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directief

Beste collega-schoolleiders,

De nieuwe Direct is, na de themaspecial over passend onderwijs, weer teruggekeerd 
naar het brede scala aan onderwerpen. Lees onder meer een interview met een oud-
inspecteur en artikelen over werkdruk, hoe je een school opzet voor vluchtelingen, 
het onderwijs van de toekomst en doorwerken na de AOW-leeftijd. De redactie heeft 
geprobeerd een mooi en afwissend geheel te maken van onderwerpen die in het 
onderwijs veel aandacht krijgen. 

Graag horen wij uw mening over de thema’s die in deze Direct worden gepresenteerd 
en die wellicht niet worden gepubliceerd, maar die wel de aandacht verdienen. Voor dit 
nummer van Direct wens ik u net zoveel plezier met het lezen, als dat wij van de redactie 
hebben gehad met het maken ervan.

Collegiale groet,

Namens de redactie, Robert Pinter
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3maart 2016
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is bestemd voor leidinggevenden in het primair  
en voortgezet onderwijs en middelbaar 
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korte berichten

CNV Schoolleiders mag één 
exemplaar weggeven van 
het boek ‘Onderzoeksmatig 
leiderschap in het onderwijs’ 
van José van Loo, Chris Zwart 
en Myriam Lieskamp. Dit is 
een nieuw boek uit de serie 
‘Leidinggeven in de Onder-
wijspraktijk’ van uitgeverij 
PICA. In dit boek beschrijven 
de auteurs de noodzaak van 

een onderzoeksmatige hou-
ding van onderwijsmensen in 
combinatie met een cultuur 
van nieuwsgierigheid om 
het leren van leerlingen nog 
beter te ondersteunen. Mail 
uw naam, adres en lidmaat-
schapsnummer naar info@
cnvs.nl plus de titel van het 
boek en maak kans op een 
gratis exemplaar.

Toezichtactiviteiten zijn gericht op afzonderlijke scholen en instel-
lingen (instellingstoezicht – bij toezicht op hoger onderwijs heeft de 
inspectie een andere rol), thema’s in een onderwijssector of stelsel 
(stelseltoezicht) en andere actoren, zoals de kinderopvang en ac-
countantskantoren (tweedelijns toezicht), CvTE, NVAO. De thema’s 
voor 2016 zijn Kwaliteit en continuïteit van opleidingen en scholen, 
Overgangen en schoolloopbanen van leerlingen en studenten, 
Kwaliteit van onderwijspersoneel en schoolleiders, Passend on-
derwijs voor alle leerlingen, Motivatie van leerlingen, veiligheid en 
sociale kwaliteit en Bestuur, financiën en materiële voorzieningen.
De inspectie houdt toezicht op het samenwerkingsverband, VVE 
(peuterspeelzalen en kinderopvang), in het mbo op SBB (hiervoor 
komt een nieuw toezichtkader), B3 scholen (niet door de overheid 
bekostigde scholen), scholen in het Caribisch gebied, scholen via 
NOB en NTC-scholen.
Instellingen moeten zich aan de wet- en regelgeving houden. Bij 
de beoordeling gebruikt de inspectie een interventieladder tot het 
opleggen van sancties of advies aan de minister om de school te 
sluiten. Handhaving vindt plaats op zes thema’s: Controle VOG, 
Zorgplicht passend onderwijs, Leerplicht/voortijdig schoolverla-
ten, Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, Kwaliteit 
van de leraren en Scheiding tussen bestuur en toezicht.
In het jaarwerkplan meldt de Onderwijsinspectie met wie zij 
samenwerkt. Nieuw is hierbij dat, naar aanleiding van de motie 
Ypma, ze samenwerkt met het College Bescherming Persoons-
gegevens, gezien de commotie rondom het verkopen van Cito-
gegevens van leerlingen aan uitgeverijen. De inspectie heeft hier 
een signaalfunctie op basis van signalen van docenten, ouders,  
(g)mr-en over vermeende schending van de privacy.
Tot slot heeft de inspectie een vertrouwensfunctie (WOT, artikel 
6). Het gaat hierbij om meldingen van seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, discriminatie en 
radicalisering in het onderwijs.

Jaarwerkplan 2016

Maak kans op  
‘Onderzoeksmatig leider-
schap in het onderwijs’

Maak
kans!
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Al eerder zijn de waarderingskaders voor 
primair en voortgezet onderwijs, voortge-
zet speciaal onderwijs en middelbaar be-
roepsonderwijs gewijzigd. Deze gaan over 
wat de Onderwijsinspectie onderzoekt. Het 
onderzoekskader 2017 gaat over hoe de 
Onderwijsinspectie het onderzoek uitvoert 
(voorheen toezichtkader). Bij de inrichting 
is onderscheid gemaakt tussen de waar-
borgfunctie en stimuleringsfunctie van 
de inspectie. De waarborgfunctie betreft 
het beoordelen van de basiskwaliteit van 
onderwijs met behulp van deugdelijk-
heideisen. De stimuleringsfunctie betreft 
overige aspecten van onderwijskwaliteit en 
de dialoog die de Onderwijsinspectie met 
het bestuur en de school hierover voert.
Op basis van de waarborgfunctie kan de 
inspectie een voldoende of onvoldoende 
op bestuursniveau geven, waarna altijd 
vervolgtoezicht volgt. Het oordeel ‘zeer 
zwak’ kan de inspectie alleen op school-
niveau geven. De inspectie werkt met twee 
termijnen: een jaarlijkse prestatieana-
lyse van alle besturen en scholen en een 
vierjaarlijks bestuursgericht onderzoek. 
Bij de jaarlijkse prestatieanalyse is de 
vraag of de prestaties van het bestuur en 

de school/scholen risico’s laten zien die 
nadere analyse vragen. De inspectie kijkt 
dan naar de kengetallen: onderwijsresul-
taten, financiële kengetallen, personele en 
materiële kosten, ontwikkeling leerlingen-
populatie, bestuurlijke inrichting, beschik-
bare onderzoeken naar veiligheid en 
resultaten uit tevredenheidonderzoeken. 
Ontdekt de inspectie risico’s, dan kijkt hij 
of een bestuursgesprek moet plaatsvin-
den. Ontdekt hij geen risico’s, dan sluit de 
inspectie de monitor.
In het vierjaarlijks onderzoek staat de 
vraag centraal: ‘zorgt het bestuur voor on-
derwijs van kwaliteit en voert het bestuur 
deugdelijk financieel beheer?’ De inspectie 
beoordeelt het bestuur aan de hand van 
de vragen: heeft het bestuur zicht op de 
onderwijskwaliteit, stuurt het bestuur 
op verbetering daarvan en is het bestuur 
financieel gezond. De inspectie beoordeelt 
de school op de vragen of leerlingen ge-
noeg leren, of ze goed les krijgen en of er 
sprake is van een veilige omgeving.  
Lees meer over het onderzoekskader 2017 
en de nieuwsbrief over de vernieuwing in 
het onderwijstoezicht op  
www.onderwijsinspectie.nl.

Hoe voert de inspectie het onderzoek uit?

Per 1 augustus 2015 is voor scholen uit 
het basis-, voortgezet en speciaal on-
derwijs de wet zorgplicht sociale veilig-
heid ingegaan. Onder sociale veiligheid 
wordt verstaan de sociale, psychische 
en fysieke veiligheid van leerlingen. De 
wet verplicht scholen sociaal veilig-
heidsbeleid te voeren, waaronder 
beleid tegen pesten. De school moet 
jaarlijks met een monitor de veiligheid 
van leerlingen meten. De school is vrij 
in de keuze van het instrument, maar 
het gekozen instrument moet voldoen 
aan de wettelijke eisen. Het moet een 
gestandaardiseerd instrument zijn, dat 
valide en betrouwbaar is en een repre-
sentatief beeld geeft over leerlingen en 
de school.

Er worden ook eisen aan de jaarlijkse 
monitoring gesteld. In de monitor moe-
ten de onderdelen sociale veiligheid, de 
veiligheidsbeleving en het welbevinden 
van de leerlingen opgenomen zijn. Een 
school kan pas goed veiligheidsbeleid 
voeren, als zij inzicht heeft in de feitelij-
ke en ervaren veiligheid en welbevinden 
van leerlingen, is hierbij achterliggende 
gedachte. Het gaat niet alleen om mo-
nitoren. Als er sprake is van een minder 
veilige situatie, is direct actie gewenst in 
het belang van alle leerlingen. De school 
voert dus een actief sociaal veiligheids-
beleid. De school legt het sociale veilig-
heidsbeleid bij een persoon in de school 
neer, die ten minste deze taken heeft: 
hij coördineert onder andere het beleid 

‘tegengaan van pesten’ en fungeert hier 
als aanspreekpunt.
Tot slot stuurt de school de gegevens 
van de monitor en het gevoerde beleid 
(geanonimiseerd) naar de Onderwijs-
inspectie. De inspectie beoordeelt of 
de school zich houdt aan de wet op 
basis van twee vragen: heeft de school 
inzicht in de veiligheid van leerlingen 
en handelt de school als dat nodig is? 
De inspectie beoordeelt het sociale 
veiligheidsbeleid als onvoldoende als 
de school niet monitort, de veiligheids-
beleving van leerlingen onvoldoende is 
en de school geen passende maatrege-
len neemt. Het toezicht op het sociale 
veiligheidsbeleid gaat op 1 augustus 
2016 in.

Wet sociale veiligheid leerlingen in de praktijk

Themadag Primair Onderwijs  

CNV Onderwijs heeft op 20 april een 
themadag georganiseerd in Sint-Mi-
chielsgestel over veranderingen in het 
onderwijs. Wat hebben leerlingen van 
nu nodig om straks goed in de maat-
schappij te kunnen functioneren? Om-
dat de wereld om ons heen verandert, 
komt er veel op het onderwijs af. Nieu-
we regels, leerlingen die op digitaal 
vlak soms verder dan hun leraar zijn 
en ontwikkelingen die elkaar in een 
hoog tempo afwisselen. Op de thema-
dag zoomen we in op de veranderingen 
en leert u uw voordeel ermee te doen. 
Marcoen Hopstaken van Proversie, 
die de kunst van het improviseren laat 
zien, verzorgt de opening. Hierna kunt 
u een van de volgende masterclas-
ses volgen: ‘Meer improvisatie in de 
klas’, ‘Leerstrategieën en actief leren’ 
of ‘Professionele leergemeenschap’. 
Leden nemen gratis deel aan deze 
themadag. Introducés betalen 95 euro 
en niet-leden 195 euro. Kijk voor meer 
informatie en om u aan te melden op 
www.cnvo.nl/podag2.



Leidinggeven
Als leidinggevende wil je de kwaliteit van de school verhogen 
en de medewerkers stimuleren en motiveren. Hoe versterk 
je bijvoorbeeld een cultuur van samen leren, een professio-
nele leergemeenschap of een cultuur van elke dag samen 
een beetje beter? Hoe houd je de werkdruk van je team 
binnen de greznzen, werk je aan betere communicatie of geef 
je uitwerking aan alle nieuwe ontwikkelingen in de school? 
Wij ondersteunen je graag met adviesgesprekken, coaching, 
studiedagen voor jouw team of korte workshops.

Medezeggenschap
Als MR of OR wil je een professionele en serieuze gespreks-
partner zijn. Een Partnerschap met CNV geeft precies de 
ondersteuning die je nodig hebt, zoals actuele kennis, goed 
advies bij lastige situaties of gewoon eens een goed gesprek 
over het verbeteren van de medezeggenschap. Met je vaste 
contactpersoon bij de Academie kun je sparren en alle 
vragen bespreken. Training, advies en Partnerschap: het is 
altijd maatwerk.

De medewerkers van CNV Onderwijs staan dagelijks in contact met onderwijzend en ondersteunend personeel. 

CNV Connectief  Academie is onderdeel van CNV Onderwijs. Wij vertalen de kennis van het onderwijsveld naar 

 trainingen, adviezen en Partnerschappen die MR, OR, schoolmanagement, teams en personeel in het onderwijs verder 

helpen. Door te luisteren, door altijd de juiste expertise in te zetten en door aan te sluiten bij de specifi eke vraag.

Professionalisering
Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan is 
belangrijk. Wij helpen je daarbij. Wil je individueel trainen of 
als team; zeg maar wat, wanneer en hoe. Wil je liever een 
persoonlijke coach? Wij verwijzen je door naar coaches uit 
een landelijke netwerk van onafhankelijke en zelfstandig 
werkende onderwijscoaches voor professionele begeleiding. 

CNV Connectief Academie 
Jouw partner en inspiratie in de school!

Contact CNV Connectief Academie
Wil je meer informatie over ons en onze dienstver lening, 
bel naar 030 751 1747 of stuur een e-mail naar  
infoacademie@cnv.nl. 
Voor meer informatie over trai ningen, coaching of het 
Partnerschap bel naar 030 751 1785 of stuur een e-mail 
naar aanvraagacademie@cnv.nl.
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tegen dit licht te bekijken en te reduceren tot een A4. Dit zal mijn 
komende POP zijn in een niet al te uitgebreid format.
Als we aantoonbaar de juiste zorg bieden, geeft een onderwijs-
inspecteur in het programma ‘De Monitor’ aan, is al die adminis-
tratie niet nodig. Ik denk aan mijn Kwaliteitszorgdocument, de 
Groepsplannen en de Leerlingenjournaals. Ik filosofeer over de 
vraag ‘wat is aantoonbaar?’. Mijn ervaringen met inspectiebezoe-
ken leren mij dat de inspanningen en processen op papier terug te 
vinden moeten zijn.
Staatssecretaris Dekker zegt in hetzelfde programma het geen 
goede zaak te vinden dat er roofbouw wordt gepleegd op onder-
wijskrachten. Dat is een uitspraak om blij van te worden. Heeft de 
staatssecretaris al nagedacht over zijn eigen rol in dit geheel? Ik 
denk onder andere aan de meten is weten-cultuur, het streven naar 
excellentie en de steeds groter wordende taken en verwachtingen 
richting scholen rond maatschappelijke aandachtspunten. Willen 
we werkdruk in het onderwijs terugdringen, dan is er één waarde 
die echt ertoe doet. Deze waarde heet ‘vertrouwen’. Het vertrouwen 

dat onderwijsmensen het beste uit hun kinderen willen halen in een 
breed spectrum. Bezielde mensen met hart voor kinderen en voor 
onderwijs. Dat is tevens hun valkuil en de reden waarom zoveel 
mensen in het onderwijs overuren maken. Het boek ‘De moed van 
imperfectie’ van Brené Brown is wat mij betreft verplichte vaklite-
ratuur voor iedere leerkracht en schoolleider. Het toont leerkrach-
ten en schoolleiders de kunst van het loslaten en het vinden en 
vasthouden van de lach, de zang, de dans in je werk. Met optimisme 
kijk ik naar de toekomst. Mijn plannen op papier worden in ieder 
geval een stuk korter. Ik ga verder bouwen aan vertrouwen met 
mijn team, mijn ouders en mijn kinderen. Samen op weg naar 2020. 
Ik vertrouw erop dat staatssecretaris Dekker meebouwt. Als dat 
niet zo is, mag ik hem bellen volgens ‘De Monitor’.

Een aantal weken geleden heb ik naar het 
programma ‘De Monitor’ gekeken over 
werkdruk in het onderwijs. Herkenbaar 
voor iedere schoolleider, denk ik. Ik her-
ken in elk geval het zoeken naar balans. 
Hoe houd ik de balans tussen aantoonbaar 
de juiste zorg bieden, de werkdrukbe-
heersing van leerkrachten en het laten 
zien dat we als school structureel aan 
kwaliteitsverbetering werken? Als plannen 
geen bijdrage leveren aan de onderwijs-
kwaliteit, mogen we deze van staatsse-
cretaris Sander Dekker achter wege laten, 
hoor ik in het genoemde tv-programma. 
Ik denk aan mijn Scholingsplan, mijn 
Ontwikkelplan, mijn Formatieplan, 
mijn Schoolplan, mijn Schoolgids, mijn 
Activiteitenplan, mijn Ontruimingsplan, 
mijn Risico-inventarisatie, mijn Protocol-
len tegen grensoverschrijdend gedrag, 
mijn School Ontwikkelingsprofiel, mijn 
Verzuimbeleid en mijn Taakbeleid in het 
kader van de werkweek van veertig uur. Ik 
zie mijn verantwoordings documenten LEA 
en Onderwijsachterstandenbeleid richting 
de gemeente. Helpen deze documenten 
echt om de kwaliteit van onderwijs te 
verhogen? Helpen mijn protocollen bij 
probleemsituaties? 
Ik denk aan het boek ‘De moed van de 
imperfectie’ van Brené Brown. In dit boek 
moedigt ze de lezer aan om onder meer 
te kiezen voor authenticiteit, veerkracht 
te ontwikkelen, perfectionisme los te 
laten, te durven vertrouwen op intuïtie en 
te streven naar zinvol werk. Ik heb nog 
niet de moed gevonden om mijn plannen 

Bouwen aan vertrouwen

Yvonne Vaes  Bestuurslid CNV Schoolleiders

CNVStandpunt

‘het toont de kunst van het loslaten en 
het vinden en vasthouden van de lach’

Leidinggeven
Als leidinggevende wil je de kwaliteit van de school verhogen 
en de medewerkers stimuleren en motiveren. Hoe versterk 
je bijvoorbeeld een cultuur van samen leren, een professio-
nele leergemeenschap of een cultuur van elke dag samen 
een beetje beter? Hoe houd je de werkdruk van je team 
binnen de greznzen, werk je aan betere communicatie of geef 
je uitwerking aan alle nieuwe ontwikkelingen in de school? 
Wij ondersteunen je graag met adviesgesprekken, coaching, 
studiedagen voor jouw team of korte workshops.

