hun ouders.
Een staatsecretaris die laat zien dat hij 
kennis heeft van wat een PDCA-cyclus 
inhoudt en die niet te benauwd is om het 
eerder ingezette beleid bij te stellen, 
als in de praktijk blijkt dat zaken anders 
uitpakken dan eerder werd voorzien. 
Door te tonen oog en oor te hebben voor 
wat er binnen de scholen leeft en deze 
opgedane kennis bewust mee te nemen 
bij beleidsafwegingen, kan staatssecre-
taris Dekker laten zien dat hij onder-
wijsontwikkeling en de ervaringen van 
leerlingen en de gedreven medewerkers 
daarbinnen, serieus neemt. Door zo aan 
onderwijs te werken, kan de staatssecre-
taris laten zien dat hij vertrouwen heeft in 
de sector.

TIjD VOOR GEDEGEN uITVOERING
Het onderwijs heeft behoefte aan rust, 
dat betekent niet dat ‘het onderwijs’ alles 
bij het oude wil laten. Het betekent wel 
dat het onderwijs graag de tijd wil krijgen 
om de ontwikkeling van onderwijsinhoud 
en onderwijsorganisatie op een gedegen 
manier te kunnen uitvoeren. Het onder-
wijs wil daarbij de overheid niet zien als 
de tegenpartij, maar als een meeden-
kende ontwikkelpartner. Een partner 
die stimuleert vanuit een grondhouding 
van vertrouwen. Graag in 2016 niet nog 
meer proefballonnen opblazen, meneer 
Dekker. Zolang de lucht nog steeds uit de 
lekken van het passend onderwijs loopt, 
herstellen we graag eerst met u, op basis 
van onderling vertrouwen, de gevonden 
gaten in deze beleidsballon. Daarna of 
ondertussen, kunnen en willen we ook 
het inhoudelijke gesprek aangaan over 
de rekentoetsen, kleutertoetsen, Cito-
toetsdoelstellingen, studieadviezen po, 
onderwijsopbrengsten, maatwerk- 
diploma, thuiszitters en thuisonderwijs. 

Fokke Rosier
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Een beetje rare titel, dat vind ik zelf ook, maar 
de redactie van de Nieuwbrief van de VTOI 
vroeg me om een artikel te schrijven en gaf 
dit als onderwerp. Het aardige was, dat ik 
precies wist wat me te doen stond, omdat ik 
een pas verschenen werk van onderwijspeda-
goog Gert Biesta zat te lezen: ‘Het prachtige 
risico van onderwijs’. Geen gemakkelijke 
weglezer, wel een boek met een duidelijke 
boodschap. Of misschien beter gezegd: een 
waarschuwing tegen de effecten van het 
huidige denken over onderwijs. Opmerkelijk 
is dat zijn tegendraadse boodschap aardig 
weerklank lijkt te vinden. Ik leg dit maar uit 
als een kennelijk aanwezige behoefte aan 
een andere geluid, of, om het uit te drukken 
in de taal van Biesta zelf: de behoefte aan 
‘onderwijs anders denken’. Gert Biesta is 
een Nederlands pedagoog en filosoof die als 
hoogleraar pedagogiek werkzaam was op 

verschillende universiteiten in het buitenland 
en onlangs is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar aan de Universiteit voor Humanistiek. 
Zijn brede opleiding en internationale carrière 
is goed af te lezen aan het type bronnen dat 
hij gebruikt in zijn publicaties. Daarin vormen 
regelmatig werken van Franse filosofen als 
Rancière, Levinas en Derrida de achtergrond 
voor beschouwingen over onderwijs en de 
rol van onderwijs voor de politiek, econo-
mie, ethiek, democratie, emancipatie. Uit de 
namen van de filosofen en deze onderwerpen 
blijkt al dat ‘Biesta lezen’ even wennen is. 
Zijn benadering van onderwijs, zijn manier 
van omgaan met bronnen, de abstracte 
onderwerpen die hij aan de orde stelt, de taal 
die hij hanteert – het levert beschouwingen 
op die voor mij meer liggen op het terrein 
van onderwijsfilosofie dan op dat van onder-
wijspedagogiek. Voor wie van een uitdaging 
houdt. Heeft Biesta een boodschap voor 
toezichthouders? Zeker. Een interessante, 
uitdagende en niet gemakkelijke zelfs. Maar 
er is ook een ‘maar’. Die boodschap in kort 
bestek en doelgericht formuleren, doet tekort 
aan de breedte van Biesta’s betoog en aan de 
samenhang, waarmee hij zijn thema’s bena-
dert. De lezer is gewaarschuwd en Biesta is 
bij dezen geëxcuseerd. Alles wat hierna volgt 
is ‘te kort door de bocht’ en komt voor mijn 

rekening. Laat ik beginnen met statements van Biesta, in mijn for-
muleringen. Statement 1: ‘meten we wat we belangrijk vinden, of zijn 
we belangrijk gaan vinden wat we kunnen meten?’. In zijn boek ‘Goed 
onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democra-
tie’ geeft Biesta een scherpe analyse van de opkomst en de effecten 
van een doorgeschoten meetcultuur. Hij legt onderliggende ver-
leidingen bloot en constateert effecten ‘die we niet moeten willen’. 
Statement 2: ‘het debat over onderwijs is versmald tot een debat over 
de effectiviteit ervan. De processen staan centraal. In dit debat is 
geen ruimte voor een dialoog over het ‘waartoe’ van die processen.’ 
Elk gesprek over onderwijs gaat over effectiviteit en efficiëntie van 
onderwijsprocessen, we hebben het nooit over de wenselijkheid van 
die processen gelet op de doelen die we met die processen beogen 
te realiseren. Anders gezegd, achter processen gaan normatieve 
keuzes vooraf, maar daarover hebben we het nooit. Statement 3: ‘in 
onderwijs is altijd sprake van kwalificatie, socialisatie en persoons-
vorming (subject wording).’ Het gaat hierbij eerder om ‘doeldomei-
nen’, dan om functies. In elke vorm van onderwijs is sprake van een 
bepaalde verhouding van deze drie. Geen ervan mag over het hoofd 
worden gezien.’

Statement 4: ‘de belangstelling voor meetbare opbrengsten en een 
opbrengstgerichte cultuur in de school leidt tot het ‘ver-leren’ van 
wat onderwijs in de breedte is’. Door de aandacht voor leren, verlie-
zen we de taal om over onderwijs te spreken. Statement 5: ‘onderwijs 
geven is niet hetzelfde als een gat volgieten’. In onderwijs is sprake 
van een relatie, een doel en een inhoud. De onderwijsgevende doet 
zichzelf, de leerling en de inhoud van zijn vak tekort, als hij zichzelf 
beschouwt als neutraal doorgeefluik van ‘data’. Wat moet een toe-
zichthouder hiermee? Het is mede de taak van toezichthouders om 
met regelmaat een kritische dialoog met het bestuur (en anderen) te 
voeren over normatieve keuzes die voorafgaan aan (en schuil gaan 
achter) de feitelijke inrichting van onderwijs. Dit toelichtend wil ik 
wijzen op de wenselijkheid van een dimensie in het verkeer tussen 
intern toezicht en bestuur die in mijn waarneming nog weinig ruimte 
krijgt: die van de kritische reflexieve dialoog. In deze dialoog verstaan 
bestuur en intern toezicht zich met elkaar over de essenties van 
onderwijs om te voorkomen dat de eigen opdracht van het onderwijs 
niet opgeofferd wordt aan de eisen die van buiten aan onderwijs 
worden gesteld. Bestuurders worden geacht permanent normatieve 
keuzes te maken, waarvan toezichthouders geacht worden ‘iets te 
vinden’. Het is belangrijk dat beide partijen oog hebben voor het 
gegeven dat normatieve keuzes de kaders en de begrenzing vormen 
van managerial handelen, dat gekenmerkt wordt door effectiviteit 
en efficiëntie. Zodra die laatste twee zelf tot norm verheven wor-
den, verdwijnt het ‘waartoe’ van onderwijs uit het zicht en verwordt 
onderwijs tot functietraining. Dat was nooit de bedoeling. Het is de 
taak van toezichthouders om oog te hebben en houden voor waar het 
in onderwijs in de kern altijd om is te doen.

Harm Klifman

Open mind

Biesta voor toezichthouders
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vraag & antwoord

Samenloop verlof en vakantie leidt 
tot recht op meer compensatie

Tot 1 augustus 2015 gold dat de leraren 
en het onderwijsondersteunend per-
soneel met lesgebonden of behandel-
taken vakantie hadden als de leerlingen 
vakantie hadden. In de cao was geregeld 
dat samenloop van zwangerschaps- en 
bevallingsverlof alleen bij samenloop met 
de zomervakantie leidde tot (maximaal) 
drie weken/120 uur compensatie. Vanaf 
1 augustus 2015 gelden echter andere 
regels. Iedere samenloop van verlof en 

vakantie leidt nu tot recht op compen-
satie. De omvang van de compensatie is 
niet langer beperkt tot drie weken. Daar-
naast geldt het recht op compensatie ook 
niet langer exclusief voor de samenloop 
met de zomervakantie. Iedere samenloop 
van een vakantie en verlof geeft recht op 
compensatie.
In de cao 2014-2015 bestaat niet langer 
de koppeling van vakantie voor onder-
wijsgevend personeel aan de vakanties 

voor de leerlingen. Voor het personeel 
geldt een normjaartaak van (afgerond) 
41,5 weken, terwijl de leerlingen gemid-
deld 39,2 weken op school zijn. Er wordt 
dus in de schoolvakanties gedurende 2,3 
weken gewerkt. Om te kunnen bepalen of 
er sprake is van samenloop van vakantie 
met (bijvoorbeeld) zwangerschapsverlof, 
is het van belang dat voorafgaande aan 
het schooljaar vastgelegd wordt in welke 
weken het personeel vakantie heeft. 
Daarbij zal het uiteraard zo zijn dat de 
vakanties van het personeel altijd in een 
schoolvakantie voor de leerlingen vallen.
Uiteraard is er alleen sprake van recht 
op compensatie, als het verlof samenvalt 
met een vakantie voor het personeel. Een 
voorbeeld maakt dit duidelijk. Een school 
heeft in de vakantieregeling voor het 
personeel vastgelegd dat in de eerste en 
in de laatste week van de zomervakantie 
wordt gewerkt. Voor een deel gebeurt 
dat op school. Er zijn vergaderingen, de 

Aanpassingen in de wet Arbeid en Zorg hebben gevolgen voor de 
compensatie van verlof dat samenvalt met vakantie(s). Vakantie 
kan niet meer samenvallen met andere vormen van verlof, 
zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat geldt ook voor 
verlofvormen als adoptie- en pleegverlof. formeel geldt het 
eveneens voor ouderschapsverlof, maar dat werd in de praktijk al 
opgeschort tijdens schoolvakanties. Deze wijzigingen staan (nog) niet 
in de cao, maar hebben inmiddels wel rechtskracht. De nieuwe cao 
zal op deze punten worden aangepast. Wat houden de wijzigingen in?



19februari 2016

Bij zo’n compensatieafspraak moet wel 
erop worden gelet dat een werknemer in 
een kalenderjaar tenminste vier weken 
vakantie moet kunnen opnemen. Gezien 
de omvang van de vakantie en de sprei-
ding van de schoolvakanties over het jaar 
zal dat in de praktijk echter vrijwel nooit 
een probleem opleveren.

VERVANGING NIET VERGOED
Een bijkomend aandachtspunt is dat het 
vervangingsfonds de vervanging van een 
werknemer die het verschoven verlof 
opneemt niet vergoedt. De werkgever 
zal deze vervanging dus zelf moeten be-
kostigen. Deze bekostiging kan (geheel 
of gedeeltelijk) worden betaald uit de 
vergoeding die de werkgever van UWV 
krijgt als compensatie voor het zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof van de 
werknemer.

COMPENSATIE BIj ONTSLAG
Af en toe komt het voor dat een werk-
nemer aan het einde van het bevallings-
verlof ontslag neemt. In dat geval kan 
er op twee manieren worden omgegaan 
met de compensatie van het niet genoten 
verlof. Werkgever en werknemer kunnen 
afspreken dat de ontslagdatum wordt 
opgeschoven tot het moment waarop 
het verschoven verlof is opgenomen. De 
werkneemster gaat dan na het verlof 
niet meer aan het werk, maar neemt het 
verschoven verlof aansluitend op het 
bevallingsverlof op. Daarna eindigt de 
betrekking. Alternatief is dat de werkge-
ver het niet genoten verlof uitbetaalt. Een 
werknemer zal hier bij voorkeur voor 
kiezen als zij aansluitend op het ontslag 
een andere baan heeft.

