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Beste collega’s,

Wat maakt een school tot een goede school? Bij de presentatie van de Staat van 
het Onderwijs door de inspectie in april werd vooral het thema ‘Verschillen tussen 
scholen’ uitgelicht. De rol en het belang van de schoolleider kwam daarbij ook naar 
voren. Scholen die goed scoren, hebben een schoolleider die leraren stuurt op ambitie. 
Een sterke schoolleider biedt ruimte aan een goed team met krachtige docenten. 
Reden voor CNV Schoolleiders om in een snelle enquête de vraag te stellen wat 
hiervoor nodig is. Dank voor uw snelle reactie! Wat blijkt: De ambitie is er! Om het 
waar te maken, is investeren in schoolleiders wel nodig. En dan vooral om voldoende 
ambulante tijd te kunnen realiseren.

Veel leesplezier gewenst bij deze nieuwe uitgave van Direct!
We nodigen u van harte uit om mee te doen. Uw input of reactie kunt u sturen naar 
redactie@cnvs.nl.

Namens de redactie, 

Rijk van Ommeren

mei 2017

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

Hoofdredactie: Rijk van Ommeren
Redactie: Martin de Kock, Fokke Rosier,  
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Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. 
Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen op Direct. De kosten 
zijn € 34,50 per jaar voor zes nummers. Hiervoor 
is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een 
lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending 
van het blad inbegrepen.
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korte berichten

Ook adjunct-directeuren uit het 
primair onderwijs kunnen nu de sub-
sidie Lerend Werken aanvragen. Net 
als directeuren komen zij in aanmer-
king voor een financiële vergoeding 
voor een persoonlijk coaching-on-
the-job traject, gericht op de eigen 
professionele ontwikkeling op het 
gebied van de verzuimaanpak op 
school. 
Op de website van het Vervangings-
fonds staat meer informatie.

Dit voorjaar zijn diverse nieuwe regelingen 
gepubliceerd voor nascholing voor leraren, 
ib’ers en schoolleiders in het primair en 
voortgezet onderwijs en middelbaar be-
roepsonderwijs, zoals de teambeurs en de 
vernieuwde lerarenbeurs (zonder inhoude-
lijke wijzigingen). Op de website van CNV 
Onderwijs, delerarenbeurs.nl, staan de 
meeste regelingen genoemd. Om te weten 
wat voor u of een collega een passende 
regeling is, heeft het ministerie op 
www.leraar.nl/nooituitgeleerd een tool 
geplaatst, waarmee in drie stappen dui-
delijk wordt welke regelingen van toepas-
sing kunnen zijn. Op deze site staat altijd 
de meest recente versie van de regeling. 
Zo is de regeling kort opleidingstraject 

Nascholing voor leraren, ib’ers en schoolleiders

Functiemix: geen woorden maar daden
Het draagvlak voor de doelen van het 
manifest van #POinactie wordt steeds 
groter. Na vakbonden en werkgevers 
melden ook steeds meer individuele 
schoolbesturen de actiedoelen van 
harte te ondersteunen. Dat is goed, 
maar CNV Onderwijs wil geen woorden, 
maar daden.
Een van de speerpunten in het mani-
fest is een eerlijk en rechtvaardig 
salaris in het primair onderwijs dat 
vergelijkbaar is met het voortgezet 
onderwijs en daarmee de afschaf-
fing van de lagere LA-schaal in het 
basisonderwijs. In de huidige cao staat 
dat minimaal 40 procent van de les-

gevende functies in het basisonderwijs 
een LB-functie moet zijn. Landelijk 
blijkt dat nog maar 24 procent te zijn. 
CNV Onderwijs zal daarom nagaan of 
schoolbesturen die zich nu solidair 
verklaren met het manifest dat ook 
in daden hebben omgezet. Als die 
schoolbesturen het minimum van  
40 procent LB-functies nog niet 
gehaald hebben, zal CNV Onderwijs 
duidelijk maken dat alleen het sturen 
van een brief niet voldoende is om de 
actiedoelen te steunen. Steun aan de 
actie betekent ook minimaal 40 pro-
cent LB-functies in de formatie voor 
het schooljaar 2017-2018.
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Subsidie Lerend werken 
voor adjunct-directeuren 

Regeling impulsgebieden verlengd
De huidige impulsgebiedenregeling is 
ongewijzigd verlengd. Dit houdt in dat 
tot en met het schooljaar 2020-2021 
de huidige impulsgebiedenregeling en 
postcodegebieden van kracht blijven. 

Momenteel onderzoekt het ministerie 
een andere wijze van financiering van 
het onderwijsachterstandenbeleid. We 
verwachten dat dit in 2018-2019 wordt 
ingevoerd, wat betekent dat deze rege-

ling impulsgebieden en de gewichten-
regeling mogelijk al eerder worden 
vervangen. Meer over het onderwijs-
achterstandenbeleid staat op  
www.cnvs.nl/beleid.

voor vmbo-leraren gewijzigd. Bestu-
ren kunnen sinds januari 2017 subsidie 
aanvragen voor een aantal korte oplei-
dingstrajecten voor vmbo-docenten. Deze 
subsidie heeft nu een langere looptijd en 
de subsidieverzoeken kunnen per traject 
in plaats van per bestuur gebundeld 
worden aangevraagd. Op 14 april is een 
nieuwe regeling voor zij-instromers in 
werking getreden. Pabo-gediplomeerden 
komen in aanmerking voor subsidie bij 
het volgen van een zij-instroomtraject in 
het vo of mbo. De aanvraagperiode loopt 
vanaf het moment dat de zij-instromer 
met de scholing aanvangt tot 15 oktober 
van het jaar volgend op het jaar waarin 
die scholing is begonnen.



De regeling Leerresultaten PO is aange-
past, onder meer op het gebied van de 
normering en de ontheffingsnormen van 
de diverse eindtoetsen. Het komt nog maar 
weinig voor dat leerlingen de eindtoets 
niet hoeven te maken. Het gaat dan al-
leen om zeer moeilijk lerende kinderen of 
meervoudig gehandicapte leerlingen met 
uitstroomniveau arbeidsmarktgericht of 
dagbesteding en/of een IQ van minder dan 
70. Als deze leerlingen toch deelnemen, 
laat de inspectie hen buiten beschouwing. 
De inspectie laat ook leerlingen buiten be-
schouwing die een tlv hebben voor het vso 
of uitstromen naar het pro, leerlingen die 
maximaal het niveau van groep 6 behalen 
voor taal én rekenen en leerlingen met een 
IQ van minder dan tachtig.

In principe maken alle kinderen van één 
school dezelfde toets. Uitzondering hierop 
is dat leerlingen met een beperking of 
specifieke onderwijsbehoefte de Centrale 
Eindtoets mogen maken.
De inspectie bekijkt een aantal zaken 
anders. Leerlingen die onterecht wor-
den uitgesloten van deelname, neemt de 
inspectie niet meer automatisch met een 
517 mee in het schoolgemiddelde. Ook 
gaat de inspectie niet meer elke twee 
jaar een kwaliteitsonderzoek doen, als de 
eindresultaten niet te beoordelen zijn. De 
inspectie beoordeelt scholen op resultaten 
alleen nog met voldoende of onvoldoende 
en niet meer met een goed, omdat zij 
vindt dat een goed niet alleen op basis van 
toetsresultaten afgegeven kan worden.

Eindtoets PO

In april hebben tweehonderd basis-
scholen en honderdvijftig scholen voor 
voortgezet onderwijs een uitnodigings-
brief ontvangen om deel te nemen aan 
Talis 2018. Talis is een internationaal 
vergelijkend onderzoek van de Organi-
satie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) onder leraren 
en schoolleiders. Door internatio-
nale vergelijkingen levert het Talis-
onderzoek waardevolle inzichten op in 
verschillende factoren die van invloed 
zijn op het beroep en de leer- en werk-
omgeving van leraren en schoolleiders 
in Nederland. Als dank voor deelname 
ontvangen scholen, waarvan meer dan 
de helft van de leraren deelneemt, een 
schoolrapport. In dit schoolrapport 
worden de schoolresultaten vergele-

ken met het nationaal en internationaal 
gemiddelde. Scholen die aan Talis 
2013 hebben deelgenomen, hebben 
dit rapport veelvuldig gebruikt om op 
hun school discussie te voeren over 
thema’s als coaching en professiona-
lisering, collegiale samenwerking en 
de mate waarin leraren zeggenschap 
hebben in het schoolbeleid. Belangrijk 
is ook dat met dit onderzoek een bij-
drage geleverd wordt aan een verdere 
versterking van het leraarsberoep in 
Neder land. Zo heeft naar aanleiding 
van Talis 2013 de begeleiding van star-
ters en de ontwikkeling van de school 
als lerende organisatie een flinke 
impuls gekregen. Het onderzoek vindt 
plaats in het eerste kwartaal van 2018 
via een online enquête.

Uitnodiging deelname onderzoek Talis 2018

Maximumsalaris

Het wetsvoorstel tot uitbreiding van 
de personele reikwijdte van de Wet 
normering topinkomens (WNT-3) 
regelt dat alle werknemers in de pu-
blieke sector onder het maximum-
salaris blijven. Hiermee wordt 
een eind gemaakt aan (zeer) hoge 
inkomens voor managers die niet 
als (top)bestuurder werden herkend. 
In het onderzoek en de Kamerbrief 
wordt dieper ingegaan op de huidige 
situatie. Uit analyses blijkt dat de 
gemiddelde bezoldiging van be-
stuurders in alle onderwijssectoren 
in 2015 is gedaald ten opzichte van 
2014. De gemiddelde bezoldiging van 
toezichthouders is in alle secto-
ren gestegen. Deze ligt echter nog 
steeds ruim onder het maximum. 

Bron: Kamerbrief 33495-105.

5mei 2017

Voor 2017 is het bedrag voor de 
prestatie box vastgesteld op 270 euro 
per leerling. Dit is een verhoging van 
30 procent ten opzichte van 2015. Met 
terugwerkende kracht geldt deze ver-
hoging vanaf 1 januari 2017. Het bedrag 
per leerling die langer dan een jaar in 
Nederland verblijft, is toegekend op basis 
van speerpunten uit het sectorakkoord. 
Per leerling ontvangt u:
•  37 euro voor uitdagend onderwijs voor 

toptalenten en brede ontwikkeling voor 
alle leerlingen;

•  41 euro voor de lerende organisatie;
•  149 euro voor professionalisering en 

deskundigheidsbevordering van lera-
ren;

•  43 euro voor professionalisering van 
schoolleiders en bestuurders.

Prestatiebox VO 2015-2017
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enz. Een passend salaris en faciliteiten om het beroep schoolleider 
te kunnen uitoefenen, zijn niet vanzelfsprekende arbeidsvoorwaar-
den. ‘De BV Nederland komt langzaam uit het slop’ en ‘de markt 
trekt weer aan’ zijn uitspraken, die je gelukkig de laatste tijd weer 
hoort. Alleen is het in onderwijsland tijdens formatiegesprekken 
van partijen altijd een periode van afwachten. Is de komende poli-
tieke constellatie bereid om ‘veel’ geld in onderwijs te steken? Op 
de dag van de actie #POinactie werden vier partijen na een gesprek 
met Edith Schippers tijdens het naar buitenlopen gevraagd wat een 
en ander voor het onderwijs zou betekenen tijdens het onderhan-
delingsproces. Politiek correcte antwoorden als ‘wij staan voor de 
uitdaging het geld te verdelen over ...’ en ‘de sector onderwijs is 
één sector die heel belangrijk is naast andere belangrijke zaken’. 
Het leek wel of zij dit onderling hadden afgesproken.
Eén voorbeeld uit de praktijk waarover je nooit iets hoort of leest: 
waar is het geld voor een verhuisbedrijf, wanneer scholen intern 
verhuizen? Leerkrachten én schoolleiders lopen met meubilair te 
sjouwen alsof het gewoonste zaak van de wereld is. De Arbo schrijft 
ambulancepersoneel voor om de brandweer te laten uitrukken 

als patiënten van een eerste verdieping van een benedenwoning 
moeten worden gehaald. Verhuisbedrijven hebben installaties bij 
zich, omdat er naar boven en naar beneden niet getild mag worden. 
Ik zou het een goed initiatief vinden als schoolleiders er bij hun 
bestuur op aandringen, en op deze manier rugklachten en verzuim 
voorkomen, om voor de komende zomervakantie te inventariseren 
welke interne verhuizingen op stapel staan en daarvoor een pro-
fessioneel bedrijf in te huren. Naast uiteraard alle andere eisen en 
arbeidsvoorwaardelijke wensen die er zijn, zoals de arbostoelen en 
in hoogte verstelbare arbotafels. Zonder goede praktijkvoorbeelden 
te kort te doen: het antwoord laat zich raden.