Medezeggenschap
Als MR of OR wil je een professionele en serieuze gespreks-
partner zijn. Een Partnerschap met CNV geeft precies de 
ondersteuning die je nodig hebt, zoals actuele kennis, goed 
advies bij lastige situaties of gewoon eens een goed gesprek 
over het verbeteren van de medezeggenschap. Met je vaste 
contactpersoon bij de Academie kun je sparren en alle 
vragen bespreken. Training, advies en Partnerschap: het is 
altijd maatwerk.

De medewerkers van CNV Onderwijs staan dagelijks in contact met onderwijzend en ondersteunend personeel. 

CNV Connectief  Academie is onderdeel van CNV Onderwijs. Wij vertalen de kennis van het onderwijsveld naar 

 trainingen, adviezen en Partnerschappen die MR, OR, schoolmanagement, teams en personeel in het onderwijs verder 

helpen. Door te luisteren, door altijd de juiste expertise in te zetten en door aan te sluiten bij de specifi eke vraag.

Professionalisering
Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan is 
belangrijk. Wij helpen je daarbij. Wil je individueel trainen of 
als team; zeg maar wat, wanneer en hoe. Wil je liever een 
persoonlijke coach? Wij verwijzen je door naar coaches uit 
een landelijke netwerk van onafhankelijke en zelfstandig 
werkende onderwijscoaches voor professionele begeleiding. 

CNV Connectief Academie 
Jouw partner en inspiratie in de school!

Contact CNV Connectief Academie
Wil je meer informatie over ons en onze dienstver lening, 
bel naar 030 751 1747 of stuur een e-mail naar  
infoacademie@cnv.nl. 
Voor meer informatie over trai ningen, coaching of het 
Partnerschap bel naar 030 751 1785 of stuur een e-mail 
naar aanvraagacademie@cnv.nl.
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n Nijmegen is een grote opvanglocatie gerealiseerd. Drie-
duizend vluchtelingen verblijven op de tijdelijke noodop-
vanglocatie Heumensoord van het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA). Er zijn op Heumensoord 186 kinderen, die 
jonger zijn dan vijf jaar. Voor hen worden educatieve activitei-
ten georganiseerd op de noodopvanglocatie zelf. Kinderen van 
vluchtelingen hebben volgens internationale afspraken over 
mensenrechten recht op onderwijs. Kinderen van vluchtelingen 
zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig van vijf tot acht-
tien jaar oud. Het gaat in Nijmegen om ongeveer zeshonderd 
leerplichtige leerlingen. 

TWEE MaaNDEN
Een school opzetten voor zeshonderd leerlingen. Een probleem 
dat in Nijmegen op zeer korte termijn moest worden opgelost. 
Schoolbesturen Conexus voor het basisonderwijs en Stich-
ting Scholengroep Rijk van Nijmegen, gemeente Nijmegen en 
Heumen, het COA en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hebben dit voor elkaar gekregen door samen te 
werken naar een gemeenschappelijk doel: onderwijs realiseren 

voor deze groep leerlingen. In twee maanden tijd hebben zij een 
onderwijsvoorziening neergezet in een voormalig, leegstaand 
schoolgebouw, waarop iedereen zeer trots kan zijn.
De school telt 36 klassen, twintig klassen voor het basisonder-
wijs en zestien klassen voor het voortgezet onderwijs. Er is één 
klas waar nieuwe kinderen die nu nog aankomen in Heumens-
oord worden opgevangen. Dit zijn met name leerlingen in de 

leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Er 
komen nog steeds nieuwe vluchtelingen 
aan in de noodopvang van Heumensoord 
en ook deze kinderen gaan vrijwel direct 
naar school. Vanuit deze opvangklas 
wordt gekeken welke groep vervolgens 
geschikt is.

UITEENLOPENDE aCHTErgrONDEN
De achtergronden van de leerlingen zijn 
zeer divers. Sommige kinderen zijn al 
een paar jaar niet naar school geweest. 
Sommige leerlingen hebben zelfs nog 

Het opzetten van een school voor kinderen van vluchtelingen, hoe  
gaat dat in de praktijk? We bespreken de aanpak van een schoolbestuur 
voor het primair onderwijs (Conexus) en een voor het voortgezet 
onderwijs (Stichting Scholengroep rijk van Nijmegen) om op korte 
termijn onderwijs realiseren voor een groot aantal kinderen van 
vluchtelingen.

Hoe zet je een school 
voor vluchtelingen op?

‘een school oprichten voor zeshonderd 
leerlingen in twee maanden tijd’

I
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nooit onderwijs gehad en er zijn ook 
leerlingen die al een flinke onderwijs-
loopbaan achter de rug hebben. Doel in 
Nijmegen van alle betrokken partijen was 
om alle kinderen zo snel mogelijk uit de 
opvangsituatie te krijgen en op school 
een veilige, ontspannen plek te bieden. 
De insteek op de school is dat de leerlin-
gen op de school weer kind mogen zijn.
Hoofddoel is het leren van Nederlands. In 
het primair onderwijs leren de leerlingen 
Nederlands, krijgen ze sport en spel en 
diverse creatieve vakken. De leerlingen 
zijn op leeftijd ingedeeld in kleine groe-
pen van maximaal vijftien leerlingen. In 
het voortgezet onderwijs zijn de leerlin-
gen ingedeeld op niveau van jaren onder–
wijs. Er is een grote groep leerlingen 
in het voortgezet onderwijs die geen of 
alleen basisonderwijs heeft gehad. Deze 
leerlingen zitten in aparte groepen. In het 
voortgezet onderwijs hebben de leerlin-
gen twintig uur per week Nederlands, 

drie uur wiskunde, drie uur sporten, drie uur dramalessen en 
drie uur tekenen. Er worden dertig lesuren van vijftig minuten 
per week gegeven. Na vijf weken krijgen de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs een Nederlandse taaltoets over de stof 
van de afgelopen weken. Vooral leerlingen waarvan Nederlands 
bijvoorbeeld de derde taal wordt, kunnen dan sneller door de 
lesstof heen en daardoor sneller Nederlands leren.
In de hele school zitten jongens en meisjes bij elkaar en er 
wordt waar mogelijk precies hetzelfde gewerkt als in het 
reguliere basis- en voortgezet onderwijs met één uitzondering 
bij het voortgezet onderwijs: de twintig uur Nederlands worden 
gegeven in hetzelfde lokaal door dezelfde docent.

”ZE WILLEN ZO graag Naar SCHOOL”
Het onderwijs aan deze kinderen is moeilijk en intensief, maar vooral ook 
dankbaar. Mini Veldmaat, docent voortgezet onderwijs groep analfabeten: “Het 
vraagt van mij creativiteit, doorzettingsvermogen en veel geduld. De leerlingen 
willen allemaal zo graag naar school. Ze zijn zo blij dat ze Nederlands leren, 
kunnen sporten en de gebeurtenissen verwerken. Dat maakt het werken met 
deze kinderen wel heel dankbaar.”
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ministerie van OCW om in het voortgezet 
onderwijs te werken. De basisschool heeft 
een directeur en drie onderwijscoördina-
toren. In het voortgezet onderwijs is er een 
directeur aangesteld. Er zijn verschillende 
sessies georganiseerd om personeel voor 
deze school te selecteren. Personeel wordt 
begeleid en ondersteund in het verzorgen 
van het onderwijs.

OUDErParTICIPaTIE
De ouders van de leerlingen worden ook 
betrokken bij het onderwijs. Zo hebben alle 
ouders in kleine groepen kennis gemaakt 
met de school en met de leraren. Zij heb-
ben tijdens de bijeenkomst ook uitleg ge-
had over hoe het Nederlandse onderwijs-
systeem in elkaar zit. De leerlingen komen 
iedere ochtend met vier dubbeldeksbussen 
naar de school vanaf de noodopvangloca-
tie Heumensoord. Ouders begeleiden de 
leerlingen op de heen- en terugreis. In de 
noodopvanglocatie Heumensoord is per 
groep bungalows (village) een onderwijs-
coördinator aangesteld, die ervoor zorgt 
dat alle leerlingen op tijd bij de bus zijn, 
er geen verzuim plaatsvindt en die diverse 
zaken op elkaar afstemt. Ouders kunnen 
bij de onderwijscoördinator terecht met 
vragen en problemen. Leerlingen moeten 
naar school, net als Nederlandse leerlin-
gen. Schoolverzuim is dus niet toegestaan. 
Ouders en leerlingen worden aangespro-
ken als er toch verzuim is.
Door deze aanpak krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid om in Nederland te aarden, 
tot rust te komen en te bouwen aan zich-
zelf.

SaMENWErKINg
In dit artikel laten we zien dat samen-
werking van alle partijen en een gemeen-
schappelijk doel voorwaarden zijn om een 
oplossing te zoeken voor het onderwijs aan 
de kinderen van vluchtelingen in Neder-
land. We hopen dat u hiermee een beeld 
heeft gekregen, hoe u het zou kunnen 
aanpakken en hoe een tijdelijke school-
locatie voor vluchtelingenkinderen kan 
worden ingericht. Meestal gaat het om een 
permanente schoollocatie of de opvang van 
kinderen van asielzoekers in een reguliere 
school. Heeft u vragen? Mail dan naar 
m.lieskamp@cnv.nl.

Myriam Lieskamp 
Beleidsadviseur CNV Onderwijs

gEBOUW EN INrICHTINg
De school is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Picto-
grammen en allerlei tekeningen zorgen ervoor dat de leer-
lingen weten waar zij alles kunnen vinden. Voor het primair 
onderwijs zijn gekleurde lijnen op de vloer aangebracht: geel 
voor de onderbouw, rood voor de middenbouw en blauw voor de 
bovenbouw, zodat de leerlingen de weg kunnen vinden naar hun 
eigen deel van het gebouw. In de hele school wordt gewerkt met 
het Total Pictogram Response-programma. De basis van het pro-
gramma is dat er met behulp van pictogrammen of door middel 
van voordoen en nadoen altijd een respons van de leerling moet 
plaatsvinden. Er wordt in de school waar mogelijk alleen Neder-
lands gesproken.
Ook qua inrichting is de school heel bijzonder. Het complete 
meubilair, lesmateriaal, borden en sportmateriaal is verza-
meld door beide besturen bij andere scholen in Nijmegen. Voor 
het primair onderwijs zijn wel nieuwe taal en rekenmethodes 
aangeschaft.

PErSONEEL
Er zijn honderd leraren aangesteld. Een grote groep leraren 
komt vanuit beide besturen. Beide besturen hebben al hun 
personeel in de gelegenheid gesteld op deze school te komen 
werken tot juni 2016 (dan gaat de opvanglocatie Heumensoord 
weer dicht en worden de leerlingen in principe onder gebracht 
in reguliere opvangcentra met daaraan vrijwel altijd gekoppelde 
internationale schakelklassen). Deze leraren worden op hun 
eigen school door andere leraren vervangen. Ook zijn er leraren 
geworven via het participatiefonds en via het UWV. In het voort-
gezet onderwijs zijn ook leraren aangesteld met een oplei-
ding pabo. Zij hebben tijdelijk toestemming gekregen van het 

‘door deze aanpak krijgen leerlingen 
de mogelijkheid om te aarden, tot rust 

te komen en te bouwen aan zichzelf’

”LEErLINgEN WEEr EEN VEILIgE STrUCTUUr KUNNEN BIEDEN”
Roos Peters, coördinator van de middenbouw primair onderwijs op de school 
Heumensoord: “Werken met kinderen met een bijzondere achtergrond is mijn 
passie. Op de nieuwe Heumensoordschool werk ik als coördinator van de mid-
denbouw; meedraaien in de groepen, zorgleerlingen begeleiden, leerkrachten 
ondersteunen en coachen, contacten onderhouden met het COA, zijn zo een 
aantal van mijn taken. De leerlingen weer een veilige structuur kunnen bieden 
in een rijke en uitdagende leeromgeving, dat is waarvoor ik sta. Om dit samen 
met een team te mogen doen, dat ontzettend gemotiveerd en betrokken is, is 
een cadeautje. Ik geniet iedere dag weer als de bussen aan komen rijden en ik 
de stralende ogen en lachende snoetjes van de kinderen zie.”
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ok als u de visie van Rotmans niet deelt, zal de onder-
stroom u niet ontgaan zijn die steeds meer naar buiten 
treedt, een duidelijk beeld van verandering. Zichtbaar 

onder meer in het project ‘Onze nieuwe School’2 in Amsterdam, 
waarbij hele nieuwe schoolontwerpen een kans krijgen zich 
waar te maken. Met als prachtig voorbeeld onder meer Laterna 
Magica3 op IJburg.
Het werk van de commissie Schnabel rondom Onderwijs2032 
duidt ook op een uitnodiging het onderwijs met nieuwe ogen te 
bekijken en daarin niet alleen wijzigingen aan te brengen, maar 
er vanuit hele nieuwe invalshoeken naar te kijken. Mogelijk doet 
u dat al, mogelijk zijn bij u in school prachtige vernieuwende ini-
tiatieven gaande, die zorgen voor inspiratie en nieuw elan. Of mo-
gelijk merkt u dat het niet meevalt om de mooie plannen concreet 
werkelijkheid te laten worden. In elk geval, hoe men ook ernaar 
kijkt, de discussie rondom onderwijs is stevig in gang gezet.

aaNPaK
De keuze voor een nieuwe aanpak gooit het oude patroon 
overhoop. Het systeem zoals we het altijd kenden en nog steeds 
kennen, voelt vertrouwd. Nieuwe dingen roepen ook altijd veel 
vragen op. Misschien roept de hele vernieuwing en verandering 
wel veel vragen bij u op. Wat betekent nu concreet: de leerling 
centraal? Wat komt daarbij kijken? Zijn er ook nog andere ma-
nieren? Welke rol moet ICT spelen? Op welke manier besteden 
we het beste echt goede aandacht aan burgerschap? Hoe pas 
ik mijn professionele personeelsontwikkeling aan op mogelijke 
veranderingen?

THINKINg LaBS
Twee jaar geleden bedacht professor Joseph Kessels van de 
TU Twente het concept Thinking Labs. In alle eenvoud toch zeer 

doeltreffend. Je ontmoet elkaar rondom 
een onderwerp, wisselt daarover kennis 
en ideeën en gedachten uit. Ook aanwezig 
is een deskundige met wie de aanwezigen 
in gesprek gaan en aan wie men vragen 
kan stellen. In veel gevallen een weten-
schapper, maar het kan ook iemand zijn 
met een andere achtergrond.
Kom onze proefbijeenkomst bij wonen. 
Graag peilen we de interesse en plannen 
vervolgens een datum. Heeft u belang-
stelling om deel te nemen aan deze 
Thinking Lab? Mail dan naar info@cnvs.
nl. Het onderwerp is: Bildung. Wat geven 
we onze leerlingen mee aan persoonlijke 
vorming? Het is een actueel onderwerp, 
gelet op de ogenschijnlijk steeds groter 
wordende kloof tussen verschillende 
bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Als 
deskundige is aanwezig emeritus profes-
sor Eugène Sutorius van de Universiteit 
van Amsterdam en medeoprichter van de 
Bildung Academie.

Sandra Verbruggen

1.  Rotmans, J. (2014) Verandering van Tijdperk, 

Nederland kantelt. Boxtel: Aeneas

2. www.onzenieuweschool.nl

3. www.obslaternamagica.nl

Dat het onderwijs in beweging is, hoef ik u niet te vertellen. 
Niet alleen ziet en hoort u het dagelijks om u heen, ook 
kranten en televisieprogramma’s besteden er zeer regelmatig 
aandacht aan. Dat het onderwijs aan diepgaande verandering 
toe is, horen we onder meer van professor Jan rotmans van 
de Erasmus Universiteit rotterdam. Hij plaatst de verandering 
in een groter kader en stelt dat de tijd waarin we nu leven, 
te vergelijken is met het einde van de negentiende eeuw. 
De crisis die al een aantal jaren een rol speelt, is niet alleen 
financieel, maar moet toch vooral moreel geduid worden, stelt 
hij in zijn boek ‘Verandering van Tijdperk, Nederland kantelt’1. 
Bovendien speelt de transitie niet alleen in het onderwijs, 
maar in de hele maatschappij.

Uitnodiging Thinking Labs

Tijden veranderen

O
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e rechter oordeelde dat er vanuit het schoolbestuur geen 
sprake was van opgedragen overwerk aan de docente. 
Ook heeft het schoolbestuur gehandeld, zoals dat van 

een goede werkgever verwacht mocht worden. Deze had na-
melijk volgens de in de cao vastgelegde regels en procedures 
een taakbeleid vastgesteld en in het toedelen van de individuele 
jaartaak voor alle docenten dit vastgestelde taakbeleid correct 
toegepast.
Naar het oordeel van het hof kan niet van een werkgever worden 
verlangd, dat deze werkt met een per docent gedifferentieerd 
taakbeleid. Bij een algemeen geldend taakbeleid kunnen zich 
verschillen voordoen ten aanzien van de individuele werkdruk 
van docenten. Daarbij kunnen persoonlijke omstandigheden 
(waarop de werkgever geen invloed heeft) ook een rol spelen. 
Ook kon de docente niet aannemelijk maken dat zij in verge-
lijking tot haar collega’s te zwaar is belast binnen de aan haar 
opgedragen taken binnen haar individuele jaartaak.