GESPREID OPNEMEN
Nieuw is ook dat een werknemer kan ver-
zoeken om het bevallingsverlof gespreid 
op te nemen. Als de werkgever dat tijdig 
aangeeft (uiterlijk drie weken na ingang 
van het bevallingsverlof), kan het beval-
lingsverlof vanaf de zevende week van 
het verlof worden opgeschort. Het dan 
nog resterende bevallingsverlof moet 
dan binnen dertig weken zijn opgenomen. 
Werkgever en werknemer maken afspra-
ken over de wijze waarop dit verlof kan 
worden opgenomen. Het ligt voor de hand 
dat ze daarbij tevens afspraken maken 
over de opname van de verschoven vakan-
tie, zowel voor zover dat al is opgebouwd 
tijdens het zwangerschapsverlof en de 
eerste weken van het bevallingsverlof, als 
ook voor eventueel op te bouwen compen-
satie tijdens de rest van het bevallings-
verlof.

De compensatie voor samenloop met 
vakantie geldt ook bij ouderschapsverlof. 
In de praktijk zal dat echter niet tot wijzi-
gingen leiden, omdat ook in de bestaande 
regelingen al was bepaald dat opname 
van dit verlof niet samenvalt met vakan-
ties. Overigens is met de invoering van de 
veertigurige werkweek wel een wijziging 
opgetreden in de omvang van het ouder-
schapsverlof. Een fulltime werknemer 
heeft recht op 26 weken verlof. Dat komt 
overeen met 1.040 uur verlof, waarvan 
415 uur betaald verlof (45 procent eigen 
bijdrage) en 625 uur onbetaald verlof. Voor 
parttimers gelden deze aantallen naar 
rato van de betrekkingsomvang, zoals die 
is op het moment dat het verlof in gaat. 

Jan Damen, CNV Onderwijs

lokalen worden opgeruimd en ingericht 
voor het nieuwe schooljaar en er vindt 
collegiaal overleg plaats in het kader 
van overdracht van leerlingendossiers. 
De voorbereiding voor de lessen in de 
eerste week van het nieuwe schooljaar 
en andere (administratieve) taken kun-
nen thuis gedaan worden. Als een van 
de leerkrachten bevallingsverlof heeft 
dat doorloopt gedurende de eerste drie 
weken van de zomervakantie, dan heeft 
zij dus recht op twee weken compensatie. 
De eerste week van de zomervakantie is 
immers een gewone werkweek.

IN DE PRAKTIjK
Op grond van de cao moet de compensa-
tie zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens 
de vakanties voor de leerlingen. In de 
praktijk is de ruimte daarvoor echter 
beperkt of eigenlijk nihil. De reguliere 
vakanties moeten op grond van de cao 
worden opgenomen tijdens de vakanties 
van de leerlingen. Er blijven dan nog 
maar enkele weken over waarin het ver-
schoven verlof kan worden opgenomen. 
Afhankelijk van het aantal lesweken zal 
dat maximaal twee tot drie weken zijn.
Dat betekent dat het veelvuldig zal 
voorkomen, dat het verschoven verlof 
zal moeten worden verleend in een 
periode waarin er geen schoolvakantie 
is. Uitgangspunt is dat het verlof aanslui-
tend wordt opgenomen aan het verlof, 
waarin het is opgebouwd. Een voorbeeld 
ter verduidelijking. Een lerares heeft 
zwangerschaps- en bevallingsverlof dat 
medio september eindigt. De school heeft 
in de zomervakantie één week als werk-
week vastgelegd. De betreffende lerares 
heeft dus recht op vijf weken verlof vanaf 
medio september. In die periode valt 
ook de herfstvakantie. Deze vakantie telt 
uiteraard niet mee als compensatieweek. 
Dat betekent dat de betrokken lerares 
tot begin november de compensatie voor 
vijf weken zomervakantie kan opnemen. 
De cao biedt ook de mogelijkheid om in 
onderling overleg een ander tijdstip af te 
spreken voor het opnemen van het verlof. 

‘compensatie moet zoveel mogelijk 
plaatsvinden tijdens vakanties voor 
leerlingen’
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boeken

Iedere nieuwe groep doorloopt de fases 
van groepsvorming. Vaak ontstaan 
sympathieke, effectieve en veilige groe-
pen, waarin leerlingen zich fijn voelen, 
samenwerken, fouten durven te maken 
en initiatief tonen. Er zijn echter ook 
groepen, waarin er reden en ruimte is 
voor negatief leiderschap. In deze groe-
pen is sprake van macht, intimidatie en 
uitsluiting en pesten. Potentiële positieve 
leiders krijgen geen voet meer aan de 
grond. Buitenbeentjes krijgen het zwaar.
Vanuit de gedachte dat mensen sociale 
wezens zijn met het verlangen bij een 
groep te horen, ontwikkelde Barry  
Redeker ‘De Ringaanpak’: een groeps-
dynamische benadering voor een veilige 
klas, opgebouwd uit acht stappen. De 
aanpak gaat uit van een systemisch 
geheel. Er wordt een sterk beroep 
gedaan op groepsverantwoordelijkheid, 
zelfsturing en het aanspreken op elkaars 
gedrag en individuele leerlingen worden 
zich bewust van hun eigen gedrag en 
leren zelf de regie te nemen.

DE RINGAANPAK
Barry Redeker
ISBN: 9789491806704
Uitgeverij Pica
€ 24,95

In 2014 schreven Jos van der Horst en 
Bart van Kessel ‘Iedereen aan boord!’ 
voor professionals die passend onderwijs 
proberen te realiseren voor kinderen voor 
wie dat niet vanzelfsprekend is. In deze 
veldgids zetten de auteurs de volgende 
stap en laten zij zien hoe je samen oplos-
singen vindt als passend onderwijs je 
voor een grote uitdaging plaatst en je 
niet weet welke weg te bewandelen. De 
ruim twintig ruggensteunen voor rondom 
de klas geven stapsgewijs antwoord op 
de vraag ‘hoe ga ik te werk om passend 
onderwijs te realiseren voor die kinde-
ren in de klas, voor wie dat niet vanzelf 
spreekt?’. Iedere ruggensteun gaat ver-
gezeld van praktijkgerichte opdrachten 
en oefeningen, die je kunt uitvoeren in en 
rond de klas. Alleen, of samen met col-
lega’s en ouders. De ruggensteunen zijn 
gebaseerd op de eigen ervaringen van de 
auteurs.

DE VELDGIDS ‘IEDEREEN AAN BOORD!’
Jos van der Horst, Bart van Kessel
ISBN: 9789088506321
Uitgeverij SWP
€ 29,90

De culturele diversiteit van de samen-
leving verandert continu. Wat houdt 
‘culturele diversiteit’ in? Hoe kunnen 
onderwijsinstellingen en leraren recht 
doen aan de diversiteit van klassen, 
schoolpopulaties en van de samenleving 
als geheel? Hoe brengen zij dit over op 
leerlingen? ‘Culturele diversiteit in de 
klas’ (voorheen ‘Intercultureel onderwijs 
in de praktijk’) vertaalt het zuiver omgaan 
met verschillen en overeenkomsten tus-
sen mensen naar de dagelijkse praktijk in 
de klas. Het boek bestaat uit drie delen. 
Deel één bevat een verkenning van de 
migratiegeschiedenis tot aan de huidige 
multiculturele samenleving. Daarna 
volgen sociaalpsychologische en socio-
logische inzichten in de multiculturele 
samenleving. In deel drie staat de leraar 
centraal. In deze geheel herziene druk 
zijn de hoofdstukken over de geschie-
denis en demografische gegevens van 
Nederland geactualiseerd. Daarnaast zijn 
er praktische voorbeelden toegevoegd en 
een nieuw hoofdstuk over het multicultu-
raliteitsdebat.

CuLTuRELE DIVERSITEIT IN DE KLAS
Hans van der Heijde, Luuk Kampman,  
Klaas Bruin
ISBN: 9789046905036
Uitgeverij Coutinho
€ 21,50
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mijn school

De aanmeldingsgolf voor het schooljaar 
2015-2016 moet immers nog beginnen. 
Waarbij ik mij absoluut geen zorgen 
maak over het leerlingenaantal voor 
het volgende schooljaar, maar wel over 
de intensiteit van de begeleiding van de 
leerlingen.

Het idee van begeleiding (ook van extra 
begeleiding) in de klas komt door de 
intensiteit van begeleiding onder druk te 
staan. Binnen onze school is leren vooral 
ook een sociaal proces, dat verstoord kan 
worden door teveel accent op het ‘onge-

Het is de tijd om te bezinnen in mijn 
school. Een tijd van evaluatie, van bijstel-
ling, van overpeinzing en van vooruit-
kijken naar een nieuw voorjaar. Wij zijn 
alweer een tijdje bezig om onderwijs pas-
send te maken voor leerlingen. Het valt 
ons daarbij op dat de nieuwe leerlingen 
binnen de school steeds meer pedago-
gische aandacht vragen. Steeds meer 
behoefte hebben aan ondersteuning, 
voordat leren aan bod kan komen. Of dit 
nu een klassiek geval is van self-fulfilling 
prophecy of van een tendens binnen 
ons onderwijs, daarover durf ik nu 
nog niets definitiefs te zeggen. Feit 
is wel dat docenten het werken in 
en om de klas als zwaar ervaren 
en met veel kunst en vliegwerk 
leerlingen binnen de klassen hou-
den. Daarbij is maar zeer de vraag 
of er tegemoet wordt gekomen aan de 
leerbehoefte van de leerlingen. Om nog 
maar te zwijgen over het vervullen van de 
leerbehoefte van de docenten.
Voor goed onderwijs heb je goede 
capabele mensen nodig, die weten wat 
te doen, weten wat er wordt verwacht, 
maar bovenal zich competent voelen om 
de klus te klaren. Om de wal het schip te 
laten keren, voel ik als leidinggevende 
vooral de behoefte om de docenten bin-
nen mijn school te wapenen voor wat er 
gaat komen. Daarvoor is het een noodza-
kelijke voorwaarde dat ook ik weet wat er 
(ongeveer) gaat komen. Wat dat aangaat, 
is het een spannende tijd geweest en 
zal dat ook nog wel spannend worden. 

wone’ gedrag van een aantal individuele 
leerlingen. Vandaar dat de begeleiding in 
de klas zich vooral richt op het normali-
seren van dat gedrag. Dat normaliseren 
wordt een onmogelijke opgave als er te 
veel genormaliseerd moet worden, als er 
te veel ongewoon gedrag in de klas wordt 
tentoongesteld. Het ontstaan van opvang 
buiten de klas in de vorm van rebound 
klassen, opvangklassen, time-out plek-
ken en andere faciliteiten, wordt zo zowel 
noodzakelijk als onwenselijk. Noodza-
kelijk om vooral andere leerlingen niet 
verder te hinderen bij hun leerproces. 
Onwenselijk, omdat juist het leren van 

deze ‘buitengesloten’ leerlingen een 
sociaal proces zou moeten zijn. In dit 

spanningsveld zie ik de docenten op 
school opereren, soms tegen beter 
weten in, maar altijd met het hart 
op de goede plaats.
Het positieve aspect van het 
bovenstaande spanningsveld is 
dat er een saamhorigheidsgevoel 

ontstaat binnen de school. Een 
saamhorigheidsgevoel dat verder gaat 
dan het zoeken naar een oplossing 
voor een probleem.
Docenten willen het beste voor de 
leerlingen en durven met elkaar de 
discussie aan te gaan. De discussie 

over wat goed onderwijs is en hoe dat 
in een gebouw plaats kan hebben, over 
de rollen van docenten, het zorgteam en 
de directie in het geheel. Deze discussie 
vormt de essentie van het passend maken 
van ons onderwijs voor de leerlingen. Het 
maakt mij in ieder geval trots dat binnen 
de school gezocht wordt om onderwijs 
passend te maken, ook al zijn er nog wel 
wat beren op de weg.

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

Mijn passende school
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Onderwijs blijft dus een hot item in de media. Geschreven 
wordt over allerlei zich in de dagelijkse praktijk 
voordoende zaken, die vooral voor de werkers in 

het onderwijs het beeld bepalen in de beleving van de eigen 
werkomgeving. En dat beeld kan door en voor veel van die 
medewerkers in de scholen helaas niet altijd even positief 
ingekleurd worden. Even een willekeurige greep uit de 
alledaagse onderwerpen over het onderwijs. Koppen als ‘Stop 
geweld niet in de doofpot’ trokken de aandacht. Onderwijsbonden 
zijn geschokt door de hoeveelheid incidenten. Ze pleiten voor 
een hardere aanpak. Of van de voorpagina ‘Meer agressie tegen 
leraren’. Ruim een kwart van de leraren vindt dat fysiek en 

verbaal geweld de laatste drie jaar erger is geworden. ‘Handen 
vol aan ongelukjes’. Een groeiend aantal kleuters is niet of niet 
goed zindelijk. ‘Buikpijn door stress van school’. Hoofdpijn, 
migraine, buikpijn, vermoeidheid en gewrichtspijnen bij jonge 
kinderen blijken vooral (school)seizoensafhankelijk te zijn.
Door de genoemde krantenberichten loopt een rode draad. Van 
agressie tegen leraren tot en met de buikpijn door stress; het 
blijken de ouders te zijn, die daarin een grote rol spelen. De in 
onderwijskringen veelgeprezen samenwerkingsdriehoek school/
ouder/kind lijkt ernstig onder druk te staan. Op zijn minst kan 
gesteld worden dat die goede samenwerking tussen thuis en 
school steeds minder vanzelfsprekend is geworden.