“Het draagvlak voor de doelen van het ma-
nifest van #POinactie wordt steeds groter. 
Na vakbonden en werkgevers melden ook 
steeds meer individuele schoolbesturen 
de actiedoelen van harte te ondersteunen” 
(bron: www.cnvo.nl). Uiteraard omarmen de 
schoolleiders dit initiatief, en de vragen die 
gesteld worden, direct.
“Investeer in het onderwijs”, schrijft voor-
zitter Loek Schueler van CNV Onderwijs in 
een brief aan de (in)formateur Edith Schip-
pers. Schueler wil dat het nieuwe kabinet 
extra geld vrijmaakt om de werkdruk in 
het onderwijs aan te pakken. Verder vraagt 
zij geld voor hogere salarissen om het 
vak van docent aantrekkelijker te maken. 
Ook pleit Schueler voor de aanpak van 
schaduw onderwijs, omdat het in de huidige 
vorm de kansenongelijkheid vergroot. 
“Extra ondersteuning aan leerlingen moet 
deel uitmaken van het reguliere onderwijs, 
nu is het alleen toegankelijk voor kinderen 
van draagkrachtige ouders”, aldus de voor-
zitter. “Een initiatief van CNV Onderwijs in 
samenwerking met de VO-raad voor de zo-
mer- en lentescholen kan daarbij uitkomst 
bieden, omdat dit vanuit school wordt 
georganiseerd en draagkracht van ouders 
geen rol speelt” (bron: www.cnvo.nl). Uiter-
aard omarmen de schoolleiders deze brief, 
en de vragen die gesteld worden, direct. 
Waar wordt alleen de schoolleider ge-
noemd? Zomaar een greep: werkdruk ver-
oorzaakt door administratieve last, te kort 
aan invallers (om welke reden dan ook), 
in krimpgebieden de emoties van school-
leiders én hun teams als scholen worden 
opgeheven of samengevoegd, enz., enz., 

Geld voor het onderwijs

Rob Bovee bestuurslid CNV Schoolleiders

‘Is de komende politieke constellatie 
bereid om ‘veel’ geld in onderwijs  
te steken?’

CNVStandpunt
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iet op alle scholen krijgen leerlingen dezelfde kansen, 
talent wordt niet altijd benut. Op scholen met een ver-
gelijkbare leerlingpopulatie blijken leerlingen toch heel 

verschillend te presteren. Dit begint op de basisschool en wordt 
heel duidelijk zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Daar scoort 
bijvoorbeeld de beste helft van de leerlingen op de havo hetzelfde 
als de gemiddelde vwo-leerling op rekenen en taal (TIMMS). Zit-
ten deze leerlingen wel op het juiste niveau? (zie grafiek figuur 1, 
red.) Voor de verschillen tussen de scholen worden twee oorzaken 
aangewezen: kansenongelijkheid door de etnische achtergrond of 
het opleidingsniveau van de ouders en grote kwaliteitsverschillen 
tussen scholen.

Figuur 1 Bron: Staat van het Onderwijs.

LEERLINGEN
De gemiddelde prestaties van kinderen zijn nog steeds hoog en 
stijgend, maar de stijgende lijn buigt de laatste jaren wel af. Het 
percentage vwo-diploma’s daalt zelfs. Er zijn weinig zwak pres-
terende kinderen, maar de top met goed presterende kinderen 
wordt smaller. Nederlandse leerlingen zijn dan wel de gelukkigste 
kinderen van de wereld, maar ze zijn weinig gemotiveerd om te le-
ren. Vooral leerlingen in het vo. Leerlingen zeggen dat het huidige 
onderwijs niet aansluit bij hun manier van leren: basisschoolleer-
lingen willen meer naar buiten en meer bewegen; vo-leerlingen 
en mbo-studenten willen in alle vakken leren door te doen: door 
onderzoek of juist vanuit de praktische invalshoek1.

Al jaren zijn dalende prestaties zichtbaar 
bij natuuronderwijs en rekenen en wis-
kunde (TIMMS). De resultaten in het pri-
mair onderwijs en middelbaar beroeps-
onderwijs vallen tegen. In het voorgezet 
onderwijs en voortgezet speciaal onder-
wijs gaat het daarentegen juist vooruit. 
Opvallend resultaat is dat vso-leerlingen 
die examen doen, evengoed scoren op 
rekenen als reguliere leerlingen.

GELIJKE KANSEN?
De inspectie signaleert dat in de brug-
klassen al zichtbaar is dat leerlingen 
met eenzelfde score op de eindtoets 
in verschillende niveaus brugklassen 
terechtkomen, door het advies van de 
school en/of de voorkeur van de ouders 
en de leerling zelf.
Hoewel het eindadvies van de basisschool 
het afgelopen jaar twee keer zo vaak is 
bijgesteld als het jaar ervoor, blijkt dat dit 
vooral gebeurt bij leerlingen met hoog-
opgeleide ouders, op vraag van ouders 
en komen deze leerlingen vervolgens 
vooral in homogene brugklassen terecht 
in het hoogste adviesniveau en stromen 
ze vaker op. Leerlingen met laagopge-
leide ouders kiezen vaker voor een brede 
brugklas of voor een lager niveau. In de 
onderbouw zakken deze leerlingen nog 
vaak een half of heel niveau. Zelfs de 
standplaats van de school, stad of dorp, 
blijkt van invloed op de hoogte van het 
schooladvies: in een aantal stedelijke 
regio’s krijgen leerlingen met een zelfde 
eindtoetsscore een hoger advies dan in 
plattelandsgebieden. Hierdoor wordt 
de kansongelijkheid in wezen in stand 
gehouden.
Ook in het mbo heeft het opleidings-
niveau van de ouders invloed op het 
schoolsucces van de leerling. Studenten 
met laagopgeleide ouders verlaten het 
mbo vaker zonder opleiding. Studenten 
met hoogopgeleide ouders halen vaak 

Op 12 april 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs de 200ste Staat 
van het Onderwijs gepresenteerd, evenals de Staat van de Leerling. 
Ook andere staten werden gepresenteerd, deze zijn door andere be-
langhebbenden geschreven en gebaseerd op de meest kwalitatieve 
gegevens. In dit artikel zetten we enkele hoofdlijnen uit de Staat van 
het Onderwijs, de Leerling en de Leraar op een rij.

De schoolleider maakt  het verschil
Hoofdpunten uit de Staat van het Onderwijs     2015-2016

N
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een hoger diploma dan te verwachten was 
op basis van het instroomniveau. Tot slot 
vallen studenten met een migratieachter-
grond vaker uit, maar als ze niet uitvallen, 
halen ze een hoger niveau dan verwacht. 
In het hbo is de kans om in te stromen wél 
gestegen voor studenten met laagopge-
leide ouders.

SCHOOLVERSCHILLEN
Verschillen tussen scholen zijn in Neder-
land groter dan in andere landen. Scholen 
en opleidingen lijken zich vaker te profile-
ren op een bijzonder concept. Dit trekt een 
specifieke groep leerlingen of studenten 
en kan (onbedoeld) de sociale verschillen 

in een gebied vergroten. Naast de verschillen in prestaties van 
scholen zijn er ook grote verschillen in de randvoorwaarden per 
school, zoals het aanbod van leraren en de financiële ruimte.
Op succesvolle scholen wordt het curriculum beter afgestemd op 
de leerlingpopulatie. Het curriculum is betekenisvol, prikkelend 
en uitdagend. Vaak ontwerpen teams samen lessen en verzorgen 
de planning en organisatie van het leerstofaanbod. Ze brengen 
leerrendement in kaart en schenken aandacht aan belemme-
ringen. Succeservaringen van leerlingen leiden vaak tot meer 
intrinsieke motivatie voor leren. Binnen deze scholen wordt ook 
geïnvesteerd in deskundigheid van individuele leraren op het ter-
rein van leer- en gedragsproblemen.
In de scholen waar het niet goed gaat, komen zoveel problemen 
samen dat de teams overbelast raken. Er is een hoger ziekte-
verzuim, groot verloop onder leraren, er staan meer onbevoegden 
voor de klas en door dit alles ontstaat een negatieve spiraal van 

De schoolleider maakt  het verschil
Hoofdpunten uit de Staat van het Onderwijs     2015-2016

‘Het opleidingsniveau van de ouders 
heeft invloed op het schoolsucces  
van de leerling’
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leraren typeren zichzelf als vernieuwers 
van het onderwijs; het is belangrijk dat zij 
hiervoor voldoende ruimte krijgen.
Vooral startende leraren én goede 
leraren blijken zich te professionalise-
ren. Dit blijkt niet altijd even gericht en 
gerelateerd aan strategisch beleid van 
de school of het bestuur en de ontwikkel-
punten van de individuele leraar. Vooral 
in het vo valt op dat het scholingsplan 
vaak top-down wordt opgesteld. School-
leiders lijken wel vaak een scholingsplan 
te maken op basis van de visie, maar 
daardoor blijft geen ruimte over voor 
de individuele opleidingsambitie van 
leraren.

PASSEND ONDERWIJS
Sinds de invoering van passend onder-
wijs gaan iets meer leerlingen naar het 
regulier onderwijs, maar de verschuiving 
is nog maar klein. Leraren hebben nog 
steeds behoefte aan scholing op gedrag 
en sociaal-emotionele ontwikkeling 
om leerlingen te kunnen begeleiden. 
Tweederde van de schoolleiders voelt 

een matige reputatie en meer last van het lerarentekort. Een 
kleine groep scholen met een moeilijke leerlingpopulatie heeft 
het zwaar; zij hebben een grote maatschappelijke taak.
Er is steeds meer aandacht voor de leerhouding en motivatie van 
leerlingen en daarmee ook voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling en de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlin-
gen. Leraren geven leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid 
over het eigen leerproces, stimuleren hun denkvaardigheid en 
sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit is ook 
wat leerlingen in de staat van de leerling zeggen te willen, maar 
wat nog lang niet overal gebeurt.

Kenmerken goede po/vo-school
•  Kwaliteit van de lessen: 

 - taakgerichte werksfeer; 
- duidelijke uitleg; 
- actieve betrokkenheid van leerlingen.

• Leerlingvolgsysteem.
• Planmatige leerlingenzorg.
• Extra stof voor leerlingen met een (taal)achterstand.
• Sterke teams.
• Veel aandacht voor professionalisering en verbetering.
• Sterke schoolleider.

Succesfactoren mbo
• Zicht op de kwaliteit van het onderwijs binnen de teams.
• Docenten en medewerkers werken actief aan kwaliteitszorg.
•  Onderwijskundig leiderschap zorgt dat iedereen binnen de 

opleiding op dezelfde manier denkt over de onderwijs- en  
examenkwaliteit en deze verbetert.

DE LERAAR
Leraren zijn goed in uitleggen en structuur bieden. Ook de 
pedagogische en didactische vaardigheden zijn goed. Leraren 
stellen veel vragen om leerlingen uit te nodigen om hun denken, 
redeneren en presenteren uiteen te zetten. Verbeterpunt is de 
afstemming (differentiatie), waaronder ook het bieden van uitda-
ging. De kwaliteit van leraren verschilt per school. Dat geldt ook 
voor de aandacht voor professionalisering. Tijd voor ontwikkeling 
is wel vastgelegd, maar blijkt in de praktijk niet altijd beschik-
baar. Op scholen waar leraren juist intensieve en gerichte pro-
fessionaliseringsactiviteiten ondernemen, gaat dit voor een groot 
deel om informele activiteiten, zoals vakliteratuur bijhouden, 
ontwikkelwerk doen met collega’s of om feedback vragen.
Informeel leren is een belangrijke professionaliseringsvorm, 
waarop de Staat van de Leraar haar aanbevelingen richt. Dat kan 
al door als leraar vaker buiten de eigen klas of school te kijken. 
Dit informeel leren kunnen leraren ook opvoeren in het leraren-
register. Het is aan schoolleiders, bestuurders en beleidsma-
kers om een cultuur te creëren, waarin samen leren ‘gewoon’ 
is. Collegiale visitatie gebeurt steeds meer, maar is nog lang 
niet vanzelfsprekend. Hierin zijn ook grote verschillen tussen 
scholen. En tot slot: blijf binnen de school met elkaar in gesprek 
over het geven en nemen van professionele ruimte. De meeste 
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zich ondersteund door het samenwer-
kingsverband bij hun professionalise-
ringsvragen. Scholen ervaren minder 
bureaucratie, maar vinden dat er nog veel 
bureaucratie is rond de afstemming met 
jeugdhulp, de aanvragen van toelaatbaar-
heidsverklaringen en het opstellen van 
ontwikkelingsperspectieven.
Er is minder kortdurend verzuim, maar 
er zijn meer langdurige thuiszitters. 
Samenwerkingsverbanden die doorzet-
tingsmacht hebben georganiseerd2, lijken 
er beter in te slagen het aantal leerlingen 
dat thuiszit terug te dringen. Vooral door 
samenwerking tussen scholen en het 
gemeentelijk jeugdbeleid te stimuleren, 
wordt het aantal thuiszitters geredu-
ceerd.