De docente voerde ook nog aan dat het schoolbestuur gelden 
zou hebben overgehouden, die via de begroting bestemd waren 
voor besteding aan formatieve inzet. Dat zou naar haar percep-
tie breed geleid hebben tot een toegenomen werkdruk bij alle 
docenten. De rechter oordeelde dat van structurele, collectieve 
onderbezetting geen sprake was in de jaren die betrekking 
hadden op dit geding in hoger beroep. De rechter stelde verder 
vast dat over de betreffende begrotingsjaren de MR steeds een 
positief advies had afgegeven met betrekking tot de door het 
schoolbestuur voorgelegde begrotingen. Ook wijst de rechter 
de eis af om het taakbeleid door een onpartijdige deskundige te 
laten beoordelen. Met het toewijzen van die eis zou het school-

bestuur hebben moeten bewijzen dat 
de opgedragen werkzaamheden binnen 
de genormeerde uren uit te voeren zijn. 
Deze omgekeerde bewijslast was in de 
ogen van de rechter niet relevant. De ge-
hanteerde normen binnen het taakbeleid 
worden niet toegepast als absolute nor-
men, maar als richtlijnen bij het verdelen 
van alle taken.
Het vonnis sluit af met: “Nu de grieven 
stranden, zal het hof komen tot bekrach-
tiging van het vonnis van de kantonrech-
ter. [appellante] zal, als de in het ongelijk 
gestelde partij, worden veroordeeld in de 
kosten in hoger beroep.”

ErKENNINg
Schoolbesturen én docenten kunnen 
tevreden zijn over deze uitspraak in 
hoger beroep. Deze uitspraak neemt 
veel onrust en onzekerheid weg van 
de werkvloer. Immers heeft de rechter 
geoordeeld dat met datgene wat in de cao 
overeengekomen is, er op een evenwich-
tige en eerlijke manier het werk verdeeld 
kan worden over alle docenten die binnen 
de school werkzaam zijn. De uitspraak 
maakt ook duidelijk dat wanneer een 
werkgever zich aan de (cao-)regels houdt 
en deze consequent toepast in de richting 
van alle medewerkers, hij zich een goed 
werkgever toont.
Wat verder nog opvallend is binnen 
de uitspraak van het Gerechtshof Den 
Haag is de zinsnede: “Het hof wil aan-
nemen dat werkdruk een thema is in het 
voortgezet onderwijs, maar in dit geding 
kan en zal het hof alleen oordelen over 
de [appellante] betreffende individu-
ele situatie en de daarop gebaseerde 
vordering.”
Die uitspraak kan zowel naar school-
besturen als naar docenten toe als een 
erkenning opgevat worden met betrek-
king tot de ingewikkeldheid om met een 
structureel verschralende bekostiging 
(lumpsum) een schoolorganisatie voor 

Binnen het voortgezet onderwijs is in januari 2016 met belangstelling 
gekeken naar de uitspraak in het hoger beroep inzake de geëiste 
uitbetaling van overuren aan een docente. Zou de rechter in het 
hoger beroep meegaan in haar eis om de door haar berekende 
overuren uitbetaald te krijgen of zou deze oordelen dat er geen 
sprake was van door de werkgever opgedragen overwerk, maar dat 
deze het taakbeleid correct had toegepast? Daarnaast was de vraag 
of het schoolbestuur zich als een goede werkgever had opgesteld.

Werkdruk? Ja, het is druk  op het werk…

‘deze uitspraak neemt veel onrust en 
onzekerheid weg van de werkvloer’

D
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voortgezet onderwijs zo in te richten en te 
laten draaien dat de vereiste onderwijs-
resultaten behaald kunnen worden, zon-
der de medewerkers daarin te moeten 
overvragen.
De rechter oordeelt ook dat het in de 
praktijk, hoe goed het schoolbestuur, de 
schoolleiding, de MR en de medewerkers 
hun best doen de verschillende taken 
evenwichtig en eerlijk te verdelen, het 
niet te voorkomen is dat er situaties ont-
staan, waarin docenten een gevoel van 
overbelasting ervaren. “Daarbij kunnen 

bijzondere persoonlijke omstandigheden ook een rol spelen.”
Deze uitspraak onderstreept nog eens dat schoolbesturen en 
docenten er verstandig aan doen om voortdurend de werk-
baarheid van de in het taakbeleid afgesproken manier van het 
verdelen van de taken kritisch te volgen. Het is hun gezamen-
lijke belang om het werk zo goed mogelijk over alle docenten 
te verdelen. Werkgever en werknemer hebben beiden geen 
belang erbij dat een docent onder de werkdruk zou bezwijken. 
Docenten moeten vooral met de schoolleiding in gesprek gaan 
en blijven, wanneer ze denken te veel druk te ervaren bij het uit-
voeren van hun taken. Maak in dat gesprek niet alleen de taken 
en ervaren werkdruk bespreekbaar, maar ook de persoonlijke 
omstandigheden van de betreffende docent.

Werkdruk? Ja, het is druk  op het werk…
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gecompenseerd met gelden om jonge 
docenten langer te kunnen vasthouden, 
maar deze middelen stellen de scholen 
niet in staat om docenten voor de langere 
duur vast te leggen. 
Voor scholen in krimpgebieden speelt 
daarin ook nog mee de ‘dynamiek’ van 
de Wet werk en zekerheid. Een wet die 
bedoeld was om de rechtspositie van 
medewerkers te verbeteren, door eerder 
naar een vast contract te kunnen gaan, 
zorgt juist ervoor dat de tijdelijke mede-
werker nu na één jaar al weer ontslag 
krijgt in plaats van na twee jaar. School-
organisaties in krimpregio’s doen van al-
les eraan om hun flexibele schil op niveau 
te houden.
Docenten ervaren werkdruk. Het is 
belangrijk de oorzaken daarvoor zoveel 
mogelijk te achterhalen en te proberen 
er in gezamenlijkheid goede oplossingen 
voor te bedenken. Werkdruk is natuurlijk 
niet het exclusieve ‘voorrecht’ van de 
docent. Het is gerechtvaardigd om hier 
aan het slot van dit verhaal op te merken 
dat werkdruk, te hoge werkdruk ook 
door onderwijsondersteunend personeel, 
schoolleiders en bestuurders ervaren 
wordt.
Er worden straks vanuit de bijeenkom-
sten van de VO-raad vast goede maatre-
gelen bedacht om de te hoge werkdruk 
aan te pakken. Slimme maatregelen die 
geen extra investeringen vragen. Maar er 
zullen ook noodzakelijk geachte maat-
regelen bijzitten, waarbij de portefeuille 
getrokken moet worden. In dat geval is 
onze regering aan zet. Gelukkig heeft 
de partijleider van de PvdA, Diederik 
Samson, het voortouw al genomen met 
de aankondiging dat het onderwijs de 
komende jaren fors geld erbij moet 
krijgen. De huidige onderwijsbegroting 
laat een bedrag van 34 miljard zien. Met 
de uitspraak van Samson op zijn partij-
congres betekent het dat het onderwijs 
bij het waarmaken van die uitspraak er 
10 miljard bij krijgt en de begroting voor 
onderwijs daarmee in 2017 uitkomt op 44 
miljard. Belofte maakt schuld. Het is nu 
nog steeds druk op het werk, maar het 
wordt anders. Werk aan de winkel.

Fokke Rosier

Veel (jongere) docenten met kinderen of zorgtaken maken een 
strakke afstemming tussen werk- en thuistaken. Wanneer dat 
ertoe leidt dat een docent bijvoorbeeld 0,8 fte aan taken in 0,7 
fte aan tijd probeert weg te zetten, moet dat wel tot hoog erva-
ren werkdruk en overbelasting leiden. Of perfectionistisch inge-
stelde docenten die veel tijd in een deeltaak steken, waardoor 
andere onderdelen van het takenpakket in het gedrang komen 
en zij het gevoel krijgen vast te lopen in het werk. Of docenten 
die na een korte lesdag vroeg naar huis gaan en het ’s avonds 
toch niet kunnen opbrengen de opgenomen vrije tijd weer in te 
halen.
Een jaartaak van 1.659 klokuren verdelen over veertig werk-
weken, betekent dat de docent 41,5 klokuren per week moet 
werken om de overeengekomen taken uit te kunnen voeren. 
Dat lijkt veel. Aan de andere kant zit er in die overeengekomen 
jaartaak nog wel ruimte. Lang niet alle geprogrammeerde les-

sen binnen de jaartaak worden daadwerkelijk gegeven. Door 
studiedagen – die net als de uren voor andere taken ook al 
meegenomen zijn in de klokuren binnen de jaartaak – rappor-
tenvergaderingen, leerlingbesprekingen, projectdagen, toets-
weken en roosterwijzigingen vallen er over het hele schooljaar 
genomen veel lessen uit. Het gaat dan niet alleen sec om de in 
klokuren uitgedrukte lessen, maar ook om de daarmee samen-
hangende tijd voor voorbereiding en nawerk (de zogenoemde 
opslagfactor).
Het programma Zembla besteedde ook ruim aandacht aan de 
ervaren werkdruk in het voortgezet onderwijs. Zembla stelde 
vast dat een op de vijf docenten verschijnselen van een burn-
out laat zien. Volgens Zembla veroorzaken volle klassen en een 
hoog aantal lesuren per docent mede de hoge werkdruk.
De VO-raad vindt die signalen ook zorgelijk en wil proberen een 
plan van aanpak te maken om wat aan de werkdruk te doen. 
Door het hele land worden ruim twintig bijeenkomsten belegd, 
waarin de VO-raad als koepelorganisatie van werkgevers in 
gesprek gaat met docenten, schoolleiders en bestuurders. De 
input van die bijeenkomsten wordt gebruikt om een pakket 
maatregelen te bedenken, dat ruimte gaat bieden aan docenten 
en daarmee de werkdruk gaat verlagen.

COMPENSaTIE
Uit de in Zembla gegeven informatie blijkt ook dat het onder-
wijs de afgelopen jaren door achterblijvende compensatie van 
stijgende kosten (indexering) veel minder te besteden kreeg en 
daardoor met minder formatieve inzet alle taken moest uitvoe-
ren. Tussen 2010 en 2012 ging daardoor ongeveer tweeduizend 
fte verloren. In 2013 werden de scholen daarvoor enigszins 

 ‘Maak niet alleen taken en ervaren 
werkdruk bespreekbaar, maar ook 

persoonlijke omstandigheden’
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Er zijn van die begrippen die opeens 
opvallend vaak voorbij komen. Neem 
het begrip ‘professionele ruimte’ – hoe 
vaak hoor je dat niet genoemd, of beter 
geclaimd worden. Want inderdaad, het 
is met ‘professionele ruimte’ net als 
met ‘vertrouwen’: als men het erover 
heeft, is het er meestal niet. Of in een 
te beperkte mate. Het noemen is vooral 
een indicatie van zijn afwezigheid. Of 
dat er iets wringt. Spreken over profes-
sionele ruimte gebeurt altijd in situaties, 
waarin de professional en diens mana-
ger tegenover elkaar staan. De manager 

die beheert of beheerst, de professional 
die zijn vak uitvoert. Die twee functies 
(professional versus manager) vertonen 
een permanente neiging tot schuren. 
Dit neemt niet weg dat als iets vaak 
genoemd wordt, dit niet automatisch wil 
zeggen dat iedereen hetzelfde ermee 
bedoelt.
Wat is ‘professionele ruimte’? Ik noem 
twee veelgehoorde betekenissen. De 
eerste verwijst naar de mogelijkheid om 
je eigen werk zelf in te delen. Profes-
sionele ruimte als een soort arbeids-
voorwaarde. Als de prestatie maar wordt 
geleverd. Wanneer en waar het werk 
wordt uitgevoerd, is aan de professional. 
Het systeem van kwaliteitszorg bewaakt 
de kwaliteit ervan. De tweede beteke-
nis is die van de dingen kunnen doen, 
zoals ze vanuit professionele maatstaven 
gedaan dienen te worden, ook in indivi-
duele gevallen – zelfs als dit ingaat tegen 
bepaalde afspraken. De vrijheid dus om 
dat wat jou tot een vakman of vakvrouw 
maakt, te kunnen inzetten in individuele 
situaties. De eerste betekenis heeft, 
inderdaad, de status van een arbeids-
voorwaarde. De tweede betekenis van 
het woord ‘professionele ruimte’ gaat 

niet over de materiële condities, waarin het werk wordt uitge-
voerd, maar over het werk zelf. Dit appelleert aan de behoefte 
om vakmanschap te kunnen leveren.
Niet alleen een onderwijsgevende heeft behoefte aan vrijheid om 
binnen het eigen domein te kunnen beslissen in het belang van 
het individuele kind. Ook schoolleiders, bestuurders en interne 
toezichthouders hebben een eigen domein, waarin ze in vrijheid 
moeten kunnen en willen handelen. Anders gezegd, in de hele 
keten van de onderwijsorganisatie is er behoefte aan ruimte. 
Vandaar de prangende vraag: als iedereen behoefte heeft aan 
ruimte, waarom is die er dan niet? Waarom is er dan zo vaak de 
frustrerende ervaring beslissingen te moeten nemen, die ingaan 
tegen de persoonlijke en beroepsgroep eigen professionele 
maatstaven? Waarom is er zo vaak die ervaring van een tekort 

aan ruimte, waardoor er geen verschil gemaakt kan worden? Om 
nog maar te zwijgen over de vele creativiteitdodende missiven die 
groepen elkaar aandoen. We kunnen nu eindeloos zoeken naar 
oorzaken en modder gaan gooien naar degene die beperkingen 
oplegt. We kunnen ook kijken naar verstandige inzichten, die 
helpen om te realiseren waaraan iedereen behoefte heeft.
Mogelijk helpen twee inzichten ons verder. Het eerste is dat het 
in de keten van de onderwijsorganisatie van groot belang is dat 
iedereen trouw blijft aan de eigen verantwoordelijkheid. Noem 
het: zich toelegt op rolvast gedrag. Voor interne toezichthouders 
bieden de taken en verantwoordelijkheden uit de statuten daar-
voor een goede basis. Laat statutaire werkwoorden als goed-
keuren en toezichthouden hun werk doen en er zal weinig vrees 
zijn voor roloverschrijdend gedrag. Zo zijn er ook functiegerela-
teerde werkwoorden te benoemen voor de andere schakels in 
de keten. Kijk maar naar beroepsstandaarden. Als iedereen doet 
wat hij doen moet, is er al veel gewonnen en daarmee ruimte 
gecreëerd.
Het tweede inzicht is dat professionele ruimte niet moet worden 
geclaimd, maar jou wordt geschonken. Je ontvangt dus op 
voorhand ruimte om je werk goed te kunnen doen en om je 
verantwoordelijkheden voor precies jouw waardevolle bijdrage 
te kunnen leveren.
Managers zeggen altijd moeite te hebben met loslaten, terwijl 
ze helemaal niet hoeven te leren om los te laten – in plaats van 
zekerheid en beheersing los te laten, mogen zij ruimte schen-
ken. Wie kan daar nu tegen zijn?

Harm Klifman

Ruimte in de keten



16 maart 2016

vraag & antwoord

Doorwerken na de aOW-leeftijd?

Voor wie niet wil doorwerken tot de nieu-
we AOW-leeftijd is er de mogelijkheid om 
vanaf zestig jaar het ABP KeuzePensioen 
geheel of gedeeltelijk te laten ingaan. Op 
het Uniform Pensioenoverzicht dat alle 
werknemers jaarlijks ontvangen staat 
hoe hoog het pensioen op AOW-leeftijd 
zal zijn. Wordt het pensioen eerder 
opgenomen, dan is het pensioen onge-
veer 3,5 procent lager voor elk jaar dat 
de werknemer eerder met pensioen gaat 
dan de AOW-leeftijd. Daarnaast wordt het 
pensioen ook lager, doordat de opbouw 
van het pensioen eerder stopt, dan bij het 
bereiken van de AOW-leeftijd. Dat lagere 
pensioen geldt uiteraard levenslang. Het 

is dus belangrijk om vooraf goed inzicht 
te hebben in de hoogte van het pensioen.
Als een werknemer vóór het bereiken 
van de AOW-leeftijd al met pensioen 
gaat, dan kan hij het ABP-pensioen in de 
periode tot het bereiken van de AOW-
leeftijd tijdelijk verhogen. Dat leidt echter 
wel tot een lager ABP-pensioen vanaf de 
AOW-leeftijd.