GEWELD NEEMT TOE
Uit recent representatief onderzoek van 
de Stentor (Wegener Media) en DUO On-
derwijsonderzoek (december 2015) blijkt 
dat het geweld op school toeneemt. Onge-
veer 5 procent van de leerkrachten in het 
basis- en voortgezet onderwijs heeft te 
maken (gehad) met fysiek geweld. Ook 
is sprake van verbaal geweld. Daaronder 
worden scheldpartijen, bedreigingen 
en pesterijen verstaan. Daarmee krijgt 
18 procent van de leraren te maken. Bij 
elkaar opgeteld krijgt dus bijna een op de 
vier leerkrachten te maken met fysiek of 
verbaal geweld. Op basisscholen zijn het 
vooral ouders die over de schreef gaan. 
Binnen de middelbare scholen zijn het 
vooral de leerlingen, maar daar wordt in 
toenemende mate ook een rol opgeëist 
door ouders, die medewerkers verbaal 
en/of fysiek agressief bejegenen. Op de 
cijfers uit het onderzoek afgaand kregen 
afgelopen jaar honderden meesters en 
juffen rake klappen. Onderwijsbonden 
noemen het aantal incidenten schok-
kend hoog. Een woordvoerder van CNV 
Onderwijs stelt: “Het moet voor leerlingen 
en ouders duidelijk zijn wat een school 
wel of niet tolereert en welke sancties er 
volgen als ze over de schreef gaan”. Ook 
vinden de bonden dat er een meldplicht 
moet komen. Scholen hoeven incidenten, 
waarbij sprake is van ouderagressie, niet 
te registreren.

SANCTIES
De Stichting School en Veiligheid is bij 
monde van woordvoerder Ellen Hondius 
duidelijk: “Scholen moeten regels stellen 
en straffen bij overtredingen.” Dat laatste 
schijnt bepaald niet consequent te gebeu-
ren. Als een van de oorzaken daarvoor 
wordt genoemd dat scholen erg bang zijn 
voor een slecht imago. Dat dit niet zonder 

Onderwijs hot item in de media

Geweldsincidenten op 
scholen nemen fors toe
‘Wegens succes geprolongeerd’ heet het in filmkringen. Daarmee 
wordt in dit geval niet in de eerste plaats de goede ontvangst 
bedoeld van het artikel ‘Onderwijs is hot’ in Direct 8 van november 
2015, al heeft de auteur daarvan wel aardige reacties uit de sector 
ontvangen. Hier wordt bedoeld dat onderwijs onveranderd veel 
aandacht blijft houden in de pers. Soms is wat daarover in de Tweede 
Kamer besproken is aanleiding. Denk aan de debatten tussen de 
staatssecretaris en het parlement over de rekentoetsen in het 
voortgezet onderwijs of de fusietoets. Dan is het weer de beurt aan de 
minister zelf die studenten adviseert om op de fiets naar hogeschool 
of universiteit te gaan en daarmee de ochtend- en avondspits voor 
andere NS-passagiers wat dragelijker te maken. Briljant idee…

‘honderden meesters en juffen kregen 
het afgelopen jaar rake klappen’
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gevolgen kan blijven, is duidelijk. Uit het 
onderzoek blijkt dat 12 procent van de 
docenten uit het voortgezet onderwijs 
vanwege de toenemende agressie over-
weegt het onderwijs te verlaten. De steun 
van de schoolleiding en zijn collega’s 
voor een docent die te maken krijgt met 
agressie van een ouder of een leerling is 
essentieel. Leerlingen en ouders moeten 
worden aangesproken op hun gedrag. De 
schoolleiding en het team van medewer-
kers moeten dit steunen. Om ongewenst 
gedrag tegen te gaan, moet volgens de 
wet elke school een veiligheidsbeleid en 
een klachtenregeling hebben. Daar waar 
schoolbesturen bij ongewenst gedrag al-
leen aan grensoverschrijdend gedrag van 
leerlingen en medewerkers op seksueel 
gebied denken, schiet dat veiligheidsbe-
leid tekort. Het hebben van een duidelijk 
protocol, waarin omschreven staat wat 
het schoolbestuur onder onwerkbaar 
gedrag (van leerlingen én ouders/verzor-
gers) verstaat en welke sancties er geno-
men worden wanneer dergelijke situaties 
zich voordoen, is een voorwaarde om 
adequaat te kunnen handelen. Daarnaast 
is het belangrijk dat ouders, leerlingen 
en medewerkers van dat protocol op de 
hoogte zijn.

GRENZEN DuIDELIjK MAKEN
Door als school wel melding te maken 
van dit soort incidenten – schorsingen 

die volgen op onwerkbaar gedrag worden per brief aan ouders 
gemeld en gaan standaard in afschrift naar de Inspectie van het 
Onderwijs en de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente 
– en consequent de sancties uit het protocol uit te voeren, wordt 
bereikt dat niet alleen de rechtsreeks betrokken leerlingen en ou-
ders weten waar ze aan toe zijn. Ook de medewerkers voelen zich 
zo gesteund en de andere leerlingen en hun ouders komen via 
horen en zeggen aan de weet hoe de school omgaat met derge-
lijke situaties. Met deze manier van werken schep je duidelijkheid. 
De schoolorganisatie maakt duidelijk waar de grenzen lopen en 
hoe omgegaan wordt met grensoverschrijdend gedrag. ‘Tot hier 
en niet verder’ is dan de boodschap. Dit is niet schadelijk voor het 
imago van de school. De school kiest positie en biedt een duide-
lijke, inzichtelijke structuur. Die duidelijke structuur is goed voor 
de school en allen die daarbinnen werken, voor alle leerlingen en 
alle ouders. Ouders en verzorgers stellen daarom handelen vanuit 
de school wel degelijk op prijs. De veiligheid en het welbevinden 
van hun eigen kind is immers gediend met een school die duidelijk 
positie kiest en veiligheid en respect eist van leerlingen en ouders 
in de omgang en relatie met medewerkers van de school.

PROTOCOL uIT DE PRAKTIjK
Binnen mijn eigen school voelden we destijds, naar aanleiding 
van een incident, ook de behoefte om die duidelijkheid te kunnen 
bieden naar medewerkers, ouders en leerlingen over hoe we 
willen omgaan met incidenten, waarin sprake is van agressieve 
uitingen door leerlingen en ouders. Met behulp van wibbens 
vertrouwenswerk (www.wibbens.nl) is een protocol opgesteld en 
ingevoerd, waarin stapsgewijs beschreven staat hoe de school 
omgaat met situaties van verbale en fysieke agressie. Via de 
website van de school www.eekeringe.nl/downloads is het proto-
col te downloaden. Doe zo mogelijk uw voordeel ermee. 

Fokke Rosier
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Hoe zat het ook alweer? In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw kreeg het begrip leerlingbegeleiding vorm. Aanvan-
kelijk door een experimentele opzet, maar vanaf begin 

jaren tachtig een erkende opleiding in combinatie met decanaat. 
Met de komst van het vmbo en de leerwegen werd leerweg-
ondersteunend onderwijs een nieuw begrip. De samenwerkings-
verbanden kregen meer inhoud en scholen (schoolbesturen) 
werden geacht lid te zijn van een samenwerkingsverband. Mijn 

school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Eemland. 
Voor het vo zijn er zo’n tachtig samenwerkingsverbanden, voor 
het po komt dit getal in de buurt van 75. In de afgelopen tien jaar 
zijn deze verbanden een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij 
de regionale leerlingbegeleiding. Vanaf 2010 kreeg het begrip 
passend onderwijs meer betekenis. Dit had alles te maken met 
de bezuinigingsopdracht, die het eerste kabinet Rutte zichzelf ten 
doel stelde.

PROfESSIONALISERING ALS uITGANGSPuNT
Het effect van het bezuinigingsbeleid betekende voor het onder-
wijs dat er te veel geld zou gaan naar de begeleiding van leerlin-
gen en dat de uitgaven in de regio’s niet werden afgestemd op 
de gezamenlijke behoeften. Daarnaast waren er scholen die zelf 
geen enkele cent wilden investeren in begeleiding, omdat dit ten 
koste zou gaan van hun imago, zo was de veronderstelling. Het 

voordeel van de samenwerkingsverban-
den is dat er een uniforme professionali-
seringsopdracht kwam voor alle scholen 
op het begeleidingsgebied. Nadelig 
aspect was dat een aantal verbanden 
al te veel geld had uitgegeven en dat er 
bezuinigd diende te worden. Met deze 
opdracht ging elk samenwerkingsverband 
van start met passend onderwijs. Hoewel 
professionalisering het uitgangspunt was, 
drukten de tekorten in bepaalde regio’s 
de mogelijkheden om echt van een impuls 
te spreken. De professionalisering van 
de docent zelf werd erdoor beperkt en 
de gedachte dat de docent regie had op 
zijn eigen loopbaan werd erdoor onderuit 
gehaald. In mijn samenwerkingsverband 
werd als uitgangspunt een hoog niveau 
aan basisondersteuning geformuleerd. 
Dit lag boven het niveau dat de onderwijs-
inspectie had geformuleerd.

ONDERWIjSKuNDIGE OPDRACHT
Onze school heeft het initiatief genomen 
om studiedagen te organiseren omtrent 
passend onderwijs. Leerlingkenmerken  
zijn daarbij aan de orde, maar ook  
specifieke ondersteuningsthema’s, zoals 
autisme, meervoudige intelligentie, 
diabetes en meer van dergelijke onder-
werpen. Wij onderzoeken de mogelijk-
heden om aan deze studiedagen ook een 
nascholingscertificaat te hangen, dat kan 
meetellen in het bekwaamheidsdossier 
voor het lerarenregister. Want ook dit is 
een ontwikkeling die ons als school en 
als docent raakt. Passend onderwijs is 
wel wat complexer dan aanvankelijk werd 
gedacht en dan niet alleen voor leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte, maar 
ook voor docenten in het licht van hun 
onderwijskundige opdracht.  

Wim van Deijk,
Directeur Prisma College (VMBO-school 
b/k/g/t) in Amersfoort

Passend in het  
voortgezet onderwijs?
Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is passend onderwijs 
ingevoerd en meteen stond daarop een geweldige druk vanwege 
de transitie in de jeugdzorg per 1 januari 2015. feitelijk viel het te 
betreuren dat er geen gezamenlijke regie op deze twee innovaties 
werd gevoerd, want de scholen werden bij de start van passend 
onderwijs geconfronteerd met onduidelijkheden over de opzet van 
de externe ondersteuningsmogelijkheden. Dit terwijl er al zoveel op 
scholen en leraren af kwam wat begeleiding van leerlingen betrof.

‘samenwerkingsverbanden spelen 
een belangrijkere rol bij regionale 

leerlingbegeleiding’
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Waar slaat  
dat op?

Terwijl ik gebogen zit over mijn sociaal 
veiligheidsplan, komt mijn collega uit groep 
4 binnenlopen. Ik zie aan haar rode hoofd 
dat ik me even niet moet bezighouden met 
de planning voor een jaarlijkse meting van 
de veiligheidsbeleving van de leerlingen, 
een veiligheidsbeleid schrijven en het 
zoeken van een veiligheidscoördinator. De 
wet vraagt dat van me, maar mijn collega 
heeft eerst aandacht nodig. Om haar even 
op haar gemak te stellen, laat ik haar zitten 
en schenk ik een glaasje water in. Onder-
tussen bedenk ik waar ik de tissues heb 
opgeruimd.