ROL VAN DE SCHOOLLEIDER
Scholen die voor grote uitdagingen staan, 
vergen een sterke schoolleider en een 
sterk bestuur, en soms ook extra hulp 
van buitenaf. Regelmatig is het een 
nieuwe schoolleider die een nieuwe start 
maakt of zorgt de renovatie van het pand 

voor nieuwe energie. Dat de schoolleider een belangrijke factor 
is voor de kwaliteit van de school is niet nieuw; de inspectie 
constateerde dat ook in 20143. Samen met goede leraren en 
een ondersteunend bestuur kan een schoolleider het tij keren. 
Daar waar het goed gaat, zien we een optelsom van de delen: 
goede leraren in een hecht team dat samenwerkt met een sterke 
schoolleider én met een goede bestuurder. Allen werken vanuit 
een gedeelde visie en ambitie (een vitale visie4), waarvoor de 
schoolleider de discussie faciliteert en draagvlak creëert. Die 
goede schoolbesturen moedigen de professionalisering van 
leraren aan en ondersteunen dit. Deze goede leraren hebben 
zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen, brengen dit in kaart, 
analyseren wat nodig is en benutten deze gegevens in hun les-
sen. Ze meten om te leren verbeteren, ze analyseren data om 
maatwerk te kunnen leveren. Iedere school zou continu moeten 
willen leren en verbeteren5.
Scholen die hierin zijn geslaagd, worden gekenmerkt door een 
veilige en positieve leeromgeving. Het team doorbreekt het 
gevoel van chaos en onbeheersbaarheid door regels op te stellen 
over omgaan met elkaar én deze te handhaven. Dit wordt bevor-
derd door duidelijke communicatie, het betrekken van leerlingen 
en het delen van verantwoordelijkheid. Ook is in deze scholen 
eenduidigheid in pedagogisch handelen, wat voorkomt dat 
leerlingen het gevoel krijgen dat leraren hen ongelijk of oneerlijk 
bejegenen. Last but not least zorgen de leraren op deze scholen 
voor pedagogisch en didactisch (heel) goede lessen. 

‘Samen 
met goede 
leraren en een 
ondersteunend 
bestuur kan de 
schoolleider het 
tij keren’
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de respondenten, die hiermee veel open 
antwoorden krachtig samenvat.
Volgens Van Ommeren en Schueler is 
het duidelijk dat er wat moet gebeuren. 
“De minister zou zich ook zorgen moeten 
maken over de hoge werkdruk onder le-
raren én schoolleiders, want uiteindelijk 
heeft dat ook zijn effect op de kwaliteit 
van ons onderwijs.” CNV Schoolleiders 
pleit al langer voor meer investeringen 
in onderwijs: minder werkdruk en meer 
handen in en om de klas. De uitkom-
sten van deze enquête ondersteunen dit 
pleidooi.

Femke Kolsteren en Katalin de Kleuver, 
beleidsadviseurs CNV Onderwijs

1.  Bron: Staat van de Leerling.

2.  Handreiking Doorzettingsmacht Organiseren, 

2017.

3.  De Kwaliteit van Schoolleiders in Basisonderwijs, 

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, 

Inspectie van het Onderwijs, 2014. 

4.  Uit Luc Greven, De Negen Principes van de excel-

lente schoolleider, 2015, Uitgeverij Instondo.

5.  Zie ook: Jay Marino, Continuous Improvement.

INVESTEER IN SCHOOLLEIDERS
CNV Schoolleiders is blij met de erkenning van de belangrijke 
functie die schoolleiders in de schoolontwikkeling vervullen. 
Maar, zoals de inspectie ook al aangeeft, zijn voor deze ontwik-
keling tijd en middelen nodig die niet altijd beschikbaar zijn. 
Daarom heeft CNV Schoolleiders een enquête uitgezet, die 
beantwoord is door 198 schoolleiders.
Hieruit blijkt dat schoolleiders onvoldoende tijd, ruimte en geld 
hebben om hun ambities op school waar te maken. “Het gaat 
om verdelen van schaarste”, zegt Rijk van Ommeren van CNV 
Schoolleiders. “De werkdruk van schoolleiders is te hoog.” 
Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: “De uitkomsten 
laten zien dat het kabinet echt meer geld moet investeren in 
onderwijs.”
Alle schoolleiders geven aan gedreven te zijn om met de school 
het best mogelijke te bereiken voor iedere leerling. Hoewel  
89 procent zegt dat het bestuur hen steunt in hun ambities, 
geeft tweederde van de schoolleiders aan onvoldoende finan-
ciële mogelijkheden te hebben om de ambities op hun school 
waar te maken. 89 procent zegt voldoende in staat te zijn om 
talent bij leraren te zien en te coachen. Hoewel schoolleiders 
dus de kennis hebben, zegt een meerderheid (59 procent) dat zij 
onvoldoende ambulante tijd heeft om daadwerkelijk met onder-
wijsinhoud bezig te zijn.
Wat schoolleiders nodig hebben om hun ambitie waar te maken: 
“Meer ambulante tijd, bemensing en financiën om alle talenten 
binnen mijn team verder te kunnen ontwikkelen”, aldus een van 

Bekijk het nieuwe trainingsaanbod!

Voor schoolleiders die meer handvatten willen om het 
onderwijskundig leiderschap in te vullen.

• Lead Like a Champion • Opbrengstgericht werken in 4D  
• Verantwoord plannen en borgen • Prioriteren en plannen in één dag
• Auditorentraining • Middenkadertraining • Antipestcoördinator

Vraag de gratis cursusbrochure po, vo of so aan bij 
cursusbureau@cedgroep.nl of bekijk het trainingsaanbod online.

@cursusced facebook.com/cursusbureauwww.cedgroep.nl/cursussen

Adv-Kansrijk_CNV-04-17.qxp_Opmaak 1  26-04-17  16:27  Pagina 1
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Hoe geef je leiding aan het bedenken van creatieve oplossingen voor 
onderwijsverbetering? Hoe kom je met je team los uit vastgeroeste patronen? Zomaar wat 
vragen, die in dit boek beantwoord worden. In het eerste deel krijg je een degelijke basis 
mee van achtergrondkennis over de randvoorwaarden. In het tweede deel wordt het meer 
praktisch uitgewerkt, zodat je er in de praktijk mee aan de slag kunt.

Hoe komen we van deze 
rotonde?
Erna Reiken, Sigrid  
Loenen
ISBN: 9789491806834
Uitgeverij Pica
€ 25,00

WIN

itgeverij Pica hield een interview met de auteurs van 
‘Hoe komen we van deze rotonde?’ Erna Reiken en Sigrid 
Loenen, over welke inzichten voor schoolleiders vooral van 

belang zijn. Hun antwoord liegt er niet om.
Sigrid Loenen: “Schoolleiders staan voor veel en grote uitdagingen. 
Het fijne van dit boek is dat het geen theoretische verhandelingen 
geeft over hoe onderwijsinnovatie zou moeten verlopen. Over wat 
je eerst allemaal zou moeten weten en doen om aan onderwijs-
innovatie vorm te geven. We stellen dat je direct kunt beginnen. Dat 
je je verlangen benoemt en ermee aan de slag gaat. Samen met je 
team.” 
“Een ander inzicht dat we graag overbrengen, is dat het niet zo 
makkelijk is om een andere weg te nemen, maar dat het goed mo-
gelijk is en veel oplevert. We maken duidelijk dat door het volgen 
van een paar stappen en het benutten van enkele technieken er 
veel winst te behalen is.”
“En last but not least: proactief, samen met veel plezier, energie 
en met het doel scherp voor ogen aan de slag. Ervaren en inzien 
dat je daar zelf beter van wordt, dat je team er beter en geluk-
kiger van wordt en dat de leerlingen en het onderwijs er beter van 
worden. Belangrijk is dat iedereen beseft dat je soms even buiten 
de gebaande paden moet durven gaan om geheel nieuwe wegen te 
ontdekken.”

Erna Reiken: “Wat mij betreft, is dat je samen kunt leren om een 
innoverende school te zijn, door te oefenen, en er samen stap voor 
stap leiding aan te geven. Te vaak wordt er dure en niet altijd de 
juiste kennis van buiten de school naar binnen gehaald, terwijl er 
al zo veel kennis, ervaring en bevlogenheid in de school is, bij het 
management, de leraren, de ouders én de leerlingen. Maar je moet 
wel weten hoe je daar samen handen en voeten aan geeft, hoe je 
dat proces doorloopt en welke obstakels je kunt tegenkomen.”
“En ik geloof erg in de uitspraak practice what you preach. Als je 

Win het boek  
Hoe komen we  
van deze rotonde?

U beweert dat creatief denken een belang-
rijke vaardigheid is voor leerlingen, dan 
is het vreemd, zelfs onverantwoord, zelf 
die vaardigheid niet te beheersen en in de 
dagelijkse praktijk toe te passen.”

WINNEN
Wil je het boek winnen? Mail dan voor  
14 juni je lidnummer en naam en adres-
gegevens naar info@cnvs.nl. Alle nieuwe 
boeken van deze serie kun je ook ontvan-
gen door lid te worden van deze serie bij 
Uitgeverij Pica. Kijk hiervoor op  
www.uitgeverijpica.nl.

Bron: Uit een interview van Uitgeverij Pica met de auteurs 
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e bekwaamheidseisen zijn een uitwerking van de inhoud 
van het beroep leraar, wat de Onderwijscoöperatie sche-
matisch weergeeft.

Wat opvalt, is dat de bekwaamheidseisen niet meer gaan over 
zeven competenties, maar over drie hoofdthema’s. In de praktijk 
bleek dat het werken met competenties vooral in de leraren-
opleiding een plek kreeg, maar dat het daarbuiten weinig werd 
toegepast. De uitwerking van competenties kreeg ook diverse 

vormen. Daarom is gekozen voor drie 
herkenbare thema’s, waarbij de vaak 
wat onderbelichte vakinhoudelijke kant 
bewust apart wordt benoemd. Met ken-
nis en kunde op deze thema’s toont de 
leraar aan dat hij zijn werk als leraar en 
als lid van het team als professionele 
onderwijsgemeenschap kan verrichten op 
een professioneel doelmatige en verant-
woorde manier. Ieder thema is uitgewerkt 
in de deelgebieden kennis en kunde. De 
drie thema’s zijn: Pedagogisch bekwaam, 
Vakdidactisch bekwaam en Vakinhoudelijk 
bekwaam.

PEDAGOGISCH BEKWAAM
De leraar kan met een professionele, 
ontwikkelingsgerichte werkwijze en in sa-
menwerking met zijn collega’s een veilig, 
ondersteunend en stimulerend leerkli-
maat realiseren voor zijn leerlingen. Hij 
volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen 
in hun leren en gedrag en stemt daarop 
zijn handelen af. Hij draagt bij aan de 
sociaal-emotionele en morele ontwik-
keling van zijn leerlingen. Hij kan zijn 
pedagogisch handelen afstemmen met 
zijn collega’s en met anderen die voor de 
ontwikkeling van de leerling verantwoor-
delijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede 
betekenis en impliceert ook de bijdrage 
van de leraar aan burgerschapsvorming 
en de ontwikkeling van de leerling tot een 
zelfstandige, verantwoordelijke volwas-
sene. Voor docenten in het voortgezet en 
beroepsonderwijs betekent dit dat zij de 
leerling ook begeleiden bij de oriëntatie op 
beroepen of bij het ontwikkelen van een 
beroeps identiteit. Ook in pedagogische 
zin blijft zijn onderwijs van deze tijd. In de 
uitwerking van de kennis en kunde staat 
bijvoorbeeld dat de leraar kennis heeft van 
relevante ontwikkelingstheorieën en ge-
dragswetenschap en bijvoorbeeld ruimte 
kan bieden voor leren, waaronder ook het 
maken van fouten en vergissingen.

Het ministerie heeft naar voorstel van de Onderwijscoöperatie 
de bekwaamheidseisen voor leraren herijkt. Dit gebeurt om de 
zes jaar. Op 1 augustus 2017 treden ze in werking. De vorige 
bekwaamheidseisen dateerden van 2005. De Onderwijscoöperatie 
heeft de huidige bekwaamheidseisen in 2014 voorgelegd aan diverse 
organisaties. De bekwaamheidseisen zijn onderdeel van de Wet 
beroepen in het onderwijs en passen bij de ontwikkeling van de 
beroepsgroep, zoals onder andere in de lerarenagenda is vastgelegd 
en volgens de maatschappelijke tendens van een leven lang leren.