DOOrWErKEN Na aOW-LEEfTIJD
De cao bepaalt dat een arbeidsover-
eenkomst eindigt op de eerste van de 
maand die volgt op de maand, waarin de 
AOW-leeftijd wordt bereikt. Van iemand 
voor wie in september 2016 de AOW 

ingaat, eindigt de arbeidsovereenkomst 
op 1 oktober. Daarvoor is geen opzeg-
ging vereist. Doen de werkgever en de 
werknemer niets, dan is de arbeidsover-
eenkomst dus automatisch beëindigd. 
Normaliter zal de werkgever echter tijdig 
aangeven, dat de arbeidsovereenkomst 
gaat eindigen en dat de werknemer er 
verstandig aan doet om zijn ABP Keuze-
Pensioen aan te vragen. Het is geen 
automatisme dat het ABP KeuzePensioen 
ingaat, als de arbeidsovereenkomst bij 
het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt. 
Voor werknemers met recht op een 
voorwaardelijk pensioen is het echter 
wel van belang om tenminste een deel 
van het pensioen te laten ingaan, zodra 
de arbeidsovereenkomst eindigt. Anders 
vervalt het recht op het voorwaardelijke 
pensioen.
Als de werknemer en werkgever het 
daarover samen eens worden, kan een 
werknemer ook na het bereiken van de 
AOW-leeftijd blijven werken. Dat kan op 
twee manieren. De arbeidsovereenkomst 

Veel werknemers hebben moeite met de verhoging van de aOW-leef-
tijd. Wie geboren is na 1953, krijgt pas vanaf 67 jaar aOW.  Een ver-
dere verhoging van de aOW-leeftijd is voor werknemers die geboren 
zijn na 1954 niet uitgesloten. Toch zijn er ook steeds meer mensen 
die na de aOW-leeftijd willen doorwerken. Wat zijn de spelregels van 
pensioen en doorwerken?
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In deze situatie geldt ook weer dat de 
werknemer gewoon pensioen opbouwt. 
Ook als de werknemer besloten heeft 
bij het bereiken van de AOW-leeftijd het 
ABP KeuzePensioen te laten ingaan, 
bouwt hij over de nieuwe betrekking pen-
sioen op. Dat betekent dat het al opgeno-
men pensioen verhoogd zal worden met 
het nieuw opgebouwde pensioen, zodra 
de werknemer dit pensioen besluit op te 
nemen. Dat kan bij het definitief eindi-
gen van de arbeidsovereenkomst, maar 
uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige 
leeftijd.
Bij het aangaan van een nieuwe arbeids-
overeenkomst blijven de arbeidsvoor-
waarden ongewijzigd. Het is dus niet 

mogelijk een leraar LB met salaris-
nummer vijftien na het bereiken van de 
AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereen-
komst aan te bieden in LB-1. Uiteraard 
kan wel worden overeengekomen dat er 
een andere functie van toepassing wordt. 
Een leraar LB kan arbeidsvoorwaarden 
worden aangeboden als leraar LA. De 
opgedragen werkzaamheden moeten in 
overeenstemming zijn met de functie-
beschrijving die hoort bij de LA-functie. 
Daarnaast zullen de inschalingsregels 
van de cao gevolgd moeten worden.

SOCIaLE VErZEKErINgEN
Een werknemer die een AOW-uitkering 
heeft, is niet meer verzekerd voor 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
Omdat de bovenwettelijke regelingen 
gekoppeld zijn aan de wettelijke regelin-
gen, heeft de werknemer ook geen recht 

op een bovenwettelijke werkloosheids-
uitkering of een arbeidsongeschiktheids-
pensioen. Bij ziekte is er wel recht op 
doorbetaling van het salaris. Die is echter 
beperkt tot dertien weken. De werkgever 
hoeft voor een werknemer die doorwerkt 
na het bereiken van de AOW-leeftijd geen 
premies meer te betalen voor de WW, de 
WIA en ook niet voor de ziektewet.

DOOrWErKEN EN DE fISCUS
Doorwerken na de AOW-leeftijd heeft ook 
voor de werknemer gevolgen. Omdat er 
geen premies meer betaald hoeven te 
worden voor de WW, de WIA en de Ziekte-
wet, wordt de loonheffing aanzienlijk 
lager. Het netto-inkomen zal dus hoger 

zijn. Neemt de werknemer zijn pensioen 
al op tijdens de periode dat hij nog werkt, 
dan heeft hij drie inkomensbronnen: de 
AOW, het ABP KeuzePensioen en het 
salaris. Dat betekent dat over een groot 
deel van het salaris ruim 40 procent 
loonheffing wordt ingehouden. Daarnaast 
moet de werknemer er rekening mee 
houden dat er na afloop van het jaar een 
forse naheffing van de fiscus kan volgen. 
Dat komt omdat er drie verschillende 
inkomensbronnen zijn, of twee als hij 
besluit het ABP KeuzePensioen nog niet 
op te nemen. Elk inkomen wordt apart 
belast. Na afloop van het jaar worden alle 
inkomens bij elkaar geteld en berekend 
hoeveel loonheffing daarover verschul-
digd is. Dat leidt vrijwel altijd tot een 
naheffing.

Jan Damen, CNV Onderwijs 

wordt voortgezet of de arbeidsover-
eenkomst eindigt en er wordt aanslui-
tend een nieuwe arbeidsovereenkomst 
gesloten. In beide situaties geldt dat het 
inkomen uit werk geen gevolgen heeft 
voor de AOW of voor het ABP KeuzePen-
sioen. Er vindt dus geen korting plaats 
op deze uitkeringen als de werknemer 
besluit door te werken.

VOOrTZETTINg OVErEENKOMST
De werkgever en werknemer kunnen 
afspreken dat de arbeidsovereenkomst 
bij het bereiken van de AOW-leeftijd 
wordt voortgezet. Dan kan maximaal voor 
de duur van één jaar. Na afloop van dat 
jaar kunnen ze opnieuw afspreken om 
de arbeidsovereenkomst te verlengen. 
Hoewel er in deze situatie sprake is van 
een verlengd tijdelijk dienstverband, is er 
geen verplichting om de arbeidsovereen-
komst op te zeggen als de werkgever na 
afloop van een jaar de arbeidsovereen-
komst niet wil verlengen. Het is dus zaak 
daarover tijdig met elkaar te spreken, zo-
dat de werknemer op tijd weet of zijn ar-
beidsovereenkomst zal eindigen of dat er 
sprake is van voortzetting met weer een 
jaar. De pensioenopbouw gaat gewoon 
door zolang de arbeidsovereenkomst 
doorloopt. Daarbij blijft de werkgever het 
werkgeversdeel van de premie betalen.

NIEUWE arBEIDSOVErEENKOMST
De werkgever kan ook ervoor kiezen de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen en 
daarna weer een nieuwe arbeidsovereen-
komst aan te gaan. Ook dan geldt dat de 
arbeidsovereenkomst per definitie een 
tijdelijke overeenkomst is. De maximum-
duur is eveneens één jaar. Na afloop van 
dit jaar kunnen de werkgever en werkne-
mer weer opnieuw een nieuwe arbeids-
overeenkomst voor een jaar overeenko-
men. Voor deze arbeidsovereenkomsten 
geldt niet de ketenbepaling. Er ontstaat 
dus geen recht op een vaste benoeming.

‘er vindt geen korting plaats op deze 
uitkeringen als de werknemer besluit 
door te werken’
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boeken

Mensen die werken vanuit hun talenten, 
voelen zich prettiger en zijn hun orga-
nisatie beter van dienst. Iedereen heeft 
talent, maar niet iedereen is zich bewust 
van zijn talenten. De honderdtwintig 
werkvormen in dit boek bieden een direct 
inzetbaar instrument voor talentontwik-
keling en krachtgericht coachen. Het 
helpt u medewerkers uit te dagen om op 
zoek te gaan naar dat wat zij goed kun-
nen, dit verder te ontwikkelen en in te 
zetten in de organisatie. Iemand die deze 
drie fasen van talentontwikkeling continu 
blijft doorlopen is een competent talent. 
Het proces van talentontwikkeling wordt 
weergegeven door het Competent Talent 
Model, dat aansluit bij de uitgangspunten 
van positieve psychologie.
Aansluitend bij dit boek is het cursisten-
boek ‘Competent talent in de praktijk’ 
ontwikkeld. Er is ook een Competent 
Talent Spel beschikbaar.

COMPETENT TaLENT IN OrgaNISaTIES
Kirsten Barkmeijer, Johan Brokken
ISBN: 9789088506291
Uitgeverij SWP
€ 32,50

Een actuele vraag in het voortgezet 
onderwijs is hoe leerlingen de juiste 
kennis en vaardigheden ontwikkelen 
die ze in de toekomst nodig hebben. En 
aansluitend: hoe ze hun talenten kunnen 
ontplooien en gemotiveerd blijven. In de 
dagelijkse onderwijspraktijk blijkt dat 
leerlingen vaak veel in hun mars heb-
ben, maar dat het leren stagneert of niet 
voldoende oplevert. Het handboek bevat 
actuele theorieën, inspiratiebladen en 
direct inzetbare formats die alle leraren 
in alle vakgebieden kunnen inzetten. De 
auteurs onderstrepen het belang van vijf 
krachtige leerprincipes – zelfregulatie, 
metacognitie, leerstrategieën, leermees-
ters rijke leeromgeving – die ze uitvoerig 
behandelen.
De handvatten kunnen leraren helpen 
om leerlingen optimaal te laten leren. 
Hiermee kan tevens het risico op afstro-
men van beloftevolle leerlingen worden 
verminderd. Dit handboek is voor leraren 
én voor schooldirecties die schoolbreed 
aan de slag willen met leren leren.

HaNDBOEK LErEN LErEN
Karin Nijman, Inge Verstraete
ISBN: 9789491806568
Uitgeverij Pica
€ 27,95

CNV Schoolleiders heeft met CNV Onder-
wijs een herziene uitgave van ‘Slimmer 
Organiseren’ uitgebracht. Er zijn der-
tien basisscholen bezocht met een laag 
ziekteverzuim en een hoge medewerker-
tevredenheid. Hoe zijn deze scholen 
georganiseerd? Hoe komt het dat de 
betreffende schoolleiders succesvol zijn? 
Wat zijn de succesfactoren en wat kun-
nen andere scholen die goed willen om-
gaan met werkdruk hiervan leren? Deze 
vragen vormen het uitgangspunt van het 
project ‘Slimmer Organiseren’.
Aan de hand van sprekende portretten 
neemt u een kijkje in de keuken van de 
‘successcholen’. Ter lering, inspiratie en 
om zelf mee aan de slag te gaan. Het is 
goed om stil te staan bij de activiteiten 
die de school uitvoert en de manier van 
werken om soms tot een nieuwe aanpak 
te komen. Behalve een hulpmiddel is 
‘Slimmer Organiseren’ een mooie illus-
tratie van de veelzijdigheid van de functie 
van schoolleider.

SLIMMEr OrgaNISErEN
Oscar Homan, Annemieke Schoemaker, 
José van Loo, Pauline Meursing
ISBN: 978-1-56592-479-6
Te bestellen via info@cnvs.nl
Leden CNV-Onderwijs € 3,75  
Niet-leden € 7,50

Slimmer organiseren 
Met praktische tips en trucs
voor vermindering van de werkdruk

CNV Schoolleiders
Tiberdreef 4

3561 GG Utrecht

Postbus 2510
3500 GM Utrecht

Telefoon:
030 7511 004
info@cnvs.nl
www.cnvs.nl
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Slimmer organiseren
Dit boekje van CNV Schoolleiders vormt de afronding van het 
project Slimmer organiseren. Volgens de methode van collegiale 
consultatie bezochten we 13 basisscholen met een laag ziekte-
verzuim en een hoge medewerkerstevredenheid. Hoe zijn 
deze scholen georganiseerd? Hoe komt het dat de betreffende 
schoolleiders zo succesvol zijn?  

Aan de hand van 13 sprekende portretten neemt u een kijkje in 
de keuken van de ‘successcholen’. Met steeds aan het slot een 
aantal handige tips en trucs. Ter lering en inspiratie, om ideeën 
op te doen en om zelf concreet mee aan de slag te gaan in uw 
eigen organisatie. 

Behalve een handig hulpmiddel is Slimmer organiseren ook een 
mooie illustratie geworden van de veelzijdigheid van de functie 
van schoolleider, zowel wat betreft de omvang van het taken-
pakket als de mogelijke invulling daarvan.

Wij wensen u veel werkplezier!

Bezochte scholen:

> Basisschool De Staaij > Middelaar

> Basisschool St. Jozef > Holthees

> Basisschool Rehoboth > Kampen

> Basisschool Onder de Wieken > Eindhoven

> Basisschool De Bonckert > Boxmeer

> Basisschool De Leer > Hengelo

> Basisschool De Bolster > Amersfoort

> Basisschool De Vlieger > Deventer

> Basisschool ’t Blokhuus > Hoevelaken

> Basisschool De Ratel > Gennep

> Brede School Overdinkel > Overdinkel

> Basisschool Het Timpaan > Wehl

> Basisschool De Levensboom > Blaricum

9 781565 924796

ISBN 978-1-56592-479-6

CNV15_BOE_Slimmer_CVR_2016.indd   1 20-01-16   09:37
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mijn school

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

afscheid van mijn school

Afgelopen vrijdag heb ik afscheid geno-
men van mijn school. Niet vanwege pen-
sioen, ziekte of enig ander gebrek, maar 
door een fusie. Een fusie, waardoor ik 
(enigszins) overbodig ben geworden. Het 
gevolg van dit afscheid is dat ik werkloos 
ben geworden en mijzelf in een situatie 
van onderstress bevind. Thuis vinden ze 
het wel prima, de heer des huizes die zelf 
het vlees voor de maaltijd wil, gaat en 
moet snijden. De heer des huizes zelf is 
echter verveeld.
Ik moet hier even een kleine nuance 
aanbrengen. Formeel ben ik niet 
werkloos, formeel ben ik gedeta-
cheerd bij een van de fusiepartners. 
Dit alles terwijl ik solliciteer om 
een nieuwe uitdaging te vinden bij 
een andere school en weer vol-
ledig in de stress te raken, let wel: 
gezonde stress. Want het leiden van een 
school is mijn lust en mijn leven. Het niet 
leiden van een school is onlust en dus 
last. Niemand in mijn directe kenniskring 
schijnt dit te begrijpen. De adviezen van 
vrienden en kennissen richten zich vooral 
op het verlaten van het onderwijs: ‘ga 
toch eens iets anders doen’, ‘je hebt toch 
meer capaciteiten dan het leiden van een 
school’. Dat zijn de typische reacties in 
een notendop.
Help, ik ben verslaafd aan het school-
leiderschap. Ik wil graag het geluid van 
leerlingen om mij heen horen, ik wil col-

lega’s die hardop zeuren, zich omdraaien 
en keihard werken voor die leerlingen. 
Ik wil de beetje muffe geur van een 
schoolgebouw, waar structureel meer 
onderhoud nodig zou zijn, dan dat er nu 
plaatsvindt. Waar digitale borden, wifi en 

leerlingvolgsysteem door een storing niet 
bruikbaar zijn en leerlingen in koor met 
docenten klagen over dat systeem. Ik wil 
nergens liever werken dan in boven ge-
schetste toestand. Ben ik nog te redden?

Ik vrees niet met geringe vrees, dat mijn 
toestand een hopeloze is. Waar vind 
ik weer een plek. Een plek waar ik als 
gekke Henkie meer uren mag maken, 
dan goed voor mij is. Waar ik elk week-
einde weer opnieuw mag kennismaken 
met mijn gezin. Waar het (voorgesneden) 
vlees in plakken in de koelkast op mij 
wacht, omdat ik te laat aan tafel ben 
verschenen door ouder X, collega Y of 
leerling Z.
Voordat ik hier in rasse schreden een 
depressie tegemoet slinger, zie ik uit naar 
het weekeinde. Het weekeinde, waarin de 
kranten op de mat ploffen en het nieuws 

van actuele vacatures verkondigen. Voor 
mij het moment in het weekeinde, lek-

ker brieven schrijven, hopen op een 
match, het drukken op de verzend-
knop, het wachten op die ene uitno-
diging, het verlangen naar dat ene 
moment: I am loving it. Het onge-
duld om weer een school  te mo-
gen leiden, het liefst eentje met 
veel werk voor de boeg, is voor mij 

zo vanzelfsprekend als het happen naar 
lucht na een sprint van honderd meter 
onder de tien seconden.
Ik accepteer dat ik niet te meer te 
redden ben. Wellicht ben ik nu niet 
meer de geëigende persoon om 
over mijn school te schrijven, daar ik 

schoolloos ben. Kortom: mocht u iets 
horen of weten in de banenmarkt, zodat 
ik zo spoedig mogelijk weer kan schrij-
ven over mijn school, dan hou ik mij van 
harte aanbevolen. Tot die tijd: geniet van 
uw schoolleider schap. Ik ben hartstikke 
jaloers.
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e leden in een intervisiegroep (vijf of zes personen) komen 
op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. De 
deelnemers behandelen problemen die zich op de werk-

vloer voordoen. Vakinhoudelijke problemen, maar ook problemen 
die met het persoonlijk functioneren te maken kunnen hebben.
Trainer/adviseur Annemieke Schoemaker van CNV Connec-

tief Academie omschrijft intervisie 
als volgt. “Het is een gestructureerd 
gesprek met collega’s, waarbij één 
persoon een onderwerp aandraagt. Er 
is bijvoorbeeld iets in de klas gebeurd, 
waardoor ouders hun verhaal komen 
halen bij jou. Dat heeft je geraakt. Dan 
vraag je je af: ‘heb ik dat goed gedaan?’ 
De deelnemers in het intervisiegesprek 
stellen dan vragen over wat er in de klas 
gebeurd is en hoe het gesprek met de 
ouders verliep. Al die vragen zetten de 

De goede vragen stellen. Dat is essentieel bij intervisiegesprek-
ken tussen collega’s in het onderwijs. Deze zelfhulpmethode kan je 
beter maken in je werk.

Intervisie onder  
de aandacht

D

rODDELMETHODE
Bij intervisie, of bij een collegiaal 
gesprek over werk, hebben we de 
natuurlijke neiging om meteen 
oplossingen aan te dragen, te 
herkennen en te interpreteren (dat heb 
ik ook…) en gewoon door elkaar heen 
te praten. Bij intervisie zorg je dat je 
eerst vragen gaat stellen, dat je bij het 
verhaal van de ander blijft en dat je 
blijft luisteren. Onderstaande methode 
is een snelle methode, die je eens kunt 
uitproberen met collega’s. Hij heet 
de roddelmethode, ook eens leuk; 
legitiem roddelen. Desondanks levert 
deze methode in de praktijk veel op.