Rustiger dan ze er uitziet, vertelt ze dat 
ze het echt niet meer weet. Ze heeft een 
leerling in de klas die om het minste of 
geringste een klap uitdeelt. En niet alleen 
aan medeleerlingen, maar nu ook aan 
haar. Ze heeft een gesprek met de vader 

gevoerd, maar ze heeft niet de indruk dat 
het enig effect heeft gehad. Zojuist heeft 
ze een moeder op bezoek gehad die kwam 
vertellen dat ze haar zoon die regelmatig 
klappen ontvangt, permissie heeft gegeven 
om terug te slaan. Mijn collega weet niet 
wat ze nu moet doen met onze positief 
geformuleerde gedragsregels, als ouders 

van huis uit andere dingen roepen. Ik stel 
voor om de zaak van haar over te nemen, 
maar geef wel aan dat ik me eerst erin 
moet verdiepen.
Het duurt niet lang voor ik de vader van de 
slaande jongen in mijn kantoor ontvang. 
Ik vertel hem dat wij het gedrag van zijn 
zoon niet kunnen tolereren. Wij hebben de 
regel ‘los je problemen pratend op, lukt 
dat niet, zoek dan de juffrouw op’. De vader 
kent de regel, maar zegt dat hij hem naar 
zijn normen aangepast heeft als ‘los je 
problemen pratend op, lukt dat niet, sla er 
dan op’. In zijn uitleg trekt hij het breed. De 
reactie van Frankrijk op de terroristische 
aanslag in Parijs is bommen werpen in 
Syrië. En hij vindt dat terecht. Ik ben anders 
opgevoed en hoor mijn vader nog zeggen ‘je 
moet geen kwaad met kwaad vergelden’. Ik 
spreek dat uit en geef de vader terug dat ik 
meer gecharmeerd ben van de jongen die 

ik op televisie hoorde zeggen: ‘zij hebben 
de wapens, maar wij hebben bloemen’.
“Prima,” zegt de vader, “dan mag mijn zoon 
blijven slaan, jullie blijven dan praten. Op-
gelost toch?” Hij zet me voor het blok en ik 
moet alert reageren. Ik vertel hem dat wij 
maatregelen nemen als kinderen zich niet 
aan onze schoolregels houden. Want een 

andere regel is ‘afspraak is afspraak’, dus 
daarbij past niet dat ieder zijn eigen regeltjes 
mag maken. Bovendien hebben we op school 
de ouders laten tekenen dat zij de regels van 
de school respecteren.
“Wij respecteren de schoolregels wel,” 
reageert de vader, “maar wij geven er onze 
eigen uitvoering aan.”
Ik merk dat we er niet uit gaan komen. Als 
ik vertel dat zijn zoon zich ook aan de regels 
moet gaan houden en dat ik verwacht dat 
de ouders het schoolbeleid ondersteunen, 
omdat ik dat versta onder het respecteren 
van de schoolregels, gromt hij “dat zullen we 
nog wel eens zien”. 
Waarop ik reageer zonder na te denken. “Als 
jullie niet meewerken, moeten jullie maar 
een andere school zoeken, die jullie regels 
hanteren. Alleen ben ik bang dat je die niet 
kunt vinden.”
Slim als de vader is, wijst hij me terecht. 
“Je bent ook niet consequent. Je zegt dat 
we moeten luisteren, anders stuur je ons 
weg. Dat is toch ook kwaad met kwaad 
vergelden.” Hij geeft me een iets te harde 
schouderklop en zegt met een brede glim-
lach dat hij wel eens met zijn zoon zal gaan 
praten.
Met de moeder van de geslagen jongen ver-
loopt het gesprek makkelijker. Zij oppert dat 
ik de jongen van school verwijder. Maar ik 
geef aan dat dit niet de oplossing is, dan gaat 
het gedrag elders door. We zullen de jongen 
moeten leren dat je ook op een andere ma-
nier je problemen kunt oplossen.

Dirk van Boven

‘Wij respecteren de regels, maar 
geven onze eigen uitvoering eraan’

25februari 2016



IN 7 STAPPEN NAAR 

PASSEND ONDERWIJS 
OP DE WERKVLOER 

SAMEN 
WERKEN AAN 

PASSEND 
ONDERWIJS

Bespreek deze 7 punten 
in de teamvergadering

Zijn deze punten in jouw school al aan 
bod gekomen? Bespreek deze punten 
eens in de teamvergadering. Welke 
verbeteringen moeten jullie nog 
doorvoeren?

Kijk voor verdere uitleg op de website:

1 Het primaire proces is uitgangspunt

2 
De leraar beschikt over vaardigheden om rekening te houden 
met diversiteit en wordt daarbij in staat gesteld om zijn/haar 
vaardigheden up-to-date te houden 

3
Alle medewerkers in het primaire proces en de 
medezeggenschapsorgaan zijn betrokken bij de 
verdergaande professionalisering.

4
Elke leraar op de hoogte is van de inhoud van de 
basisondersteuning

5 
De medezeggenschapsorganen nadrukkelijk betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel

6 De leraar ondersteuning krijgt bij handelingsverlegenheid

7 Er extra handen in de klas komen

Wat is er nodig? 

www.cnvo.nl/passendonderwijs

Voorwaarden om passend onderwijs daadwerkelijk passend te maken:

Daarnaast is het van belang dat:
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Aan het begin van een nieuw jaar kijk je vooruit, de toe-
komst in, terwijl je kort daarvoor, bij de afsluiting van het 
vorige jaar terugblikt en vaststelt wat dat jaar had opge-

leverd. Alweer één jaar geworden, het passend onderwijs, waarbij 
gestreefd wordt naar onderwijs zo dicht mogelijk bij het kind in de 
buurt (fysiek) en daarbij passend bij het kind (onderwijsbehoefte 
op maat). Hoewel de achtste voortgangsrapportage in december 
2015 gematigd positief was, is een vaak gehoorde zucht in het 
onderwijsveld: ‘het levert nog lang niet op wat was voorspeld, is 
dit het nou?’. De verwachtingen waren duidelijk hoger.

INVESTEREN IN DE LERAAR
Veel aandacht gaat uit naar de leraar. Omdat de leraar het ver-
schil maakt, is investeren in die leraar van groot belang. Dat blijkt 
nog heel wat voeten in de aarde te hebben. Mogelijk helpt het 
opfrissen van de Wet op de beroepen in het onderwijs hierbij en/
of het lerarenregister, dat vanaf 1 januari 2017 verplicht wordt. De 
bewustwording van de leraar speelt daarbij een belangrijke rol: 
investeren in jezelf is veel waard in je loopbaan.

SLEuTELROL VOOR DIRECTEuR
Gaat er wel genoeg aandacht uit naar de rol van de directeur met 
betrekking tot passend onderwijs? Wordt er gericht aan de mis-
sie van de school gewerkt? Is de directeur genoeg aanwezig op 
de werkvloer, naast zijn team? Weet hij wat er speelt en worden 
plannen doelgericht uitgewerkt? Zijn leerlingen afhankelijk van 
die ene leraar of heeft het hele team voldoende kwaliteit? De 
directeur van een school speelt hierin een sleutelrol door te laten 
zien dat het menens is: een scholingsaanbod op maat, binnen het 
eigen bestuur en op eigen locatie(s). Dat is aantrekkelijk en wordt 
gewaardeerd: twee winnaars dus. Hij benut ook het meerjaren 
scholingsplan, waarin de school de ambities en ontwikkelingen 
duidelijk zichtbaar ondersteunt met scholing.
Wat dat aangaat, is het schoolondersteuningsprofiel ook een 
prima instrument: zo kan de school laten zien welke kant ze op 
wil en wat dat voor acties met zich meebrengt. In Rotterdam bij-
voorbeeld wordt sinds dit jaar gewerkt met een gecomprimeerde 
versie, waarin de zaken staan waar het met name om draait: 
ambities, wat kan het team wel aan en wat niet, waaraan wordt 
nog gewerkt en wat is het uiteindelijk streefdoel?

STuuRGROEP PASSEND ONDERWIjS
De stuurgroep Passend Onderwijs heeft in de afgelopen jaren met 
onder meer het zeven puntenplan (hiernaast gepubliceerd) bijge-
dragen aan de ontwikkelingen, waarbij de voorwaarden (3) voorop 

Still going strong
Op het journaal zijn de aantallen geschorste 
leerlingen voorgelezen. Bij zo’n bericht duiken er 
allerlei gedachten bij je op aan alles wat er aan 
deze maatregel vooraf zal zijn gegaan.

staan en vervolgens de stappen daarna (4) 
aan de orde komen (www.cnvo.nl/campag-
nes/passend-onderwijs.html). Bij de voor-
waarden gaat het om alle werkzaamheden 
die goed onderwijs nu eenmaal vragen. 
De leraar heeft te maken met heel veel 
variatie van leerlingen, waarbij hij in zijn 
dagelijks handelen ook nog eens up-to-da-
te moet zijn – professionaliseren. Voor hen 
kan de directeur het verschil maken.  

Han Kooreman  
Voorzitter Themagroep Passend onderwijs
Projectleider Passend onderwijs Kind en 
Onderwijs Rotterdam

‘is er genoeg aandacht voor 
de rol van de directeur in 
passend onderwijs?’

INfORMERENDE ROL VOOR DIRECTEuR
Vergis u niet in de informerende rol van de directeur, 
samen met de IB-er of zorgteams, zodat de leraren 
worden meegenomen in het proces. Laat de roep van de 
werkvloer om meer handen in de klas niet zomaar langs 
u heen gaan, maar neem de vraag serieus: ‘Welke onder-
steuningsbehoefte heeft uw leraar nu precies?’

IN 7 STAPPEN NAAR 

PASSEND ONDERWIJS 
OP DE WERKVLOER 

SAMEN 
WERKEN AAN 

PASSEND 
ONDERWIJS

Bespreek deze 7 punten 
in de teamvergadering

Zijn deze punten in jouw school al aan 
bod gekomen? Bespreek deze punten 
eens in de teamvergadering. Welke 
verbeteringen moeten jullie nog 
doorvoeren?

Kijk voor verdere uitleg op de website:

1 Het primaire proces is uitgangspunt

2 
De leraar beschikt over vaardigheden om rekening te houden 
met diversiteit en wordt daarbij in staat gesteld om zijn/haar 
vaardigheden up-to-date te houden 

3
Alle medewerkers in het primaire proces en de 
medezeggenschapsorgaan zijn betrokken bij de 
verdergaande professionalisering.

4
Elke leraar op de hoogte is van de inhoud van de 
basisondersteuning

5 
De medezeggenschapsorganen nadrukkelijk betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel

6 De leraar ondersteuning krijgt bij handelingsverlegenheid

7 Er extra handen in de klas komen

Wat is er nodig? 

www.cnvo.nl/passendonderwijs

Voorwaarden om passend onderwijs daadwerkelijk passend te maken:

Daarnaast is het van belang dat:
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“Wij hebben altijd alle kinderen willen houden. 
Dat doen we ook. In een dorp heb je zo je 
eigen cultuur. De volksmentaliteit hier is er 

eentje van elkaar helpen. Dat uit zich in tradities die hier nog 
voortleven. Je hoort wel eens dat scholen zich bij hun core 
business moeten houden, maar dat werkt hier niet. Koningsdag 
is Koningsdag en Kerst is Kerst. Het veranderen van je rol als 
school daarin is heel lastig. Veel van wat in Nederland gewoon 
is, zoals een continurooster, werkt hier niet. Natuurlijk zijn er 

grenzen aan onze zorgbreedte. We hebben nu een kind met 
het syndroom van Down. Dat vergt veel tijd in de kleutergroep. 
Ook is dit meisje nogal lichamelijk en als ze iets niet wil of niet 
snapt, dan reageert ze dat fysiek af. Dat is best moeilijk. Geluk-
kig is er vanuit het PGB altijd een begeleidster bij. Dat scheelt 
enorm. Maar of zij groep acht gaat halen, vraag ik me af. Met 
een IQ van 75 kun je overigens niet zoveel leerprestaties ver-
wachten, toch?”

Waar ligt jullie grens?
“Als een kind niet meer goed in zijn vel zit, gaan de alarmbel-
len af. In goed overleg met ouders zoeken we dan naar betere 
wegen. Dat deden we al en doen we nog.”

Wat is de grootste verandering?
“Kijk, we hebben hier nauwelijks ge-
dragsproblemen. Dat komt misschien, 
omdat ouders allemaal door sociale con-
trole ongeveer hetzelfde doen en denken. 
Dat geeft geen verrassingen op het plein 
en de school. De leerlingen corrigeren 
elkaar: dat doen wij hier niet.”

Dus geen verandering door passend 
onderwijs?
“Misschien is er op school bij de leer-
krachten een verandering in denken. 
Een bewustwording. Van ‘we willen ze zo 
graag in het dorp houden’ naar ‘we moe-
ten ze op school houden’ en dat betekent 
dat we ons anders moeten inzetten.”

Van willen naar moeten. Kunnen leer-
krachten dat aan?
“Met het programma ‘Klassenpro’ van 
Jay Marino werken we aan passend on-
derwijs. Of dat komt door de wet? Ik denk 
het niet. Het is gewoon onze weg.”

En wat doen de leerlingen op die weg?
“We nemen ze mee. Ze mogen best be-
trokken worden bij het onderwijs. Eigen 
doelen stellen. Dat klinkt stads, maar 
dat doen we wel. Met het programma 
‘Zien’ houden we aan het begin van het 
schooljaar een intake met leerling en 
ouders. Dat geeft veel helderheid en dat 
is een voordeel. Ouders moeten daaraan 
echter wel wennen, want de school deed 
het altijd goed, dus waarom hun mening 
erbij? Maar nu we ermee werken, zijn ze 
enthousiast.”

