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Beste collega-schoolleider,

Voor u ligt alweer de laatste editie van Direct van 2016. Hierin doen wij onder meer 
verslag van de jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders, die plaatsvond op 3 november 
in Ede. Een geslaagd evenement, waar we stilstonden bij de negen principes van de 
excellente schoolleider. Niet vinken, maar vonken, daar gaat het om.
Verder leest u in deze Direct meer over het belang van goed leiderschap, verzuim en een 
interview met een jonge schoolleider. Ook staan we stil bij het Meldpunt Geen Invaller, 
dat CNV Schoolleiders heeft gelanceerd. De redactie hoopt dat u net zoveel plezier 
beleefd aan het lezen van Direct, als wij hebben gehad met het samenstellen daarvan. 
Direct is immers voor en door schoolleiders. We nodigen u van harte uit om uw stem te 
laten horen. CNV Schoolleiders wil met Direct een platform bieden voor u als schoolleider 
in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Namens de redactie,

Robert Pinter

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

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

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

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

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

CNV Schoolleiders Ledenadministratie
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl 
(030) 751 10 03

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

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

Op 1 oktober 2016 is de 
Beleidsregel ontheffing 
benoembaarheidsvereisten 
en bekwaamheidserkenning 
vo inwerking getreden. De 
beleidsregel geeft een invul-
ling aan de mogelijkheid die 
de minister biedt in artikel 
33 WVO om in bijzondere 
omstandigheden af te wijken 
van de bestaande regels voor 
bevoegdheid van leraren. 
Dit is vooral relevant als er 

geen lerarenopleiding is voor 
het vak dat een docent gaat 
geven. De beleidsregel biedt 
onder andere – onder strikte 
voorwaarden – een oplos-
sing voor de benoeming van 
docenten in Internationale 
Schakelklassen en voor vak-
ken in de nieuwe profielen 
van de beroepsgerichte leer-
wegen in het vmbo. Binnen-
kort volgt meer informatie 
over de aanvraagprocedure.

Beleidsregel ontheffing benoembaarheids- 
vereisten en bekwaamheidserkenning vo

Wetgeving aanmelding en toelating mbo

Per studiejaar 2018/2019 krijgen studenten met de juiste 
vooropleiding het recht om toegelaten te worden op een 
mbo-opleiding van hun keuze. De Eerste Kamer is ak-
koord met het wetsvoorstel ‘Vroegtijdige aanmelddatum 
voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. De 
aanmelddatum voor het mbo wordt 1 april. Studenten die 
zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld, krijgen recht 
op een studiekeuzeadvies en studenten krijgen uiterlijk 
binnen een jaar een bindend studieadvies.
De maatregelen zijn cruciaal voor het streven van 
minister Jet Bussemaker om de overgangen tussen het 
voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs te ver-
beteren. Mbo’ers krijgen met deze maatregelen betere 
(studiekeuze)begeleiding bij de overstap van vmbo naar 
mbo. Te veel scholieren vallen bij de overstap naar het 
mbo nog uit, tijdens het zogeheten ‘zomerlek’, of in 
het eerste mbo-jaar. Om toelatingsrecht te verkrijgen, 
moeten studenten zich tijdig aanmelden en deelnemen 
aan verplichte intakeactiviteiten. Bij een aantal opleidin-
gen zijn aanvullende toelatingseisen mogelijk. Alleen in 
uitzonderlijke, en nauw omschreven, gevallen kunnen 
studenten straks worden geweigerd; bijvoorbeeld als een 
opleiding te veel aanmeldingen krijgt, studenten geen 
kwalificatie meer hoeven te halen, al voor drie of meer 
opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben 
gekregen of studenten die na zes jaar nog geen mbo-
diploma hebben gehaald.
De wet gaat per 1 augustus 2017 in, zodat instellingen, 
vo-scholen en studenten de tijd hebben om zich voor te 
bereiden op de aanmelddatum van 1 april 2018.
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Schoolleiders in het basisonderwijs krij-
gen meer tijd om te studeren. Staatsse-
cretaris Sander Dekker trekt voor 2017 
tot 2022 40 miljoen euro uit om school-
leiders te kunnen vervangen wanneer ze 
zelf in de collegebanken zitten. “Dit biedt 
schoolleiders de kans om een master 
te halen en biedt jong talent de kans om 
ervaring op te doen als schoolleider”, 
aldus Dekker. “Schoolleiders zijn het 
fundament onder ons onderwijs. Daarom 
is hun opleiding belangrijk. Bovendien 

Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

Het onderwijs staat voor de forse 
taak om goed onderwijs te realiseren 
voor kinderen van nieuwkomers 
in Nederland. Dat maakt de vraag 
actueel: hoe realiseer je goed 
onderwijs aan deze kinderen en hoe 
kunnen wij ze begeleiden bij hun 
integratie in Nederland en alles wat 
daarbij komt kijken? Naar aanleiding 

van twee bijeenkomsten over 
onderwijs aan nieuwkomers heeft CNV 
Schoolleiders praktische informatie 
verzameld. De verschillende 
Kamerbrieven, achtergrondinformatie 
over Lowan en de resultaten van de 
bijeenkomsten van CNV Onderwijs en 
CNV Schoolleiders vindt u op www.
cnvs.nl onder Beleid/Onderwijs.

Onderwijs aan nieuwkomers

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 
2016 ingestemd met het wetsvoorstel 
Beroep Leraar, waarin onder meer het 
Lerarenregister wordt geregeld. Het 
wetsvoorstel regelt de ‘professionele 
keten’ van het beroep van leraar. Het 
omvat een omschrijving van het beroep, 
de professionele ruimte van leraren en 
als sluitstuk het register. Een meerder-
heid in de Tweede Kamer verwacht dat 
het register bijdraagt aan de versterking 
van de positie van leraren. Het wetsvoor-

stel borgt de professionele ruimte van 
leraren. Het rapport van de Onderwijs-
raad over hetzelfde onderwerp onder-
streept het belang (www.onderwijsraad.
nl/publicaties).
De Eerste Kamer moet zich nu buigen 
over de plannen. Het is de bedoeling dat 
het register vanaf 2017 verplicht wordt. 
Meer weten over het register of een 
ambassadeur van het register uitnodigen 
op uw school? Kijk op registerleraar.
onderwijscooperatie.nl.

Meldplicht datalekken
 
Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht 
datalekken in werking getreden als 
nieuw artikel van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (artikel 34a, 
Wbp). Sindsdien zijn er grote data-
lekken in het nieuws geweest, met 
name in hoger onderwijs, maar ook 
van bijvoorbeeld Edu-XI en Snappet. 
Door de toegenomen uitwisseling van 
persoonsgegevens door scholen in 
samenwerking met ketenpartners, 
als educatieve uitgeverijen en samen-
werkingsverbanden, is het risico op 
datalekken toegenomen.
In het kort houdt de meldplicht in dat 
alleen ernstige datalekken moeten 
worden gemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP). Dat zijn datalek-
ken met (een aanzienlijke kans op) 
ernstige nadelige gevolgen voor de 
bescherming van persoonsgegevens 
en/of persoonsgegevens van gevoelige 
aard. Als de getroffen beschermings-
maatregelen onvoldoende bescher-
ming bieden en een datalek waar-
schijnlijk ongunstige gevolgen heeft 
voor de persoon of personen, dan is de 
school verplicht om betrokkenen te in-
formeren. Bij een datalek heeft iemand 
ongeautoriseerd toegang tot persoons-
gegevens, zoals bij een hack, diefstal 
of verlies van een laptop of USB-stick. 
Als de school hierdoor de persoons-
gegevens niet meer heeft en/of niet 
redelijkerwijs is uit te sluiten dat 
persoonsgegevens onrechtmatig zijn 
verwerkt, dan is dat een datalek. Een 
school moet zelf bepalen of het gaat 
om een ernstig datalek. In het onder-
wijs is het sneller een ernstig datalek, 
omdat scholen veel persoonsgegevens 
van gevoelige aard verwerken.
CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders 
sluiten zich aan bij het advies van 
School en Wet (2016-4, p.15) om werk 
te maken van privacy op school met 
het oog op de verdergaande Europese 
Privacyverordening, die ingaat in mei 
2018. Op www.cnvs.nl staat onder 
beleid een uitgebreid artikel met links 
en tips.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Beroep Leraar

maken schoolleiders het verschil voor 
veel docenten, leerlingen en ouders. Ze 
smeden hechte teams en zorgen dat lera-
ren de ruimte en het vertrouwen krijgen 
om hun werk goed te doen.” Schoollei-
ders krijgen al geld voor professionalise-
ring vanuit de cao-afspraken, maar het 
komt nog vaak voor dat een opleiding niet 
doorgaat of veel eigen tijd vergt, omdat er 
geen vervanging is. De verwachting is dat 
jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kun-
nen maken van de tegemoetkoming.
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Telkens als de politiek over registers 
spreekt, zoals laatst bij het lerarenregis-
ter, laait de discussie weer op tussen voor- 
en tegenstanders van een dergelijk regis-
ter. De pro en contra argumenten vliegen 
over en weer, terwijl de leek nauwelijks 
meer (be)grip heeft op de situatie. Het is 
daarom dat wij vanuit de schoolleiders-
club met de nodige trots stelling durven 
te nemen voor het schoolleidersregister 
in het primair en in het voortgezet onder-
wijs. Natuurlijk wel vanuit het idee dat het 
schoolleidersregister tot stand komt door 
en met de in de sector werkende school-
leiders. Dat afspraken over dat register ge-
borgd worden in de verschillende cao’s, is 
een volgende logische stap in de ontwikke-
ling van de beroepsgroep en een slot op de 
deur als het gaat over de kwaliteit die de 
beroepsgroep zichzelf wenst op te leggen. 
Dat dit laatste vooral onder cynici tot een 
vervelend voorgevoel leiden kan, mag de 
discussie hierover niet in de weg staan. Wij 
staan als club liever in het veld, dan dat wij 
vanaf de tribune verwensingen het veld in 
gooien. Concreet betekent dit dat wij graag 
meepraten, meedenken en mee uitvoeren 
als er werk wordt gemaakt van het richten 
en inrichten van schoolleidersregisters.

In tegenstelling tot wat velen denken, vergt 
een coöperatieve houding in dit geval veel 
van onze schoolleidersorganisatie. Mee-
praten, meedenken en meedoen, vraagt 
velen malen meer dan vanaf de buitenkant 
kritiek leveren. In het ontstaan van en het 
verder praten over het Schoolleidersregis-

ter PO hebben wij onze rol als klankbord en opbouwend criticaster 
gespeeld en hopen deze in de toekomst nog steeds te mogen en 
kunnen spelen. Het is daarom van eminent belang om het contact 
met onze achterban te intensiveren. Dat laatste blijkt geen gemak-
kelijke opgave. Net als bij vele andere vakorganisaties het geval is, 
loopt ook bij ons het ledental achteruit en zijn wij constant op zoek 
naar wat onze leden beweegt en hoe wij ons contact met onze leden 
kunnen intensiveren. Een ander zorgelijk fenomeen is het gebrek 
aan aanwas van nieuwe schoolleiders die hun weg naar onze club 
niet of nauwelijks vinden. Wij vinden dit vooral zorgelijk, omdat er in 
de besluitvorming over ons onderwijs behoefte is aan leiderschap 
dat verder gaat, dan het leiden van een school. Wij horen te vaak dat 
schoolleiders zich in de hoek gedrukt voelen en zich met volle vaart 
inzetten voor de school, terwijl de ontevredenheid over de middelen 
en mogelijkheden van een schoolleider om zijn of haar werk te doen 
beperkt zijn en beperkter worden.