Stap 1 
(tien minuten) 
Iedereen legt een vraag of probleem 
voor en de groep kiest een vraag of 
situatie van één persoon. Zorg dat 
iedereen het kort houdt. Als kiezen 
moeilijk is, maak dan een stemrondje.

Stap 2 
(drie tot vijf minuten) 
Het verhaal. De inbrenger vertelt 
het verhaal of de situatie en neemt 
alles mee, waarvan hij denkt dat het 
relevant is. Hij eindigt met: ‘mijn vraag 
aan jullie is’. De anderen onderbreken 
hem niet.

Stap 3 
(vijf minuten) 
Vragen stellen. De anderen stellen 
een voor een vragen. Alle vragen zijn 
goed, er bestaan geen foute vragen. De 
inbrenger schrijft ze op. Hij reageert 
niet.

Stap 4 
(vijf minuten) 
De antwoorden. De inbrenger 
beantwoordt de vragen die iets in hem 
losmaken, waarmee hij wat heeft. De 
anderen onderbreken hem niet.

Stap 5 
(vijf minuten) 
Het roddelen. De anderen gaan over 
de inbrenger praten, alsof hij er niet bij 
is. Het mooist is als de inbrenger met 
zijn rug naar de groep gaat zitten. In 
het roddelen neemt de groep mee wat 
hij denkt dat het echte probleem is en 
welk advies hij wil geven. Blijf hierbij 
wel respectvol.  
Let ook vooral op de tegenstrijdig-
heden uit het verhaal. De verteller 
luistert.

Stap 6 
(twee minuten) 
De oogst. De inbrenger vertelt welke 
inzichten hij meeneemt en wat hij gaat 
doen.

C. Brand, Het welzijn en functioneren van 

oudere leerkrachten in het voortgezet 

onderwijs, 2015
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inbrenger aan tot reflecteren en er op 
een andere manier over na te denken.”

INTErVISIE BELaNgrIJK?
Intervisie is geschikt voor alle sociale 
beroepen, waaronder beroepen in het 
onderwijs, waar je altijd te maken hebt 
met interactie voor wie je werkt. In je 
dagelijks werk zet je jezelf in als mens. 
Voor beginnende leerkrachten kan 
intervisie ingezet worden om stappen te 
maken van startbekwaam naar basisbe-
kwaam. Het voordeel is dat leerkrachten 
intervisiegesprekken intern, op de eigen 
school kunnen doen. Het is een vorm van 
informeel leren, wat uitstekend op de 
eigen school en met eigen collega’s ge-
daan kan worden. Uit recent onderzoek 
over het welzijn van oudere docenten in 
het voortgezet onderwijs blijkt dat het 
meeste positieve effect komt door infor-
meel leren (Brandsma, 2015). Juist hier-
bij kan intervisie een mooie rol spelen.
Schoemaker legt uit wat de deelne-
mers van de intervisietrainingen van 
CNV Connectief Academie leren. “De 
deelnemers worden opgeleid om als  
intervisieleider te werken, bijvoorbeeld 
op hun eigen school. De intervisie-
training bestaat uit drie dagdelen, 
waarin ze zowel kennismaken met de 
theorie als de methodiek. Ze oefenen 
uitgebreid in het intervisie geven en 
zelf doen. En we werken aan coachende 
vaardigheden en het leren stellen van 
goede vragen. Intervisieleiders kunnen 
na deze opleiding zelfstandig intervisie-
groepen leiden. Veel docenten merken 
dat ze in de klas ook wat hebben aan 
deze intervisievaardigheden en gespreks-
technieken.”

Jan Spijk

MINIOPLEIDINg CNV CONNECTIEf aCaDEMIE
De miniopleiding Intervisieleiders van CNV Connectief 
Academie bestaat uit drie dagdelen (negentien uur in 
totaal, inclusief vier uur zelfstudie met het boek ‘Begeleid 
intervisie model’ van Jeroen Hendricks). In korte tijd 
leren de deelnemers de benodigde vaardigheden om 
intervisiegroepen te begeleiden. De opleiding geeft 
antwoord op vragen als ‘wat is intervisie?’, ‘welke rol heeft 
de intervisieleider?’ en ‘wat is een goede intervisievraag?’. 
Er komen verschillende intervisiemethodes aan bod en 
een aantal coachende vaardigheden, zoals samenvatten en 
goede vragen stellen en omgaan met ‘lastige’ groepen. Er 
is ook veel ruimte en tijd voor oefeningen. De opleiding kan 
ook op locatie worden gegeven.
Neem voor meer informatie contact op met CNV Connectief 
Academie via 030 – 751 1747 of infoacademie@cnv.nl.

intervisie
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Themadag primair onderwijs
Meester kunt u even 

aan de kant gaan met 
uw digipen? Dan kan ik 
met mijn mobieltje een 

foto maken. Heeft u 
hier trouwens geen 

QR code voor?

“loop ik toch 
nog achter” effect

Bron: Lesje op School

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Op 20 april organiseert CNV Onderwijs 
een thema dag over veranderingen in 
het onderwijs. 
Er komt nogal wat op het onderwijs af. 
Nieuwe regels, nieuwe ontwikkelingen 
en leerlingen die op digitaal vlak soms 
verder dan hun leraar zijn. 
Wat betekent dat voor de leraren? 
Zijn we klaar voor de toe komst? In een 
actieve en vrolijke lezing introduceert 
Marcoen Hopstaken (Proversie) het 
begrip Improvisatie als mogelijke 
oplossing voor complexe vraagstukken 
en onzekerheden. 

Je kunt kiezen uit de volgende 
masterclasses:

Leerstrategieën en actief leren: 
Karin Nijman en 
Inge Verstraete, Edu-support 

Meer improvisatie in je organisatie: 
Marcoen Hopstaken, Proversie

Professionele leergemeenschap: 
Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs

Locatie: De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel
Geef je nu op via www.cnvo.nl/podag2 

Conn-Ond 2016-0215 advertentie Direct themadag PO-20 april.indd   1 14-03-16   09:40

“INTErVISIE: gaaf OM TE DOEN”
Jitske van der Werf (31), leerkracht 
van groep 8 op de basisschool Ichthus 
in Apeldoorn, vertelt over haar erva-
ringen met intervisie. “Vorig jaar las ik 
een vacature in Schooljournaal over de 
leergang Professioneel Meesterschap. 
Ze waren voor deze leergang op zoek 
naar intervisiebegeleiders. Ik sollici-
teerde en werd aangenomen. Onder-
deel van deze leergang is intervisie en 
dat leek mij interessant. Voordat je aan 
de slag kon gaan als intervisiebegelei-
der, volgden we een driedaagse inter-
visietraining. Ik begeleid nu als intern 
begeleider leerkrachten op mijn eigen 
school, maar had nog weinig ervaring 
met intervisie. Deze training was kort, 
erg leerzaam en interessant. Ik vond 
het gaaf om te doen.

Er zit veel meer kennis in mensen, dan 
we vaak beseffen. Wat we tijdens de in-
tervisietraining geleerd hebben, is dat 
je onder andere de goede vragen moet 
stellen. Geen suggestieve of gesloten 
vragen. Vooral suggestieve vragen 
worden al snel gesteld. Intervisie is 
een goede methode om problemen in 
het team of in de klas bespreekbaar 
te maken en samen te zoeken naar de 
oplossing. Een leerkracht kan moeite 
hebben met leerlingen. Hoe pak je dat 
aan? Met intervisie kun je erachter 
komen, door het stellen van de juiste 
vragen, waarover het probleem echt 
gaat. Het mooiste is als de inbrenger 
van het onderwerp uiteindelijk ook met 
de oplossing komt. Als intervisieleider 
moet je soms wel sturen op vragen, 

anders ga je niet de diepte in.
Door deze training heb ik nu ook 
intervisiegesprekken op school geleid. 
Dat was heel interessant. Ik pak het 
nu echt anders aan en dat voelt heel 
fijn. Ook leerkrachten ervoeren het als 
zeer positief. Je moet in deze gesprek-
ken proberen te zoeken naar het 
echte probleem. Daarin zit ook vaak de 
oplossing. Ik beveel de miniopleiding 
van CNV Connectief Academie zeker 
aan. Intervisie kan in het onderwijs nog 
wel een extra impuls gebruiken. Veel 
jonge leerkrachten houden de boot een 
beetje af, omdat ze op de pabo veel 
intervisiegesprekken hebben gedaan, 
maar dit is echt anders. Door de trai-
ning van CNV kom ik veel verder met 
intervisie.”
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Tea party
Op de een of andere manier is het samen 
voor schooltijd koffiedrinken verwaterd. 
Steeds minder collega’s hebben tijd om 
even gezellig in de personeelskamer te 
zitten. Ik zie collega’s kopiëren, materiaal 
verzamelen, bij elkaar in de klas lopen 
voor kort overleg en een enkeling gewoon 
erg laat op school komen. Zelf ben ik er 

ook schuldig aan, dat we de laatste tijd 
maar met drie of vier na het pakken van 
de koffie gaan zitten. Ik merk dat ik ook 
mijn ‘gewone’ werk voor laat gaan.
Nu ik heb besloten dat dit moet veran-
deren, heb ik daarvoor een plannetje van 
aanpak gemaakt. Op een ontspannen ma-
nier wil ik dit aankaarten. Ik wil het niet 
opleggen, omdat dat de ervaren werkdruk 
nog meer vergroot. Ik heb al het idee dat 
de collega’s sinds de laatste cao meer 
werkdruk ervaren, terwijl ze hetzelfde 
doen. We hebben het aantal personeels-
vergaderingen drastisch teruggebracht 
en afgesproken zo veel mogelijk met 
onderwijs bezig te zijn en zo min mogelijk 
met organisatorische zaken. Vandaar dat 
ik in mijn plannetje begin met een middag 
theedrinken met de collega’s.

Iedereen heeft een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen. Ik probeer de spanning 
erin te houden. Van diverse collega’s 
krijg ik de vraag of er wat aan de hand is, 
maar ik blijf vaag en zeg dat we alleen 
gaan theedrinken. Op de middag van de 
thee dek ik de tafel in de personeelska-
mer. Bij iedere stoel staat een theekopje, 

een schoteltje met een theezakje en ligt 
er een koekje. Ik heb op tijd het ko-
kende water klaar, maar wacht even met 
opschenken tot iedereen zit. De meeste 
gesprekken van de collega’s onderling 
gaan al over dit theedrinken, omdat ze in 
spanning op een boodschap wachten. De 
verrassing werkt. Zodra ik wat wil zeg-
gen, is het meteen muisstil.
“Wil jij je theezakje openmaken en het la-
beltje voorlezen”, vraag ik aan de collega 
recht tegenover me. Er staat een vraag op 
het labeltje. Voordat ze het hardop leest, 
zie ik dat ze al over het antwoord nadenkt. 
‘Wat is het laatste wat je doet voor je 
gaat slapen?’, is haar tekst. Ze geeft vrij 
snel een uitgebreid antwoord en zoals ik 
verwacht had, wordt daarop gereageerd. 
Na een aantal reacties neem ik de leiding 

weer over en vraag of ze iemand aan-
wijst om het labeltje voor te lezen. De 
spreuk helpt het gesprek weer op gang 
te brengen: ‘Heb je liever een jaar geen 
televisie of een jaar geen snacks?’.
Na het vierde labeltje zie ik mogelijk-
heid om mijn bezorgdheid over het 
koffiedrinken uit te spreken. Dat is 
ook pas het moment dat het gekookte 
water gebruikt wordt voor de thee. Het 
labeltje op het theezakje vraagt ‘Waar 
stoor jij je snel aan?’. Ik vertel dat ik me 
juist niet snel genoeg eraan gestoord 
heb, dat ik de gezelligheid die we op dit 
moment hebben zo vaak mis. Ik vind dit 
theedrinken samen een succes en naar 
mijn mening geven succeservaringen 
energie. De meeste collega’s knikken 
instemmend en zeggen aan het eind van 
de middag als ze richting klas of huis 
gaan dat het een leuke verrassing was.
De volgende morgen bij de koffie blijkt 
mijn aanpak te werken. Als we met zijn 
drieën aan de koffie zitten, roept een 
collega uit het keukentje de tekst van 
haar theelabel: ‘Wat zou je wensen als 
je drie wensen had?’. Ik grijp mijn kans 
en zeg dat mijn eerste wens is dat zij 
even erbij komt zitten. De twee andere 
collega’s die ook in het keukentje staan 
om drinken te pakken, stappen binnen 
en zeggen: “dan zijn wij zeker de tweede 
en derde wens?”

Dirk van Boven

 ‘steeds minder collega’s hebben 
tijd om even gezellig in de 
personeelskamer te zitten’
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at zijn de hoofdlijnen van het eindadvies Onderwijs 
2032? Het uitgangspunt van het eindadvies is dat 
met een beter evenwicht tussen de drie doelen van 

onderwijs (kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschap-
pelijke toerusting) het primair en het voortgezet onderwijs de 
leerlingen beter kan begeleiden in hun ontwikkeling tot zelf-
standige volwassenen die vaardig, aardig en waardig zijn voor 
zichzelf en hun omgeving.

Vijf essentiële principes vormen de basis van toekomstgericht 
onderwijs.
    De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit 

en nieuwsgierigheid in te zetten.
    De leerling vormt zijn persoonlijkheid.
    De leerling leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid 

en leert over grenzen heen te kijken.
    De leerling leert de kansen van de digitale wereld te benutten.
    De leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat.

Het Platform Onderwijs 2032 stelt een vaste basis voor van 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te 
kunnen functioneren. Die vaste basis bestaat uit taalvaardigheid, 

rekenvaardig, digitale geletterdheid, 
burgerschap en kennis van de wereld. 
Het gaat hierbij om vakoverstijgende ken-
nis en vaardigheden op de drie domeinen 
‘Mens en maatschappij’, ‘Natuur en tech-
nologie’ en ‘Taal en cultuur’. Essentieel 
advies bij kennis van de wereld is dat het 
hier gaat om basiskennis op drie do-
meinen. Niet van alles een beetje, maar 
meer van minder.

VaKOVErSTIJgENDE VaarDIgHEDEN
Ook het aanleren van vijf vaardigheden 
die toegepast worden op concrete leer-
inhouden, behoort tot de vaste basis. Het 
gaat dan om leervaardigheden, creëren, 
kritisch denken, probleemoplossend 
vermogen en samenwerken.
De vaste basis vormt het fundament 
van het onderwijs. Daarboven op krijgen 
scholen de ruimte om zelf keuzes te 
maken voor verbreding en verdieping 
van de vaste basis. Scholen kunnen dan 
aansluiten bij hun visie op onderwijs, 
de professionaliteit van de leraren, de 
capaciteiten en interesses van hun leer-
lingen, de voorkeuren van ouders en wat 
noodzakelijk is voor de voorbereiding op 

Het eindadvies Onderwijs   

 2032
Op 23 januari heeft het Platform Onderwijs 2032 het eindadvies gepresenteerd 
aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
Wat zijn de hoofdlijnen van dit eindadvies en wat staat er in de Kamerbrief van 
Dekker over het vervolg van Onderwijs 2032?

W

‘vijf essentiële principes vormen de 
basis van toekomstgericht onderwijs’
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het vervolgonderwijs. Dit verdiepende en 
verbredende deel van de vaste basis is 
niet vrijblijvend. Deze verbreding en ver-
dieping vindt in alle leerjaren en in alle 
schoolsoorten plaats.  De beschikbare 
tijd zal per schoolsoort (po en vo) en per 
fase verschillen.
Om deze curriculumherziening moge-
lijk te maken, zal een herijking van de 
kerndoelen en eindtermen plaatsvinden. 
Aansluitend zal een eigentijdse manier 
van toetsen en examinering ontwikkeld 
worden. In het eindadvies worden ook 
voorwaarden genoemd om deze curricu-
lumherziening mogelijk te maken, zoals 
investeren in professionele ontwikkeling 
en samenwerking en een eigentijdse ma-
nier van opleiden op pabo’s en leraren-
opleidingen.

KaMErBrIEf VaN DEKKEr
Wat staat in de Kamerbrief van staats-
secretaris Dekker over de voortgang van 
dit advies? Er komt een ontwerpteam 
2032 (breed samengesteld) met als 
opdracht: een integraal ontwerp voor het 
nieuwe curriculum voor primair onder-
wijs, (V) speciaal onderwijs en voortgezet 

onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs. De vernieuwde pro-
fielen van het vmbo krijgen een logische plek in dit bouwwerk.
Iedereen kan zich inschrijven voor deelname aan een Leerlab 
op Onderwijs 2032.nl. Er ontstaat dan een leergemeenschap 
van leerlabs die onder begeleiding van de Onderwijscoöperatie, 
bestuurlijke partners en SLO praktisch aan de slag gaan met 
onderdelen van het eindadvies van het Platform.

WaT WOrDT HET TIJDPaD?
Eind 2016 komt het Ontwerpteam met het ontwerp van het cur-
riculum. Begin 2017 komt de uitwerking van dit curriculum in 
concrete, vernieuwde onderwijsdoelen. Halverwege 2017 wordt 
de realisatiefase voorbereid. Het volledige advies staat op  
www.cnvs.nl en op www.onsonderwijs2032.nl.