En het vervolg van die weg?
“We willen leerlingen nog meer betrek-
ken bij hun eigen leerproces. We zien 

Interview met een intern begeleider

‘Passend onderwijs is voor 
ons geen aardverschuiving’
Het is stil in het dorp. De hoofdstraat ligt verlaten erbij. De enige 
school, annex buurthuis, is het stralend middelpunt van een groene 
omgeving. Het moet daar mooi en rustig werken zijn in de polder. De 
school telt toch nog zo’n tweehonderd leerlingen en een enthousiaste 
groep leerkrachten. De intern begeleider loopt pleinwacht. Even 
later neemt ze me mee naar de directeurskamer, de enige rustige 
plek in school. De directeur is vergaderen. Als we starten met ons 
gesprek over passend onderwijs, kijkt ze me vragend aan bij de 
eerste vraag ‘is er iets veranderd in het onderwijs bij jullie door 
passend onderwijs?’. “Nou, eigenlijk niet.”

 ‘We willen leerlingen nog meer 
betrekken bij hun eigen leerproces’

Shutterstock  218235067
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daarvan de goede voorbeelden. Maar 
nuchter als we zijn erkennen we dat 
het voor sommige kinderen te hoog 
gegrepen is. Die moeten naar school en 
hebben niet zoveel met eigen inbreng. Ze 
helpen liever op de boerderij.”

Waren leerkrachten voorbereid op  
passend onderwijs?
“Ja en nee. Ze wisten dat het kwam, maar 
zagen niet wat het inhield. Gelukkig is het 
voor onze school geen aardverschuiving.”

Welke voordelen levert passend  
onderwijs op?
“We zien de ouders veel meer als part-
ner. Het schoolondersteuningsteam is 
breed samengesteld en dat is prettig. Je 
bedenkt samen oplossingen en dat is erg 
positief.”

Heeft u nog tips?
“Het betrekken van de leerling bij zijn eigen werk kan het welbevin-
den vergroten. Meer handen in de klas is ook zo’n ding. Wij hebben 
tot nu toe in de formatie een onderwijsassistent. Dat scheelt.”

Maar als je die uit je formatie haalt, worden de groepen toch groter?
“Dat is zo, maar het werkt zo wel fijn. We hebben nu drie arrange-
menten op tweehonderd leerlingen. Voor onze school is dat best 
veel. Die hulp is dus echt welkom en nodig.”

Hoe ziet u uw eigen rol in het passend onderwijs?
“Ik zie als intern begeleider mijn rol in een waakhondfunctie. Dat 
is nog best veel werk. Je moet alle toetsen in de gaten houden en 
opvallende zaken bespreken.”

De school gaat uit als ik om 12.00 uur naar de parkeerplaats loop. 
Ouders staan te wachten. Het warme eten staat op tafel. Zo ging dat 
hier en zo gaat dat nog steeds. 

Chris Lindhout

‘Passend onderwijs is voor 
ons geen aardverschuiving’

februari 2016
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“Ik had al vrij snel een 
oplossing voor de gevolgen 
van de nieuwe wet Werk &  
Zekerheid.”  

door de overname van uw tijdelijke 
personeel door Interteach, blijven deze 
werknemers exclusief voor u beschik-
baar. Zo zorgt u heel gemakkelijk voor 
een ‘reservebank’ met medewerkers 
die u kunt inzetten waar en wanneer u 
maar wilt.
 
EEn 3x wIn sItuatIE
Omdat u niet steeds een andere 
leerkracht inzet, zorgt u op deze manier 
ook voor stabiliteit en continuïteit in de 
groep. U zorgt er tevens voor dat 
medewerkers niet steeds op zoek 
moeten naar een andere werkgever 
en/of een half jaar aangewezen zijn op 
een uitkering. Daarnaast zorgt u er ook 
voor dat de kosten beheersbaar blijven. 
Dus met deze oplossing kunnen we 
spreken van een win-win-win situatie 
voor alle partijen.
 
Maak geheel vrijblijvend een afspraak 
met een van onze adviseurs en houd 
zelf de regie! Bel naar 030 744 06 47 of 
mail; info@interteach.nl.

Houd zelf de regie, ook over uw tijdelijke personeel! 
Zoals elke werkgever zal ook u willen weten wie bij  
u de lessen verzorgt als een eigen medewerker niet 

aanwezig is. U weet namelijk als geen ander wie u voor de 
klas wilt en wie juist niet. Waarschijnlijk vindt u het ook  
belangrijk te weten tegen welke vergoeding de ‘invaller’ 
wordt ingezet. Dus wat het u kost. De enige manier om dit 
te handhaven is door zelf te regie te houden.
 

ExclusIEf tIjdElIjk pErsonEEl 
Om de WWZ voor u werkbaar te houden, biedt Interteach 
Opleidingen u als oplossing aan om al uw tijdelijke personeel 
over te nemen en een overeenkomst te bieden. Interteach 
Opleidingen houdt deze medewerkers exclusief voor u 
beschikbaar. Hierdoor kunt u hen inzetten waar en wanneer 
u dat wenst. En omdat de gemaakte loonafspraken worden 
overgenomen, kost hun inzet niets extra.

GEEn vErplIcHtInGEn
Aangezien de medewerkers niet meer direct op uw loonlijst 
staan, heeft u ook geen verplichtingen aan hen. Tegelijkertijd 
bindt u deze werknemers wel aan uw organisatie, want 

‘aangezien de medewerkers niet meer 
direct op uw loonlijst staan, 

heeft u ook geen verplichtingen’

Het nieuwe jaar is net begonnen en ook dit jaar staat onderwijzend Nederland 

voor diverse uitdagingen. Zo zal de wet Werk & Zekerheid (WWZ) ook voor 

het primair onderwijs gaan gelden. Voor de meeste besturen een uitdaging 

op zich om, ondanks de verplichtingen die de WWZ met zich meebrengt, de 

kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen zonder dat een en 

ander ontaard in een financieel debacle. Veel besturen zijn daarom reeds 

bezig diverse mogelijkheden te onderzoeken om bovenstaande gevolgen 

te voorkomen. Of het nu primair of voortgezet onderwijs betreft, Interteach 

Opleidingen biedt u hiervoor een oplossing.
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Eric Bastiaansen, directeur Interteach 
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Eric Bastiaansen, directeur Interteach 
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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.

“Nou, hij is binnen hoor.”
Mijn vrouw, juf Marjolein, hoort bij het betreden van de meubel-
werkplaats een vrolijke, bijna trotse stem. Mijn stem. Vanmid-
dag is de nieuwe meubelcomputer binnengekomen en nog 
dezelfde middag kon hij in gebruik genomen worden. Als een 
kind in een snoepzaak keek ik de installateur bijna de schroe-
ven uit de handen. Eindelijk was het zover. Heel veel handwerk 
behoorde vanaf dit moment tot het verleden. Een computer-
gestuurde zaagtafel zet tot op de millimeter, zeg maar tot op 
de nanometer, nauwkeurig de gaten voor de kast of tafel op zijn 
plaats.
“Nou,” vraag ik, “wat vind je ervan?”
Marjolein kijkt me aan en glimlacht. “Zo te zien, vind jij het 
helemaal cool.”
Ik kijk verbaasd.
“Ja, dat zeggen mijn leerlingen altijd als er iets zeer interes-
sants gebeurt.”
“Nou, cool, kick of vet, ik ben er ontzettend blij mee.” Bijna 
vertederd streel ik het metaal.
“Ik ben ook heel erg blij voor je”, zegt Marjolein en ze knijpt 

zachtjes in mijn hand, terwijl ze haar tas 
met nakijkwerk neerzet.
“En hoe was jouw dag”, vraag ik gepast.
“Leuk…”
“Ik hoor een ‘maar’ aankomen”, reageer 
ik.
“Weet je, binnenkort moeten we alle-
maal opdraven om een nieuwe visie te 
bespreken en dat geeft best gezeur.”
“Gezeur. Wat bedoel je?”
“Nou, niemand zit daarop te wachten.”
“Op een blik in de toekomst?” vraag ik.
“Nee, het gaat toch allemaal goed? Dus 
er is gezeur.”
“Zeker als de directeur even weg is”, 
vraag ik.
“Inderdaad, zoals altijd doet iedereen 
zijn mond open als de chef weg is, maar 
niemand durft hem open te doen als hij 
erbij is.”
“Lastig”, zeg ik en pas me ervoor een 
vergelijking te trekken met mijn perso-
neel, dat misschien wel iets te snel de 
muil opentrekt tegen mij, de baas, als ik 
erbij ben.
“Misschien levert zo’n sessie wel wat 
moois op”, probeer ik positief te blijven.
“Ja, dat zal best, maar de kinderen mer-
ken er niet zoveel van, ben ik bang.”
“Ach, mijn klanten merken ook weinig 
van de nieuwe meubelcomputer, maar 
de nieuwe tijd vraagt om nieuwe wegen.”
“Poeh, ben je filosofie aan het studeren”, 
zegt Marjolein lachend.
“Nee, misschien levert die sessie wel 
nieuwe inzichten op. De wereld veran-
dert zo snel. Ik wilde eerst ook niet aan 
dat computergedoe, maar nu ben ik 
helemaal om.”
“Ja, misschien heb je gelijk. Ik zal het 
positief benaderen. Wie weet wat eruit 
komt.” Marjolein schudt met haar hoofd 
alsof ze alle negatieve geluiden uit de 
teamkamer van zich afschudt.
Die avond schenken we een mooi wijntje 
in vanwege de meubelmachine.
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Het vmbo zal de komende vijftien jaar sterker krimpen dan 
de rest van het voortgezet onderwijs. De bovenbouw van 
het vmbo zal met 21 procent dalen, ten opzichte van 12 

procent voor het vo als geheel. In het gehele land daalt het aantal 
leerlingen in vmbo, maar de daling is niet evenredig over het land 
verspreid. In sommige regio’s – vooral Amsterdam en Den Haag 
– is nog een stijging te verwachten. De leerlingendaling verschilt 
per profiel. Door de samenvoeging van dertig afdelingsvakken 
in tien profielen2 en de geringe leerlingenaantallen per school is 
het niet mogelijk om betrouwbare voorspellingen te doen van de 
aantallen leerlingen per profiel voor de komende jaren. Wel is een 
doorvertaling gemaakt van de ontwikkeling van leerlingenaantal-
len in de afgelopen jaren naar de nieuwe profielen. Dit alles is 
gevisualiseerd in kaarten die in de brief zijn opgenomen. Daaruit 
blijkt dat, met uitzondering van drie regio’s, leerlingen uit mini-
maal zeven van de tien profielen kunnen kiezen. Voor het grootste 
deel van het land kiezen leerlingen uit minimaal negen profielen. 
De staatssecretaris concludeert daaruit dat leerlingendaling in 
het vmbo stevig is en voorlopig blijft, maar nog niet heeft geleid 
tot een verschraling van het onderwijsaanbod.

REGIONALE AfSTEMMING NODIG
De leerlingendaling in het vmbo zal zich voorzetten. Daarbij krijgt 
het vo te maken met de vereenvoudiging van de bekostiging, de 
verevening passend onderwijs en de indaling van leerwegonder-
steunend onderwijs en praktijkonderwijs in passend onderwijs3. 
Gezien deze ontwikkelingen is het van belang dat in regio’s 
afstemming plaatsvindt over het onderwijsaanbod. Daarbij passen 
vragen als welk aanbod is passend, gelet op het vervolgonderwijs 
en de arbeidsmarkt? Moeten alle profielen in de regio worden 
aangeboden? Dat gesprek moet niet alleen door en tussen scho-
len, maar ook met het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en de 
gemeenten worden gevoerd.

STIMuLEREN REGIONAAL OVERLEG 
Scholen moeten de komende jaren keuzes maken in hun aanbod. 
Om scholen daarbij te ondersteunen, is een aantal instrumenten 
beschikbaar, zoals de toolbox vernieuwing vmbo.  
Op www.vernieuwingvmbo-toolbox.nl staat dit interactieve instru-
ment, dat scholen kunnen gebruiken om binnen het eigen team 
het gesprek over vernieuwing te voeren. Verder gaan de account-
managers van het ministerie de regio in om met alle betrokkenen 
het gesprek aan te gaan en uitleg te geven over de mogelijk-

‘Leerlingendaling in 
het vmbo is stevig’
Op 20 november 2015 heeft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede 
Kamer een analyse gegeven van de leerlingendaling in het vmbo en de gevolgen daarvan 
voor het onderwijsaanbod in regio’s1. Ook beschrijft hij de instrumenten die scholen in de 
regio’s kunnen helpen bij het voeren van overleg.

heden. Regio’s kunnen subsidie aanvragen voor 
het aanstellen van een regionale procesbegeleider. 
Doel is een toekomstbestendig regionaal plan op 
te stellen. Al langere tijd bestaat in het voortgezet 
onderwijs het mechanisme van het Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen. Dit instrument bestaat al 
langer, maar juist ook de omzetting naar profielen 
in het vmbo en de leerlingendaling is een extra 
reden om tot deze afspraken te komen. In het 

programma ‘Toptechniek in Bedrijf’ werken de 
overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven aan 
voldoende geschoolde technische vmbo en mbo 
vakkrachten (www.toptechniekinbedrijf.nl). Tot 
slot kunnen scholen op www.leerlingendaling.nl 
kennisnemen van de gegevens over hun regio om 
op basis daarvan het gesprek in school en de regio 
aan te gaan. Via www.scenariomodel-vo.nl/Basis-
prognose ziet u per vestiging welke gevolgen de 
leerlingendaling voor uw school kan hebben. 