De redenen om juist in deze tijd elkaar te ondersteunen en de 
beroepsgroep als zodanig goed op de kaart te zetten, zijn groot in 
aantal, maar worden door slechts weinig uitgedragen. Toch willen 
wij als club dit van harte en uit ons hart uitdragen, misschien vanuit 
een moreel besef dat meedoen belangrijker is dan niet meedoen, 
maar zeker vanuit het besef dat samenwerken aan een beroeps-
register kan leiden tot een succes, waar gebrek aan overleg en 
samenwerking dat zeker niet doen. CNV Schoolleiders spant zich 
in voor een schoolleidersregister voor de toekomst, waarbij wij alle 
schoolleiders van Nederland uitnodigen om ons daarbij te steunen. 
Niet blind en kritiekloos, maar kritisch opbouwend, zoals u dat ook 
in uw school gewend bent te doen.

Robert Pinter CNV Schoolleiders

Schoolleidersregister  
voor de toekomst

‘Juist nu moeten we elkaar ondersteunen 
en de beroepsgroep goed op de kaart te 
zetten’
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Het belang van goed leiderschap in het onderwijs wordt steeds 
vaker genoemd als doorslaggevende factor bij het realiseren van 
goed onderwijs. De Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) heeft in oktober 2016 het rapport 
‘Schoolleadership for learning’ gepubliceerd. Dit rapport is gebaseerd 
op data uit het TALIS-onderzoek uit 2013 (Teaching and Learning 
International Survey). De resultaten van het TALIS-onderzoek worden 
veelvuldig gebruikt bij (inter)nationaal beleid voor onderwijs.

De schoolleider doet er toe

Ook in de Staat van het Onderwijs 2015 en de Staat van de 
Schoolleider 2016 wordt het belang van goed leiderschap 
onderstreept. CNV Schoolleiders onderstreept het belang 

van goed leiderschap en op 3 november 2016 was de themadag 
van CNV Schoolleiders geheel gewijd zijn aan de negen princi-
pes van goed leiderschap van Luc Greven (2015). In dit artikel 
bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste conclusies van 
diverse onderzoeken over het realiseren van goed onderwijs en 
het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap.

INLEIDING
Onderwijs is de sleutel voor de toekomst. Daarover is vrijwel ie-
dereen het eens. Leerlingen van nu zijn de toekomstige burgers 
van onze maatschappij. De vraag die (inter)nationaal speelt, is of 
wij leerlingen goed genoeg voorbereiden op dit toekomstige bur-
gerschap. In een hoog tempo vinden op diverse terreinen veran-
deringen plaats. Het ontwikkelen naar een digitale samenleving 

is een van de grootste veranderingen die nu plaatsvindt. Ieder-
een realiseert zich dat we pas aan het begin van deze ontwikke-
ling staan. Dat vraagt van scholen een visie op toekomstgericht 
onderwijs. Het samenwerken in een professionele leergemeen-
schap, waarbij leraren en schoolleiders gericht kunnen werken 
aan het realiseren van goed onderwijs, lijkt een kansrijke oplos-
sing. De OESO doet al jaren onderzoek naar scholen die werken 
als professionele leergemeenschappen. Zij constateert dat met 
name de rol van de schoolleider van doorslaggevende betekenis 
is bij de ontwikkeling naar professionele leergemeenschappen 
en het realiseren van een rijke leeromgeving voor scholen. De 
OESO constateert dat een op de drie schoolleiders het samen-

werkend leren onder leraren niet actief 
bevordert en ondersteunt. Slechts een 
op de drie schoolleiders zorgt ervoor dat 
leraren verantwoordelijkheid kunnen 
nemen voor hun eigen professionele 
ontwikkeling of voor de bereikte resul-
taten van hun leerlingen. De OESO stelt 
dan ook dat hier ruimte voor verbetering 
is. Ook in de onlangs verschenen review 
van het Nederlands onderwijssysteem en 
het onderzoek ‘Education at Glance 2016’ 
komt de OESO tot dezelfde conclusies.

VOOR ALLE LEERLINGEN
In de Staat van de Schoolleider 2016 (VO 
raad & AVS, 2016) wordt gesteld dat het 
schoolleiderschap een vak is dat er toe 
doet. Zij stellen verder dat de school-
leider bepalend is voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Bij goed schoolleiderschap 
gaat het niet alleen over het op orde 
hebben en houden van de eigen school-
organisatie, maar veel vaker om het 
sturen op kwaliteit en het stimuleren van 
de professionele ontwikkeling van het 
hele team. De schoolleider anticipeert 
op maatschappelijke ontwikkelingen en 
vertaalt deze naar de eigen onderwijs- en 
schoolontwikkeling. Ook de Onderwijs-
inspectie (Inspectie van het Onderwijs, 
2016, p. 6) stelt dat schoolleiders een 
cruciale rol hebben, maar constateert 
tevens dat besturen en schoolleiders 
niet altijd de juiste keuzes maken in het 
belang van alle leerlingen. Met name het 
gezamenlijk realiseren van goed onder-
wijs voor alle leerlingen is een focus van 
goede scholen.

ONDERWIjSKuNDIG LEIDERSCHAP
Voor het duurzaam realiseren van pro-
fessionele leergemeenschappen, waar 
onderwijsmensen samenwerken aan 
het realiseren van goed onderwijs, is 
gedeeld leiderschap en onderwijskundig 
leiderschap essentieel. Onderwijskundig 
leiderschap is nodig om gezamenlijk de 

‘De schoolleider is bepalend voor de 
kwaliteit van het onderwijs’
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De schoolleider doet er toe

planning, de verbetering, de evaluatie 
van goed onderwijs te realiseren en het 
ondersteunt leraren bij reflectie en aan-
pak van onderwijskundige verbeteringen 
op alle niveaus. Op scholen waar sprake 
is van onderwijskundig leiderschap, 
is vaker sprake van een professionele 
cultuur, ontvangen leraren feedback 
op het lesgeven en de resultaten die zij 
met hun leerlingen behalen. Een van de 
belangrijkste kenmerken van het werken 
in een professionele leergemeenschap 
is het gezamenlijk verantwoordelijkheid 
nemen voor het leren van leerlingen door 
ouders, leerlingen, leraren en schoollei-
ders (Lieskamp, 2013). Volgens de OESO 
(OECD, 2016, p. 16) creëert dit een cul-
tuur van gedeelde verantwoordelijkheid 
en leidt dit tot een gezamenlijke aanpak 
bij onderwijskundige issues. Scholen 
waar onderwijskundig en gedeeld leider-
schap gerealiseerd worden, laten zien 
dat leraren een positieve relatie hebben 
met hun leerlingen, meer geïnteres-
seerd zijn in wat studenten vertellen, 

meer betrokken zijn bij het welbevinden van hun leerlingen en 
vaker proberen de beste onderwijskansen te bieden aan alle 
leerlingen. Schoolleiders hebben vooral indirect invloed op het 
bovenstaande, doordat zij leraren ondersteunen bij het ontwik-
kelen van een professionele leercultuur, leraren leren gebruik 
te maken van beschikbare data om de leerresultaten te analy-
seren en waar mogelijk te optimaliseren en het ontwikkelen van 
een positieve, samenwerkende cultuur faciliteren en onder-
steunen (OECD, 2016, p. 17). Volgens de OESO zijn met name de 
professionaliteit, de mogelijkheden voor reflectie en collegiale 
consultatie van leraren doorslaggevende factoren bij het reali-
seren van goed onderwijs en gelijke kansen voor alle leerlingen. 
Schoolleiders hebben hierbij een beperkte, maar zeker geen 
onbelangrijke rol.

PROfIEL VAN DE NEDERLANDSE SCHOOLLEIDER
In een interessant onderzoek van Margareth de Wit wordt een 
profiel geschetst van de Nederlands Onderwijsleider (2015). 
Het Nederlandse profiel is gebaseerd op het onderzoek van 
Zenger en Folkman (2009). Zij hebben onderzoek gedaan naar 
de kernkwaliteiten van effectieve leiders. Zenger en Folkman 
hebben met name gekeken wat de impact is van ‘goede’ en 
excellente leiders op de werknemersbetrokkenheid, de klant-
tevredenheid en het bereiken van de organisatiedoelstellingen. 
Op basis van hun onderzoek hebben zij vijf clusters van com-
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HET BEHALEN VAN RESuLTATEN
In deze pijler gaat het over de impact van 
de leider op de organisatie. Het gaat om 
het vaststellen van doelen op de korte en 
lange termijn, het behalen van afgespro-
ken resultaten en alle acties die helpen 
om deze beoogde resultaten daadwerke-
lijk te halen.

INTERPERSOONLIjKE VAARDIGHEDEN
Een goede schoolleider inspireert, 
motiveert en zet zijn team aan tot hogere 
prestaties. De schoolleider stimuleert 
anderen tot professionele ontwikkeling 
en onderlinge samenwerking en team-
werk. Hij communiceert daarbij krachtig 
en overtuigend.

VERANDERING IN DE SCHOOL LEIDEN
In deze pijler gaat over het samen heb-
ben van een gemeenschappelijke visie 
op onderwijs, over het succesvol leiden 
van veranderingen en het daadwerkelijk 
duurzaam implementeren daarvan. Het 
gaat ook over het betrekken van mensen 
bij veranderingen en het kunnen vertalen 
van gewenste veranderingen in concrete 
doelen en acties.

In het onderzoek van De Wit worden de 
vijf pijlers uitgewerkt in zestien com-
petenties. Met behulp van de onder-
zoeksmethode van Zenger Folkman zijn 
ruim tienduizend feedbackscores onder 
vijfhonderd schoolleiders verzameld en 
geanalyseerd en daaruit is een alge-
meen profiel voor schoolleiders en een 
profiel naar sector, gender en generaties 
ontwikkeld. In het Nederlandse onderwijs 
scoren schoolleiders hoog op competen-
ties als neemt initiatief, lost problemen 
op en analyseert vraagstukken. Maar lei-
dinggevenden worden lager beoordeeld 
op competenties, zoals ‘inspireert en 
motiveert anderen tot hogere prestaties, 
stimuleert samen en teamwerk en bouwt 
relaties op’.