TOT SLOT
CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders hebben op 27 januari 2016 
een eerste startbijeenkomst gehad over het eindadvies van het 
Platform Onderwijs 2032. Het was een boeiende bijeenkomst en 
aan het einde van de bijeenkomst hebben belangstellenden zich 
aangemeld voor de klankbordgroep Onderwijs 2032 (primair- 
en voortgezet onderwijs). De aanwezigen waren het erover eens 
dat dit scholen een mooie kans biedt hun eigen curriculum 
weer vorm te geven. Maar, dat zal nog de nodige voeten in de 
aarde hebben. Wilt u de resultaten lezen, ga dan naar  
www.cnvs.nl.

Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs

Het eindadvies Onderwijs   

 2032
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vanaf de zijlijn

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

Het is al laat, als ik thuiskom van een bespreking met een klant. 
Er ligt een mooie opdracht in het verschiet. Marjolein zit op 
de bank en rond haar ligt een tablet, een mobieltje, een stapel 
onbestemde papieren en een Chromebook.
“Lekker bezig”, zeg ik en ik knik in de richting van de bank-
administratie.
“Ja, rapporten, hè”, antwoordt ze.
Ik haal mijn schouders op. Dit ritueel ken ik. Als de rapporten 
naderen, moet bijna alles wijken. Het overleg met haar duo-
partner wordt geïntensiveerd en de telefoon, schoolapp en mail 
maken overuren.
“Ik dacht dat die allerbovenste chef van jullie, die Dekker, ge-
roepen had, dat het wel een beetje minder kon”, probeer ik nog.
“Die heeft nog nooit echt een school van binnen gezien”, bromt 
ze, terwijl ze haar Chromebook raadpleegt.
Ik zwijg. Als ik met mijn werk bezig ben, zoals vanavond, dan 
weet ik dat dit wat extra’s gaat opleveren. Als Marjolein over-
uren maakt, wordt dat als normaal onderdeel van haar werk 
gezien. Apart eigenlijk.
“Hebben jullie een cao”, vraag ik glimlachend. 

Ze kijk op en als een juf zegt ze: “Even 
stil, want ik ben net de cijfers van gym 
aan het maken.”
“Moet je overlaten aan een gymprofes-
sional toch”, antwoord ik om te laten 
zien dat ik het onderwijsnieuws volg.
“Ja, en als die komt, krijg ik een grotere 
groep”, mompelt ze afwezig.
In de werkplaats gaat het nooit over 
dit soort problemen. Je verdeelt het 
werk onderling. Vult je urenstaten in en 
iedereen werkt voor de uren, waarvoor 
hij betaald wordt. Als er meer werk is 
dan gepland, huur je iemand in. Na de 
klus kan die weer vertrekken. De zegen 
van de zzp’er. Op die scholen zit alles zo 
vast als een huis. Lekker voor de vaste 
krachten, maar balen voor hen die willen 
beginnen. En dan verhogen ze ook de 
AOW-leeftijd nog, met als gevolg meer 
ziekteverzuim. Kunnen die beginners in-
vallen. Ja, je moet maar visie hebben. Ik 
heb vast personeel en Arie, die al jaren 
bij mij werkt en wat ouder wordt, hoeft 
de zware klussen niet meer te doen. Met 
zijn ervaring helpt hij de jonkies. “Ik heb 
een hele mooie klus”, begin ik.
“Sorry, schat, maar ik ben bijna klaar en 
dan kunnen we samen over jou praten.”
Het is dat het zo’n lieve vrouw is, anders 
was ik weggelopen. Ik wacht lijdzaam af. 
De app bliebt. Een berichtje van haar 
duopartner, wedden? Marjoleins vingers 
schieten over het touchscreen.
Over twee weken is ze drie avonden 
aan de slag om met ouders te praten. 
Hoort ook zo, maar ik moet toch eens 
op de vakbondssite kijken of er een 
compensatie regeling is voor overuren. 
Of, eigenlijk moet ik dat maar niet doen. 
Marjolein is een echte juf en echte juffen 
werken niet met urenstaten.
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De inspecteur  
kleurt het onderwijs
Het komt niet vaak voor dat we als redactie een boek ontvangen dat bij nader bekijken een artikel 
waard is. Het boek ‘Zacht voor kleuren, hard voor vlekken’ van Jacques Jacobs is een uitzondering. 
Ten eerste, omdat het vlot en leesbaar geschreven is en ten tweede, omdat niet veel inspecteurs 
hun zielenroerselen willen delen met de buitenwereld. Ten derde, omdat het voor directieleden 
van elke schoolsoort informatief is en ten vierde, maar dat is een emotioneel argument, omdat de 
opbrengst van het boek gaat naar de behandeling van Parkinson.

Zacht voor kleuren, hard voor vlekken
Jacques Jacobs
ISBN: 9789462286672  
€ 17,00 
www.jacquesjacobs.nl
De opbrengst komt ten goede aan de behandeling 
van Parkinson. 

om als schoolleider fluitend naar je werk te 
gaan en even verderop tips wat je absoluut 
niet moet doen. Herkenbaar en aan te vullen 
met eigen ervaringen. Hoofdstuk 5 gaat over 
wie de baas is. Op pagina 144 stelt hij: “naar-
mate de bovenschools manager of het CvB 
meer eigen beleid voert, neemt de invloed 
van de schoolleider af”. Zijn metafoor van 
een voetbaltactiek, waarin de schoolleider 
van spelverdeler verwordt tot ‘tikkies-terug-
speler’, is een voorbeeld van de stijl, waarin 
het boek geschreven is. De opmerking dat de 
schoolleider het boegbeeld van de wijk of het 
dorp is, is me uit het hart gegrepen.
Hij schroomt niet de nadruk op RTL-vakken 
door de inspectie met een scherp oog te be-
schouwen en sommige maatregelen van de 
overheid onder de loep te leggen. Hij is ‘zacht 
voor kleuren’: daar waar het goed gaat, wees 
trots, maar ‘hard voor vlekken’: daar waar 
het mis gaat, grijp in. In hoofdstuk 6 be-
schouwt hij de toekomst van ons onderwijs. 
Een mooi hoofdstuk voor een studiedag. Al 
met al een zeer lezenswaardig boek. Het was 
aanleiding voor ons om hem te bezoeken. Dit 
interview leest u op de volgende pagina in 
deze editie van Direct.

Chris Lindhout

e hebben allemaal zo onze gedachten over inspec-
teurs. Lees dit boek en je zult ervaren dat het ook 
maar gewone mensen zijn, die best een goed oog en 

hart hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Jacques Jacobs 
is van leerkracht, schoolleider, opleider, adviseur en ontwikkelaar 
opgeklommen (als je dat woord mag gebruiken) tot inspecteur. Hij 
kent het onderwijs dus vanuit alle hoeken. Arnold Jonk, hoofd-
inspecteur gebruikt in zijn beschrijving van de auteur woorden 
als zelfspot en relativering. Vooral de zin “Overschat de mogelijk-
heden (van de school) niet, maar onderschat het belang van de 
school nooit” deed mij verder lezen. Ook prikkelde de opmerking 
“de essentie van onderwijs zit in de kleine pedagogische momen-
ten. Meesterschap op de vierkante millimeter”. Afsluitend stelt de 
hoofdinspecteur: “Uiteindelijk is het onderwijs een ambacht. En 
voor ambacht is toewijding en liefde nodig.”

ONTWIKKELINgSKUNSTENaar
Natuurlijk was ik benieuwd naar de hoofdstukken over de school-
leider (hoofdstuk 3) en het hoofdstuk met als prikkelende titel 
‘Wie is er de baas in onderwijsland’ (hoofdstuk 5). Hoewel de 
hoofdstukken ‘Van korte broek tot confectiepak’ en ‘Alle bal-
len op de leerkracht’ het lezen meer dan waard zijn, richt ik 
me in deze vooral op hoofdstuk drie, waarin de schoolleider als 
ontwikkelings kunstenaar ten tonele wordt gevoerd. Een zin echter 
uit het stukje met de titel ‘Maak geen vlekken bij de kleuren’ in 
hoofdstuk 2 (bladzijde 69) wil ik in het kader van passend onder-
wijs vermelden. “Het toesnijden van het onderwijs op elk kind 
apart gaat te ver. Wie dat nastreeft, creëert voor zichzelf een on-
werkbare situatie … problemen zoeken of zelfs creëren … is zot.”
Hoofdstuk 3 begint met een uit mijn hart gegrepen titel ‘Waak over 
de gezondheid van de schoolleider’. Jacobs spaart de alom aanwe-
zige schoolleider niet in zijn aanwezigheidsdrang bij de school-
deur, brievenbus en het kopieerapparaat. Ook de alom afwezige 
schoolleider krijgt ‘ervan langs’. Fysiek afwezig of onzichtbaar 
aanwezig, vastgeplakt in zijn kantoor werkend, in onbegrijpelijke 
taal, aan plannen – lees op pagina 86/87 een juweeltje van die ma-
nagementtaal. Beide vormen van directeur-zijn zijn ziekmakend. 
Maar zelfs als alles goed verloopt, stelt Jacobs, is schoolleider-zijn 
zwaar. Schoolleider let dus op jezelf. Op bladzijde 90 geeft hij tips 
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belangrijk is geworden, een goede 
organisator. Dat laatste was vroeger 
minder belangrijk. Hoe regel ik de boel 
om te zorgen dat al die kinderen tot hun 
recht komen. Ik adviseerde scholen ook 
om grenzen vast te stellen. Het kan niet zo 
zijn dat één of twee leerlingen 20 procent 
van de tijd van de leerkracht nemen. Die 
andere kinderen zijn er ook nog en ieder 
kind heeft die connectie met de leerkracht 
nodig. Ieder kind heeft bemoediging nodig 
en door gebrek aan aandacht moet de 
ontmoediging niet toeslaan. Met de huidige 
aanpak moet onder andere voorkomen 
worden dat er leerlingen thuis komen te 
zitten, omdat de school het niet aan kan. 
Dan kan wellicht een andere school binnen 
de stichting die leerlingen wel goed opvan-
gen. Dat zou een oplossing kunnen zijn.”

Er zijn inderdaad oplossingen om scholen 
in een samenwerkingsverband zich te 
laten specialiseren in de opvang van een 
specifiek probleem, maar of de ouders 
het nu zo prettig vinden dat hun kind drie 
dorpen verderop naar school gaat?
“Het blijft lastige materie, maar regionale 
samenwerking, specialisatie en het delen 
van verantwoordelijkheid biedt kansen.”
Je moet dus uitkijken om niet overal kleine 
scholen voor speciaal onderwijs binnen 
het reguliere basisonderwijs te maken, 
maar de focus leggen op wat wel kan op je 
school en bepaalde beelden over een kind 
niet bepalend te laten worden voor het 
geven van onderwijs.

Loop je ook niet het risico dat leerlingen 
te lang op het regulier onderwijs blijven 
en dat met veel goed bedoelde hulp zo’n 
kind uiteindelijk toch verwezen wordt?
“Ja, zo’n kind moet niet verkreukeld 
worden met alle goede bedoelingen. De 
schoolleiding moet volgen of de leerlingen 
die kwetsbaar zijn, hoogwaardige instruc-
tie en begeleiding krijgen. Wanneer de 
school dat niet kan bieden, moet er op tijd 
actie worden ondernomen.”
Directeuren moeten daarin waakhond 
zijn, ook al zijn ze natuurlijk nooit zo op de 
hoogte van leer- en gedragsproblemen als 
de IB’er.

ijn huis leunt heerlijk tegen de bosrand. Ontspanning en 
rust valt als een deken over je heen als je het tuinpad 
afloopt naar zijn woning. Een man die volop in de hec-

tiek van het onderwijs heeft gestaan, heeft een prima stekje om 
al die hectiek te doordenken. Aan de lees- en werktafel krijg ik 
een plekje en de Limburgse koek ontbreekt niet bij de koffie. Hij 
vertelt dat hij nu twee maanden gestopt is. Ik vraag of hij zijn tijd 
kan vullen en hij antwoordt dat zijn tweede hobby (zijn eerste 
is onderwijs) schilderen nu weer de ruimte krijgt. In zijn kamer 
hangen zijn doeken en ook zijn boek is met zijn werk geïllus-
treerd.

Waarom dit boek?
Jacobs kijkt even door de ruit naar buiten de tuin in en wacht voor 
hij antwoordt. “Dat is een goede vraag. Waarom schrijf je een 
boek over je leven in het onderwijs? Misschien wel om iets mee 
te geven aan het onderwijsveld. Niet als betweter, maar meer 
om iets na te laten. Reacties op het boek leren me dat het zo ook 
gelezen wordt, als een inkijkje in mijn loopbaan. Met successen 
en tegenvallers. Met leerpunten. Met geweldige tijden en mindere 
tijden. Een heel onderwijsleven. Van leerkracht tot inspecteur. Nu 
ben ik nog up-to-date en kan ik nog wat betekenen via dit boek. De 
wereld verandert snel. Als je niet oppast, ben je er over een paar 
jaar helemaal uit.”

Het boek is ook om dingen te verwerken?
“Misschien, maar zo heb ik dat niet bedoeld. Als je afstand neemt, 
kun je de zaak goed overzien en vanuit dat perspectief zie je mis-
schien de kern van het onderwijs beter.”

En die kern is?
“Connectie en bemoediging. Je verbinden met de lerende mensen 
en van daaruit een bijdrage leveren aan groei. Zo heb ik altijd 
gewerkt.”

U bent begonnen als directeur in een nieuwbouwwijk. U schrijft 
dat in de eerste tijd veel leerlingen binnenkwamen met een 
‘aantekening’. U vertelt in het boek dat dit van leerkrachten 
veel vergde. Hoe ziet u de ontwikkeling rondom passend onder-
wijs?
“Leerkrachten van nu zijn beter toegerust dan toen, maar passend 
onderwijs blijft een klus. Je kunt niet van leerkrachten verwach-
ten dat ze van alle markten thuis zijn en elk specifiek probleem 
kunnen handelen. Je kunt wel verwachten dat ze en een goede 
pedagoog zijn én een goede didacticus én, wat vandaag de dag erg 

‘Zacht voor kleuren, hard voor vlekken’ is de titel van het boek van 
Jacques Jacobs. als consument, leerkracht, schoolleider, opleider, 
ontwikkelaar, auteur, ondernemer, adviseur en inspecteur heeft 
hij alle hoeken van de school gezien. Voor Direct-redacteur Chris 
Lindhout aanleiding voor een interview.

Z
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Passend onderwijs is best een hele 
verandering. In uw jaren als inspec-

teur kan ik me voorstellen dat er wel 
eens veranderingen waren, waarmee 

u als inspecteur moeite had en u het toch 
moest ‘verkopen’. Hoe ging u om met dat loyali-

teitsprobleem?
“Dat is inderdaad lastig. Ik kwam bijvoorbeeld op scholen ,die het 
roer hadden omgegooid. Dat is niet aan de inspectie om daarover 
een oordeel te vellen, maar de onderwijsman en de voormalige 
directeur in mij zagen valkuilen die ze op die scholen niet zagen.”
Zoals?
“Dat zo’n grote koerswijziging regelmatig eerder gebaseerd is 
op geloof dan op feiten en heel veel inspanning vraagt die na het 
aanvankelijk enthousiasme moeilijk vol te houden is. Vaak is het 
beter om stap voor stap te veranderen.”

En wat deed dan die onderwijsman?
“Ik liet mijn rol als inspecteur even los en voerde het gesprek over 
de weg waarlangs er wel succes bereikt kan worden. Ik gaf het 
signaal: ‘let op je zaak’. Als ik jaren later terug kwam, dan kwam 
ik toch wel tegen dat de hele enthousiast ingezette koerswijziging 
toch mislukt was. Gelukkig kan de inspecteur met de huidige 
aanpak van het toezicht beter stimulerend uit de voeten.
Een enkele keer heb ik een school gespaard, die formeel het 
predicaat ‘zwak’ zou moeten krijgen. Momenteel kijkt de inspectie 
ook standaard beter naar de context van de school. Wanneer het 
vliegwiel van de school weer de goede richting op draait en het 
team na een goede analyse de juiste verbeteringen toepast, helpt 
het niet om de school dan te diskwalificeren.
Je zou een zwak moeten geven, maar je weet wat dat betekent 
voor de school en het team. Demotivatie en wellicht zou ook de 
pers erop inspringen.”

En als het echt mis is?
“Echt mis is het als de school niet eens in de gaten heeft dat het 
mis is. Dat ze ontkent dat het beter kan. Of wanneer de school 
ambitie en denkkracht tekort komt. Dan ben ik hard. Want je moet 
zacht zijn voor kleuren en hard tegen vlekken.”
De titel van het boek.
“Juist. We moeten niet vergeten dat de kwaliteit van de leerkrach-
ten bepalend is, maar de inspectie spreekt de bestuurder aan 
wanneer de school ondermaats presteert.”
‘… en dan belt de bestuurder de directeur op als je weg bent.
“Juist. En die directeur krijgt dan soms op zijn kop en moet aan de 
bak en de bestuurder volgt het van een afstandje.”
Of een onderzoeksbureau inschakelt.
“De bestuurder moet echter wel zijn verantwoordelijkheid blijven 
nemen. Ondersteunen, volgen, faciliteren. Dat gaat verder dan 
een bureautje inschakelen.”
Dus u bent voor meer contact tussen inspectie en het team?
“Inderdaad. Net zoals een leerkracht veel kan leren over zijn 

gedrag als leerkracht van het kind, kunnen 
inspecties heel veel leren van gesprekken 
met kinderen, ouders en leerkrachten. Zo 
kun je de stimulerende rol als inspecteur 
blijven spelen.”
Dus meer contact met het team. 
Betekent dat niet terug naar af?
“Nee, op weg naar beter.”