Bekwaamheidseisen 
voor leraren herijkt

D
programma 

samenstellen

bijstellen, verbeteren afstemmen 
op leerlingen

evaluerenvoortgang  
plannen

evalueren
beoordelen

lessen maken

lessen uitvoeren,
Leerlingen begeleiden

uitleggen en  
verantwoorden

bijdrage 
aan onderwijs
ontwikkeling

afstemmen  
met collega’s

afstemmen 
met de omgeving  

van de school
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VAKDIDACTISCH BEKWAAM
De leraar maakt de vakinhoud leerbaar 
voor zijn leerlingen, in afstemming met 
zijn collega’s en passend bij het onder-
wijskundige beleid van zijn school. Hij 
weet de vakinhoud te vertalen in leer-
plannen of leertrajecten. Hij doet dit met 
een professionele, ontwikkelingsgerichte 
werkwijze. In het besluit staat het deel 
‘kunde’ beschreven als de leraar kan 
het onderwijs voorbereiden en uitvoe-
ren, het leren organiseren, evalueren en 
ontwikkelen. Hieronder valt ook klassen-
management.

VAKINHOUDELIJK BEKWAAM
De leraar beheerst de inhoud van zijn 
onderwijs. Hij staat boven de leerstof en 
kan die zo samenstellen, kiezen en/of 
bewerken dat zijn leerlingen die kun-
nen leren. Wat bedoeld wordt met boven 
de stof staan, is verder uitgewerkt per 
sector. De leraar kan vanuit zijn vakin-
houdelijke expertise verbanden leggen 
met het dagelijks leven, met werk en met 
wetenschap en bijdragen aan de algeme-
ne vorming van zijn leerlingen. Hij houdt 
zijn vakkennis en -kunde actueel.

De focus is meer gericht op de kern van 
het leraarsberoep en dus op het leren 
van de leerling. Dit is duidelijk herken-
baar in de hoofdthema’s en de uitwer-
king. De uitwerking geeft een indruk van 
de wijze waarop geprobeerd is ruimte te 
laten voor een schoolspecifieke invulling 
van de bekwaamheidseisen.
Een volgend aandachtspunt in de herij-
king was gericht op de verbetering van de 
formulering, waarmee bekwaamheids-
eisen eenduidig, concreet en toetsbaar 

moesten worden. Competenties uit de vorige bekwaamheids-
eisen gericht op samenwerken, zijn ondergebracht onder de 
hoofdthema’s, zodat duidelijker wordt, wat concreet verwacht 
wordt van de leraar in samenwerking met collega’s of instan-
ties. Daarbij is duidelijk gemaakt wat ‘boven de stof staan’ in-
houdt en ook het belang van een professioneel cyclische aanpak 
en het belang van observeren, toetsen, evalueren, bijstellen 
en ontwikkelen duidelijk onder woorden gebracht. Ook wordt 
scherp gesteld op de afstemming op niveau en kenmerken van 
de leerling. Daarmee wordt ook aangesloten op de actuele aan-
dacht voor het optimaliseren van het leren.
Ook is enigszins tegemoetgekomen aan de behoefte om 
duidelijker onderscheid te maken tussen bachelor- en master-
niveau. Dit blijkt vooral in de uitsplitsing in sector, waarbij het 
logischerwijs te verwachten is dat een docent in het vho zelf 
een masterniveau heeft en dit heeft een vertaalslag gekregen in 
de specifieke uitwerking geldend voor docenten in vho. Daarbij 
blijft overeind dat de bekwaamheidseisen minimumeisen zijn, 
waaraan elke startende leraar moet kunnen voldoen. Dat wil 
niet zeggen dat een startende leraar aan alle eisen kan voldoen 
in elke situatie (differentiatie in een complexe groepssamen-
stelling vraagt om leren in de praktijk).
Tot slot gelden de bekwaamheidseisen nu ook voor leraren 
godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

IMPLICATIES PRAKTIJK
Vanaf 1 augustus 2017 werken de lerarenopleidingen en daar-
mee ook de (LIO-)stagiaires aan deze set bekwaamheidseisen. 
Dat betekent dat opleiders in de school en stagebegeleiders 
direct ermee te maken krijgen. Voor schoolleiders is het van 
belang dat de specifieke competentieprofielen van de school 
worden herijkt aan de hand van de huidige bekwaamheids-
eisen. Houd daarbij voor ogen wat de school specifiek verwacht 
van leraren. Wat maakt een leraar nu echt een leraar van deze 
school? Daarbij wordt rekening gehouden met de kenmerken 
van de school: missie, visie, identiteit, onderwijsconcept en leer-
lingpopulatie. Ook zullen bekwaamheidseisen (weer) onderdeel 
uitmaken van de gesprekkencyclus. Ze bieden een kader voor 
het gesprek over competenties en de ontwikkeling van iedere 
leraar. Check of de huidige competentievragenlijsten en syste-
men aansluiten bij de nieuwe bekwaamheidseisen.
De herijking van de bekwaamheidseisen biedt een kans om als 
schoolleider met individuele leraren en met het team in gesprek 
te gaan over de eigen vaardigheden en daar de professionalise-
ringsactiviteiten individueel en in teamverband op af te stem-
men. Aansluitend bij het advies van de ‘Staat van de Leraar’ zijn 
het kijken in andere klassen en scholen en het informeel leren 
goede aanvullingen op formele cursussen.
CNV Schoolleiders biedt hierbij ondersteuning. CNV Connectief 
Academie heeft voor CNV Schoolleiders trainingen ontwikkeld, 
waarin het werken aan een professioneel team centraal staat. 
Op de website vind je meer informatie over workshops en maat-
werktrajecten.

Katalin de Kleuver, CNV Onderwijs
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vraag & antwoord

Salarisinpassing verdient  
de nodige aandacht

de basisbekwaamheid bereikt, gaat op 
dat moment al naar regel 4.

•  Een leraar die eerder dan na zeven jaar 
de vakbekwaamheid bereikt, gaat dan al 
naar regel 8.

•  De werkgever kan een extra periodiek 
toekennen. Daartoe moet wel een beoor-
deling hebben plaatsgevonden.

•  De werkgever kan eenmaal een jaarlijkse 
verhoging achterwege laten, als er twee 
negatieve beoordelingen hebben plaats-
gevonden. Daarbij moet er minstens één 
jaar zitten tussen de eerste en de tweede 
beoordeling.

•  De werkgever moet rekening houden met 
relevante ervaring die in betaalde of on-
betaalde banen is opgedaan voorafgaan-
de aan de inschaling. Er is echter niet 
concreet omschreven in welke mate dat 
moet leiden tot een hogere inschaling.

Voor een aantal bijzondere situaties gelden 
afwijkende regelingen. Deze worden hierna 
beschreven.

FUNCTIEBELONING
Het salaris wordt in alle situaties vast-
gesteld op een bedrag dat voorkomt in de 
salaristabel van de functie waarin iemand 
wordt benoemd. Een leraar LA krijgt een 
salaris dat gelijk is aan een van de vijftien 
verschillende bedragen die in de salaris-
tabel van LA staan. Dat betekent bijvoor-
beeld dat een leraar die van een LB-func-
tie overgaat naar een LA-functie, geen 
hoger salaris kan hebben als het bedrag 
dat hoort bij LA-15. Ook niet als hij in 
LB al een hoger salaris had. Wel kan de 
werkgever besluiten in zo’n geval naast 
het LA-salaris een toelage toe te kennen, 

mits dat past binnen het beloningsbeleid 
dat met de PMR is overeengekomen.
Hoofdregel is dat iemand wordt inge-
schaald in regel 1 van de salaristabel en 
vervolgens elk jaar op 1 augustus één 
regel (periodiek) omhoog gaat tot het 
maximum is bereikt. Op deze hoofdregel 
geldt een aantal uitzonderingen.
•  Om voor een jaarlijkse verhoging 

in aanmerking te komen, moet een 
werknemer ten minste zestig dagen 
daadwerkelijk hebben gewerkt of gedu-
rende het hele schooljaar benoemd of 
aangesteld zijn geweest.

•  Een leraar die eerder dan na drie jaar 

Als een nieuwe medewerker in dienst komt, is het arbeids-
voorwaarden gesprek een belangrijk onderdeel van de sollicitatie-
procedure. In dat gesprek komt natuurlijk ook het salaris aan de 
orde dat de nieuwe collega gaat verdienen. Wat zijn de regels voor 
de inschaling van een nieuwe medewerker volgens de cao Primair 
Onderwijs?
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drie jaar, dan geldt de hoofdregel en 
wordt ingeschaald op basis van het laatst 
verdiende salaris. Heeft de onderbreking 
drie jaar of langer geduurd, dan wordt de 
inschaling gebaseerd op de hoofdregel 
en krijgt de werknemer vervolgens een 
extra periodiek voor elke volle periode 
van drie jaar (voor de eerste zes jaar 
onderbreking) of vier jaar (vanaf het 
zevende jaar onderbreking). Iemand die 
een onderbreking heeft van negen jaar, 
krijgt dus twee extra periodieken, omdat 
hij twee volle periodes van drie jaar 
heeft.

INSCHALING HERINTREDERS
Bij herintreders gaat het meestal om 
werknemers die gedurende een groot 
aantal jaren niet hebben gewerkt, bij-
voorbeeld vanwege verzorgingstijd voor 
kinderen. Vanaf het derde jaar nadat 
zo iemand weer werkt in het onderwijs, 
kan een verzoek worden ingediend om 
het salaris aan te passen. Dat verzoek 
moet plaatsvinden binnen zes maanden 
nadat het derde jaar is begonnen. Er 
wordt gekeken naar het salarisnummer 

(periodiek) dat van toepassing zou zijn 
als er geen sprake zou zijn geweest van 
een onderbreking. Is dat salarisnummer 
vijf periodieken of lager dan het huidige 
salarisnummer, dan heeft betrokkene 
recht op één extra periodiek. Is het meer 
dan vijf periodieken, dan gelden twee 
extra periodieken. Voorwaarde is wel dat 
er geen sprake is van onvoldoende func-
tioneren. De extra periodiek(en) geldt of 
gelden vanaf het derde jaar.

DEMOTIE
Vanaf 55 jaar kunnen werknemers kie-
zen voor demotie. Zij gaan dan werken 
in een baan met een lager salaris. Zij 
worden ingeschaald volgens de eerder 
beschreven regels. Dat komt er meestal 
op neer dat ze terechtkomen op het 
maximum van de nieuwe (lagere) functie. 
Van belang is wel dat de pensioenop-

bouw gebaseerd blijft op het salaris dat 
van toepassing was voorafgaande aan de 
demotie. De werknemer en de werkgever 
betalen de premie, zoals dat ook vooraf-
gaande aan de demotie het geval was.

APARTE REGELS VOOR DIRECTIELEDEN
De salarisschaal voor directieleden is 
afhankelijk van de schoolsoort, het aantal 
leerlingen en of er sprake is van een 
eenhoofdige of meerhoofdige directie. 
Naast de inschalingsregels, zoals eerder 
beschreven, gelden de volgende bepalin-
gen.
Als de inschaling in de nieuwe functie 
leidt tot een salarisverhoging die lager is 
dan 109,16 euro bruto per maand (loon-
peil juli 2016), dan geldt in de volgende 
situaties dat er recht bestaat op een extra 
periodiek:
•  een leraar wordt adjunct-directeur of 

directeur;
•  een adjunct-directeur wordt adjunct-

directeur of directeur met een hogere 
salarisschaal op een andere school;

•  adjunct-directeur wordt directeur op 
dezelfde school.

Omdat de salarisschaal (mede) afhan-
kelijk is van het leerlingenaantal, kan de 
situatie zich voordoen dat er door groei 
van het leerlingenaantal recht ontstaat 
op een hogere functie/salarisschaal. 
Hoofdregel is dat de hogere functie geldt 
vanaf het derde opeenvolgende jaar, 
waarin het leerlingenaantal de hogere 
functie rechtvaardigt. Alleen als er 
sprake is van een DA-functie, geldt de 
hogere inschaling met ingang van het 
schooljaar, nadat de toename van het 
leerlingenaantal de promotie rechtvaar-
digt. De groei wordt altijd gemeten op 
teldatum 1 oktober. Bij daling van het 
leerlingenaantal behoudt de (adjunct-)
directeur de functie en het salaris, zo-
lang hij in die functie werkzaam blijft op 
dezelfde school.

Jan Damen, CNV Onderwijs

VANUIT EERDERE ONDERWIJSBAAN
Voor wie wordt benoemd vanuit een 
onderwijsbaan, waarin tenminste zestig 
dagen of een heel schooljaar is gewerkt, 
is de inschaling afhankelijk van het 
niveau van de nieuwe functie.
•  Is de functie niet hoger gewaardeerd 

dan de oude functie, dan vindt inscha-
ling plaats op hetzelfde bedrag als 
de betrokkene zou hebben verdiend 
als hij in de oude functie was blijven 
werken. Komt dat oude salaris niet 
voor in de salaristabel, dan geldt het 
naasthogere bedrag.

•  Is de functie wel hoger gewaardeerd, 
dan geldt altijd het naasthogere be-
drag, dus ook als hetzelfde bedrag wel 
voorkomt in de nieuwe salaristabel.