Kyra Keybets 
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs

MEER INfORMATIE
1.  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk-

ken/2015/11/20/kamerbrief-over-leerlingdaling-in-het-
vmbo

2.  Naar verwachting treedt op 1 augustus 2016 de wet Profie-
len vmbo in werking.

3.  Daarnaast wordt een wetsvoorstel voorbereid over richting-
vrije planning, onder de noemer ‘Meer Ruimte voor Nieuwe 
Scholen’. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk-
ken/2015/07/02/kamerbrief-meer-ruimte-voor-nieuwe-
scholen-naar-een-moderne-interpretatie-van-artikel-23

‘leerlingdaling leidt nog 
niet tot verschraling van 
onderwijsaanbod’
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Hans Schwartz is senior adviseur bij het CAOP, regio-
ondersteuner serviceteam Sectorplan Primair  
Onderwijs en lid van de Raad van Toezicht van UNICOZ 

Onderwijsgroep te Zoetermeer. In dit artikel gaat hij nader in  
op deze discussie en kiest hij een bredere focus dan de  
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het funderend 

onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) is al langere tijd 
sprake van een baaierd aan samenwerkingsverbanden en dit is 
nog steeds een ‘groeimarkt’.

BOVENBESTuuRLIjKE SAMENWERKING: TRENDS EN  
ONTWIKKELINGEN
Anders dan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is 
bij bovengenoemde initiatieven geen sprake van een wettelijke 
verplichting tot samenwerking. Het gaat bij het inrichten van 
bestuurlijke netwerken en platforms, expertgroepen en shared 
services, etc. om ‘eigen initiatief’ van schoolbesturen in de regio. 
Overigens is het wel zo dat meerdere van deze initiatieven in 
eerste instantie zijn gestimuleerd via pilots en projectsubsidies 
van de overheid.

Met name in het primair onderwijs, waar 
(bestuurlijke) kleinschaligheid wordt 
gekoesterd, lijkt deze ontwikkeling bijna 
onontkoombaar. Onder invloed van auto-
nome ontwikkelingen, bijvoorbeeld leer-
lingendaling (krimp) en onderwijsbeleid, 
naast passend onderwijs, de Wet werk 
en zekerheid, maar ook van de (ervaren) 
‘stille’ bezuinigingen op de bekostiging, 
zoeken schoolbesturen elkaar steeds va-
ker op. Alleen op die manier kunnen zij de 
bestuurlijke kracht en het beleidsvoerend 
vermogen ontwikkelen om de uitdagingen 
van deze tijd aan te gaan.

‘VRIjE’ SAMENWERKING EN  
INTERN TOEZICHT
In dit perspectief terug naar de het 
vraagstuk van de samenwerkingsverban-
den en het intern toezicht. De wetgever 
schrijft ook bij samenwerkingsverbanden 
(met een wettelijke basis) intern toezicht 
voor. De vraag is of bij het intern toezicht 
op deze wettelijke samenwerkingsver-
banden, altijd per definitie sprake moet 
zijn van het model van de Raad van Toe-
zicht. Immers, dit model wordt ook door 
de wetgever niet beschouwd als de ‘one 
size’ die ‘fits all’. In mijn optiek zou de 
vorm van intern toezicht moeten worden 
afgestemd op het aard van de organisatie 
of de samenwerkingsrelatie (het object 
van het toezicht). Behulpzaam hierbij, 
voor mij in ieder geval altijd weer verhel-
derend, is het zogenoemde propeller-
model van Tack c.s. Daarin worden drie 
domeinen onderscheiden, waarop een 
samenwerkingsorganisatie zich richt: 
strategische positionering, collectief 
organiseren en individueel profiteren. Zo 
kunnen besturen bijvoorbeeld:
•  gezamenlijk hun belangen behartigen 

ten opzichte van het lokale bestuur (de 
gemeente) en daarbij gebruikmaken  
van een, al dan niet professioneel on-
dersteunde lobby (strategisch positio-
neren);

Intern toezicht op  
samenwerkingsverbanden
Meerdere malen is bij de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI) aandacht gevraagd voor het toezicht 
op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. jan Gispen 
(lid Evaluatie- en Advies Commissie Passend Onderwijs) uit 
zijn zorgen over het tempo, waarin het interne toezicht bij deze 
samenwerkingsverbanden wordt ingericht. Daarnaast zet hij 
vraagtekens bij de soliditeit van de gekozen inrichtingsvormen van 
intern toezicht. In de repliek van Adriaan Schoch tekent deze bezwaar 
aan tegen het pleidooi van Gispen voor een volledig, in mijn woorden 
‘zwaar opgetuigd’, intern toezicht van samenwerkingsverbanden. 
Daarover is door Gispen vervolgens opgemerkt dat dit ‘mosterd na de 
maaltijd’ is, omdat het intern toezicht van samenwerkingsverbanden 
is verankerd in de onderwijswetten (wpo en wvo).

‘intern toezicht op het 
samenwerkingsverband zou aanvullend 

moeten zijn op het interne toezicht op 
individuele schoolbesturen’
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•   gezamenlijk verantwoordelijkheid ne-
men voor het regionale arbeidsmarkt-
beleid en daarvoor een gemeenschap-
pelijk instrumentarium ontwikkelen 
(collectief organiseren). 

•   een shared service inrichten, bijvoor-
beeld voor gezamenlijke inkoop of 
voor de financiële functie (individueel 
profiteren). 

Evident is dat in het eerste geval, om be-
langenbehartiging en lobby te faciliteren, 
geen aparte rechtspersoon in het leven 
hoeft te worden geroepen, laat staan 
dat dit een object van intern toezicht zou 
zijn. In het laatste geval, de inrichting 
shared service, lijkt een ‘zware’ vorm van 
intern toezicht evenmin noodzakelijk of 
gewenst.
Anders is het wanneer schoolbesturen 
kiezen voor een samenwerkingsrela-
tie, waarin sprake is van het collectief 
organiseren van beleid. Gezamenlijk 
onderwijsbeleid, maar ook arbeidsmarkt-
beleid, raken direct het primaire proces 
in scholen en instellingen; het realise-
ren van het beste onderwijs voor iedere 
leerling of deelnemer. Die kernactiviteit 
verdient goed management en bestuur 
en voorbeeldig toezicht, zonder hiermee 
op voorhand een uitspraak te doen op de 
vormgeving hiervan. (N.B.: Mijns inziens 
is de vorm van een directeur(-bestuur-
der) met een, toezichthoudend, alge-
meen bestuur, in veel van de genoemde 
samenwerkingsvarianten nog steeds 
een adequate invulling van het intern 
toezicht.)

Dan nog zou het interne toezicht op het samenwerkingsverband 
aanvullend moeten zijn op het interne toezicht op de individuele 
schoolbesturen die participeren in het samenwerkingsverband. 
Dat toezicht ziet immers, zoals Schoch aangeeft, ook op de 
samenwerkingsrelatie(s) van het schoolbestuur.
Een, voor mij nabij, voorbeeld zijn de Regionale Transfercentra 
(RTC), onderdeel van het Sectorplan PO. Met cofinanciering van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richten 
samenwerkende schoolbesturen een RTC in, met als (mogelijke) 
onderdelen, een mobiliteitscentrum, een loopbaan- of zelfs een 
vitaliteitscentrum (duurzame inzetbaarheid). Achterliggend doel 
is behoud van werkgelegenheid en het bevorderen van instroom 
van jonge leerkrachten. Dergelijke activiteiten, die schuren aan de 
beleefde autonomie, vragen van schoolbesturen een attitude van 
geven en nemen en een focus op nieuwe kansen en, te beheersen, 
risico’s. Gezien de belangen die met dergelijke intensieve samen-
werkingsvormen zijn gemoeid, is bij het toezicht allereerst de 
interne toezichthouder van het individuele schoolbestuur aan zet. 
Het schoolbestuur zal de deelname aan een samenwerkingsver-
band in veel gevallen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht 
moeten voorleggen. Dit is de formele positie. Mijns inziens moe-
ten Raden van Toezicht de bestuurder(s) proactief aanspreken op 
de relaties met andere schoolbestuurders en andere stakehol-
ders in de regio. Daarbij gaat het om belangen die groter zijn dan 
de som der delen, zoals een goedwerkende regionale (onderwijs)
arbeidsmarkt, om bij dit voorbeeld te blijven. Op die manier maakt 
de interne toezichthouder zijn rol waar als vertegenwoordiger van 
het belang van de ‘morele eigenaren’ en de verbinding met de 
maatschappelijke omgeving van het schoolbestuur.  

Hans Schwartz, senior adviseur CAOP
Neem voor meer informatie contact op met Hans Schwartz via 
hansschwartz@live.nl.

(Dit artikel is eerder in vergelijkbare vorm verschenen in VTOI-
nieuws, tijdschrift van de Vereniging van Toezichthouders in Onder-
wijsinstellingen, nr. 45, pag. 10-11)
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Hoe ervaart u passend onderwijs?
Veel intern begeleiders geven aan dat het vooral een construct 
is, waarmee ze geconfronteerd worden. De verschillende rollen 
die gespeeld worden (ib’er, leerkracht, specialist, directeur, 
zorgcoördinator) met hun verschillende belangen, behoeven 
inspeeltijd. De ib’er, die vanuit zijn rol kiest voor het welzijn 
van het kind, de specialist, die op zijn gebied de focus heeft, de 

directeur die mede naar de financiën 
moet kijken. Dat maakt het moeilijk om 
de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De 
algemene trend van de opmerkingen is 
dat passend onderwijs op zich inhoudelijk 
niet veel nieuws brengt, maar qua struc-
tuur best impact heeft op de werkvloer. 
Sommigen zeggen niets te merken van 
passend onderwijs, anderen ervaren dat 
de ‘druk’ van het moeten houden van 
leerlingen, extra energie en uitdaging 
geeft om er tegenaan te gaan. Natuurlijk 
zijn er mensen die deze druk belastend 
vinden.

Wat is de grootste verandering die op jul-
lie school door passend onderwijs?
Een aantal intern begeleiders spreken 
over de meer prominente rol die de 
ouders nu spelen in het totale verhaal. 
Je gaat samen met de ouders op weg om 
een goede plaats voor het kind te zoeken. 
Anderen zien dat anders en ervaren 
bijvoorbeeld het schoolondersteunings-
team als bedreigend voor ouders, die met 
een overmacht aan deskundigen over hun 
kind moeten praten. Weer anderen zien 
helemaal geen verschil, alleen dat het 
beter gestructureerd is. Nadeel daar-
van is, zegt men, dat het daarom langer 
duurt, voordat alles in kaart is gebracht. 
Het aantal overleggen dat plaatsvindt, 
wordt ook genoemd als verandering. Ook 
onder lestijd en dan wil je bij de kinderen 
zijn. Deels positief, omdat je meedenkt in 
het hele proces en deels negatief, omdat 
het wel veel tijd kost van de leerkracht. 
Een enkeling heeft het over weggegooid 
geld, dat besteed wordt aan projectbe-
geleiders. Ze menen dat zelf net zo goed 
te kunnen. Tenslotte zijn er mensen die 
aangeven dat de financiële druk op de 
schoolleider groot is en dat dit vervuilend 
kan werken op objectieve besluitvorming.

Intern begeleiders over passend onderwijs

Benoem niet alleen de  
plussen, maar ook de minnen
Wat is de impact van het passend onderwijs voor de intern 
begeleider? Direct-redacteur Chris Lindhout sprak diverse intern 
begeleiders om de meningen te peilen aan de hand van vaste vragen 
over de gevolgen van passend onderwijs op de werkvloer.
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Zijn jullie nu in staat leerlingen met een 
aantekening beter op te vangen?
De grootste groep antwoordt dat het ver-
wijzen van leerlingen naar het speciaal 
onderwijs op dezelfde gronden gebeurt 
als voor het passend onderwijs. Het zijn 
vooral de gedragsproblemen die op de 
werkvloer zorg geven en waar uiteinde-
lijk het besluit genomen moet worden te 
verwijzen. Bij doorvragen, geven mensen 
aan dat het opvangen van leerlingen met 
leerproblemen in de loop der jaren een 
stuk beter is geworden en het passend 
onderwijs mede daardoor succesvol is. 
Wel, menen een aantal, is het gevaar 
aanwezig te lang met een kind bezig te 
zijn, alvorens het komt tot een verwij-
zing. Anderen geven juist aan te kort met 
een kind bezig te kunnen zijn, omdat uit 
financieel oogpunt een snelle verwijzing, 
na aanmelding op de basisschool, handig 
is.