Deze conclusies komen sterk overeen 
met het eerder besproken OESO-rapport 
en de conclusies van de Onderwijsin-
spectie. De Wit was getriggerd door de 
geconstateerde verschillen en tussen de 
zelfbeoordeling door de schoolleiders en 
de beoordeling van andere respondenten 

petenties geïdentificeerd. Deze vijf clusters hebben een sterke 
relatie met elkaar. Zij maken gebruik van ‘een tent met vijf 
palen’ om aan te geven wat het effect is van deze vijf clusters op 
de organisatie. De tentpalen representeren de sterkte van de 
leider. Hoe hoger de tentpalen hoe hoger het dak van de tent, 
hoe meer ruimte onder het tentdoek ontstaat. De vijf tentpalen 
zijn: karakter, persoonlijke bekwaamheid, focus op resultaten, 
interpersoonlijke vaardigheden en het leiden van veranderingen.

Bron: Zenger/Folkman tentmodel voor leidinggeven (De Wit, 2015).

KARAKTER
Hele boekenkasten zijn er vol geschreven over de pijler Karak-
ter. Dat het karakter van de leider er toe doet, zal niemand ont-
kennen. De Wit stelt dat het gaat om leidinggevenden met een 
sterk persoonlijk karakter. De leidinggevende is integer, open, 
transparant, gericht op samenwerken en komt zijn verplichtin-
gen na. Een excellente leidinggevende is gericht op de persoon-
lijke groei van zijn medewerkers en het geven van bruikbare 
feedback staat daarbij centraal.

PERSOONLIjKE BEKWAAMHEID
Ook hierover zijn veel boeken vol geschreven. Het gaat om de 
persoonlijke bekwaamheden van de leider, zoals technische 
kennis van de organisatie, maar ook om analytisch vermogen in 
combinatie met probleemoplossend vermogen. Ook het kun-
nen stimuleren en begeleiden van innovaties is een belangrijk 
kenmerk van excellente leiders.



11november 2016

aan wie feedback is gevraagd over de lei-
dinggevenden. Uit haar onderzoek blijkt 
dat de mate van zelfoverschatting direct 
invloed heeft op de mate van betrokken-
heid van medewerkers. Hoe hoger de 
zelfoverschatting, hoe lager de betrok-
kenheid. Ook concludeert zij dat een 
hogere beoordeling op de pijler interper-
soonlijke vaardigheden een hogere score 
geeft op medewerkerbetrokkenheid. De 
Wit komt tot zes stijlen van leiderschap: 
de aanjager, de expert, de principiële 
leider, de motiverende leider, de ontwik-
kelaar en de visionaire leider. Zij beveelt 
aan dat schoolleiders zich vooral focus-
sen op het uitbouwen van sterke kanten, 
die voor de school het meest effectief 
zijn. Met name het ontvangen en geven 
van feedback is essentieel bij het ontwik-
kelen van leiderschap.

DE NEGEN PRINCIPES
Ook Greven (2015) komt tot de conclusie 
dat het een cruciale tijd is voor goed lei-
derschap in de school. Volgens Greven is 
de leraar in de klas de beslissende factor 
voor goed onderwijs en is de schoolleider 
dat op het niveau van de school. Hij komt 
tot een indeling in drie clusters: attitude, 
strategieën en dagelijks handelen. Bij 
attitude gaat het om een consistente en 
voorstelbaar geïntegreerde gedragsstijl 
van de schoolleider. Bij strategie gaat het 
om de keuze uit mogelijk wegen, gedra-
gingen en middelen om een bepaalde 
ontwikkeling te stimuleren en een doel te 
bereiken. Bij het dagelijks handelen gaat 
het om doordacht, dagelijks handelen 
van de schoolleider om zijn doelen te 
bereiken. Het gaat om het handelen 
op de korte termijn in tegenstelling tot 
strategisch handelen gericht op de lan-
gere termijn. De drie clusters zijn verder 
onderverdeeld in negen principes.

Evenals De Wit stelt Greven dat alle ne-
gen principes in onderlinge samenhang 
toegepast moeten worden. Zij vormen 
een totaalpakket dat in evenwicht is en 
elk principe is onmisbaar in het profiel 
van de goede schoolleider.

TOT SLOT
In dit artikel heb ik een korte schets 
gemaakt van publicaties over het belang 

van goed schoolleiderschap in relatie tot het realiseren van 
goed onderwijs voor alle leerlingen. Op zaterdag 10 december 
2016 vindt de Nationale Schoolleiderstop VO 2016 plaats. De 
Nationale Schoolleiderstop PO heeft in oktober 2016 plaats-
gevonden. CNV Schoolleiders vindt het belangrijk dat scholen 
zich ontwikkelen naar professionele leergemeenschappen, 
waar leraren, onderwijsondersteuners en andere onderwijsme-
dewerkers samenwerken aan het vormgeven van eigentijds 
onderwijs. Het voeren van strategisch HR-beleid is daarbij 
essentieel. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 
zijn het uitgangspunt. Beiden komen tot ontwikkeling in een 
volwassen arbeidsrelatie, waar met name de dialoog het ver-
bindende middel is. CNV Schoolleiders gaat de komende maan-
den aan de slag met het verder uitwerken van een kijkwijzer 
strategisch HR-beleid, waarmee u samen met collega-scholen 
of met medewerkers in uw school het gesprek kunt voeren over 
waar nog verbeteringen mogelijk zijn. U hoort en leest hierover 
binnenkort meer.

Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs
Mede-projectleider strategisch HR-beleid CNV Schoolleiders
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ij Arnhem is het volgelopen. Wij raden de weggebruikers 
aan een andere route te kiezen.” Dat gaf mijn autoradio 
aan. “Zoveel mensen naar de themadag van CNV School-

leiders, dat het al bij Arnhem vaststaat”, mompelde ik. Ik koos 

ervoor om de A1 te verlaten bij Hoender-
loo en via Otterlo naar Ede te rijden. Wat 
een prachtige herfstdag. Ik werd stil van 
de kleuren en het licht en dat was een 
mooie voorbereiding op de themadag 
van CNVS in De Reehorst. Even weg van 
het (meestal leuke) gedoe van alledag en 
me laten enthousiastmeren door mooie 
sprekers en fijne ontmoetingen.

GEEN SuPERSTER
Yvonne Vaes opende namens het or-
ganisatiecomité de themadag voor een 
honderdtal schoolleiders. Zij gaf aan dat 
de term excellent niet betekent dat de 
schoolleider een superster moet zijn of 
worden, maar dat passie en bevlogen-
heid de instelling moet zijn, die leidt 
tot het steeds weer verbeteren van het 
klimaat, waarbinnen schoolleiders zelf 
kunnen groeien en hun omgeving kan 
groeien. Hoe houd je als schoolleider je 
staande in een wereld die zoveel van je 
verwacht? Niet in de laatste plaats met 
de maatschappelijke ontwikkelingen die 
een beroep op jou doen. De visie die de 
CNVS uitdraagt is een club te zijn die er 
is voor vandaag, morgen en de toekomst. 
Themadagen zijn daarom een prima ma-
nier om je toe te rusten voor die taak.

Wat is het geheim van een heel goede schoolleider? Excellente 
schoolleiders zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met 
benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag. De waarde van een 
goede schoolleider wordt steeds meer erkend. Hij of zij zorgt voor 
een goede en veilige schoolomgeving, zodat leraren en leerlingen 
tot hun recht komen. Excellent leiderschap stond centraal op de 
jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders op 3 november 2016 in 
Ede. Direct-redacteur Chris Lindhout doet verslag.

‘Niet vinken, maar vonken’
Impressie themadag CNV Schoolleiders

“B
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Veel tijd zijn de schoolleiders op dit mo-
ment kwijt aan het zoeken naar invallers. 
Niet dat ze er niet zijn, maar je mag ze niet 
inzetten. CNVS kent dit probleem en heeft 
voor de zomervakantie al een meldpunt 
ingesteld: www.meldpuntgeeninvaller.nl.

NIEuWE VOORZITTER CNV ONDERWIjS
In de lunchpauze was er ruimte voor 
speeddates aan een aantal praattafels. 
Deze netwerktafels geven de bezoekers 
de gelegenheid hun vragen te stellen en 
opmerkingen te bespreken.
De nieuwe voorzitter van CNV Onderwijs, 
Loek Schueler, stelde zich in een en-
thousiast verhaal voor. Bij haar bezoeken 
aan collega-directeuren in het land zag 
en voelde ze de bevlogenheid. Ze zag als 
taak van de schoolleider om mede struc-

turen te creëren en stippen aan de horizon aan te brengen in 
een wereld die veel van de school verwacht. Zij zal als voorzitter 
van CNVO de geluiden vanuit het werkveld vertalen in de vak-
bond en in Den Haag. Zij sloot af met de hartenkreet dat ze trots 
was op de schoolleiders en het vele werk dat die verrichten.

MELDPuNT GEEN INVALLER
Rijk van Ommeren, interim-voorzitter van CNVS en trekker van 
www.meldpuntgeeninvaller.nl, liet de eerste resultaten zien van 
de meldingen. Er zijn sinds de zomervakantie bijna vierhonderd 
meldingen binnengekomen. Opvallend is dat bij het niet (kun-
nen) inzetten van een invaller slechts 10 procent van de scholen 
kiezen voor het naar huis sturen van leerlingen. Zo’n 35 procent 
laat de IB’er, RT’er of directeur invallen en 28 procent kiest er-
voor om de groep te verdelen. Van Ommeren roept iedereen op 
om het meldpunt te bezoeken en te melden hoe het kan knellen 
en hoe besturen tegenover deze problematiek staan en of die 
besturen maatregelen genomen hebben. Meer informatie over 
het meldpunt vindt u op pagina 32 van Direct.

‘Niet vinken, maar vonken’



14 november 2016

ExCELLENT LEIDERSCHAP
Luc Greven was daarna aan de beurt om ons zijn visie op excel-
lent leiderschap te delen. Hij begon met een verhaal. Jan kwam 
huilend thuis. Hij wilde niet meer naar school. Zijn moeder 
vroeg waarom. “De juffen luisteren niet naar me en de kinderen 
ook niet”, sprak Jan snikkend. “Toch zul je naar school moeten”, 
zei zijn moeder. “Maar ik wil niet”, antwoordde Jan. “Je moet,” 
zei zijn moeder, “je bent tenslotte de directeur van de school.” 
Hiermee was de toon gezet en Greven nam ons mee langs zes 
van de negen principes van excellent leiderschap. Hij had het 
over de zoektocht van het Engelse onderwijs, waar strenge 

controle door inspectie een averechts effect had. Hij vermeldde 
onderzoeken, waaruit blijkt dat de inbreng van leerkrachten 
gemiddeld 30 procent is voor wat de resultaten van leerlingen 
betreft.
Het woord excellent vult Greven in als ‘zich ontwikkeld’. Zeker 
niet als ‘uitmuntend’ of ‘uitgeleerd’. Excellent is niet ‘je verhef-

fen’ boven de rest in zijn visie. De kern 
van zijn negen principes van de excel-
lente schoolleider, is dat de schoolleider 
het leren organiseert en ook dat van zijn 
leraren. De kernvraag van elke schoollei-
der moet zijn: hoe help ik het team en de 
school verder? Zeker niet met vinklijst-
jes, waarbij leerkrachten aan het eind te 
horen krijgen dat ze het rode vinkje als 
ontwikkelingspunt moeten zien. Nee, je 
moet de mensen op de juiste ‘talentrijke’ 
plek zetten en ze zich niet laten ontwik-
kelen op punten die ze niet echt kunnen, 
dan wel leuk vinden. Dit is duidelijk een 
ander standpunt, dan dat ik de afgelopen 
jaren heb gehoord. Dit roept bij mij de 
vraag op, hoe dit zich verhoudt met het 
gegeven dat alle leerkrachten in alle 
klassen moeten kunnen lesgeven.