•  Was de voorafgaande onderwijsbaan 
een functie als klassenassistent, 
onderwijsassistent of leraaronder-
steuner en is de nieuwe functie een 
leraarsfunctie, dan geldt naast de 
inschaling op het naasthogere bedrag 
ook nog één extra periodiek voor elke 
volledige periode van vier jaar dat in 
die oude functie is gewerkt.

•  Een benoeming in een functie met 
eenzelfde of hogere schaal kan in 
sommige gevallen leiden tot een 
negatief effect. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als een OOP’er in het maximum 
van schaal 9 in de oude functie recht 
heeft op een bindingstoelage en in de 
nieuwe functie (nog) niet. In dat geval 
wordt de inschaling zodanig verhoogd, 
dat het negatieve inkomenseffect zich 
niet voordoet.

•  Voor leraren die een schaaluitloop, 
uitlooptoeslag en/of bindingstoelage 
hebben, worden bij inschaling in een 
gelijke of hogere functie deze toelagen 
meegeteld in het salaris van de oude 
functie. De inschaling vindt dus plaats 
vanuit dit hogere salarisbedrag.

Deze regels gelden ook voor iemand 
die al werkt in het primair onderwijs en 
naast de bestaande baan een nieuwe 
baan krijgt.

ONDERBROKEN DIENSTVERBAND
Er is sprake van een onderbroken 
dienstverband als er na een eer-
dere baan in het onderwijs gedurende 
tenminste een jaar niet of minder dan 
zestig dagen in een onderwijsbaan is 
gewerkt. Is de onderbreking korter dan 

 ‘De situatie kan zich voordoen dat er 
door groei van het leerlingenaantal 
recht ontstaat op een hogere functie’
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boeken

Amelia Earhart koos resoluut voor haar 
talent en passie: vliegen. Dat veranderde 
niet alleen haar leven, maar ook dat van 
de hele luchtvaart: het werd een in-
novatieve ‘vlucht’ die tot op de dag van 
vandaag onderscheidend en grensverleg-
gend is.
Beeld je in dat je zou mogen werken, 
leven en studeren vanuit je eigen zijn, 
vanuit wie jij bent met je eigen unieke 
talenten, vanuit jouw waarden en nor-
men, vanuit jouw focus, vanuit wat jij wilt 
bereiken in het leven. Stel dat zowel ons 
onderwijssysteem als onze organisaties 
dat mogelijk zouden maken.
We zouden leven in een wereld, waarin 
iedereen zijn existentiële droom kan 
waarmaken vanuit zijn eigen zijn en zijn 
drijfveren. Een wereld die ruimte biedt 
om je talenten te herkennen en vervol-
gens maximaal te ontwikkelen, want 
iedereen heeft een talent dat hem uniek 
en onderscheidend maakt.

VERTREKKEN MET PASSIE EN TALENT
Marc Debisschop
ISBN: 9789463370066
Uitgeverij Pica - Pelckmans Pro
€ 22,00

Je krijgt de kans dag in dag uit te doen 
waar je altijd al van droomde: coördi-
neren en leidinggeven in het onderwijs. 
Je wilt enthousiast en boordevol goede 
voornemens samen op weg gaan met je 
team en legt daarbij de lat voor jezelf erg 
hoog. Maar hoe begin je zo goed mogelijk 
aan deze opdracht?
De rol van schoolleider veranderde 
doorheen de jaren erg sterk en wordt 
hoe langer hoe minder vanzelfsprekend. 
Het sturen van andere professionals is 
immers moeilijker dan gedacht. Je hebt 
middelen, instrumenten en mensen nodig 
om anders naar de wereld rondom jou te 
kijken en wilt samen met je team bouwen 
aan een kwaliteitsvolle school. Maar hoe 
moet dit dan precies?
‘Survivalkit voor de schoolleider’ biedt je 
geen pasklaar antwoord. Wel reikt het 
je inzichten en tools om bepaalde zaken 
– waarop schoolleiders vaak geen vat 
hebben – los te laten en andere vast te 
houden. 

SURVIVALKIT VOOR DE SCHOOLLEIDER
Anne-Marie Vandoninck
ISBN: 9789463370295
Uitgeverij Pica - Pelckmans Pro
€ 24,50

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgie-
rig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen 
waarop je als volwassene soms ook 
het precieze antwoord niet weet en ze 
proberen vol enthousiasme de wereld om 
zich heen te begrijpen. Bovendien lijken 
ze van nature of uit ervaring al heel veel 
verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ 
en ‘oplossen’. 
Het is de vraag of wij, volwassenen, ons 
wel genoeg bewust zijn van wat kinde-
ren eigenlijk allemaal doen en zeggen. 
Herkennen we hun nieuwsgierigheid als 
(exact) redeneren, kunnen we de juiste 
vragen stellen om kinderen verder te 
boeien? Krijgen kinderen genoeg moge-
lijkheden om hun interesses en creativi-
teit verder te ontwikkelen? Deze vragen 
staan centraal in het handboek ‘Talent-
gerichte ontwikkeling op de basisschool’.

TALENTGERICHTE ONTWIKKELING OP 
DE BASISSCHOOL
Herman Veenker, Henderien Steenbeek, 
Marijn van Dijk, Paul van Geert
ISBN: 9789046905494
Uitgeverij Coutinho
€ 26,00
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mijn school

schoon om enkele vragen aan deze boei-
ende, op en top Engelsman te stellen. Het 
toeval wilde dat deze briljante docent nog 

niet zo lang geleden schoolleider was op 
een van de elitaire jongensscholen, die op 
het eiland nog steeds erg in trek zijn on-
der bepaalde bevolkingsgroepen. Kijkend 
naar het nieuws een aantal jaren geleden, 
waarbij in de straten van Londen vrese-
lijke rellen uitbraken, besloot hij destijds 
om zijn schoolleiderschap in te ruilen 
voor het werken met problematische 
jeugd in een uitermate problematische 
wijk. Geen gemakkelijke stap, zo vertelde 
hij mij, vooral omdat zijn huidskleur erg 

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

Weer eens op collegiaal bezoek in het 
buitenland. Dit keer in Londen bij Playing 
for success. Het idee is even briljant als 
simpel. Leerlingen die vanuit een achter-
standspositie lessen volgen in scholen 
de gelegenheid bieden om in een andere 
atmosfeer (in dit geval in een voetbal-
stadion) bijlessen te volgen. De bijlessen 
richten zich veelal op het socialiseren 
van leerlingen, bij wie sociale vaardig-
heden ontbreken. De resultaten zijn 
verbluffend en in dit deel van de 
wereld wordt dit succes vooral door 
de leerlingen gevierd, in plaats 
van door volgevreten ambtsbroe-
ders die het succes voor zichzelf 
claimen. 
Het succes werd mij duidelijk, toen ik 
kennismaakte met een docent, die in het 
stadion van Tottenham Hotspur lessen 
verzorgde. Hij deed dit op een dermate 
respectvolle wijze, dat mijn bewon-
dering voor de man tot in de wolken 
groeide. Zelden zo een toonbeeld van 
geduld, sympathie en openheid mogen 
ontmoeten als deze man. Geconfron-
teerd met alle ellende van gebroken, 
arme, gelukzoekende, asielzoekende en 
toekomstzoekende gezinnen, liet deze 
man vriendschap, vertrouwen, respect 
en bewondering voor alle leerlingen zien 
op een manier waarop mensen zoals ik 
alleen maar jaloers kunnen zijn.
In mijn blinde bewondering wilde ik meer 
weten van deze man. Mijn nieuwsgierig-
heid werd groter en groter naarmate ik 
meer tijd met de man in een klaslokaal 
mocht doorbrengen. Toen uiteindelijk de 
leerlingen vertrokken, zag ik mijn kans 

wit was in een anders zo gekleurde wijk. 
Het kostte hem alle moeite om het ver-
trouwen van de leerlingen en hun ouders 
te winnen en om het commitment van de 
lokale voetbalclub te verkrijgen. Toen 
beiden eenmaal over de streep waren 
getrokken, begon het echte werk.

Het echte werk begon met het maken 
van een curriculum passend bij de 

kwaliteiten van de jeugd en aanpa-
lend aan het programma vanuit de 
toeleverende scholen. Vervolgens 
moesten er leerlingen geselec-
teerd en uitgenodigd worden. Hij 
vertelde mij dat deze eerste stap-
pen een zware wissel trokken op 
zijn gemoedstoestand; het leken 

vaker twee stappen achteruit dan één 
vooruit. Maar uiteindelijk heeft het 
idee dat lessen geven in een andere 
leeromgeving voor deze leerlingen 
een positief effect heeft, gewon-
nen van (een sceptische) omgeving. 
Waar hij begon met een groep van 

zeven leerlingen, heeft hij de afgelopen 
jaren meer dan honderdvijftig leerlingen 
samen met zijn drie collega’s geholpen 
om hun prestaties en hun sociaal functi-
oneren te verbeteren. Hij haast zich erbij 
te vertellen dat er ook incidenten zijn 
geweest, die het concept af en toe onder 
druk hebben gezet.
Uiteindelijk heb ik hem natuurlijk de 
vraag gesteld of hij spijt heeft gehad van 
zijn keuze om het schoolleiderschap op 
te zeggen voor het werken in de klas. Zijn 
antwoord was net zoveel zeggend als de 
man zelf. “It was the only way for me to 
appear in a football stadium.”
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waarmee ze zich later een positie in de 
maatschappij kunnen verwerven. En we 
kijken of alle leerlingen gelijke kansen 
krijgen om hun talenten zo goed mogelijk 
te ontwikkelen.” Binnen het toezichtka-
der van de onderwijsinspectie staat meer 
specifiek beschreven welke kwaliteits-
onderdelen binnen een school door de 
inspectie nader beschouwd worden en 
welke indicatoren in die beoordeling een 
rol spelen.

TERUGLOPENDE MOTIVATIE
In het voorwoord noemt de inspectie 
ook een belangrijke, door hen gecon-
stateerde, maatschappelijke ontwikke-
ling. “Nederlandse leerlingen zijn de 
gelukkigste kinderen ter wereld, maar 
ze zijn weinig gemotiveerd om te leren. 
Daarmee gaan kansen verloren, te veel 
talent blijft onbenut. En dat gebeurt niet 
alleen in het onderwijs, maar later ook op 
de arbeidsmarkt.” Een oorzaak hier-
voor werd vorig jaar al door de inspectie 
genoemd. Kinderen van laagopgeleide 
ouders krijgen onvoldoende ontwikkel-
kansen. Hierin lijken de kansen wat te 
keren door de dubbele studieadviezen, 
die veel leerlingen vanuit het primair 
naar het voortgezet meekrijgen. Dit dub-
bele advies leidt ertoe, zo staat te lezen, 
dat de kinderen van laagopgeleide ouders 
nu betere ontwikkel kansen krijgen.
Maar er wordt nog een oorzaak genoemd 
voor de teruglopende motivatie en 
daarmee onbenutte kansen op een goede 
ontwikkeling. Er zijn te grote kwaliteits-
verschillen tussen scholen. En dit door 
de inspectie geconstateerde kwaliteits-
verschil speelt binnen alle sectoren en 
alle schoolsoorten. Zo heeft een leerling 
op de ene VO-school 20 procent minder 
kans om een diploma te halen, dan een 
vergelijkbare leerling op een andere 
VO-school. En om hier even aan te geven 

e hoofdsponsor van ons onderwijs, het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ook zij die kritisch 
moeten volgen of het kabinet de overheidsmiddelen ver-

antwoord besteedt, de leden van de Tweede Kamer, krijgen met 
het jaarlijkse rapport een indruk van hoe het gesteld is met de 
kwaliteit van het onderwijs en de belangrijkste ontwikkelingen 
daarbinnen. De geconstateerde onderwijskwaliteit binnen de 
verschillende sectoren is voor de Kamer en het kabinet een van 
de Key Performance Indicators, waarmee vastgesteld kan worden 
of ‘wij’ als sector op de goede weg zijn en de gekregen middelen 
doelmatig genoeg besteed hebben of niet. Een relatie met de 
internationale lijstjes, zoals de PISA-ranking, wordt natuurlijk 
ook even genoemd.