Zijn leerkrachten voldoende voorbereid op 
passend onderwijs en hoe is dat gebeurd?
Op die vraag zijn de meningen redelijk 
consistent. Het proces heeft de klas niet 
echt gehaald. Sommige menen dat in de 
stortvloed van vernieuwingen en verbe-
teringen, wel of niet geïnitieerd door de 
overheid, de bovenschoolse laag of de 
school zelf, het proces geen goede plek 
heeft kunnen krijgen. Anders gezegd: 
de leerkrachten hadden genoeg op hun 
bordje en een verhaal van ‘binnenkort 
zullen we met passend onderwijs gecon-
fronteerd worden’, werd voor kennis-
geving aangenomen.
Het idee dat scholing helpt, wordt niet al-
gemeen door de ondervraagden gedeeld. 
Je kunt niet op alle terreinen deskundig 
zijn en jezelf scholen. Een basisschool 
heet niet voor niets basis-school. Wel is 
men van mening dat passend onderwijs 
de voortdurende alertheid op zorgleerlin-
gen versterkt.

Welke voordelen ziet u in passend  
onderwijs?
Vooral de rol van de ouders kwam naar 
voren. Ook het kennis nemen van hoe om 
te gaan met probleemleerlingen was een 

item. Je leert als leerkracht altijd ervan. Je hoorde ook dat het 
labelen van leerlingen minder wordt. Vooral het denken in mo-
gelijkheden in plaats van defecten en tekorten is een voordeel 
dat passend onderwijs (meer) in gang heeft gezet.

Welke tips heeft u om ervoor te zorgen dat passend onderwijs een 
succes kan worden?
Zorg voor gepaste hulp in de groep, is een veelgehoorde kreet. 
Dat ontlast de toch al overbelaste leerkracht. Pas de uren van 
de intern begeleider naar boven toe aan en laat dat niet afhan-
gen van een formatieplaatje of bovenschools decreet. Ook had 
een aantal zorg over de resultaten op de toetsen. Meer leer-

lingen in het basisonderwijs houden, leerlingen met minder 
capaciteiten, kan die scores lager doen uitkomen en daarop 
word je weer afgerekend. Dus als tip: verander de afrekencul-
tuur. Een enkeling opperde om het totale bedrag voor zorgmid-
delen aan de scholen te geven, zodat je geen overkoepelend 
construct in stand hoeft te houden. De schoolleider kan het best 
zelf regelen.

CONCLuSIE
Al met al merk je dat passend onderwijs nog een beste weg te 
gaan heeft. Evaluaties, vooral op werkvloerniveau zijn daarvoor, 
volgens mij, het geijkte middel. Daar gebeurt het. De leerkracht 
is uiteindelijke degene die passend onderwijs tot een succes kan 
maken. Positief is dat het denken over het onderwijs geven met 
het oog op de leerbehoefte van leerlingen een push heeft gehad. 
Kortom: plussen en minnen. Het zou de beleidsmakers sieren 
niet alleen de plussen te benoemen, maar ook met de minnen 
iets te doen. Niet alleen de constructen te bevragen, maar ook 
onderzoek te doen in de klas. Niet alleen het onderwijs te evalu-
eren, maar ook de ouders.  

Chris Lindhout

Benoem niet alleen de  
plussen, maar ook de minnen

‘denken in mogelijkheden in plaats van 
defecten is een voordeel dat passend 
onderwijs in gang heeft gezet’

PRAAT MEE OVER PASSEND ONDERWIjS
Hoe denkt u over passend onderwijs en hoe gaat u hier-
mee om in de praktijk? De redactie van Direct hoort graag 
uw visie. Deel uw verhaal in Direct via redactie@cnvs.nl.
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“Welke dingen ik zeker zou vertellen aan nieuwe 
ouders, die overwegen om hun kind hier op 
school in te schrijven?” Mark, een vader van een 

kind op De Wissel zwijgt even en denkt na. “Ik zou ze vertellen dat 
je kind hier meteen een naam heeft. De eerste keer dat we hier op 
school kennismaakten, viel me al op hoe ze over en met mijn kind 
spraken. Mijn kind wordt hier gezien en gekend. Dat gaf mij als 
vader zo’n warm gevoel.”

PARTNERSCHAP
Partnerschap tussen de school en de ouders is geen doel op zich. 
Het staat altijd in het teken van het goed onderwijs, gericht op de 
groei en de brede ontwikkeling van kinderen. Om die reden zet 
Verus ouderbetrokkenheid hoog op de agenda. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat de school beschouwd kan worden als 

een waardegedreven gemeenschap, een community. Kinderen 
zijn gebaat bij een veilige en stimulerende gemeenschap; hun 
leerresultaten verbeteren en zij kunnen zich op emotioneel, 
moreel en spiritueel gebied evenwichtig ontwikkelen. Partner-
schap tussen de school en de ouders kan hieraan een belang-

rijke bijdrage leveren en op verschillende 
manieren worden ingevuld. Zo kan voor een 
didactische invalshoek worden gekozen 
(ondersteuning van het leren), maar ook 
voor een pedagogische (opvoedingsvragen 
gericht op de persoonsvorming). Daarnaast 
kunnen de school en de ouders samen 
de levensbeschouwelijke identiteit van de 
school vormgeven (het zingevende ‘verhaal’ 
dat kinderen meekrijgen). Steeds meer 
wordt ook maatschappelijk partnerschap 
met ouders onderkend als verrijkend voor 
het goede onderwijs; in dat geval worden de 
talenten, (beroeps)vaardigheden en netwer-
ken van ouders optimaal benut.

SPEL ONDERDEEL VAN TRAjECT
Het gebruik van een spelvorm in een 
proces of een begeleiding heeft verschil-
lende voordelen. Een spel nodigt mensen 
uit tot een actieve inbreng op een veilige 
manier. Waar het voor sommige deel-
nemers aan een groepsgesprek of debat 
soms moeilijk is om zich in het gesprek te 
mengen, komen ze in een spel vanzelf aan 
de beurt. Een spelvorm stimuleert ervaring 
en interactie. Mensen worden uitgedaagd 
buiten hun comfortzone te treden, maar 
dit gebeurt in een kader dat afgebakend is 
door de spelregels en de beeldspraak van 
het spel. Vertellend, verhalend in gesprek 
gaan met elkaar en naar elkaar luisteren 
is erg belangrijk, ook en vooral als het 
gaat over de relatie tussen de school en de 
ouders. Via een spel wordt de narratieve of 
verhalende ruimte, waarin dit gesprek met 
elkaar gevoerd wordt, op een natuurlijke 
manier geopend.

SPELENDERWIjS
Het ganzenbord is een eeuwenoud wijs-
heidspel dat de basis vormt voor het 

Ganzenborden helpt de 
school en de ouders aan 
een goed gesprek
Bij De Wissel, een basisschool voor speciaal onderwijs in 
Oosterhout, heeft eind november een groepje leerkrachten 
en ouders zich verzameld om een spel te spelen rond 
ouderbetrokkenheid. De sfeer in de school is gezellig. In kleine 
groepen, met een gelijk aantal ouders en leerkrachten, neemt 
iedereen plaats rond een ganzenbord. Bij het ganzenbord horen 
vragen over de relatie tussen de school en de ouders. Het spel 
nodigt de school en de ouders uit om met elkaar in gesprek te gaan 
om zodoende een betere partner van elkaar te kunnen zijn.

‘via een spel wordt de narratieve  
of verhalende ruimte op een  
natuurlijke manier geopend’
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Inspiratiespel voor de school en de ouders. 
De bedoeling is dat leerkrachten en ouders 
het spel spelen. De dobbelsteen brengt de 
deelnemers bij verdiepende vragen over 
bijvoorbeeld de onderlinge communica-
tie, het omgaan met conflicten tussen de 
school en de ouders, de waarden die men 
samen wil doorgeven aan kinderen, de 
ouders als maatschappelijke partners; hoe 
kunnen zij de school verrijken, de fysieke 
ruimte van de school; is het uitnodigend en 
voelen ouders zich welkom, waar ouders 
weleens van wakker liggen en het waarde-
ren van elkaars inzet, thuis en op school.
Het spel is onderdeel van een kort traject, 
dat bestaat uit drie stappen. De eerste 
stap is een gesprek met de directie van de 
school. De tweede stap is het spelen van 
het spel samen met ouders en leerkrach-
ten. Tijdens het spel maken alle spelers 
korte notities die, met de informatie uit 
het eerste gesprek, als input dienen voor 
de derde stap, namelijk het formuleren 
van een advies. Daarin wordt duidelijk wat 
de sterke elementen zijn in de huidige 
relatie tussen de school en de ouders en 
worden verbeterpunten, suggesties en tips 
aangereikt.

DOOR ANDERMANS OGEN KIjKEN
De avond bij De Wissel werd een succes en 
de ouders en leerkrachten waren enthou-
siast. Bij het nagesprek gaven zij aan dat 
je zó eens ‘gewoon’ met elkaar in gesprek 
kunt gaan, zonder dat er iets aan de hand 
is, je elkaar en elkaars persoonlijke ver-
haal op deze manier beter leert kennen, 
er begrip, inzicht en mildheid ontstaat, 
doordat je ‘met de ogen van de ander kijkt’, 
het benoemen van verbeterpunten geen 
grimmige sfeer opleverde en er gezamen-
lijk enthousiasme ontstond voor nieuwe 
ideeën of initiatieven, die soms al meteen 
uitvoerbaar bleken, zoals het organiseren 
van een high tea of het ophangen van meer 
gastvrije routebordjes in de school.
Directeur Jacqueline van Dongen van De 
Wissel zei na afloop: “voor een avond als 
deze moet je wel echt de tijd nemen. An-
derhalf uur spelen bleek eigenlijk te kort 
en onze groep had zeker nog een half uur 
door willen en kunnen gaan zonder dat het 
vervelend zou worden. We hadden graag 
nog meer vragen aan bod zien komen, 
zodat het spel zoveel mogelijk oplevert. 

Tegelijkertijd levert het in de relatie ook veel op om zo in gesprek 
te zijn. Wel is het belangrijk dat er een goede sfeer is en dat je 
eerlijk en open bent naar elkaar en niemand afrekent op wat hij 
aandraagt.” Bij De Wissel heeft men al besloten het spel komend 
voorjaar nog een keer te gaan spelen, bij voorkeur met weer 
nieuwe ouders erbij.  

Monica Neomagus, Adviseur Ouderbetrokkenheid en  
Hade Wouters, Adviseur Identiteit van Verus.

MEER INfORMATIE
Voor meer informatie over dit speltraject kunt u terecht bij Monica Neomagus,  
adviseur ouderbetrokkenheid (Verus), via mneomagus@verus.nl of 06 – 518 43 248.



40 februari 2016

Nog voordat ik één fatsoenlijk woord over mijn lippen kon 
brengen, zag ik voor mij een krioelende zee aan jonge 
kinderen, kinderen die alle kanten op bewogen, die 

spontaan begonnen te praten, die (om een lang verhaal aan-
zienlijk korter te maken) nog niet helemaal klaar waren om de 

bühne aan mij te laten. Hulpeloos en reddeloos zocht ik oogcon-
tact met de mensen die ik als volwassenen in de zee voor mij zag 
opdoemen. Naar enig aarzelen zag ik daar toch in de verte een 
reddingsboei. Daar in de verte stond ze, mijn redding. De armen 
nonchalant over elkaar geslagen en totaal in controle binnen 
deze, voor mij, benarde situatie.

Het doet ertoe
Laatst was ik op bezoek in het prachtige Limburg. Los van de 
schitterende omgeving mocht ik, op uitnodiging, op bezoek bij een 
school voor primair onderwijs. Als voortgezet onderwijsman is de 
wereld van het primair onderwijs letterlijk kleiner, dan ik ooit had 
gedacht, maar dat mocht de pret niet drukken. Afgesproken was dat 
ik een korte inleiding zou houden en dat daarna de kinderen naar een 
toneelstukje zouden gaan kijken. Zo gezegd, zo niet gedaan of gegaan.