STEEDS BETER WORDEN
Leiderschap is niet voor sterke mannen/
vrouwen. Leiderschap van één leider en 
de rest zijn volgers is geen leiderschap. 

 ‘Je moet vertrouwen hebben in jezelf en 
in de mensen om je heen’



15november 2016

Leiderschap moet je spreiden. Je moet 
ruimte geven aan de ander, die ergens 
misschien wel meer talent voor heeft dan 
jij. Niet denken als iemand iets wil doen: 
‘pleur op, ik ben de baas hier’, maar 
‘beur op, ga je gang’.
De negen principes zijn gericht op: 
steeds beter worden, zonder dat daar een 
stress op zit. Zoals een voetbalteam elke 
wedstrijd analyseert om daarvan te leren. 
Ik dacht hierbij aan een paar jaar terug 
en het optreden van Foppe de Haan. Hij 
merkte op dat Sven Kramer kijkt naar 
zijn rijden, bochten, met de bedoeling om 
nog beter te worden. Het steeds beter 
worden van jezelf en je omgeving was het 
credo van Greven. Niet omdat je daartoe 
gedwongen wordt, maar omdat je dat als 
doel hebt. Dat betekent dat je vertrouwen 
moet hebben in jezelf en de mensen om 
je heen. Dat is een risico, maar het is fu-
nest als je werkt vanuit wantrouwen. Zie 
je de leerkrachten als succesfactor of als 
faalfactor, was zijn vraag. Via de negen 

principes kun je je als schoolleider ontwikkelen. De droom van 
Greven is om duizend schoolleiders zich tot excellente school-
leiders te laten ontwikkelen. Soms zie je schoolleiders in hele 
moeilijke omstandigheden geweldige dingen doen. Wat de ander 
kan, kan jij toch ook? 
Ik bleef maar piekeren bij die opdracht van de duizend school-
leiders. Zou dat geen mooie doelstelling kunnen zijn voor CNVS? 
Om daaraan mee te helpen? Of voor jou? Verder blijkt voor mij 
maar weer dat een goed verteld verhaal ‘van aangezicht tot 
aangezicht’ meer met je doet dan een boek of een video. 

VERDIEPING
In de pauzes was er veel gelegenheid om bij te praten met 
‘oude’ bekenden. Ook via de praattafels kon men zijn ideeën 
kwijt bij de bestuurders van CNVS. De workshops hadden een 
nieuwe opzet. Eén onderwerp waarbij je tweemaal aanwezig 
was, zodat er echte verdieping kon ontstaan. Principes van de 
excellente schoolleider werden hier uitgediept. Deze opzet werd 
zeer gewaardeerd en bij het vertrek vertrouwde iemand me toe 
dat ze een “prachtige dag” had gehad. “Ik ben er enthousiast 
van geworden”, voegde ze er met een knipoog aan toe. Ze nam 
haar certificaat mee. Mooi om toe te voegen aan het register.
Voor allen die deze themadag gemist hebben (en echt iets 
gemist hadden), raad ik aan om de volgende themadag vast te 
noteren in alle plannen die je hebt, maar vooral in je agenda. 
De themadag van CNV Schoolleiders vindt plaats op de eerste 
donderdag van november: op 2 november 2017.

Bij een vallende avond reed ik weer over de prachtige weg Ede-
Hoenderloo naar de A1. De autoradio meldde dat de files rond 
Arnhem waren opgelost.

Redactie: Chris Lindhout 
Fotografie: Elly Verkennis – Ellyfotografie



Jij bent er voor je leerlingen,  
wij zijn er voor jou!
Met training, coaching, advies, studiedagen en workshops helpt CNV Connectief Academie  

jou in je professionele ontwikkeling. In onze aanpak staan jij en je collega’s centraal.  

Samen met jou bepalen we welke dienstverlening het beste aansluit op jouw behoefte.  

Zo kun je je individueel inschrijven voor een cursus, maar kun je ook als team, stichting, (G)MR, 

OR of OPR een programma op maat laten maken. De vorm en de inhoud bepalen we samen met 

jou. Voor (G)MR, OR en OPR is er het Partnerschap voor meer structurele ondersteuning. 

Professionalisering
 

Al lerende kom je verder.  
Maar hoe investeer je effectief 
in je ontwikkeling, in je loop
baan?

Leidinggeven 
 

Als leidinggevende wil je de 
kwaliteit van je school verhogen 
en sta je voor het welbevinden 
van de medewerkers. 

Bellen of mailen
Wil je direct aan de slag? Of wil je wat meer informatie over  

trainingen, advies, coaching of het Partnerschap?  

Bel dan 030 751 1785 of mail naar aanvraagacademie@cnv.nl. 

Kijk voor actuele informatie op www.cnvconnectief.nl/academie. 

Waar wil je naartoe en hoe wil je dat 
doel bereiken? Met een individuele 
training of met een teamtraining? 
Bijvoorbeeld over intervisie, time
management of communicatie.  
Of wil je liever een persoonlijke  
coach uit ons landelijke netwerk? 
Professionele begeleiding op maat 
helpt je verder. Zo blijf je vakkundig 
en gemotiveerd, en ga je met plezier 
naar je werk. Zo help je jezelf en het 
onderwijs.  

Maar hoe zorg je voor groei, voor 
ontwikkeling, voor gemotiveerde  
en geïnspireerde medewerkers?  
Hoe versterk je een professionele 
leergemeenschap en cultuur van 
‘elke dag een beetje beter’?  
Hoe houd je de werkdruk van je  
team binnen aanvaardbare grenzen 
en werk je aan een betere commu
nicatie? En hoe ga je om met nieuwe 
wetten en regels? Wij ondersteunen 
je graag met adviesgesprekken en 
coaching of met studiedagen en  
korte workshops voor het team.

Medezeggenschap
 

Als lid van de MR, OR of OPR wil 
je het personeel en de ouders 
goed vertegenwoordigen.

Om je vertegenwoordigende werk 
goed te kunnen uitvoeren heb je 
 kennis en vaardigheden nodig. 
Bijvoorbeeld kennis over rechten, 
plichten en financiën, handigheid in 
vergaderen en onderhandelen.  
CNV Connectief Academie biedt 
trainingen of een structureel 
 Partnerschap. Het Partnerschap 
geeft je precies de ondersteuning die 
je nodig hebt en een vaste contact
persoon met wie je kunt overleggen. 
Dat helpt jou, je collega’s en  
je school. 
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niet ondersteunt, maar uitholt.
De overvloed van aanwezigheid van beleid in het onderwijs wekt 
gemakkelijk de suggestie van een eveneens aanwezige grote vaar-
digheid in het omgaan met beleid: in het ‘maken’ ervan en het vol-
gen ervan. Ik heb daarover wel eens mijn twijfels. Ik merk het als ik 
betrokken ben bij audits en collegiale visitaties. Schoolleiders zijn 
zich in de regel bewust van de wenselijkheid of noodzaak van beleid 
en beleidsafspraken, maar hebben niet altijd even scherp in beeld 
waarom het precies draait en welke handelingen daarbij horen. 
Misschien helpt het als we gebruik maken van een onderscheid 
in drie soorten beleid, want je hebt beleid, beleid en beleid. Elke 
variant heeft een eigen bedoeling en werking. Laten we voor het 
gemak drie soorten beleid onderscheiden. Ik verwacht dat we dan 
het meeste wel ergens kunnen onderbrengen.
Beleid als zelfportret: denk aan de schoolgids. ‘Dit zijn wij en zo zijn 
onze manieren’. Als ouders vragen wat het beleid is ten aanzien 
van verzuim, overblijven, huiswerk, dan kunnen zij daar terecht. 
Andere voorbeelden: schoolregels voor leerlingen, het profiel 
van de raad van toezicht, afspraken ten aanzien van de tekening-
bevoegdheid. Beleid dat transparant maakt welke sets van afspra-

ken de dagelijkse gang van zaken in de school ondersteunen en 
reguleren. Beleid als kapstok: beleid in de zin van algemene regels 
die de basis vormen voor concrete beslissingen. Veel cao-beleid 
en veel protocollen hebben deze intentie. Er doet zich iets voor en 
dan kan worden teruggevallen op eerder geformuleerd beleid over 
hoe te handelen. Het gaat dus om algemene regels en procedures 
die worden gehanteerd in concrete situaties. Denk aan sollicitatie-
procedures, pestprotocollen en risicobeleid.
Beleid als toekomstontwerp: de voornemens die er zijn met het oog 
op de toekomst en de route die wordt uitgezet om daar te komen. 
Denk aan strategisch beleid op stichtings- of verenigingsniveau, 
het schoolplan op schoolniveau en meerjarige huisvestingsplan-
nen. Dit type beleid reageert op vragen als ‘waar staan we in 2021?’ 
en ‘hoe gaan we om met verwachte krimp?’
De drie onderscheiden vormen van beleid hebben eigen kenmer-
ken. Ik denk dat er verschil gemaakt kan worden tussen vaste 
en variabele kenmerken. Vaste kenmerken zijn tijdsperspectief, 
intentie/doelstelling, aard, bewaken en evalueren. Naast deze rela-
tief vaste kenmerken is er ook een aantal variabele kenmerken te 
noemen, die de verschillen tussen deze vormen van beleid marke-
ren. Voorbeelden hiervan zijn: wijze van totstandkoming, wijze van 
betrokkenheid (G)MR en wijze van verantwoording. Ik veronderstel 
dat zich hier verschillen voordoen tussen organisaties en binnen 
eenheden (scholen, locaties) van organisaties. Het aantal variabele 
kenmerken is vast uit te breiden. En ik verwacht dat de praktijken 
binnen organisaties op deze kenmerken veel zeggen over de cul-
tuur in die organisaties. Wellicht een onderwerp voor een volgende 
keer. Voor zolang: hoe gaan dingen bij u?