KWALITEIT IS HET KERNWOORD
Kwaliteit is het kernwoord in het rapport. En om met PISA te 
beginnen, net als in de voorgaande rapportages blijkt ook uit dit 
rapport dat we het binnen de internationale setting prima doen.
Per onderwijssoort krijgt de lezer voorgelegd welke ontwikke-
lingen de inspectie heeft waargenomen. Dat die waarnemingen 
vooral liggen op de terreinen die rechtstreeks een relatie heb-
ben met het primaire proces, de lessen, is niet verrassend.
Vanuit welke gezichtshoek kijkt de inspectie naar het onder-
wijs? Zoals ze zelf aangeeft in het voorwoord: “We kijken naar 
de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en in hoeverre het 
onderwijs aan onze kinderen de kennis en vaardigheden biedt, 

De Staat van  
de Schoolleider
Ook dit jaar heeft de Inspectie van het onderwijs het rapport 
‘Onderwijsverslag: De Staat van het Onderwijs’ gepubliceerd. Een 
mooie en langjarige traditie. Zoals op het titelblad van het rapport 
genoemd staat; al tweehonderd jaar. Het onderwijsverslag gaat 
over de bevindingen van de onderwijsinspectie met betrekking tot 
de door hen geconstateerde kwaliteit binnen de scholen voor het 
primair, speciaal, voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs en het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

D

‘Het is, zoals de inspectie constateert, 
hecht teamwerk dat garant staat voor 

onderwijskwaliteit’
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dat dit kwaliteitsissue onderwijsbreed 
geldt, nog een voorbeeld uit het rapport. 
Vergelijkbare studenten binnen het mbo 
en hbo hebben bij de ene instelling een 
slagingskans van 80 procent, terwijl dat 
bij de andere school niet verder komt dan 
een kans op diplomering van 60 procent.

GELIJKE KANSEN
Voordat de inspectie in de rapportage 
met een oplossing komt voor hoe ‘scho-
len’ de geconstateerde ongelijkheid aan 

kunnen aanpakken, gaat ze eerst nog even een politiek getinte 
uitspraak doen: “De vrijheid van onderwijs heeft Nederland een 
rijke verscheidenheid aan scholen gebracht die een eigen kleur 
en invulling geven aan het onderwijs. Dat is positief, maar het 
betekent ook dat verschillende groepen elkaar op school minder 
tegenkomen… Deze schoolverschillen vormen een probleem 
onder de oppervlakte, zonder direct in het oog springende ge-
volgen. Totdat we naar de ontwikkeling van alle kinderen samen 
kijken. Dan valt op dat we veel talent laten liggen. Ook het talent 
van de niets-aan-de-hand kinderen, de gaat-toch-best-goed 
leerlingen, de schijnbaar doodgewone studenten.”
Welke oplossingsrichting ziet de inspectie nog meer dan dat de 

De Staat van  
de Schoolleider
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teit van de school heeft. “Bied schoollei-
ders ontwikkeltijd”, stelt ze.
Ze geeft aan het belangrijk te vinden te 
investeren in de professionalisering van 
schoolleiders. “We willen ons allemaal 
graag ontwikkelen, maar dat kost tijd. 
En het is buitengewoon moeilijk om de 
waan van de dag te doorbreken en weg 
te gaan.” Haar verhaal is herkenbaar. 
Na een dag buiten de school, waarin 
niemand het werk van de schoolleider 
overneemt, moet deze ’s avonds of in het 
weekend of in de vakantie het werk inha-
len dat is blijven liggen. Van Oosten pleit 
ervoor dat de overheid voor schoolleiders 
vergelijkbare faciliteiten beschikbaar 
stelt, als welke nu al een aantal jaren 
voor docenten gelden. “Schoolleiders 
hebben ontwikkeltijd nodig om de kwali-
teit van het onderwijs maximaal tot bloei 
te laten komen.”

SCHOOLLEIDERBEURS
Het zou mooi zijn wanneer er binnenkort 
een schoolleiderbeurs voor vo beschik-
baar komt, die naast de directe studie-
kosten ook een stukje van de studietijd 
voor de schoolleiders en bestuurders 
faciliteert. Het is, zoals de inspectie 
constateert, hecht teamwerk dat garant 
staat voor onderwijskwaliteit. Leraren en 
schoolleiders die samen kunnen optrek-
ken in hun professionele ontwikkeling, 
kunnen daarmee ook zorgen voor een 
positieve kwaliteitsontwikkeling van de 
onderwijsresultaten en gelijke kansen 
voor al hun leerlingen.
En nu is daarom onze hoofdsponsor OCW 
samen met de Tweede Kamer aan zet om 
de schoolleiderbeurs voor het onderwijs 
te gaan regelen. Studiefaciliteiten, vooral 
betaald studieverlof, voor alle school-
leiders en alle bestuurders van alle 
sectoren en van alle schoolsoorten. Ik 
ben nu al benieuwd naar ‘De Staat van het 
Onderwijs’ over 2019-2020.

Fokke Rosier MBA

beleidsmakers nog eens goed moeten nadenken over hoe ze 
die verschillen onder de oppervlakte gaan aanpakken? Goede 
leraren maken het verschil, zo is de conclusie. Op de scholen 
waar leerlingen het beter doen, zijn meer goede leraren, die 
meer goede lessen geven. De teams zijn daar hechter en deze 
teams trekken samen op met een goede schoolleider of goede 
bestuurder.

ONTWIKKELTIJD VOOR SCHOOLLEIDERS
Dat laatste is ook de boodschap van AVS en VO-raad: “Een 
krachtige schoolleider is voor zijn team een bron van inspiratie 
en vertrouwen.” Zo luidt de subtitel van de coproductie ‘De Staat 
van de Schoolleider 2017’ van AVS en de VO-raad, die vast niet 
geheel toevallig in dezelfde week verscheen als ‘De Staat van 
het Onderwijs’ van de inspectie.

“Schoolleider zijn is een vak”, zo begint het artikel, waarin An-
nette van Oosten, conrector van het Stanislas College, een lans 
breekt voor schoolleiders. Ze geeft aan dat de overheid via de 
lerarenbeurs bijvoorbeeld, flink investeert in de kwaliteitsont-
wikkeling van leraren en deze met betaald studieverlof in staat 
stelt naast het dagelijks werk voor en in de klas, gericht zichzelf 
verder te ontwikkelen in kennis en (vak)vaardigheden. Ze stelt 
dat de schoolleider als sleutelfiguur grote invloed op de kwali-

‘Het zou mooi zijn wanneer er 
binnenkort een schoolleidersbeurs vo 

beschikbaar komt’

Voor schoolleiders in het primair  
onderwijs is het sinds 1 april 
mogelijk om een tegemoetkoming 
aan te vragen via www.dus-i.nl.
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column

Collegiale consultatie 
peiling onder leerkrachten komt deze 
wens ook naar voren. En voor de zoveelste 
keer moet ik melden dat het mij organi-
satorisch niet lukt om dit structureel voor 
elkaar te krijgen. De keren dat ik het wel 
probeer, word ik gevangen door de waan 
van de dag en verwatert het ook. Gelukkig 
constateert het college van bestuur het 
niet alleen, maar biedt het ook de helpen-
de hand. Misschien wordt die hand ook wel 
uitgestoken, omdat ik mij per ongeluk niet 
aan de wet heb gehouden. Ik heb namelijk 
dit schooljaar door studiedagen acht keer 
een niet volledige schoolweek voor de 
leerlingen en volgens de wet is dat maar 
zeven keer toegestaan. De suggestie wordt 
gedaan om de laatst geplande studiedag, 
begin juni, wel te laten door gaan, maar 
om de leerlingen dan gewoon naar school 
te laten komen. Wanneer de leerlingen 
les krijgen, kan een collega de collegiale 
consultatie doen. En wanneer ik dan in ok-
tober nogmaals een soort gelijke studiedag 
organiseer, kan de andere helft van het 
team lesgeven, zodat de anderen kunnen 
consulteren. Ik vind het een geweldig idee, 
toch fijn dat we zoveel parttimers heb-
ben. Ik vraag mezelf af, waarom ik dit niet 
eerder heb bedacht.
Gelukkig verloopt de rest van het gesprek 
over de managementrapportage makke-
lijk, omdat ik daar wel op schema zit met 
mijn plannen. Aan het eind bedank ik de 
voorzitter van het college van bestuur met 
deze collegiale consultatie.

Dirk van Boven

Onlangs heb ik de managementrappor-
tage besproken met de voorzitter van het 
college van bestuur. Het is mooi om dat 
halverwege het schooljaar te doen. Het 
helpt mij om te kijken waar ik sta. Ik heb 
een jaarplan en daaraan gekoppeld een 
jaarplanning. De waan van de dag noopt 
mij af en toe af te wijken van de jaarplan-
ning en dan is zo’n halfjaarlijkse update 
handig. Sowieso vind ik het een prettige 
timing voor een managementgesprek. Ik 
weet nu hoe ik ervoor sta qua formatie 
en als ik iets anders wil dan we bij de 
begroting hebben afgesproken, is dit het 
moment. Het gebeurt niet vaak dat ik van 
mijn plannen wil afwijken, maar dit jaar 
groeit mijn leerlingenaantal harder dan 
verwacht. Op de een of andere manier 
weten ouders onze school makkelijker te 
vinden. Dat betekent dat ik keuzes moet 
maken. Het helpt dan wanneer ik met het 

bestuur kan sparren en ik word blij als 
ik merk dat de voorzitter bereid is zich 
flexibel op te stellen.
Op andere punten is het bestuur minder 
flexibel. In het gesprek lopen we alle as-
pecten langs. Een aspect waarbij we lang 
stilstaan, is de kwaliteitscultuur van de 
school. Hoewel de verplichting er nog niet 
is om je als leraar te registreren, valt het 

op dat op onze school nog weinig leraren 
zijn ingeschreven in het lerarenregister 
en ik moet het antwoord schuldig blijven 
op hoe dat komt. Eerlijk gezegd vind ik het 
iets van de leraren zelf en hoop ik dat ze 
zo verstandig zijn om zich in te schrijven, 
maar het gesprek erover voer ik te weinig. 
De opmerking van mijn bestuurder ‘ik 
laat mij liever opereren door een geregis-
treerde chirurg, dan door iemand die niet 
de moeite neemt om zich te registreren’ 
neem ik mee voor een volgende teamver-
gadering.
Een ander onderwerp dat bij de kwaliteits-
cultuur hoort, is het scholingsplan. Wij 
doen op school teamscholingen en in de 
popgesprekken bespreek ik ook indivi-
duele scholing. Daarin stuur ik volgens 
het bestuur te weinig. Ook de individuele 
scholing mag passen bij de visie van de 
school en kan gebruikt worden voor de ‘hi-

aten’ die gesignaleerd zijn na de afname 
van de tevredenheidspeilingen. Ik kan de 
voorzitter geen ongelijk geven en ik ben 
blij dat hij mij de spiegel voorhoudt.
Wanneer hij me nogmaals in de spiegel 
laat kijken, begint het ongemakkelijk te 
voelen. Hij constateert dat ik voor het 
derde jaar als actiepunt heb staan ‘col-
legiale consultatie’. In de tevredenheids-

‘Wanneer hij me nogmaals in de 
spiegel laat kijken, begint het 
ongemakkelijk te voelen’
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De Wegwijzer binnen en word ik vriende-
lijk ontvangen door Freek Steeman, die 
achter een bureau aan het werk is. “Kof-
fie,” vraagt hij, “dan kunnen we direct de 
school en het gebouw laten zien.”

ONTDEKKEN
“Kijk, dit is de kleutergroep. Vorig jaar 

at je niet echt verwacht in een plaats met zo’n 3.100 
inwoners is een brede school. Eerder een dorpsschool 
in een gerenoveerd gebouw. Niets is minder waar. Ik 

parkeer voor een mooi, in de omgeving passende accommoda-
tie, waarin drie scholen en een peuterzaal zijn gevestigd met op 
hetzelfde plein ook de gezondheidszorg. Na enig gezoek (ieder-
een weet waarschijnlijk de ingangen, maar uw verslaggever niet 
en dat ligt aan hem) stap ik door een klapdeur het domein van 

Hoe staan de jongere schoolleiders in het vak? Wat doen zij anders dan de meer 
ervaren directeuren? Waar ligt hun passie, waarvan dromen ze en waarmee worstelen 
zij in de praktijk? De redactie van Direct gaat het veld in en bezoekt de jongere 
generatie op hun werkplek. Voor deze editie reist redacteur Chris Lindhout af naar de 
kop van Noord-Holland. Het doel is ‘De Wegwijzer’ in Middenmeer, een klein plaatsje 
op het platteland. De directeur van deze school is de 36-jarige Freek Steeman.

De jonge schoolleider 
in beeld

W
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hadden we er twee, maar de krimp is 
duidelijk aanwezig. De kleuters zitten 
nu bij elkaar en vandaag gaan ze naar 
een kasteel in het kader van het project 
‘Ridders en kastelen’. Ons motto is niet 
voor niets: ‘De Wegwijzer laat je de 
wereld ontdekken’. Hier verderop zitten 
de groepen 3 tot en met 8. ICT is een 
speerpunt. We werken met IPC (Inter-
national Primary Curriculum). Als kleine 
school is groepsdoorbrekend onderwijs 
met IPC prima te doen. Ik weet dat IPC 
de geur heeft van alles loslaten en zelf 
je programma maken, maar zoals ik al-
tijd zeg: de methode niet loslaten, maar 
anders vasthouden. Zo doe je dat. Met 
de krimp in de nek sorteren we zo al 
voor op het onderwijs geven aan minder 
leerlingen en combigroepen.”
“Ik vind het ook nog leuk om onze 
speelzalen te laten zien. Die zijn een-
voudig om te bouwen tot een theater-

zaal. Groep 5 en 6 zijn aan het gymmen (een deur gaat open 
en het bekende geluid van spelende kinderen laat zich horen, 
red.). We hebben gelukkig weer een vakleerkracht. Die was 
eerst wegbezuinigd. Dit zijn de doorgangen naar de openbare 
en katholieke school. We zitten met z’n drieën in dit gebouw 
en dat gaat heel goed.”