In de volgende editie van Direct 
deel twee van dit interview met 
Jacques Jacobs. Hierin onder 
meer het idee om de inspectie af 
te schaffen, de nadruk op toets-
resultaten en de toekomst van het 
onderwijs en de rol van de inspectie 
daarin.

Chris Lindhout

Een kleurrijke inspecteur
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en heel terecht signaal van de leerkracht, dat ik graag 
wil bevestigen en verder toelichten en tevens wil ik bena-
drukken dat de maat vol is. Ook als noodoproep naar het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de mi-
nister en staatssecretaris, maar wellicht ook richting PO-Raad, 
inspectie, leerKRACHT en alle andere goedbedoelde instanties. 
Een heel goed signaal van deze leerkracht om dit aan te kaarten. 
Als directeur van een basisschool zie ook ik een steeds grotere 
druk ontstaan bij onze leerkrachten vanuit ouders en eisen van 
leerkrachten in het algemeen. Nadenkend over dit fenomeen, 
denk ik aan de volgende oorzaken en feiten.

TraNSParaNTIE
Scholen moeten voortdurend communiceren met ouders hoe het 
gaat met hun kind en waarom ze bepaalde zaken op die manier 
doen. Dit kost veel (kostbare) tijd. Denk aan het beantwoorden 
van e-mail, terwijl ik leerkrachten aanraad om zo veel mogelijk 
telefonisch of face-to-face te bespreken. Ouders willen zelfs een 
platform. Naast wat ze over hun kind willen weten en bespre-
ken, zijn er uiteraard ook nieuwsbrieven, de website en derge-
lijke. De inspectie controleert hierop. Dit laatste ligt iets minder 
bij de leerkracht, al zijn zij wel verantwoordelijk voor hun eigen 
pagina op de website.
Leerkrachten moeten laten zien wat ze kunnen aan de directie. 
Naar aanleiding van flitsbezoeken en klassenbezoeken worden 
er gesprekken gevoerd.

Leerkrachten leggen verantwoording af 
aan de IB-er(s) door met hen in gesprek 
te gaan over welke acties voor welke 
leerlingen de goede effecten hebben, 
maar ook hoe het kan dat een bepaalde 
werkwijze niet geschikt is voor een ander 
kind. Samen zoeken zij naar oplossingen.
Er moet voortdurend verantwoording 
worden afgelegd aan externe partijen 
(dit is voor het grootste gedeelte de 
verantwoording van de directie). Aan de 
inspectie (het schoolplan, vragenlijs-
ten, schoolgidsen, resultaten, etc.), het 
ministerie, scholen op de kaart, aan het 
samenwerkingsverband (dat doorvraagt 
over wat de school zelf nog kan als er een 
probleem wordt geconstateerd) en aan 
het bestuur.

gESPrEKSTIJD
Ouders vragen veel gesprekstijd van 
leerkrachten. Hun kinderen zijn prinsjes 
of prinsesjes en staan in het middel-
punt, hen mag niets ontbreken. Te pas 
en te onpas vragen ouders om gesprek. 
Sommige ouders hebben in tien weken 
al vier gesprekken gehad van anderhalf 
uur. Waar is de grens? Wat kan een 
leerkracht nog wel en wat niet meer? Wij 
hebben in ons systeem aan het begin van 
het schooljaar een oudervertelgesprek. 
Twee keer per jaar zijn er rapportge-
sprekken. Bij de twee inloopmomenten 
kunnen ouders nog een afspraak maken. 
Daarbuiten is het ook mogelijk om een 

De werkdruk van de leraar wordt steeds groter. Een denkbeeldige 
veertigurige werkweek helpt daarbij weinig, het werk moet immers 
af. als er om 17.00 uur een ouder staat of je les ligt niet klaar voor 
morgen, dan kun je echt niet naar huis. Hoe houdt de leerkracht 
het vol? Naar aanleiding van verschillende geluiden en een oproep, 
waarin een leerkracht een signaal wilde afgeven over de werkdruk 
van leerkrachten, geeft Hanneke de frel haar visie als schoolleider.

De werkdruk van  
de leerkracht
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afspraak te maken en bij die laatste 
mogelijkheid loopt het nog weleens de 
spuigaten uit.

aaNDaCHT
Aandacht en inzet voor de leerlingen bin-
nen de groep. Het is goed om in verschil-
lende niveaus te werken. Elke leerkracht 
doet dit in minimaal drie niveaus op onze 
school en daarbij zullen ook nog wat ex-
tra leerlingen (bij wijze van uitzondering) 
daarbuiten een individueel plan (denk 
aan de arrangementen, de tegenwoor-
dige aangepaste en uitgeklede rugzak) 
hebben. Individueel voor elke leerling is 
niet haalbaar en bovendien niet ge-
wenst. Leerlingen kunnen zich binnen 
een subgroep aan elkaar optrekken en 
zullen moeten leren hoe het werkt in een 
groep (net als later in een team of op een 
afdeling). Een ander verhaal wordt het, 
wanneer een leerkracht te maken heeft 
met een combinatiegroep.

LEEr- EN gEDragSPrOBLEMaTIEK
De leer- en gedragsproblematiek neemt toe met passend onder-
wijs. De groepen worden ingewikkelder en sommige groepen 
ook groter. De eisen waaraan een leerkracht moet voldoen, 
nemen ook toe, de werkdruk wordt hoger en het werk voor een 
groep vaak minder leuk hierdoor. Dat er nog zoveel mensen 
in het onderwijs werken, is bijzonder. Ze moeten vele ballen in 
de lucht houden. Werken in niveaus, extra hulp binnen de les, 
waardoor nakijkwerk voor na de les blijft liggen en met ogen 
in je achterhoofd de klas in de gaten houden, waarbij leerlin-
gen verwacht worden zelfstandig aan de slag te gaan. En met 
zorgleerlingen groeit ook het aantal oudergesprekken binnen 
diezelfde 40 procent opslagfactor.

INSPECTIE
De Inspectie heeft een negatieve invloed gehad (dit tij is enigs-
zins gekeerd met het nieuwe toezichtkader) in het kader van de 
afrekening van slechte Cito-resultaten. Cito-toetsen zijn slechts 
een klein onderdeel van wat gemeten wordt over wat je doet op 
een basisschool. Binnen een jaar van (zeer) zwak naar basis-
arrangement is daarin ook een onmogelijkheid. Welke goochel-
truc gaat men dan uit de kast halen? Cito-toetsen oefenen, 
fraude, voorlezen, hulp bieden.

fINaNCIEEL UITgEKLEED
Financieel is het onderwijs uitgekleed. Denk bijvoorbeeld maar 
aan voorzieningen als ICT (loopt altijd achter de feiten aan en 
computers en digiborden of touchscreens zijn heel duur) of het 

De werkdruk van  
de leerkracht

 ‘de grens is niet alleen bereikt,  
maar ook overschreden’
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van een school met ruim tweehonderd 
leerlingen is een drukke baan (met 
eens per twee weken een administratief 
medewerker, zonder conciërge, telefoon 
aannemen, ouders te woord staan, taken 
zijn inclusief het werk van ICT-coördina-
tor, werkzaam vierenhalve dag), maar 
zeker ook als leerkracht is het zwaar en 
moet men alle zeilen bijzetten om aan 
alle eisen te kunnen voldoen. Petje af 
voor deze hardwerkende mensen, die 
willen gaan voor iedere leerling, ieder 
kind. Ieder kind is een bijzonder kind. 
Hoe zou u zich voelen als alle energie uit 
je wordt getrokken, als u het onvermo-
gen voelt om net niet te kunnen voldoen? 
Je moet met elkaar ervoor gaan. Elkaar 
op de been houden. Elkaar inspireren, in 
de flow brengen en net dat tandje harder 
willen en kunnen lopen. Enthousiasme-
ren. Uitval betekent stilstaan en eigen-
lijk kan dat niet. Uitval van een intern 
begeleider (zorgcoördinator) binnen de 
school (zoals onze school nu voor de 
tweede keer in vijf jaar tijd doormaakt 
voor een periode langer dan een jaar) 
is schadelijk voor de organisatie. Maar 
daarmee houdt het ministerie en de 
inspectie geen rekening. Je moet dit ge-
woon kunnen opvangen. Zwangerschap-
pen van leerkrachten die vier maanden 
uit de groep stappen? Als school moet 
je die zaken maar opvangen. Laat staan 
als leerkracht terugkomen en voor de 
volle 100 procent weer aan de bak. Een 
kleintje of niet.
Toch is het beroep leerkracht, intern 
begeleider en schoolleider in het basis-
onderwijs boeiend en inspirerend. Het 
gaat om leerlingen die je wilt laten 
groeien. Leerlingen die leren leren, 
leren ontdekken, ondernemen, leren 
samenwerken, filosoferen en leren 
belangrijke stappen te maken, die je als 
leerkracht verder brengt in hun cogni-
tieve en sociale ontwikkeling en sterk 
maakt om straks te kunnen deelnemen 
aan de maatschappij. Wat is het een 
mooi beroep. Zorg voor de leerling, maar 
zorg ook goed voor al die enthousiaste 
mensen in het onderwijs. Wees zuinig op 
die hardwerkende mensen.

Hanneke de Frel, directeur CBS prinses 
Maxima in Berkel en Rodenrijs

ontbreken van een conciërge (alles zelf kopiëren, was zelf doen, 
meubels sjouwen bij het verplaatsen van een klas, schoonmaak 
twee keer per jaar, soms zelf materiaal kopen).

NIEUWE CaO
De nieuwe cao met een veertigurige werkweek geeft inzicht 
in de tijd die men kwijt is. Een grote misser is de zogenoemde 
opslagfactor van 40 procent (hieronder vallen lesvoorbereidin-
gen, nakijkwerk, oudergesprekken, vergaderingen, het maken 
van groepsoverzichten en groepsplannen, het bijhouden van 
administratie, zoals absenten en dossiervorming, het lezen van 
verslagen, overleg intern begeleiding, rapporten maken) nooit 
toereikend is voor de gemiddelde leerkracht.

EEN NIEUWE rICHTINg
Een nieuwe richting (onderwijs2032) kan goed zijn om het on-
derwijs te verbeteren. De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe 
richtingen ingeslagen. Een nieuwe richting betekent dat er weer 
een verandering van denken wordt gevraagd van leerkrachten. 
Het betekent weer een andere koers varen. Het betekent ook 
extra energie.

INrICHTEN EN OPrUIMEN
Ooit weleens meegemaakt dat een medewerker van een kantoor 
twee keer per jaar moet helpen soppen? Dat gebeurt op scholen 
wel. De reguliere schoonmaak maakt de vloeren, de toiletten, 
de bovenkant van tafels en kasten schoon en dan houdt het een 
beetje op. Samen met ouders wordt er twee keer per jaar een 
schoonmaakmoment georganiseerd.
Ook jouw werkplek is jouw verantwoordelijkheid. Voordat de school 
start na de zomervakantie heeft de leerkracht zijn klas al moeten 
inrichten, schriften geschreven, tafels gesleept, naamkaartjes 
gemaakt en noem maar op. Dat zit voor een deel in de veertigurige 
werkweek. De meeste leerkrachten zullen het hiermee niet halen. 
Ook halverwege een jaar worden de groepen nogal eens anders 
ingericht, kasten handiger ingedeeld of anderszins.

DESKUNDIgHEIDSBEVOrDErINg
Iedere leerkracht moet de deskundigheidsbevordering inzichtelijk 
maken. Goed om dit bij te houden. Vakliteratuur lezen, een cursus 
of zelfs een zwaardere studie volgen. De meeste tijd zit niet meer 
in die veertig uur. Dat lukt vaak niet, want die tijd is al op.

Ik kan nog meer dingen noemen, maar dit zijn mijns inziens de 
belangrijkste. Het is goed om dit onder de aandacht te brengen. 
Erg goed zelfs. Roep het uit naar het ministerie. De grens is 
niet alleen bereikt, maar ook overschreden. Schoolleider zijn 

‘Zorg voor de leerling, maar ook  
voor al die enthousiaste mensen  

in het onderwijs’
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p dit moment bestaan er vijf officiële regionale inval-
lernetwerken in het westen, noorden, oosten, zuiden 
en midden van Nederland. Het totale netwerk bestaat 

uit 429 invallers. In het oosten, zuiden en midden van Neder-
land zijn de netwerken het grootst met zo’n 110 invallers per 
regio. Hieronder vallen zowel leden als niet-leden van CNV 
Onderwijs. Minimaal twee keer per jaar kunnen de invallers in 
de desbetreffende regio bij elkaar komen om (vak)inhoudelijke 
workshops te volgen, kennis en ervaring uit te wisselen en ar-
beidsgerelateerde informatie te ontvangen. Dit wordt georga-
niseerd door middel van een netwerkbijeenkomst. Afhankelijk 
van de regio nemen rond de dertig tot 45 invallers (van alle 
leeftijden) deel aan een netwerkbijeenkomst. Voor een actueel 
overzicht van alle netwerkbijeenkomsten voor invallers kunt u 
terecht op www.cnvs.nl. De workshops zijn gevalideerd door  
Registerleraar.nl. Naast de structurele netwerkbijeenkomsten 

voor invallers verzorgt CNV Onderwijs 
regelmatig workshops voor invallers op 
hogescholen, binnen invalpools en op 
overige bijeenkomsten.

INVaLPOOL-COörDINaTOrEN
Naast de specifieke bijeenkomsten voor 
invallers organiseert CNV Onderwijs 
regelmatig interactieve bijeenkomsten 
voor invalpool-coördinatoren. Het doel 
hiervan is om kennis uit te wisselen en 
gezamenlijk oplossingen te bedenken om 
de positie van invallers te verbeteren.

ONLINE NETWErKEN
CNV Onderwijs onderhoudt op diverse 
manieren digitaal contact met inval-
lers. We verzenden nieuwsbrieven en 
verspreiden informatie via  
www.starteninhetonderwijs.nl en via  
social media. Speciaal voor invallers  
heeft CNV Onderwijs een groep op 
LinkedIn, waar actuele informatie wordt 
gedeeld. Binnen deze groep zijn 324 leden 
actief. Verder participeert CNV Onderwijs  
binnen een Facebook-groep, die is  
opgezet door invallers. Hiervan zijn 
1.119 invallers lid.

Malika Habouria, CNV Onderwijs

Binnen CNV Onderwijs bestaat sinds 2012 de werkgroep Invallers. Deze werkgroep 
bestaat uit werknemers van CNV Onderwijs en uit invallers uit het onderwijs. Het doel 
van de werkgroep is om de belangen van invallers te behartigen. De werkgroep zorgt 
voor ondersteuning van de individuele invaller, reageert op signalen uit het veld en 
organiseert regionale netwerkbijeenkomsten (leden en niet-leden).

Werkgroep 
  ondersteunt invallers

O

WOrKSHOPS CNV ONDErWIJS VOOr INVaLLErS
•  Rechten en plichten van de invaller
•  Kunst van het lesgeven, een praktische workshop over 

effectief lesgeven
•  Actuele (onderwijs) ontwikkelingen, zoals 

Registerleraar.nl en de sectorakkoorden
•  Toepassen van ICT en nieuwe trends
•  Passend onderwijs, wat betekent het voor de invaller en 

hoe ga je ermee om?
•  Het gebruik van Prezi
•  Het gebruik van digibord(en)
•  Solliciteren en profileren
•  Klassenmanagement
•  Wwz, wat maak jij ervan?
•  Toekomst van het onderwijs: #onderwijs2032
•  Basis- en differentiatievaardigheden

‘het totale netwerk 
bestaat uit 429 invallers’
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eel schoolleiders, zoals die van 
Onderwijsstichting MOVARE, her-
kennen de veelheid aan verwach-

tingen die op hen afkomen. Te midden van 
die veelheid is het niet altijd eenvoudig om 
tot goede keuzes te komen. Zij ervaren het 
als een zeer welkom aanbod van Verus 
om op het spoor te komen van hun ideeën 
waar het hen om te doen is, hun leider-
schap en hun school, en om daarover met 
collega’s in gesprek te komen. “Het is als 
een cadeautje”, zegt een van hen. In een 
tijd waarin zoveel van je gevraagd wordt als 
schoolleider, doet het goed om stil te staan 
bij de persoon van jou als schoolleider en 
hoe je jouw persoon meeneemt in de wijze 
waarop je leiding geeft aan de school. Veer-
tien schoolleiders nemen deel aan het aan-
bod ‘Leiderschap, zingeving en het verhaal 
van de school’. De andere schoolleiders van 
MOVARE hebben onlangs kennisgemaakt 
met de mogelijkheden van het project.

PErSOON IN DE SCHIJNWErPErS
Uitgangspunt van het project is dat leider-
schap begint (en dat niet alleen) met de 
persoon van de schoolleider. De school-
leider is niet louter de functionaris die 
beschikt over allerlei kennis en strategieën, 
maar veel meer iemand die vanuit de eigen 
levenskunst weet waar het op aan komt en 
daarvoor de nodige kennis en strategieën 
weet in te zetten. In die volgorde. Veel 
schoolleiders zijn op basis van hun oplei-
dingen en trainingen heel goed in staat te 
verwoorden wat ze belangrijk vinden als het 
gaat om goed onderwijs. Het huidige aan-
bod gaat nog een stap verder door de per-
soon van de schoolleider in de schijnwer-
pers te zetten. Het gaat om de persoon die 
borg staat voor dat waar het op aan komt: 
idealen, uiteindelijke waarden of leidende 
principes. Redelijk uniek is de wijze waarop 
in het aanbod de schoolleider op het spoor 
komt van de eigen idealen. Dat gebeurt na-
melijk aan de hand van de eigen biografie. 