Harm Klifman

Het is nog niet eens zo lang geleden dat 
schoolbesturen werden aangezet tot 
het schrijven van beleid. Sterker nog, de 
datum dat bestuurlijke activiteiten voort-
aan werden ingekaderd binnen een set 
beleidsafspraken, is zelfs vrij precies te 
bepalen: het moment van invoering van 
het formatiebudgetsysteem in het primair 
en voortgezet onderwijs op basis van het 
akkoord dat toenmalig staatssecretaris 
Wallage in de zomer van 1990 sloot met 
onderwijsorganisaties. Cao-akkoorden 
voegden er vervolgens nog allerlei on-
derwerpen aan toe. Beleid maken was 
opeens helemaal in.
De invoering van het formatiebudgetsys-
teem was een tussenstap in de overgang 
van het declaratiestelsel naar de Lump-
sum financiering, zoals we die nu kennen. 
In de deal zat besloten dat schoolbesturen 

op tal van onderdelen beleid moesten for-
muleren, zoals formatiebeleid, taakbeleid, 
nascholingsbeleid, seniorenbeleid, etc. 
Al spoedig circuleerden er lijstjes met 
zeker twintig onderwerpen, waarop beleid 
diende te worden geformuleerd. En het 
hield niet op. Het woord beleid werd ver-
vangen door het woord protocol en hup, 
daar ging de slinger weer. Sindsdien is het 
hek van de dam en wordt alom geklaagd 
over de grote regeldruk in het onderwijs. 
Deze druk wordt niet alleen veroorzaakt 
door centrale regelgeving, maar ook door 
regelgeving op andere niveaus, zoals door 
de lokale overheid of door de schoolbe-
sturen zelf. En ja, keer op keer verze-
keren bewindspersonen het onderwijs 
dat zij nu echt iets eraan gaan doen. Er 
is veel moois te zeggen van beleid: het 
geeft structuur aan handelen, het creëert 
vertrouwen, het toomt wispelturigheid in, 
het verschaft zekerheid en rechten, het 
voorkomt willekeur, het bevordert het 
overstijgen van de waan van de dag, het 
schept een gemeenschappelijk beeld, het 
bevordert samenhang, het bindt. En zo is 
er vast meer te noemen. Als het allemaal 
maar niet te veel van het goede is. Met 
als ultieme grens dat het beleid de eigen 
verantwoordelijkheid van de professional 

Open mind

Beleid, beleid en beleid
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Reageren kan via harm.
klifman@vbent.org.

Jij bent er voor je leerlingen,  
wij zijn er voor jou!
Met training, coaching, advies, studiedagen en workshops helpt CNV Connectief Academie  

jou in je professionele ontwikkeling. In onze aanpak staan jij en je collega’s centraal.  

Samen met jou bepalen we welke dienstverlening het beste aansluit op jouw behoefte.  

Zo kun je je individueel inschrijven voor een cursus, maar kun je ook als team, stichting, (G)MR, 

OR of OPR een programma op maat laten maken. De vorm en de inhoud bepalen we samen met 

jou. Voor (G)MR, OR en OPR is er het Partnerschap voor meer structurele ondersteuning. 

Professionalisering
 

Al lerende kom je verder.  
Maar hoe investeer je effectief 
in je ontwikkeling, in je loop
baan?

Leidinggeven 
 

Als leidinggevende wil je de 
kwaliteit van je school verhogen 
en sta je voor het welbevinden 
van de medewerkers. 

Bellen of mailen
Wil je direct aan de slag? Of wil je wat meer informatie over  

trainingen, advies, coaching of het Partnerschap?  

Bel dan 030 751 1785 of mail naar aanvraagacademie@cnv.nl. 

Kijk voor actuele informatie op www.cnvconnectief.nl/academie. 

Waar wil je naartoe en hoe wil je dat 
doel bereiken? Met een individuele 
training of met een teamtraining? 
Bijvoorbeeld over intervisie, time
management of communicatie.  
Of wil je liever een persoonlijke  
coach uit ons landelijke netwerk? 
Professionele begeleiding op maat 
helpt je verder. Zo blijf je vakkundig 
en gemotiveerd, en ga je met plezier 
naar je werk. Zo help je jezelf en het 
onderwijs.  

Maar hoe zorg je voor groei, voor 
ontwikkeling, voor gemotiveerde  
en geïnspireerde medewerkers?  
Hoe versterk je een professionele 
leergemeenschap en cultuur van 
‘elke dag een beetje beter’?  
Hoe houd je de werkdruk van je  
team binnen aanvaardbare grenzen 
en werk je aan een betere commu
nicatie? En hoe ga je om met nieuwe 
wetten en regels? Wij ondersteunen 
je graag met adviesgesprekken en 
coaching of met studiedagen en  
korte workshops voor het team.

Medezeggenschap
 

Als lid van de MR, OR of OPR wil 
je het personeel en de ouders 
goed vertegenwoordigen.

Om je vertegenwoordigende werk 
goed te kunnen uitvoeren heb je 
 kennis en vaardigheden nodig. 
Bijvoorbeeld kennis over rechten, 
plichten en financiën, handigheid in 
vergaderen en onderhandelen.  
CNV Connectief Academie biedt 
trainingen of een structureel 
 Partnerschap. Het Partnerschap 
geeft je precies de ondersteuning die 
je nodig hebt en een vaste contact
persoon met wie je kunt overleggen. 
Dat helpt jou, je collega’s en  
je school. 
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vraag & antwoord

Vervangingsbeleid
•  tijdelijke uitbreidingen van werknemers 

met een vaste benoeming/aanstelling. 
De tijdelijke uitbreiding is geen zelf-
standige arbeidsovereenkomst in de zin 
van de ketenbepaling en leidt dus niet 
tot recht op een vaste benoeming;

•  tijdelijke arbeidsovereenkomsten/aan-
stellingen.

APARTE AfSPRAKEN
De afwijkingen die in de cao zijn opge-
nomen, gelden uitsluitend voor vervan-
gingsbanen en niet voor andere tijdelijke 
contracten, bijvoorbeeld voor projecten 
of tijdelijke vacatureruimte. Ze gelden 
ook niet als er sprake is van een combi-
natie van vervanging en andere tijdelijke 
banen. Bovendien is vastgelegd dat het 
alleen mag gaan om functies met lesge-
bonden of behandeltaken. Als voldaan 
wordt aan deze voorwaarden, geldt een 
keten van maximaal zes banen binnen 
een periode van maximaal 36 maanden. 
De maximale onderbrekingstermijn is 
ook zes maanden. Ze gelden voor het 

Hoofdregel in de ketenregel in de nieuwe 
cao is dat er maximaal drie opeenvolgen-
de arbeidsovereenkomsten mogen zijn 
binnen een termijn van 24 maanden (bij-
zonder onderwijs) of drie opeenvolgende 
aanstellingen binnen een termijn van  
36 maanden (openbaar onderwijs). De 
keten wordt verbroken, zodra er tussen 
twee arbeidsovereenkomsten meer dan 
drie (openbaar onderwijs) of zes (bijzon-
der onderwijs) maanden zit. Als dat niet 
het geval is, dan heeft de werknemer 
recht op een vast arbeidscontract, zodra:
•  de maximale looptijd van de keten 

wordt overschreden. De omvang van 
het recht op een vast contract wordt 

dan bepaald door de omvang die geldt 
op het moment waarop de maximale 
looptijd wordt bereikt;

•  het maximale aantal contracten wordt 
overschreden. De omvang van de baan 
waardoor het maximum wordt over-
schreden, bepaalt de omvang van het 
vaste contract.

Voor vervanging konden binnen de cao 
al verschillende contractvormen worden 
gehanteerd. Die blijven in de nieuwe cao 
ongewijzigd. Het betreft dan:
•  vervangers met een vast contract. Deze 

werknemers worden meestal onderge-
bracht in een vervangingspool;

In de nieuwe CAO Primair Onderwijs is de manier, waarop 
arbeidsovereenkomsten voor vervanging kunnen worden aangegaan, 
uitgebreid met twee nieuwe contractvormen: het min-max contract 
en het bindingscontract. Ook is de ketenregeling voor het bijzonder 
onderwijs aangepast voor vervangingsbetrekkingen. Het openbaar 
onderwijs kan besluiten deze afwijkingen te volgen. Wat zijn de 
mogelijkheden voor vervangingsbetrekkingen en de ketenregeling?
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is verplicht beschikbare werkzaamheden 
die passen binnen het contract daadwer-
kelijk aan te bieden.

BINDINGSCONTRACT
Bij een bindingscontract krijgt de werk-
nemer een (tijdelijk) contract van mini-
maal één uur. De cao-bepaling dat een 
arbeidsovereenkomst voor vervanging 
een minimale omvang heeft van vijf uur, 
geldt hier dus niet. Bindingscontracten 
kunnen de looptijd van de cao niet over-
schrijden en eindigen dus uiterlijk  
30 september 2017.
Het aantal uren waarvoor het contract 
wordt aangegaan, wordt gebruikt voor 
niet plaats- en tijdgebonden werk-
zaamheden, zoals professionalisering, 
duur zame inzetbaarheid en andere 
schooltaken. Over de invulling worden bij 

het aangaan van het contract afspraken 
vastgelegd en achteraf door de werkne-
mer verantwoord in een functionerings-
gesprek.
De werknemer met een bindingscontract 
kan worden ingezet voor vervangings-
werkzaamheden. In dat geval wordt 
het contract tijdelijk uitgebreid met het 
aantal uren dat de vervanging omvat. De 
oorspronkelijke omvang van het contract 
wordt dus niet ingezet voor vervanging. 
Voor die omvang zijn immers andere 
werkzaamheden opgedragen. Zodra de 
vervanging eindigt, valt de werknemer 
terug op het aantal uren, waarvoor het 
bindingscontract oorspronkelijk was 
aangegaan.
Specifiek is vastgelegd dat bij een bin-
dingscontract uitsluitend vervangings-
werkzaamheden worden opgedragen, 
die onvoorzien en niet in te plannen zijn. 

Daaronder vallen dus niet zaken als 
zwangerschaps-, bevallings- of ouder-
schapsverlof. Het gaat feitelijk om 
vervangingen van een zieke werknemer 
of bijvoorbeeld bij calamiteitenverlof. In 
tegenstelling tot het min-max contract 
is bij een bindingscontract niet expli-
ciet vastgelegd dat de werknemer zich 
beschikbaar moet houden om meer uren 
te werken. Het kan dus voorkomen dat 
een werknemer met een bindingscon-
tract niet beschikbaar is voor vervanging, 
bijvoorbeeld omdat hij op dat moment 
(naast de uren van zijn contract) elders 
werkt.

VERVANGINGSBELEID
Werkgevers in het bijzonder onderwijs 
moeten binnen het meerjarenformatie-
beleid ook vervangingsbeleid vastleggen. 

De PGMR heeft daarop het instemmings-
recht. Datzelfde geldt voor werkgevers 
in het openbaar onderwijs, die met 
instemming van de PGMR kiezen voor 
het vervangingsmodel van het bijzonder 
onderwijs. In dat beleid wordt vastgelegd 
op welke manier de vervangingsbehoefte 
wordt ingevuld. Daarbij moet in ieder 
geval binnen de gekozen vormen altijd de 
volgorde van vast – vast/flexibel – flexibel 
worden gevolgd. Het besluit om gebruik 
te maken van min-max contracten en/
of bindingscontracten maakt uiteraard 
deel uit van dit beleid. Als voor beide 
vormen wordt gekozen, dan wordt een 
vervangingsbetrekking eerder aan een 
werknemer met een min-max contract 
toebedeeld, dan aan iemand met een 
bindingscontract.