VRIJHEID
We lopen naar de directieruimte. Ik zie een doos met Kanjer-
petten op tafel staan. Dat is dus een speerpunt, net als ICT en 
onderzoekend leren. Steeman neemt plaats achter de tafel en 
ik installeer me om mijn vragen te stellen. Je zei net iets over 
het werken zonder groepsplannen. Hoe kom je er zo bij die af 
te schaffen?

‘Eens per jaar organiseren we als 
directeuren een vlootschouw, waarin de 
scholen zich presenteren aan elkaar’ 
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“We hebben de groepsplannen, zoals ze landelijk gebruikt 
worden, afgeschaft. Het was te veel van het goede, zeg maar. 
Leerkrachten die erover klaagden, maar ook het uiteinde-
lijke effect van die inspanningen vond ik mager. Het was een 
papieren tijger, geen levend document. Via informatie van een 
andere school werken we nu met een leerlingkaart met daarop 
de meest relevante zaken. Daardoor hoef je alleen maar te 
fine tunen in plaats van drie keer per jaar een nieuw plan te 
schrijven voor ieder kind. Ook gebruiken we een ‘krabbelmap’, 
waarop dagelijks de belangrijkste zaken van (zorg)leerlingen 
kunnen worden opgetekend.”

Heb je de vrijheid om dat allemaal te doen? Kijkt een boven-
schools construct niet mee?
“We hebben gelukkig veel vrijheid om op onze manier, gerela-
teerd aan onze plaatselijke situatie, dingen te doen. Natuurlijk is 
er overleg, maar geen knellende sturing van bovenaf. We heb-
ben als stichting Kopwerk met de 23 scholen een strategisch 
plan opgesteld met vijf hoofdthema’s. Binnen de thema’s is elke 
school vrij zelf de richting te bepalen. Eens per jaar organiseren 
we als directeuren een vlootschouw, waarin de scholen zich 
presenteren aan elkaar. Daaruit kun je dingen halen die voor 
jou misschien ook interessant zijn. Nee, zoals in ons beleidsplan 
staat: ‘Lokaal wat kan en centraal wat oplevert’.”
Hij overhandigt mij een boekje, waarin het beleidsplan staat. 
Helder, kort en duidelijk. Ik herken het nuchtere Noord- 
Hollandse er in.

WERKEN VANUIT VERTROUWEN
Was je altijd al van plan directeur te worden?
“Ik kom uit een onderwijzersgezin. Mijn moeder was leerkracht 
en als kind huppelde ik met haar mee. Toch twijfelde ik over 
mijn vervolgopleiding. Uiteindelijk koos ik toch voor de pabo. Ik 
werd in 2002 leerkracht op deze school en ontwikkelde me al 
snel tot ICT-er. Dat bracht me in contact met het management. 

Dat vond ik leuk. Om dingen zo te regelen, 
dat er aan meer kanten voordeel te halen 
was. Toen de directeur ziek werd, bood ik 
aan om zijn taken tijdelijk over te nemen. 
Dat mocht. Toen hij met pensioen ging, 
werd ik hier directeur en ging ik de interne 
opleiding van Kopwerk, Schoolleider 2.0, 
volgen.”
Zat dat regelen er altijd al in?
“Ik denk het wel. Mijn ouders gaven me 
mee dat je verantwoordelijkheid moest 
nemen en dat je van je fouten mocht leren. 
Ik werd aanvoerder van het voetbalelftal, 
zat twaalf jaar in de sponsorcommissie, be-
kleedde een functie in het bestuur van het 
voetbal en werd gevraagd als ceremonie-
meester.”
Kortom; een haantje?
“Nou, meer iemand die het leuk vindt om te 
regelen. Ik werk vanuit vertrouwen en kijk 
eerst altijd naar het positieve van mensen 
en dan naar wat iemand nodig heeft. Ook 
bij de leerlingen. Zeg maar: onderwijs op 
maat. Ik weet dat werken vanuit vertrouwen 
valkuilen heeft, maar ik kan niet anders.”

GOUDEN CIRKEL
Passie kent inderdaad zo zijn valkuilen. Wat 
is er eentje die je met je team probeert te 
tackelen?
“Ik werk met de gouden cirkel van Sinek. 
De wat, hoe en waarom vraag.”

Iedereen weet wat hij doet
Een gedeelte weet hoe hij het doet
Maar weinigen weten waarom hij  
het doet

Simon Sinek

‘Directeuren hebben vooral op de 
werkvloer hun meerwaarde’
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“Ik weet niet hoe het op andere scholen 
is, maar ik heb het gevoel dat scho-
len alles leuk en belangrijk vinden. Zo 
komt er maar bij en bij. Als je als team 
je afvraagt, via de gouden cirkel, wat je 
aan het doen bent, krijg je meer grip op 
de echt belangrijke dingen. Ik heb het 
team geleerd om niet automatisch maar 
ja te zeggen op alle ‘belangrijke’ dingen 
die geroepen worden vanuit de pers, de 
ouders of de wetenschap, maar om de 
houding te hebben om nee te zeggen.”

En hoe doe je dat concreet?
“Ik ben de bewaker van de input vanuit de 
wereld. Van de mails die ik binnenkrijg en 
die een beroep doen op ons, gaat 95 pro-
cent niet door naar het team. Die delete 
ik. Telkens stel ik de vraag naar het wat, 
hoe en waarom. Zo kwam er vanuit het 
team de vraag naar IPC. Samen hebben 
via de gouden cirkel besloten dat dit een 
goede weg is, dus die gaan we op.”

ER ZIJN
Directeuren ervaren uitholling van hun 
beroep. Ze zijn met van alles bezig, maar 
hebben het gevoel dat dit niet datgene is, 
waarvoor ze er horen te zijn. Ken je dat?
“Ja, ik herken dat. Veel dingen komen 
op je af als directeur en voor je het weet 
zit je in allerlei werkgroepen, die best 
goed werk doen. Maar opeens vragen de 
leerkrachten aan je of je nog weleens op 
school bent. Ze hebben gelijk. Daarvoor 
ben je er; voor die school. Ik werk, net als 
veel collega’s van onze stichting, op twee 
scholen, dus dat is al lastig. Ik wil veel 
in de groepen zijn en moet dus ervoor 
waken om niet altijd ‘onderweg’ te zijn. 
De negende wet van Luc Greven uit zijn 
boek ‘De negen principes van de excel-
lente schoolleider’ is wat dat betreft een 
wegwijzer voor me.

Wat zijn de lastige dingen voor je als 
schoolleider?
“Twee dingen. In het verlengde van wat ik 
net zei: mijn tijd bewaken. Ook buiten de 
school. Ik heb nog een jong gezin en voor 
je het weet, ben je 24/7 bezig. Het week-
end is voor mij heilig. Alleen op zondag-
avond verstuur ik het weekoverzicht naar 
de collega’s. Ik verstuur in het weekend 
ook geen ‘interessante’ mailtjes. Ook 

leerkrachten hebben rust nodig. Als tweede: het omgaan met 
conflictsituaties. Door mee te bewegen, te verbinden, maar 
daarnaast ook duidelijk leider te zijn en keuzes te maken, ga 
ik dat aan. Niet gemakkelijk, omdat elk van de verschillende 
genoemde fases zijn precieze timing heeft.”

Je bent de jongste in de directeurengroep. Welke tip zou je wil-
len meegeven aan de oudere directeuren?
“Het goede eerst. Ik ben ten eerste blij dat ik zoveel ambitie zie 
bij de directeuren waarmee ik werk. Visie is er ook en ze gaan 
voor hun vak en taak. Eigenlijk zou ik ze alleen de tip willen 
geven, die ik ook aan mezelf geef. Ga vaker de groep in. En op 
andere terreinen: Durf! Doe het! Ga kijken! Meedraaien! Van 
fouten leer je! Ik ga de groep in zonder checklijsten. Gewoon 
gaan zitten en meebeleven wat er in de groep gebeurt. Dan 
de goede zaken benoemen en daarna pas aankomen met tips 
en trucs. Ik ervaar die manier als opbouwend en constructief. 
Leerkrachten ook. Ik denk dat directeuren vooral op de werk-
vloer hun meerwaarde hebben. Het opstarten van weer een 
werkgroep en weer een overleg moet je, net als in mijn team, 
eerst maar eens met nee beantwoorden. Pas na de ‘gouden 
cirkel’ kom je tot een besluit.”

Wat moeten jonge mensen hebben om een goede directeur te 
worden?
Steeman kijkt bedachtzaam uit het raam. “Empathisch ver-
mogen is volgens mij een vereiste. Daarna moet je kunnen 
verbinden. Dus niet alleen je eigen mening als waarheid zien, 
maar beseffen dat iedereen wat heeft te brengen. Ook moet je 
als directeur kunnen meebewegen met alle mensen. Met ze 
meedenken en je daarop aanpassen. Een hoogopgeleide ouder 
benader je anders dan een MR-lid die in het magazijn werkt. En 
ook belangrijk: het kunnen loslaten van je werk.”

We moeten helaas afsluiten. Steeman wacht een vergadering. 
Mij wacht een autorit. Ik bedank hem voor het mooie gesprek 
en voor de openheid die hij getoond heeft. Inderdaad, het is 
altijd mooi om te zien dat iemand die zegt positief in het leven te 
staan, ook positief spreekt. Heet dat niet authentiek?
Het platteland spreidt zich als een grijze deken voor mij uit. Het 
kindcentrum verdwijnt achter een mistige horizon. Het moet 
voor kinderen prettig te zijn om op die school te zijn. Om over 
de leerkrachten nog maar te zwijgen. Naast me ligt een klein 
boekje met de titel ‘Strategisch beleidsplan’. Toch eens lezen, 
denk ik.

Chris Lindhout

Principe 9: Er zijn…
Als leider moet je er gewoon zijn. Minder achter het bureau 
en de computer. Meer in de school, de klas, de teamkamer. 
Present zijn.

Luc Greven
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‘Streamer’

Visitaties Verus

Een critical friend  
in de school 
Monique Gentenaar is directeur van een basisschool aan de rand van Amsterdam. Het afgelopen jaar 
heeft haar school met Verus het tweede deel van een visitatietraject doorlopen. Verus kwam als critical 
friend de school in om samen met het team, de directie, de ouders en het bestuur na te denken over de 
onderwijskwaliteit in de brede zin van het woord.

ij werken in onze school altijd vanuit de inzet om 
het beste voor onze kinderen te realiseren. Het gaat 
daarbij niet alleen om de didactiek of het pedagogische 

klimaat, maar ook om de communicatie zowel met ouders en kinde-
ren als intern met het team. We proberen daarbij ook kritisch naar 
onszelf te kijken, maar soms ontwikkel je blinde vlekken en daarom 
is het erg plezierig als er iemand van buitenaf eens in je school 
meekijkt.”

DRIJFVEREN
Op verzoek van het bestuur van haar school – Spirit, dat met 
alle scholen het visitatietraject doorloopt – nam de school van 

Gentenaar in 2011 voor het eerst deel aan 
een visitatietraject. Er werden klassen-
bezoeken afgelegd en gesprekken 
gevoerd met delegaties van teamleden, 
leerlingen en ouders. In dat traject ston-
den thema’s centraal, zoals communica-
tie met ouders, teamcultuur en functio-
neren, kwaliteitsbeleid, onderwijskundig 
beleid en leerlingenzorg. 
In de tweede visitatieronde kwamen 
deze thema’s terug en werd met behulp 
van Management Drives de verbinding 

“W
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gemaakt met de manier waarop het 
team de gewenste veranderingen kan 
doorvoeren. Management Drives is een 
instrument om de drijfveren van men-
sen in kaart te brengen. Drijfveren laten 
zien wat mensen motiveert en waarnaar 
hun aandacht uit gaat. Drijfveren heb-
ben grote invloed op onze manier van 
denken, op ons gedrag, op onze manier 
van communiceren en op de onderlinge 
samenwerking. Door veranderingen en 
ontwikkelingen in een school te verbin-
den met de drijfveren van de teamleden 
en de directie, ontstaat er een basis voor 
duurzame verandering in scholen. Vaak 
vinden schoolteams het bijvoorbeeld 
lastig om elkaar positief kritisch aan 
te spreken of keuzes te maken in alles 
wat van buiten op hen afkomt. Dit zijn 
juist belangrijke factoren voor het goede 
verloop van een ontwikkeling, die een 
team samen wil inzetten. Tijdens een 
studiedag zijn we met het team van de 
Jan Woudsmaschool hiermee aan de slag 
gegaan.