Van schoolleiders wordt veel verwacht. Ouders verwachten dat 
schoolleiders zorgen dat hun kinderen het beste wordt geboden. 
Leerkrachten verwachten dat ze gekend en gehoord worden. Op het 
kruispunt van veel belangen, verwachtingen en opvattingen wordt 
van schoolleiders verwacht dat ze de goede keuzes maken met het 
oog op goed onderwijs op hun school. Daarvoor heeft de schoolleider 
een enorme bagage aan kennis en strategieën ter beschikking. 
Maar is dat genoeg om staande te blijven en richting te geven? al die 
verwachtingen doen iets met de persoon van de schoolleider. Hoe 
worden schoolleiders vanuit hun persoon ondersteund om leiding te 
geven aan hun school? Schoolleiders zoals die van Onderwijsstichting 
MOVarE, het bevoegd gezag van vijftig scholen in Zuid-Limburg.

Leiderschap verankerd in de persoon  
van de schoolleider

V
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Cruciale gebeurtenissen in het eigen leven 
kunnen namelijk inzicht bieden op het on-
verwachte: nieuwe mogelijkheden, kansen 
of ontwikkeling – ook als het om diepte-
punten gaat in de eigen biografie. Aan de 
hand van gebeurtenissen en nieuwe moge-
lijkheden komen schoolleiders hun idealen 
op het spoor. Dan gaat het om idealen als 
verbinding, dienstbaarheid, zorg en geluk. 
Idealen als deze komen op je pad, je wordt 
erdoor aangetrokken en je maakt ze tot de 
jouwe. Idealen zijn niet maakbaar – alsof je 
ze op een gegeven moment kunt afvinken, 
laat staan afdwingen. Het zijn geen idealen 
die buiten de persoon zelf staan, maar 
die verankerd liggen in de (biografie van 
deze) persoon. De idealen werken dikwijls 
onbewust door in je professionele han-
delen als schoolleider: hoe meer kunnen 
ze je werk oriënteren als je ze je bewust 
bent. Dit bewustzijn is voor schoolleiders 
een praktisch relevante opbrengst van de 
individuele gesprekken.
Tijdens een studieochtend zijn de school-
leiders van MOVARE aan de hand van de 
gesprekstool ‘De kunst om te zien waar 
het op aan komt’ met elkaar in gesprek 
gegaan over een cruciale levensgebeurte-
nis en wat de gebeurtenis aan gevoelens, 
vragen en ook mogelijkheden oproept. 
De gesprekken gingen ergens over: de 
persoon van de schoolleider. “Wat mij 
aangenaam verraste, was de openheid en 
de kwetsbaarheid die we naar elkaar lieten 
in het gesprek. Het heeft mij enorm goed 
gedaan”, zegt een van de schoolleiders.

IDEaLEN INZETTEN
Het blijft echter niet bij het bewustzijn, het 
gaat er ook om idealen te kunnen inzetten 
in de dagelijkse praktijk als schoolleider. 
Schoolleiders maken voortdurend keuzes. 
Om goed onderwijs voor kinderen en jonge 
mensen te realiseren, moeten allerlei 
keuzes worden gemaakt. Of het nu gaat 
om passend onderwijs, krimp of onderwijs 

voor vluchtelingkinderen, van schoolleiders wordt verwacht dat ze 
keuzes maken. Het zijn keuzes die ergens over gaan en ze zijn niet 
zonder inhoud. Schoolleiders die zich bewust zijn van hun idealen, 
uiteindelijke waarden en leidende principes zijn beter in staat om 
tot goede keuzes te komen. Zij reageren niet louter reactief op 
vragen of verwachtingen die op de school afkomen, maar proactief 
met het oog op goed onderwijs. Zij staan met hun persoon borg 
voor de idealen en de keuzes die ze hierop baseren – de idealen 
zijn immers verankerd in de (biografie van deze) persoon. In het 
aanbod doen schoolleiders kennis op over hoe ze idealen kunnen 

inzetten in de keuzes die ze maken (‘slow decision making’) of hoe 
ze individuele gesprekken voeren of in het team. Het is een prak-
tisch relevante opbrengst om zich niet alleen bewust te zijn van 
hun idealen, maar ook manieren te kennen om deze in te zetten in 
het leidinggeven aan de eigen school. Het is te doen.

INZETTEN VaN STraTEgIEëN
Veel wordt verwacht van een toekomstgericht, transformatief of 
transactioneel leiderschap. Dit houdt in dat schoolleiders in staat 
zijn om de juiste strategieën op het juiste moment in te zetten: 
collega’s uitdagen om mee te denken, hen inspireren door hen te 
doen delen in de eigen inspiratie en motivatie, hen meenemen in 
een visie op de toekomst, hen belonen wanneer doelen worden 
bereikt, enzovoorts. Het inzetten van de strategieën kan niet 
zonder de persoon van de schoolleider. Sterker nog, de persoon 
staat borg voor de keuzes die worden gemaakt en de stappen die 
worden gezet. Dat heet leiderschap.
Kinderen zijn de vormgevers van de toekomst. Schoolleiders 
doen dat nu. Leiderschap is nodig om kinderen te helpen groot te 
worden voor een toekomst, waarvan we niet weten hoe deze eruit 
ziet. Het gaat om schoolleiders die leiderschap tonen, lef, durf en 
moed omwille van de kinderen en hun toekomst. Hoog tijd dat we 
de persoon van de schoolleider in de schijnwerpers zetten.

Dr. Theo van der Zee
Adjunct Wetenschappelijk Directeur van Verus en verbonden aan het 
Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

‘schoolleiders die zich bewust zijn van 
hun idealen, zijn beter in staat om tot 
goede keuzes te komen’

Leiderschap verankerd in de persoon  
van de schoolleider
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Uitval betekent met spoed een vervanger regelen en dat valt haast niet te plannen. Maar dankzij de eigen 

vervangingspool van Interteach is dat probleem meteen opgelost. Dus schenk de koffie maar alvast in! 

Interteach garandeert altijd binnen twee uur een vervangende leerkracht op locatie.* Minder stress dus bij 

uitval en niet te vergeten ruim 20% minder kosten. Want kwalitatief onderwijs gaat verder dan alleen lesgeven.

* m.u.v. de Waddeneilanden

Uitval? 
Uw invaller 
staat al klaar
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n het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) is een 
nieuwe classificatie opgenomen met de daarbij vanaf 2016  
geldende bezoldigingsmaxima. De brief over nieuwe WNT-

maxima per 1 januari 2016 vindt u op rijksoverheid.nl onder 
Documenten – Brieven. Al enige tijd heeft de Kamer zorgen 
over het financieel beheer bij instellingen, die worden bekos-
tigd vanuit de rijksmiddelen. Het ministerie van Financiën heeft 
hierover in 2013 een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Dit 
normenkader bevat tal van attentiepunten en voorwaarden voor 
een adequate interne financiële beheersorganisatie. Veel van 
deze punten zullen reeds op de scholen ingevoerd zijn of opge-
nomen in de branchecodes. Maar dat doet niet af aan het feit dat 
het overzicht van aandachtspunten een redelijk compleet beeld 
schetst van voorwaarden en mogelijk een aantal aspecten bevat, 
waaraan in een individuele situatie nog nadere aandacht kan 
worden geschonken. De Kamerbrief van het ministerie Kader 
financieel beheer en toezicht vindt op de website van Rijksover-
heid onder Documenten – Kamerstukken. 
Middelen voor passend onderwijs hoeven niet altijd via het 
samenwerkingsverband naar de scholen te komen. In de 
documentatie rondom passend onderwijs wordt gewezen op de 
gelden die vanuit een samenwerkingsverband worden door-
betaald aan de aangesloten scholen. Hoewel de zogeheten 
Cluster 1- en Cluster 2-middelen niet via een samenwerkings-
verband stromen, maar via een instelling zoals Visio of Auris, 
is hier sprake van een vergelijkbare situatie. Deze instellin-
gen verantwoorden de doorbetaalde middelen, net zoals de 
samenwerkingsverbanden, onder de rubriek Doorbetaalde 
Rijksmiddelen.
Bij fusie van rechtspersonen is het van belang een goede con-
tinuïteitsparagraaf te hebben. De nieuwe rechtspersoon heeft 
echter nog geen jaarverslag. In de richtlijnen is nu opgenomen 

dat het jaarverslag van een van de voor-
malige bestuursorganen (bijvoorbeeld 
het grootste) wordt aangewezen, waarin 
een continuïteitsparagraaf voor de ‘to-
tale’ nieuwe rechtspersoon wordt opge-
nomen. Daarnaar kan dan door de andere 
rechtspersonen worden verwezen.
Jaarverslagen blinken vaak niet uit in 
duidelijkheid. Toch zijn er good practices 
van jaarverslagen in het onderwijs te 
vinden. Bijvoorbeeld op www.dyade.nl/ 
index.php/dyade-adviesh/bestuursbokaal.
De jaarlijkse bundel met alle richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving is te bestellen 
via de website van Wolters Kluwer.
Alhoewel onderwijsinstellingen volgens 
de wettelijke bepalingen (RJ640.520, BW 
360) niet verplicht zijn hun jaarrekening 
bij de KvK te deponeren, is er wel een 
andere afspraak gemaakt over de open-
baarmaking van deze jaarverslaggeving. 
Met de besturenorganisaties is afge-
sproken dat zij in hun respectievelijke 
branchecode opnemen, dat iedere instel-
ling het jaarverslag onverkort openbaar 
maakt op de eigen website. Mocht een 
bestuur het jaarverslag niet (willen) pu-
bliceren, dan is dit jaarverslag opvraag-
baar bij DUO via een WOB-verzoek.

Cor Duinmaijer  
Bestuurder CNV Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de nieuwsbrief Jaarverslaggeving 
Onderwijs gepubliceerd. Met deze nieuwsbrief informeert het ministerie de administrateurs, 
controllers, toezichthouders en andere over recente ontwikkelingen rond het thema 
jaarverslaggeving in het onderwijs.

recente ontwikkelingen 

Jaarslagverlegging  
in het onderwijs

I



“Kijk, pesten is één, maar dat schijnheilige 
gezicht, als hij daarop betrapt wordt. En 
dan altijd dat ‘maren’. Hij heeft telkens 
een brutaal weerwoord. Telkens dat ‘ge-
ja-maar’. Om gek van te worden. Zei hij 
maar gewoon dat hij het gedaan heeft. Dat 
zou al een stuk schelen. Maar het woord 
sorry komt in zijn woordenboek niet voor. 
Kortom, uw zoon is een misselijkmakend 
type en u houdt dat in stand door met hem 
mee te gaan en alle handen die u vinden 
kunt boven zijn hoofd te houden.”
Alle lessen van de cursus vergeet ik, zoals 
open communicatie houden, jij bent de 
professional, zeg duidelijk wat je voelt, 
maar in respect en meer van die tenen-
krommende tips. Deze Peter-Jan en zijn 
ouders zouden een reden kunnen zijn om 
met het onderwijs te stoppen en brood-
bezorger te worden.
Plotseling schudt er iemand aan mijn arm.
“Gaat het een beetje? Het lijkt wel alsof je 
in een bokswedstrijd staat.”
Ik word wakker en zie mijn vrouw veront-
rust naar me kijken.
“Waar droom je van”, vraagt ze.
“Van school. Van de kwartiergesprekken”, 
antwoord ik in eerlijkheid.
“Ach, dat komt wel goed, toch? Gewoon 
professionele vriendelijkheid gebruiken. 
Nooit zeggen wat je echt meent. Dat doe je 
maar bij mij.”
Ze heeft gelijk. Ik draai me om en zal tegen 
de ouders van Peter-Jan zeggen dat hun 
kind een onderzoekend type is, die de 
grenzen opzoekt om zijn onzekerheid te 
verbergen. Ja, zo zal ik het zeggen.

“Dat komt gewoon, omdat dat kind van jullie zo slecht wordt opge-
voed.”
Dankzij mijn cursus ‘assertief omgaan met ouders’ – de opvolger van 
‘de confrontatie durven aangaan’ – voelde ik me gerechtigd om deze 
kreet, die vanuit de bodem van mijn ziel kwam, eruit te gooien. Niks 
geen gedoe met klantvriendelijkheid, maar gewoon helder en duidelijk 
de ouders meedelen hoe het zit, tenminste in mijn optiek.
De beide ouders waren er. Nou, ouders. De vader was de vader niet, 
want de moeder was in haar zoeken naar de ‘ware’ een apart soort 
‘ware’ tegen het lijf gelopen en had dat meteen maar bezegeld met 
een wereldburger. De biologische vader zou morgen op het kwartier-
gesprek komen, want de beide ouders op één avond uitnodigen was 
vragen om moeilijkheden.
“En nu ik het er toch over heb, Peter-Jan is een jongen die het begrip 
eerlijkheid niet begrijpt. Hij liegt en bedriegt iedereen en komt er bij 
jullie mooi mee weg. Hij is trouwens ook een echte pestkop. Laatst 
zag ik hem een meisje uitschelden voor ‘dikke papzak’ en toen ik hem 
erop aansprak, bestond hij het om het te ontkennen, terwijl ik naast 
hem stond toen hij het zei. Net als die keer dat hij zijn gymbroek naar 
beneden trok. Jullie zoon is een mislukt exemplaar van de menselijke 
soort en ik vraag me af of hulp vanuit welke hoek enig effect zal sorte-
ren. Tenminste als u niet inziet, dat hij voor galg en rad opgroeit.”
Ik wacht even tot de stoom in mijn hoofd er via mijn oren uit komt. De 
ouders zwijgen en ik besluit er een schepje bovenop te doen.

Eerlijk duurt…

door Chris Lindhout

column
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Ik ben die ik ben
Het liefste zou ik mijn kinderen

voor al het leed behoeden.
Alleen het goede

en meer nog
aan hen willen geven.

Het liefst zou ik mijn kinderen
alle verdriet besparen.

Alleen het ware
en het mooie

hen schenken in het leven.

Ze willen onderdompelen
in golven van voorspoed

in wolken van geluk
hen koesteren

weg van angst en druk.

Maar … zo is het leven niet
al wil ik het nog zo graag.
Ik weet dat pijn hen treft

volgend jaar, morgen, vandaag.

Ik kan ze niet behoeden
voor tegenwind en pijn,

maar zal, als het hen overkomt,
er altijd voor hen zijn.

Chris Lindhout

Gedicht
korte berichten

DOE OOK MEE AAN DE 
KRAANWATERVIERDAAGSE!
Loop met je school of je klas de Avondvierdaagse op kraanwater.  
Geef je op en ontvang het starterspakket met o.a. een drinkfles,  
een draagkoord en een pin voor op je kleding (vanaf €1,-). 
Je kunt je ook laten sponsoren voor een watertappunt op school.  
Meld je aan op kraanwatervierdaagse.nl 
of bel 020 794 22 94.

Direct 2016 

Direct 3 21 mei 
Direct 4 2 juli

Verschijningsdata

Direct 5 1 oktober
Direct 6 19 november

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

ADVERTENTIE



Werf een nieuw CNV-lid 
en ga er samen op uit!
Gunt u anderen óók de voordelen van het CNV-lidmaatschap? Meld dan een nieuw CNV-lid aan en ontvang 
als dank een cadeaubon. Zo kunt u samen met het nieuwe lid iets leuks gaan doen! En elke keer iets 
anders als u dat wilt! Wilt u een Dinerbon, een Theaterbon of doet u samen liever iets spectaculairders? 
U kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als u wilt en voor elk lid ontvangt u een nieuwe cadeaubon.

Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 
Kijk voor meer voorwaarden, informatie en aanmelding op: 
www.cnv.nl/actie of bel met (030) 751 10 40

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP:
• Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de sector waarin u werkt 
• Meepraten over uw CAO
• Professionele rechtsbijstand. Verzekerd van rechtshulp bij arbeidskwesties en in privézaken
• Samen opkomen voor betere afspraken
• Individuele hulp en begeleiding met betrekking tot werk
• Deskundige hulp bij de belastingaangifte
• Korting op verzekeringen
• Toegang tot de vraagbaak van het CNV
• Loopbaan- en beroepsinhoudelijk advies

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
CADEAUBONNEN T.W.V. €25,- :
• Dinerbon • Bol.com cadeaubon • Theaterbon 

• VVV cadeaubon • Bioscoopbon  

Gegevens nieuw lid

Naam en voorletters M/V

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Tel. nr. overdag: ‘s Avonds:
Geboortedatum: Emailadres:

Sector waarin u werkzaam bent:

Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische incasso.
Hiervoor ontvang ik een machtigingsformulier.*

IBAN-rekeningnummer:

Datum: Handtekening:

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende
gegevens om de inschrijving definitief te maken. De contributie verschilt per bond (volledige
info vindt u op www.cnv.nl). Studenten, werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten
betalen een aangepast tarief.
*Het machtigingsformulier dient ingevuld te worden teruggestuurd voor automatische incasso.

Uw gegevens

Naam en voorletters: M/V
Adres: 

Tel.nr.:
Postcode: Woonplaats:

Relatie tot het nieuwe lid:   Collega     Collega     Familie     Familie     Vriend/in   

  Anders, namelijk:   Anders, namelijk: 

Lidnummer:

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende cadeaubon:

  Dinerbon       Theaterbon     Bioscoopbon       Bol.com cadeaubonBol.com cadeaubon    Bol.com cadeaubon

  VVV Cadeaubon

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

Aanmeldbon 

  Aanmelden kan ook via: www.cnv.nl/actie

 

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