Jan Damen, CNV Onderwijs 

bijzonder onderwijs. Werkgevers in 
het openbaar onderwijs kunnen deze 
afspraken ook toepassen, als ze daar-
voor instemming krijgen van de PGMR. 
Die keuze kan tijdens de looptijd van de 
cao eenmaal worden gemaakt. De hier 
beschreven voorwaarden gelden ook voor 
het aangaan van een min-max contract 
en bij een bindingscontract.

NIEuWE CONTRACTVORMEN
In de cao zijn verschillende contract-
vormen opgenomen, die specifiek gelden 
voor vervangingsbanen. Ze mogen dus 
niet gebruikt worden voor andere werk-
zaamheden en de maximale duur van 
zo’n contract is twaalf maanden.

MIN-MAx CONTRACT
Bij een min-max contract krijgt de werk-
nemer een contract van minimaal acht 
uur per week. Dit contract kan gedu-
rende de looptijd worden uitgebreid tot 
maximaal tweeënhalf keer de minimum-
omvang. Dit heeft geen gevolgen voor 
de keten-regeling. Een voorbeeld. Een 
werknemer heeft een min-max contract 
voor acht uur per week. Het contract 
duurt twaalf maanden. Binnen deze 
periode wordt gedurende acht weken een 
vervanging voor twintig uur opgedragen, 
daarna valt de werknemer terug op de 
minimumomvang van acht uur. De uit-
breiding van acht naar twintig uur is geen 
nieuwe overeenkomst en datzelfde geldt 
voor de terugkeer naar de oorspronke-
lijke omvang van acht uur per week. Voor 
de keten is dus sprake van één arbeids-
overeenkomst die twaalf maanden duurt.
Bij een min-max contract geldt dat het 
taakbeleid voor de minimumomvang van 
toepassing is. Voor die uren wordt dus 
een jaartaak bepaald. Daarnaast wordt 
voor de maximumomvang vastgelegd 
op welke werkdagen de werknemer 
beschikbaar moet zijn. De werknemer 
kan werkzaamheden niet weigeren, als 
die binnen de omvang van het contract 
blijven en ingeroosterd zijn op de over-
eengekomen werkdagen. De werkgever 

‘De afwijkingen in de cao gelden 
uitsluitend voor vervangingsbanen’
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boeken

CNV Schoolleiders geeft één exemplaar 
weg van ‘Eigenaarschap, alignment en con-
tinuous improvement’ van Henk Mulders, 
Dea Knol, Ina Cijvat, Tony van Dalen en 
Brigitta Mathijssen. Een nieuw boek uit de 
serie ‘Leiderschap in de Onderwijsprak-
tijk’. Er is veel bekend over de effectieve 
school en duurzame schoolontwikkeling. 
Toch blijft het onderwijs worstelen met 
de vraag hoe je deze wetenschappelijke 
inzichten kunt toepassen in de dagelijkse 
praktijk. Eerste stappen lukken, maar 
een totale aanpak blijkt lastig. Dit boek 
presenteert een samenhangende aan-
pak. De auteurs beschrijven hoe je kunt 
zorgen dat medewerkers, bestuurders en 
leerlingen zich eigenaar voelen van hun 
leerproces en van de collectieve ambitie. 
Het lotusmodel wordt hiervoor ingezet op 
alle niveaus met als doel om ieder kind 
goed onderwijs te geven.
Mail uw naam, adres en lidmaatschaps-
nummer naar info@cnvs.nl plus de titel 
van het boek en maak kans op een gratis 
exemplaar.

EIGENAARSCHAP, ALIGNMENT EN  
CONTINuOuS IMPROVEMENT
Henk Mulders, Dea Knol, Ina Cijvat,  
Tony van Dalen, Brigitta Mathijssen
ISBN: 9789491806728
Uitgeverij Pica 
€ 32,50

Hoe geven we goed onderwijs aan deze 
kinderen en hoe kunnen we ze begelei-
den bij hun integratie in Nederland? Dit 
praktische boek belicht vanuit verschil-
lende perspectieven het organiseren en 
realiseren van goed onderwijs. Het gaat 
om organisatorische vraagstukken, zoals 
financiën, personeel en beleid en om 
onderwijskundige zaken, zoals goed NT2 
onderwijs, lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen, lesgeven aan (semi) analfabeti-
sche kinderen. De PO-raad en de VO-raad 
geven informatie over dit thema. Bestuur-
ders, schoolleiders, leraren en andere 
deskundigen behandelen verschillende 
onderwerpen. Door een samenwerking 
met de IMC Weekendschool komen ook de 
kinderen zelf aan het woord.
Alle auteurs en de uitgeverij Pica hebben 
belangeloos aan deze uitgave meegewerkt. 
De opbrengsten van de verkoop van het 
boek gaan naar Lowan, de organisatie die 
scholen ondersteunt bij vraagstukken bij 
het realiseren van onderwijs aan nieuwko-
mers. Op 18 november is ‘Nieuwkomers op 
school’ gepresenteerd bij Nieuwspoort.

NIEuWKOMERS OP SCHOOL
Myriam Lieskamp, José van Loo,  
Annemieke Schoemaker
ISBN: 9489491806919
Uitgeverij Pica
€ 15,00

Met Positive Behavior Support creëer je 
een positieve omgeving op school die het 
leren bevordert en gedragsproblemen 
voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat deze 
schoolbrede aanpak effectief en doel-
matig is. In dit boek gaat de aandacht 
vooral uit naar de leraar: hoe zorg je in 
de klas ervoor dat gewenst gedrag wordt 
versterkt en hoe voorkom je probleem-
gedrag? Praktisch en concreet wordt uit-
eengezet hoe je je klassenmanagement 
verbetert met de uitgangspunten van 
PBS, want de sfeer in de klas en de ma-
nier waarop je lesgeeft, hebben invloed 
op het gedrag van de leerlingen.
De auteurs maken gebruik van de re-
sultaten van tientallen jaren onderzoek 
naar klassenmanagement en vertalen de 
basisprincipes van PBS naar praktische 
strategieën voor in de klas, waarvan elke 
leraar kan profiteren, zowel in het pri-
mair als in het voortgezet onderwijs. Tot 
slot schenken ze aandacht aan klasbrede 
interventies voor risicoleerlingen of leer-
lingen met ernstig probleemgedrag. 

PBS IN DE KLAS
Brandi Simonsen en Diane Myers
ISBN: 9789491806858
Uitgeverij Pica
€ 37,95

Maak
kans!
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mijn school

binnen en buiten de vakbond kon invlie-
gen. Deze collegiale hulp heeft (mede) 
ervoor gezorgd dat ik nu in de nieuwe 
wereld van het mbo mag ‘school leiden’.
Het is echt lekker om weer een school 
te mogen leiden, om in de ochtend te 
merken dat je met plezier naar je werk 
gaat en in de avond de goede vermoeid-

heid voelt van weer een lekkere werk-
dag. Als de omstandigheden mij niet 

hadden gedwongen om een andere 
uitdaging aan te gaan, dan was ik 
wellicht nog op mijn oude plek 
blijven hangen. Natuurlijk had 
ik liever vanuit louter positieve 
overwegingen een stap gezet in 
een andere richting, maar dat ik 
uiteindelijk een stap heb gezet, 

ervaar ik als een nieuwe mogelijkheid 
om mijn kunnen op een andere plek 
te tonen.
Het moge duidelijk zijn: de laat-
ste maanden uit mijn carrière 
als schoolleider zijn intensief en 
confronterend geweest, maar hebben 

uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe 
baan in een nieuwe wereld. In deze 
nieuwe wereld laat ik me graag verras-
sen en hoop ik dat ik net zoveel leren 
mag van alle collega’s als dat ik in het 
voortgezet onderwijs heb mogen leren. 
Een speciaal bedankje wil ik richten aan 
de collega’s binnen en buiten de vakbond 
die mij hebben bijgestaan tijdens deze 
transitieperiode: bedankt!

vraagd waarom het zo moeilijk lijkt om 
vanuit een bestuurlijk perspectief zaken 
met een menselijke maat te meten. Dat 
wil zeggen dat in mijn geval bestuurders 

weinig oog 
hebben gehad voor de school-
leider die ik ben en graag wil zijn. Zo 
kan het zijn dat je van een gewaardeerd 
schoolleider in een bepaalde constellatie 
verwordt tot een minder gewaardeerd 
schoolleider in een andere constellatie. 
Gelukkig ben ik niet de enige in de wereld 
van schoolleiders die hiermee te maken 
heeft, zodat ik de hulp van collega’s van 

Voor de zomervakantie heb ik afscheid 
genomen van mijn praktijkschool en 
ben ik in de (voor mij) nieuwe wereld 
van het mbo beland. Terugkijkend op 
een periode van bijna twintig jaar in het 
voortgezet onderwijs constateer ik dat 
ik veel te lang ben blijven hangen in 
mijn eigen wereld. Mijn laatste klus op 
de praktijkschool heeft bloed, zweet en 
tranen gekost in de beginjaren van mijn 
leiderschap, maar heeft met name 
de laatste jaren vooral in het teken 
gestaan van behouden wat goed is, 
in plaats van innoveren en ontwik-
kelen. Daarmee heb ik onbedoeld 
en onbewust een bijdrage geleverd 
aan een vorm van gelatenheid, die 
ik andere wel eens verweten heb (ik 
bied deze anderen bij deze mijn wel-
gemeende excuses aan).
Het afscheid op zich was een moeilijke, 
maar onoverkomelijke situatie. Na een 
bestuurlijke overdracht, na moeilijke 
jaren qua financiën en de onmogelijkheid 
om kwalitatief onderwijs te bieden met 
minder handen voor de klas, ben ik in 
een korte tijd overbodig geworden. Het 
gevoel om overbodig te zijn, is verschrik-
kelijk. Los van het feit dat ik hiermee 
moeilijk kon omgaan, konden ook mijn 
oude en mijn nieuwe bazen hiermee niet 
omgaan. Maandenlang heb ik tussen wal 
en schip geleefd en mij afgevraagd of ik 
nog toekomst had als leidinggevende in 
het onderwijs. Tevens heb ik mij afge-

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

Zomerslaap
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k verwacht van mijn mensen dat ze nadenken over wat ze 
doen. Meer niet, maar ook niet minder. Ik laat veel uit de 
leerkrachten komen en buig me met het managementteam 

over de door hen gemaakte plannen. Verbeteringen moeten 
gebaseerd zijn op rapporten of studies. Ik zal als directeur 
de leerkrachten inspireren en stimuleren, maar zij moeten 
weten dat ik hen altijd zal bevragen waarom ze dingen doen of 
voorstellen. Niet top down, maar bottum up, maar daarbij hoort 
wel een onderbouwing van de voorstellen. Iedere werkgroep wil 

natuurlijk dat hun verbeteringen worden 
doorgezet. Samen met het team stellen 
we prioriteiten. Zo werk je samen aan de 
opbouw van de school.”