‘deze ervaring heeft mijn beeld  
van passend onderwijs in  

dertig tellen veranderd’

Het duurde even voordat ze begreep dat ik 
behoefte had aan redding, dat mijn Titanic 
rap ten onder zou gaan in deze zee van 
kinderen. Maar toen ze eenmaal door had 
dat mijn ondergang nog slechts luttele se-
conden nodig had voordat deze totaal zou 
worden, toen gebeurde er iets. Er gebeur-
de iets dat ik nog nooit eerder had gezien. 
Met armen, benen, handen, voeten, lijf, 
leden, mond, oren, ogen en haar hele zijn, 
creëerde zij binnen twee tot drie tikken van 
de klok totale rust. De zee kalmeerde en 
voor mijn ogen richten duizenden ogen zich 
met nieuwsgierigheid richting mij. Deze 
ervaring heeft mijn beeld van passend 
onderwijs in dertig tellen veranderd. Dertig 
tellen die je niet hebt als kinderen wachten 
op een toneelstuk, maar gelukkig bleef 
de juf naast mij staan en hielp mij door dit 
moeilijke moment.
Mijn beeld van passend onderwijs bleek 
permanent veranderd, veranderd van een 
licht cynische ondertoon naar eentje van 
optimisme. Van onmogelijk om deze zee 
te bevaren, tot laten wij gaan varen. Dat 
komt niet zozeer door deze juf, hoewel ik 
met de nodige jaloezie terugkijk op deze 
ervaring, maar meer door de kleine wereld 
waarbinnen ik gast mocht zijn. Deze kleine 
wereld, waarin iedereen,  iedereen kent, 
waar iedereen welkom is, waar de deuren 
openstaan, waar je ook als buitenstaander 
welkom bent, waar ouders de deur plat-
lopen. Platlopen, niet uit boosheid maar uit 
betrokkenheid. Ik ben overstag gegaan en 
een aanhanger geworden van deze kleine 
wereld. Of liever: waarvoor deze kleine 
wereld staat. In de kleine wereld wordt ie-
dereen gezien en erkend in het zijn. Vooral 
ook in het er mogen zijn. Er mogen zijn is, 
wat mij betreft, de essentie van onderwijs. 
Natuurlijk heeft dit ook grenzen, maar die 
grenzen zijn rekbaar en niet per definitie 
vastgelegd in een protocol, werkwijze of 
procedure. In de kleine wereld proberen 
we iedereen er te laten zijn, ertoe te doen. 
In de kleine wereld maken mensen onder-
wijs passend, maar in de grote wereld 
wordt passend onderwijs gemaakt.

Robert Pinter
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Het waarderingskader werd gewijzigd, omdat in 2013 in de 
Tweede Kamer de nota ‘Toezicht in transitie’ is aange-
nomen. Die beleidswijziging heeft als doel een meer 

duurzaam, stimulerend toezicht te ontwikkelen. Echter. In 2015 
is de initiatiefwet van Bisschop et al. aangenomen in de Tweede 
Kamer. Belangrijkste punten zijn de scheiding tussen wettelijke 
deugdelijkheidseisen (beoordeling, consequenties en mogelijkheid 
bezwaar zwak en zeer zwak) en kwaliteitseisen (de adviserende 
rol inspectie) en het functioneren van het zogenoemde ringen-
overleg, waarin CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders participeren. 
Als gevolg van deze initiatiefwet heeft de Onderwijsinspectie de 
waarderingskaders die tijdens onze bijeenkomsten besproken 
zijn, weer gewijzigd. De werkwijze van de inspectie wijzigt in een 
korte periode dus twee keer. De zelfevaluatie van de school blijft 
centraal staan bij het bezoek van de onderwijsinspectie. De be-
langrijkste vragen zijn welke kwaliteit van onderwijs wil de school 
realiseren en hoe willen zij dit laten zien. Dat is het uitgangspunt.

VORMEN VAN TOEZICHT
Wat wijzigt er voor u in de periode van 2016 tot december 2017? 
Er komen twee vormen van toezicht: toezicht op het bestuur en 
toezicht op scholen. In het nieuwe toezicht wordt onderscheid ge-
maakt tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’. De inrichting van het toezicht 
wordt gebaseerd op de twee pijlers waarborgen en stimuleren. 
Beide pijlers worden apart beoordeeld. Er wordt een onderzoeks-
kader (voorheen toezichtskader) ingericht, dat bestaat uit een 
waarderingskader en een onderzoeksplan. Het nieuwe waarde-
ringskader is in december 2015 via een internetconsultatie voor-
gelegd aan het onderwijsveld. Het onderzoekskader wordt in 2016 
aan het onderwijsveld voorgelegd via een internetconsultatie.
Ook de werkwijze verandert. De start van het toezicht gebeurt 
door een expertanalyse op het gebied van kwaliteit en financiën 
door een team van de onderwijsinspectie. De data op het gebied 
van kwaliteit en financiën worden dus gezamenlijk bekeken. De 

Wijziging toezicht  
Onderwijsinspectie 
In 2014 en 2015 hebben CNV Onderwijs en CNV 
Schoolleiders samen met de Onderwijsinspectie 
bijeenkomsten georganiseerd, waar leden en 
niet-leden kritisch hebben gekeken naar de 
conceptstandaarden en de portretten van het 
nieuwe waarderingskader. Deze bijeenkomsten zijn 
goed gewaardeerd.

expertanalyse bestaat uit bureauonderzoek, 
een startgesprek bestuur en het opstellen 
van een onderzoeksplan.
Het onderzoek op bestuursniveau geeft 
antwoord op drie vragen; heeft het bestuur 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs, stuurt 
het bestuur op verbetering daarvan en is het 
bestuur financieel gezond. Over deze drie 
vragen legt het bestuur verantwoording af . 
Er vindt een bestuursgesprek plaats, waarbij 
bijvoorbeeld ook de gmr betrokken wordt. 
Onderdelen van het gesprek zijn de kwali-
teitszorg en de financiën.
De belangrijkste drie vragen voor de school 
zijn of leerlingen genoeg leren, of ze goed 
les krijgen en of er een veilige omgeving is. 
Het bezoek op school wordt afgerond met 
een dialoog over het bezoek en de resultaten. 
Hierover is in Direct, november 2015 een 
artikel gepubliceerd. Er wordt vervolgens 
een rapport opgesteld op bestuursniveau, 
gevolgd door het eindgesprek met het be-
stuur. Het bestuur heeft de mogelijkheid een 
reactie te schrijven. Daarna volgt publicatie 
op het internet. Bij een onvoldoende op be-
stuursniveau dan wel op schoolniveau volgt 
een vervolgtoezicht. Het oordeel zeer zwak 
kan alleen op schoolniveau gegeven worden.
De structuur van het waarderingskader 
omvat vijf kwaliteitsgebieden. Een kwaliteits-
gebied bestaat uit een standaard, toelich-
ting en een verantwoording. Een standaard 
bestaat uit wettelijke voorschriften (leiden 
tot een oordeel) – die de grens onvoldoende-
voldoende bepalen en leiden tot handhaving 
en herstelopdracht – en overige aspecten van 
kwaliteit – (leiden tot bevindingen en uitspra-
ken) en bepalen mede de uitspraak goed en 
leidt niet tot een herstelopdracht. Het nieuwe 
waarderingskader wordt uitgeprobeerd in  
pilotfase tot 2017. 

Myriam Lieskamp
Beleidsadviseur CNV Onderwijs



Zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar ontvang ik een 
scheurkalender. Mijn vrouw doet dat elke jaar trouw en voorspel-
baar. Een kwaliteitseis voor elke leerkracht, voorspelbaarheid. 
Iets waar de politiek zwaar onvoldoende op scoort, maar ja de 
Tweede Kamer en vak K heeft geen inspectie, toch? O ja, toch wel, 
maar dat zijn ze dan zelf. Als het volk het kabinet in de peilingen 
als zeer zwak afschildert, is er niemand die actie onderneemt. 
Straks mogen wij weer stemmen op allerlei partijen die zichzelf 
excellent vinden. Mooi toch?
Die kalender is bijna altijd een exemplaar met mooie en zinvolle 
spreuken en verhaaltjes. Vaak zet het mij aan het denken over dat 
vreemde fenomeen, dat wij kinderen helpen op te groeien voor 
een maatschappij die er nog niet is. 
Het jaar 2032 is gekozen tot een soort ijkpunt en wij mogen alle- 
maal meedenken over hoe het onderwijs er dan uit ziet. Met 
anderen vind ik dat ‘welke kennis en vaardigheid heeft de leerling 
nodig in 2032’ een verkeerde vraag is. Je kunt beter nadenken 
over wat wij willen dat de kinderen nodig hebben. Dat zet aan tot 
denken over idealen en blokkeert het denken over structuren.
In het veld hoor ik zo vaak de opmerking dat ze (het veld) het wel 
anders zouden willen, maar dat het niet anders kan. Als ik dan 
vraag wat ze anders willen, komen er prachtige vergezichten te 
voorschijn. Economiestudenten opleiden tot moreel denkende 
wezens. Politici opleiden met verantwoordelijkheidszin voor de 
maatschappij. Fabrikanten opleiden die naast het ‘gewin’ ook den-

ken aan eerlijke handel. Sporters helpen 
om zonder doping prestaties te leveren. 
Managers scholen die zonder eigen belang 
werken. Burgers begeleiden naar respect-
volle wezens met verantwoordelijkheid 
voor de natuur en de medemens. Kortom; 
vorming in plaats van kennis, gericht op 
verandering in plaats van op instandhou-
ding van het huidige systeem.

“Jongens en meisjes,” sprak de lerares 
van de brugklas, “vandaag gaan we reke-
nen. Het gaat over eerlijk delen.”
“Dat kunnen we al, mevrouw. Hebben we 
bij de kleuters al geleerd”, sprak een iets 
te snel ontwikkelde puber. Hij keek stoer 
om zich heen om te zien of hij de lachers 
op zijn hand had.
“Mooi, kom dan maar eens naar voren,” 
gaf de lerares lik op stuk “en verdeel het 
voedsel van de wereld maar eerlijk over 
de vijf continenten.” Daarbij toverde ze een 
grote kleurrijke cirkel op het smartbord. 
Slenterend en slungelig liep de aange-
sprokene naar voren en tekende met de 
digipen vijf min of meer gelijke delen.
“Klopt dit?” vroeg de juf. Veel vingers 
gingen omhoog. 
Een meisje zei: “Zo zouden we het willen, 
maar zo is het niet.”
“Hoe kun je het wel goed verdelen?”, zei 
de lerares.

Die leerkrachten zouden we moeten 
vormen. Op zoek naar idealen en creatieve 
oplossingen. Van leerlingen dwarsliggers  
maken, critical friends, die zich niet neer-
leggen bij wat is en dat verbeteren (de 
vraag: wat moeten we), maar meegaan om 
de wereld beter te maken (wat willen we).
Ik blijf elke dag een blaadje van de scheur-
kalender halen vol ideaalbeelden, over hoe 
we het zouden willen. De wereld is een 
onvoorspelbaar, maar o zo boeiend proces.

Voorspelbaar?

door Chris Lindhout

column
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Bemoedigen
Nog veel meer dan een wetenschappelijk

geteste didactische methode
die je downloadde van internet

en slimme programma’s 
op Chromebook en iPad,

die leidden tot een hoog resultaat
waardoor een leergrafiek ontstaat

die skyhigh snelt naar excellent
volgens de uitgerekende trend.

Nog veel meer dan dat
heeft het kind behoefte aan:

bemoediging.

Een steuntje in de rug
een ondersteunend woord

een opgestoken duim
en een leerkracht die heeft gehoord

wat jij als kind ongezegd bedoelt.

Terwijl techniek maar tijdelijk is.
IT-programma’s tegen elk kind hetzelfde zeggen 

en op dezelfde manier uitleggen,
neemt bemoediging en een open hart

het kind voor altijd mee 
om moedig in een wereld vol verandering

tegen zichzelf te zeggen: ik ben oké.

Chris Lindhout

Gedicht

Direct 2016 

Direct 2  26 maart 
Direct 3 21 mei 
Direct 4 2 juli

Verschijningsdata

Direct 5 1 oktober
Direct 6 19 november

Meldplicht datalekken geldt 
ook voor scholen
Datalekken moeten gemeld worden bij het College Be-
scherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP omschrijft 
een datalek als volgt: “het gaat om toegang tot of vernieti-
ging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een 
organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organi-
satie.” Een datalek kan een gehackt adressenbestand zijn, 
maar ook een kwijtgeraakte usb met persoonsgegevens. De 
maatregel geldt ook voor scholen en onderwijspersoneel. 
Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor 
de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en 
personeel en ook verantwoordelijk voor een onderwijsme-
dewerker die zijn usb verliest. Een onderwijsmedewerker 
moet dit dus altijd melden bij het bevoegd gezag. Datalekken 
die gemeld moeten worden, zijn alle gegevens die in een 
geautomatiseerd gegevensbestand zijn opgeslagen. Er moet 
sprake zijn van een inbreuk op de beveiliging van persoons-
gegevens, die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige, 
nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsge-
gevens. Het datalek moet u binnen twee werkdagen melden 
bij het CPB. In sommige gevallen moet het ook gemeld 
worden aan betrokkenen. De meldplicht geldt ook voor le-
veranciers die in opdracht van de school persoonsgegevens 
opslaan, verwerken of verzamelen. Wanneer zich bij een van 
uw leveranciers een datalek voordoet, is de school verplicht 
melding te doen. Het is verstandig om deze informatie bij 
iedereen werkzaam op school onder de aandacht te brengen 
en hierover afspraken te maken. 

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

Doe mee aan Direct



Naam+voorl.     M/V

Adres

Postcode

Plaats

Tel.nr. overdag

Tel.nr. ‘s avonds  

Geb.datum                  

E-mail     

Sector waarin je werkzaam bent

   Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische 

incasso. Hiervoor ontvang ik een machtigingsformulier.*

IBAN-rekeningnummer

Datum Handtekening

Naam+voorl.     M/V

Adres

Postcode

Plaats

Tel.nr.        

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