“Waarom een critical friend in de school? 
Verus heeft in het visitatiebezoek en de 
diverse gesprekken een heel goed beeld 
weten te schetsen van onze school en orga-
nisatie. Het plezierige is dat zij niet met een 
afvinklijstje door de school lopen en een 
‘goed- of foutanalyse’ geven. Ze kijken mee 
vanuit je eigen missie, visie en waarden 
en helpen je daarmee ook de kansen te 
ontdekken die er nog liggen.”

NADRUK OP EIGENHEID
Het is belangrijk dat een visitatie de 
nadruk legt op de eigenheid van de 
school en de ontwikkeling die de school 
doormaakt. Het doel is het ondersteunen 
van de school bij de verdere ontwikke-
ling. Daarbij vinden we het belangrijk dat 
er aandacht is voor het voortbouwen op 
dat wat goed gaat en de goede ontwikke-
lingen die reeds in gang zijn gezet in de 
school. En daarnaast de vinger op de zere 
plek leggen, om in beeld te brengen waar 
ruimte voor verdere ontwikkeling is. Door 
teams hierin mee te nemen, hen een 
duidelijke stem te geven en hen te vragen 
mee te denken, ontstaat een duidelijk 
gevoel van eigenaarschap. Er is immers 
geen sprake van een meetlat, waar men 
langs wordt gelegd, maar van het samen 
ontwikkelen en verbeteren, als team en 

als school. De rapportage van het visitatietraject bevat aan-
bevelingen voor het team, waarmee zij direct praktisch aan de 
slag kunnen en waarmee zij met elkaar kunnen zorgen voor een 
duurzame verandering in de school.

SPIEGEL
De scholen waar we tot nu toe de visitatietrajecten hebben 
doorlopen, hebben allemaal hun eigen aandachtspunten en 
ontwikkelwensen, vaak zijn deze te relateren aan het specifieke 
schoolplan van de school. Ook zien we een aantal zaken vaker 
terugkomen. Zo willen scholen graag veel tegelijk ontwikkelen 
én vinden het bovendien moeilijk om zaken los te laten. Het 
resultaat? Te veel veranderingen en plannen die uiteindelijk 
in de lucht blijven hangen. Ook zijn teams vaak ontzettend 
betrokken en sociaal, waardoor er veel tijd wordt genomen om 
processen en uitkomsten gezamenlijk onder controle te krijgen. 
Hierdoor kosten ontwikkelingen soms veel tijd. Teams hebben 
een drive om onderling professioneler te gaan werken: bijvoor-
beeld door te leren elkaar aan te spreken, door te vragen wat 
collega’s precies bedoelen en verantwoordelijkheden te geven 
en te nemen. In de visitatietrajecten besteden we aan deze 
punten extra aandacht. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een 
cultuurscan van het team of met behulp van ‘serious gaming’, 
een levensechte spelsimulatie, die fungeert als spiegel voor de 
deelnemers.

EIGEN VISIE NEERZETTEN
Steeds meer wordt de verantwoordelijkheid om te bepalen wat 
goed onderwijs is en hoe dat er uit moet zien bij scholen zelf ge-
legd. Scholen worden uitgedaagd om hun eigen visie op onder-
wijskwaliteit in de brede zin stevig neer te zetten. Vanaf augus-
tus 2017 zal dit ook zichtbaar zijn in het nieuwe inspectiekader. 
Dit is een ontwikkeling die Verus uit het hart gegrepen is. Im-
mers, op die manier kunnen scholen eigenheid en kwaliteit sa-
menbrengen. Een van de manieren waarop scholen dit kunnen 
ontwikkelen, is door een critical friend te laten meekijken naar 
wat er al gebeurt in de school en naar logische vervolgstappen. 
Verus kan deze rol op zich nemen, maar dat kan bijvoorbeeld 
ook een collega-school zijn. Momenteel zijn we bezig met het 
ontwikkelen van de derde visitatieronde, waarbij scholen leren 
om elkaar onderling te visiteren. Dit is een logische vervolg-
stap als we het eigenaarschap van de brede onderwijskwaliteit 
steeds meer bij de scholen zelf willen neerleggen.

“Voor onze school geldt dat het visitatiebezoek een goed aankno-
pingspunt is voor de verdere ontwikkeling van onze school en ons 
onderwijs. We hebben daarnaast met Management Drives veel over 
onszelf als team geleerd en kunnen daarmee ook nieuwe kansen 
aangrijpen. Een mooie stap verder in de ontwikkeling van een 
professionele cultuur.”

Heeft u interesse of wilt u meedenken? Neem dan contact op 
met Marijn van den Berg via mvandenberg@verus.nl of Jacomijn 
van der Kooij via jvanderkooij@verus.nl.

Monique Gentenaar, Marijn van den Berg en Jacomijn van der 
Kooij van Verus



door Chris Lindhout
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De storm zal vast alweer geluwd zijn. Op 10 april 2017 (dit laatste 
voor de geschiedschrijving) komt de NOS met een bericht dat de 
administratie in het basisonderwijs (en ook vast in het voortgezet 
onderwijs) de pan uitrijst en zorgt voor ongewenste werkdruk. Ik 
heb een best archief en kan op mijn studeertafel de artikelen niet 
meer bergen over dit onderwerp. Ook CNV Onderwijs en  
CNV Schoolleiders doen er van alles aan om deze tsunami te stop-
pen. Ik ben het echter moe om wederom (en dat al twintig jaar) te 
roepen dat het anders moet. Dat gaat namelijk niet meer lukken. 
Sorry, voor de negatieve insteek, maar let op: het wordt positief.

Telkens wordt het woord vertrouwen in stelling gebracht. Kunnen 
we nu niet accepteren, dat na het instellen van de bovenschoolse 
constructen, het binnenhalen van tevredenheidonderzoeken, het 
invoeren van toetsen en testen, het optuigen van vergelijkingssites 
van scholen, het toepassen van vinkenlijstjes voor leerkrachten, het 
verzinnen van excellente scholen, het kiezen van de beste leer-
kracht, het verbinden van testresultaten met alles en iedereen, het 
oproepen van ouders om de school in de gaten te houden, het hou-
den van beoordelingsgesprekken, het archiveren van management-
rapportages, het afvinken via de competentieprofielen, enzovoort, 
het vertrouwen is gesneuveld?
Ja, met woorden zullen veel, zo niet alle, boven ons gestelden zich 
haasten om het vertrouwen in leerkrachten te benadrukken. De 
leerkracht doet ertoe! Leraren maken het verschil! De directeur is 
cruciaal! Dank je de koekoek en de rest van het gevogelte. Het gaat 
hen om het pleasen van de bazen, zijnde de inspectie, de hoofd-
inspectie, de raden van toezicht, de ministers, de Tweede Kamer de 
pers en wat niet meer. Allemaal uit angst, want ook zij voelen het 
wantrouwen van die hogere heren en dames.
We leven in een low trust society. We vertrouwen niemand meer en 
als je niemand meer vertrouwt, ga je controleren. En de leerkrach-
ten maar invoeren. Gegevens, data en teksten van gesprekken met 
ouders, collega’s, directie, ib-ers, kinderen, schoolbegeleiders, 
buurtwerkers, werkgroep deelnemers, klankbordgroepen, leerling 
besprekingen, kenniskringen, enzovoort.
En de directieleden mogen alles managen. Wat een klus!

En waarvoor al die zaken, vraag ik me af. 
Het antwoord is dat het gemaakt wordt 
om ‘stel je voor dat, dan kun je altijd de 
schuld nog afschuiven’ te creëren. Dus 
vertrouwen?

De oproep tot meer vertrouwen onder-
steun ik van harte.
Beste directieleden. Mensen maken 
fouten. Dat kun je niet weg bureaucrati-
seren. Niet weg administreren. Jij maakt 
ze en je personeel maakt ze. Pas als je 
het vertrouwen geeft dat je niet op fouten 
wordt afgerekend, wordt de kwaliteit be-
ter. Net als in de klas bij de leerlingen.
Een foutje maken mag. Controlesystemen 
leggen de nadruk op wat fout gaat. Dat 
werkt niet.

Ons onderwijs is fantastisch. Wel  
97 procent van de scholen scoort goed tot 
voldoende. De leerkrachten zijn betrok-
ken en gepassioneerd. Alle reden om de 
controle gecontroleerd los te laten en 
het vertrouwen ruimte te geven. Het is nu 
lente. Laat de zon van vertrouwen volop 
schijnen in je school.

O, ja. En denk nog eens in de vrije dagen 
en vakanties na over vertrouwen. Het 
begint namelijk bij jullie!

Vertrouwen
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Alles is anders
Natuurlijk houd ik van een bos rode rozen
en een handvol witte anjers maakt me rijk.
Maar een kleurig boeket heeft dat tijdloze,

die kleurenpracht maakt dat ik telkens kijk.

Natuurlijk, de zang van een merel uit het zuiden
en de zang van de leeuwerik is ongeëvenaard.

Maar geef mij een bos vol verschillende geluiden,
ieder naar zijn afkomst en ieder naar zijn aard.

Een blad dat omlaag valt, van een boom losgeraakt
is zo mooi, maar stel dat alle bladeren zo waren.
Het is juist het verschil dat het bos mooi maakt
al die vormen van die duizenden exemplaren.

De eenheid in verscheidenheid is één groot wonder.
De bloemen, de vogels, de bladeren, het veld.
Dat leert ons dat alles uniek is en bijzonder
en dat te waarderen in respect is wat telt.

In respect de verschillen te accepteren
dat maakt het leven tot een groot feest.

Want bij onszelf en de natuur kunnen we leren:
er is nog nooit iets hetzelfde geweest.

Chris Lindhout

Gedicht
korte berichten

VerschijningsdataDirect 2017 

Direct 4 1 juli
Direct 5 23 september
Direct 6 25 november

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

vakblad voor schoolleiders

2april 2017, 10e jaargang

kansrijke medezeggenschap  
in het onderwijs

aandacht voor werkdruk schoolleidersvertraagde besluitvorming vraagt om lef 
hoeveel vrijheid geeft de vakantieregeling?

Win het boek ‘onderzoeksmatig leiderschap’

Gedichtenbundel Chris Lindhout
‘En toch…’ is de zesde bundel van Chris 
Lindhout. In tegenstelling tot de vorige 
uitgaven, waarbij hij zich bepaalt tot 
de schoolwereld, hebben de gedich-
ten in deze bundel een breder bereik. 
Actuele gebeurtenissen, levensvragen, 
zoektochten en verwondering wisselen 
elkaar af. Alle gedichten hebben de 
intentie om door al het negatieve steeds 
het positieve te vinden. 

“Als je de berichtgeving in de media volgt, zou je bijna moede-
loos worden en het zicht op het vele goede en mooie kwijtra-
ken”, vertelt Lindhout. “Zonder naïef te worden en in een soort 
ongewenst positivisme te verdwijnen, probeer ik lezers moed en 
kracht te geven in het leven dat ook tegenwind kent. Ik hoop dat 
mijn gedichten mensen op een spoor kunnen zetten, waardoor 
ze door het zwarte het lichte kunnen blijven zien. Dat de gedich-
ten een tegenwicht kunnen bieden aan het negativisme dat in de 
wereld is. Uiteindelijk wint altijd de liefde.”

De foto’s van Bas Smouter geven de gedichten een nog groter 
beeldend effect. Chris Lindhout was ruim 42 jaar werkzaam 
in het basisonderwijs en al jarenlang redacteur van Direct. De 
gedichtenbundel is voor 5 euro (exclusief verzendkosten) te 
bestellen via: Chris Lindhout – chrislindhout@hotmail.com
Jan Huls – bundelschrislindhout@live.nl, Bas Smouter –  
bas.smouter@onsnet.nu en www.specials4schools.com.

Doe mee aan Direct



Samen voor goed onderwijs

In het onderwijs zet je je elke dag in voor je 
leerlingen. Samen met jouw collega’s werk je aan 
de toekomst van een nieuwe generatie. Gun je jouw 
collega ook de  voordelen van het lidmaatschap 
van CNV  Schoolleiders? Gebruik dan de  ledenactie 
om hem of haar lid te maken. Jij ontvangt tijdens 
deze actie een cadeaubon t.w.v. €25,- voor het 
aanbrengen van een nieuw lid.

Meld je collega aan via www.cnv-actie.nl

Jullie kunnen kiezen uit de volgende 
cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com cadeaubon
• VVV Cadeaubon

Ontvang een cadeaubon t.w.v. ¤25,-

Jouw werk,  
hun toekomst.  

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