“Ik doe flitsbezoeken. Niet om te chec-
ken, maar om de sfeer te proeven in de 
groep. Natuurlijk vallen me dingen op, 
maar niet iedere les en elke minuut loopt 
op een basisschool als gepland. Als ik na 
een paar bezoeken dezelfde dingen zie, 
waarover ik vragen heb of waarvan ik iets 
vind, dan zeg ik: ‘vertel eens…’”

DETACHERINGSCONSuLENT
Edward den Heeten startte als meester 
in het onderwijs en rolde al snel door 

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 werk-
plek. De 39-jarige schoolleider Edward den Heeten van de Petrus-
school in Rijswijk trapt deze serie af.

De jonge schoolleider  
  in beeld

“I
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taken en als bouwcoördinator door in het 
leidinggeven. Hij volgde de coachoplei-
ding en deed en dacht mee in de brede 
schoolgedachte in Rotterdam. Na een 
aantal jaren sloeg hij een zijpad in en 
werkte hij onder meer als detachering-
consulent voor mensen met een arbeids-
beperking. Daar leerde hij omgaan met 
mensen en zich inleven in de levens-
situatie van zijn medewerkers. Een 
vaardigheid die hij – nu hij na twaalf jaar 
is teruggekeerd in het basisonderwijs – 
goed kan gebruiken als directeur.

“Kijk naar de subsidies, waarmee de 
overheid af en toe komt. Geld is een raar 
goedje en al gauw zie je collega-direc-
teuren zich inschrijven voor een project. 
Ze vergeten dat het team het moet doen. 
Veel beter is om te kijken of de subsidie 
en wat je daarvoor moet doen wel past 
in de eigen schoolontwikkeling. Je moet 
bedenken dat iets nieuws zo maar erin 
ploffen, veel energie van leerkrachten 
kost. Neem de muzieksubsidie. Als er 
één school is die muziek als uitstralings-
punt heeft, is het de Petrusschool wel. 
Wij doen niet mee met die subsidie”, 
stelt Den Heeten.
“De groepsbezoeken bij elkaar zijn 
ingevoerd. Ik laat de planning aan de 
leerkrachten over en faciliteer via het 
gym- en muziekonderwijs. Daarvoor 
hebben we vakleerkrachten. Hoe ze het 
regelen, moeten ze zelf weten, maar de 
bezoeken moeten plaatsvinden.”

Toen Den Heeten na twaalf jaar terug-
keerde in de school, schrok hij van de 
bureaucratie. “Een terechte klacht van 
leerkrachten. Neem de tienminuten-
gesprekken; moet je die zo nauwgezet 
en precies verslaan? En wie leest die 
verslagen daarna nog? Beter is om heel 
professioneel alleen die dingen te be-
schrijven die er toe doen. Dat probeer ik 
hen te leren. Daarbij helpt de vraag ‘ver-
tel eens?’. Registreer alleen belangrijke 

dingen, is mijn advies aan hen.” “Het gaat bij leerkrachten op 
focussen op hun kerntaak,” zegt Den Heeten, “en dat is omgaan 
met leerlingen. Daarop moeten wij als directeuren ons richten 
en alle overbodige ballast eruit mikken. Ik ben een liefhebber 
van Marcel van Herpen*, die aangeeft dat ook een toneelstuk 
met alleen maar één spotlight en zonder uitbundige decors en 
kleding nog steeds een toneelstuk wordt genoemd en is. Uitein-
delijk gaat het om de ontmoeting.”

PETRuSSCHOOL
De Petrusschool is een gemengde school met op dit ogenblik 
rond de driehonderd leerlingen. De helft van de leerlingen is 
van Nederlandse oorsprong en de andere helft van buiten-
landse origine. De zwarte Pietendiscussie was een item, maar 
binnen de kaders van het stichtingsbestuur heeft Den Heeten 
dat met de ouders besproken en ervaren dat het niet zo heftig 
speelt als sommige media het ons voorspiegelen. Hij vindt 
‘zijn ouders’ niet moeilijk en hoort zelden vanuit de ouderkring 
zaken die het nieuws halen. Bij hoogbegaafdheid, ook zo’n item 
uit de media, werkt hij met levelwerk. Dit naar volle tevreden-
heid van iedereen.

“Als je na jaren terugkeert in het basisonderwijs, merk je dat 
dingen zijn veranderd”, aldus Den Heeten. “Daar zit voor mij 
ook een knelpunt. Onderwijskundig heb ik best wat in te halen. 
Daarom is het mooi dat qua management de school prima op 
orde was toen ik kwam. Ik stapte als het ware in een ‘warm 
bad’. Van mijn college van bestuur krijg ik de volle vrijheid. 
Eens per jaar spreken we de doelen door, die we als team 
gesteld hebben en verder is het aan mij, aan ons. De voorzitter 
van het CvB zal mij niet bellen als de resultaten van een groep 5 
op een bepaalde toets onder de maat zijn. Dat is aan ons om dat 
op te pakken. In het grote geheel is het schoolplan en jaarplan 
leidend. Hypes hebben daarop geen invloed.”

De Petrusschool is onderdeel van de katholieke stichting 
Laurentius met scholen in Den Haag, Rijswijk, Delft, Lansinger-
land, Midden-Delfland en Pijnacker-Noordorp. Er zijn 27 scho-
len, achtduizend leerlingen en negenhonderd medewerkers. 

De jonge schoolleider  
  in beeld

MARCEL VAN HERPEN
‘Waar draait het om? Daar draait het om!
Als je in een theater het licht, het geluid en de rekwisieten weghaalt, maar je 
houdt de ontmoeting tussen de acteur en het publiek over, dan spreek je nog 
steeds over theater.
Als je in het onderwijs de hulpmiddelen, de methoden en de toetsen, de or-
ganisatie en de vergaderingen weghaalt, maar je houdt de ontmoeting tus-
sen de leraar en de kinderen over, dan spreek je nog steeds over onderwijs. 
Het draait om de bijzondere ontmoeting tussen de leerkracht met zijn leer-
lingen. In die ontmoeting komt het aan op iets wezenlijks, iets bijzonders, 
iets dat zich bijna niet laat omschrijven. Het is het fenomeen, waarin zicht-
baar en voelbaar is, dat de leraar op het goede moment de goede dingen 
doet en zegt, óók in de ogen van de kinderen.’ 
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Het directieberaad wordt voorgezeten door een van de direc-
teuren en vergadert eenmaal per maand. Den Heeten heeft een 
administratief medewerker en een conciërge c.q. onderhouds-
man. Financieel is hij redelijk onafhankelijk en bij calamiteiten 
op dat gebied (bijvoorbeeld een plotselinge vervanging van 
gymtoestellen, die afgekeurd werden) is er goed overleg. Hij is 
de op een na de jongste directeur van Laurentius en hij schat 
dat 55 procent van de directeuren 55 plus is.

Den Heeten over passend onderwijs: “Ik kan er kort over zijn, 
een wangedrocht. Veel bureaucratie. Ik ben blij met de wijze 
waarop het bij ons is ingevuld, maar in het hele ontstaans-
traject kan ik de plek van het kind niet zien. Zorg op maat moet 
je goed beschrijven in je eigen situatie en daarnaar handelen. 
Maar al dat gedoe er omheen.”

VERTEL EENS
Een tip voor oudere directeuren vindt Den Heeten lastig, omdat 
hij nog maar net in beeld is. “Directeuren moeten beseffen dat 
ze een organisatie runnen. Als er iets gebeurt, dat de organi-
satie pijn doet of pijn kan gaan doen, moet je dat signaleren, 
vragen stellen en optreden. Ik heb het over slecht functione-
rend personeel. Hoe lang je ook ermee werkt en hoe aardig de 
mensen ook zijn, als manager moet je met slecht functioneren-
de leerkrachten een ander gesprek hebben dan over onderwijs, 
als je begrijpt wat ik bedoel.”
“Wat de nieuwe cao betreft, geef ik de mensen de ruimte om 
‘extra’ uren zelf in te vullen. Dat kunnen ze best. In de herfst-
vakantie hebben voltijders de opdracht om tien uur voor school 
te werken. De vrijdag voor het nieuwe schoolseizoen is er een 
verplichte studiedag. Ik geef veel ruimte, maar vind ook ergens 
iets van en wat ik ervan vind, moet je bespreekbaar maken. Dat 
geldt voor allebei de kanten. Stel elkaar gerust de vraag ‘vertel 
eens?’.

GLIMLACH
Het gesprek is ten einde en de steeds terugkerend glimlach is 
iets wat me treft. Niks geen geklaag of gezeur en lekker mana-
gen, is mijn gevoel over Edward den Heeten. Helder en duidelijk 
is hij. Ik ben verwarmd door het enthousiasme van deze jonge 
schoolleider. Ook een beetje verrast door de nuchterheid, 
waarmee hij omgaat met alle impulsen die schoolleiders da-
gelijks treffen. Met een brede glimlach spreekt hij een jongetje 
aan dat door de gang loopt en vol trots laat hij zijn systeem zien 
dat hij gebruikt voor het registreren van absentie en dat voor 
alle leerkrachten zichtbaar in de teamkamer hangt. Als ik bij de 
deur afscheid neem, hoor ik in de verte de muziekjuf met een 
groepje gitaarspelen. Een school waar duidelijk muziek in zit. 
Dat gaat wel goed met die directeur en die school en vooral die 
kinderen, concludeer ik.

Chris Lindhout

Dé vakbeurs voor professionals 
in het KO, PO, VO en MBO
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Onlangs heb ik een presentatie mogen 
geven op een van de collega-scholen over 
de manier van werken met ICT op onze 
school. Zelf vind ik dat we op ICT-gebied 
meer volgend zijn dan vernieuwend, maar 
na de reacties van mijn toehoorders moet 
ik misschien mijn beeld bijstellen. Als 
dank voor de presentatie krijg ik een klein 
cadeautje, dat grote gevolgen kan hebben, 
aldus mijn collega-directeur.
Het cadeautje is een boekje in zakformaat 
met vijftig succesmodellen. Het is een 
managementboek met modellen, waar-
mee je je leven vereenvoudigt. Als ik het 
opensla, spreekt mij meteen een zin aan 
die lichtgrijs gedrukt staat: “Een model 
is zo nauwkeurig als zijn gebruiker”. Een 
model kan je op weg helpen en helpen 
structureren, maar je moet het zelf doen!
Bladerend door het boekje zie ik het eer-
ste model bij het hoofdstuk ‘Hoe verbeter 
ik mezelf’. Het is een model over effici-

enter werken. Het grappige is dat ik dit 
model, het Eisenhower-model, onlangs 
bij een verdiepingscursus Outlook voorbij 
heb zien komen. Hoe organiseer ik mijn 
agenda, zodat ik belangrijke zaken eerst 
doe. Het grappige is dat ik ooit in mijn 
schoolleideropleiding een succesvolle 
schoolleider mocht aanhoren, die als 
basis van zijn succes zijn agendabeheer 
noemde.

Terwijl ik het boekje doorkijk en het 
hoofdstuk ‘Hoe ik anderen beter begrijp’ 
bekijk, loopt er een ouder mijn kantoortje 
binnen met de vraag of ze me even mag 
storen. Belangrijke zaken eerst, dus ik 
nodig haar uit te gaan zitten. Ze vertelt me 
dat ze me vast op de hoogte wil brengen, 
dat ze rondom de zomervakantie een we-
reldreis gaat maken met haar gezin. Dit 
betekent dat haar kinderen zowel voor als 
na de zomervakantie vier weken school 
zullen missen.
In mijn hoofd ga ik alle regels na, maar 
voor ik antwoord kan geven, vertelt ze 
me dat de leerplichtambtenaar haar al 
toestemming heeft gegeven en dat haar 
vraag dus niet de toestemming is, maar of 
wij als school wat werk voor de kinderen 
kunnen voorbereiden, zodat de kinderen 
wel wat huiswerk kunnen maken en niet 
te veel lesstof missen. Ik heb me inmid-
dels gerealiseerd dat de leerplichtambte-

naar gaat over verlofverzoeken van langer 
dan tien dagen. Maar het verbaast me dat 
onze leerplichtambtenaar toestemming 
geeft voor het missen van twee maanden 
onderwijs.
Natuurlijk doen de kinderen een ervaring 
op, waaraan ze de rest van hun leven her-
innerd zullen worden en ik geloof ook dat 
kinderen daarvan leren. Aan de andere 
kant zegt er een stemmetje in mijn hoofd, 

dat het niet past bij onze leerplichtwet. 
Bovendien vind ik het vervelend dat wij 
als school aan het werk gezet worden 
om huiswerk voor twee maanden te 
organiseren. Wanneer ik afscheid van 
de moeder neem met de woorden dat ik 
haar verzoek even moet laten bezinken 
en dat ik er later op terugkom, bedenk 
ik welke stappen ik zal nemen. Volgens 
het Eisenhower-model zou ik dit nu aan 
de kant moeten leggen en me later erin 
verdiepen.
Ik pak mijn modellenboekje erbij en 
blader net zo lang tot ik een model 
tegenkom, waarvan ik denk dat het me 
helpt. In eerste instantie verwonder ik me 
over de namen van de modellen, zoals 
het ‘Zwitsersekaasmodel’, het ‘Prisoner’s 
dilemma’, de ‘Muziekmatrix’ en het ‘Small 
world model’. De laatste titel verraad al 
dat ik in dit geval daarmee niets kan.
Ik ontdek een model wat me wel aan-
spreekt: ‘Outside the box’. Dat hoofdstuk 
lees ik aandachtig. Vervolgens zet ik in 
vier cirkels op papier wat ‘oud’ en wat 
‘nieuw’ is, waar de ‘chaos’ en waar de 
‘orde’ is. Zoals het boekje belooft, leidt 
het ‘Outside the box’ denken mij ‘Inside the 
box’; het raakvlak van de vier cirkels. Ei-
genlijk wil ik het probleem buiten mezelf 
en mijn school leggen, maar ik ontdek dat 
ik verantwoordelijk ben voor het onderwijs 
aan deze kinderen en maak een afspraak 
met mijn IB’er om een goed programma 
voor ze te maken om ze vervolgens een 
leerzame wereldreis te wensen.

Dirk van Boven

Succesmodel

‘het outside the box denken leidt  
mij inside the box’
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Daarmee willen we niet zeggen dat inzicht in cijfers niet 
nodig is. Het onderwijs heeft in dit opzicht de laatste 
decennia grote slagen gemaakt. Maar het verhaal van de 

school dat duiding en richting geeft aan de praktijken en resulta-
ten, moet naar onze mening meer centraal staan. De instrumen-
ten met de cijfers zeggen niet of het goed onderwijs is. Doen we 
de goede dingen en doen we de dingen goed.

HET VERHAAL VAN DE SCHOOL
Goed onderwijs is een betekenis die mensen in de school zelf 
geven aan de mooie onderwijspraktijken die hen voor ogen staan 
en de mate waarin ze erin slagen om dit te realiseren. Als je aan 

mensen in de school vraagt om te vertellen wat de kwaliteit van 
het onderwijs is, dan krijg je een veelheid van praktijken, motie-
ven, mensen, contexten, incidenten, doelgroepen te horen. De 
kunst is om samen in die veelheid van verhalen een rode draad 
te vinden. Een rode draad die in voldoende mate zichtbaar wordt 
in wat mensen binnen de school zeggen en wat ze doen, wat 

anderen over de school zeggen en wat 
de school over zichzelf vertelt. Anders 
gezegd: het verhaal van de school is uit-
drukking van een doorleefde identiteit.

WAARDEREN VAN KWALITEIT
Kwaliteit is er al. We spreken waarde-
rend over het goede dat er al is en geven 
daar taal aan. De (eerste) betekenis van 
waarderen is volgens Van Dale ‘op waar-
de schatten’. Dat is wat anders dan het 
maken van een ranking of benchmark. Het 
veronderstelt een proces van wegen en 
afwegen op basis van normatieve criteria 
(het goede) aan de hand waarvan men tot 
een oordeel komt over de kwaliteit van 
het onderwijs. Hier willen we aansluiten 
bij een pleidooi van Biesta om aandacht 
te hebben voor het pedagogisch wen-
selijke. Om te kunnen waarderen in het 
onderwijs, zullen we in het verhaal van 
de school moeten aangeven wat we als 
school verstaan onder goed leren, goed 
leven en goed samenleven.

RICHTING GEVEN
Systemen van kwaliteitszorg en kwa-
liteitszorgkader hebben de neiging 
om te streven naar volledigheid en het 
verzamelen van informatie over tal van 
indicatoren die men onderscheidt. Kwa-
liteitszorg lijkt op ‘rupsje nooit genoeg’: 
men verzamelt steeds meer informatie 
(waarbij het niet uitmaakt of dit objectief, 
aantoonbaar, dan wel inzichtelijk is), 
omdat de aanname is dat volledigheid de 
weg is naar (meer) kwaliteit.
Kwaliteit van goed onderwijs streeft juist 

We kennen allemaal de situatie, waarin je op bezoek gaat bij een 
dierbare, die is opgenomen op de intensive care na een hartaanval. 
je vraagt hoe het gaat, als hij aanspreekbaar is, maar al snel 
dwalen je ogen af naar de instrumenten die achter de persoon 
staan opgesteld. Voor je het weet, zijn je ogen meer gericht op de 
achtergrond en niet op de persoon die voor je ligt. De achtergrond is 
voorgrond geworden en de voorgrond achtergrond. Zo is het soms 
ook met kwaliteitszorg in het onderwijs. De systemen van meten en 
kaders van toezichthoudende instanties worden dan belangrijker dan 
het hart van het onderwijs zelf.

De kwaliteit van  
 goed onderwijs

‘het verhaal van de school dat duiding 
en richting geeft aan praktijken en 

resultaten, moet meer centraal staan’
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niet naar volledigheid, maar naar sturing 
van datgene wat de school doet en wil 
gaan doen. Kwaliteit van goed onderwijs 
veronderstelt dat de school richting weet 
te geven aan het onderwijs vanuit een 
visie op goed leren, goed leven en goed 
samenleven. Het formuleren van een aan-
tal kernwaarden is daarbij niet genoeg. 
Kenmerkend voor dergelijke waarden 
is dat ze abstract (los van patronen van 
praktijken) worden geformuleerd en met 
een claim van universaliteit (algemeen 
menselijk). Schoolleiders zijn vaak opge-
lucht dat ze een dergelijk lijstje hebben, 
want dan heeft men voldaan aan een 
korte en krachtige visie op goed onder-
wijs. Maar het stuurt vaak niet of onvol-
doende. De bedoelingen (‘why’, ‘purpose’) 
van goed onderwijs zullen ook en vooral 
verbonden moet zijn met doelen (die wel 
of niet gehaald kunnen worden) en doelen 
met praktijken.

PROfESSIONELE CuLTuuR
Wat er in die onderwijspraktijk gebeurt, is 
mensenwerk: voor mensen, door mensen 
en met mensen. Een systeem van waarin 
onderwijs en kwaliteit benaderd worden 
vanuit het model van input - throughput 
– output volstaat daarom niet. De basis 
van goed onderwijs zit in de professio-
nele ruimte en verantwoordelijkheid van 
de professionals. Werken vanuit hart en 
handen binnen het onderwijs vraagt om 
bezielde personen, die zich verbonden 
weten met de samenleving en die vanuit 
een pedagogische visie de relatie met de 
leerling weten vorm te geven. Het hart 

van het handelen van de docent is uitdrukking van zorg, verwon-
dering, liefde; ofwel de relatie met leerlingen, de samenleving 
gevoed door het schone, ware en goede.

BREED VERANTWOORDEN
Van scholen mag verwacht worden dat zij zelf verantwoording 
afleggen over de merkstenen binnen hun eigen onderwijsland-
schap naar ouders, leerlingen, samenleving, inspectie. Dat 
betekent dat zij hun verhaal rond ‘goed onderwijs’ en de wijze 
waarop de mensen in de school dit verhaal in hun handelen 
vormgeven, expliciet bespreken met elkaar en alle spelers in 
de omgeving van de school. In die zin moeten de rollen worden 
omgekeerd: niet de toezichthouder toont aan of het goed is, 
maar de school zelf toont dat aan. Daarbij kan de school gebruik 
maken van tal van instrumenten: zelfevaluaties, onderlinge 
visitaties, tevredenheidonderzoeken, peer reviews, beraad met 
diverse groepen stakeholders. Wij noemen dit breed verant-
woorden. Uitdaging is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het 
deliberatieve beraad van voldoende niveau is en voldoende vali-
de (geldige) inzichten oplevert, die sturend zijn voor de praktijk.

SAMENHANGEND PERSPECTIEf
Het verhaal van de kwaliteit van goed onderwijs is het resultaat 
van de samenhang tussen de hiervoor beschreven elementen. In 
deze samenhang staat de zoektocht naar het waarom en waartoe 
van goed onderwijs steeds centraal. Alles wat in de school wordt 
waargenomen, getoetst, aan procesregie aanwezig is, wordt 
daardoor verbonden met dit richtinggevend perspectief van goed 
onderwijs. De samenhang verschuift daarmee in het verhaal naar 
de voorgrond, en de beschrijvende gegevens naar de achter-
grond. Zo komt de leerling en de docent centraal te staan in de 
kwaliteitszorg van een school. Het is de opdracht én uitdaging 
van scholen om de regie op deze vorm van kwaliteit weer in eigen 
hand te nemen.

Janine van Drieënhuizen, Programmaleider Kwaliteit van Goed 
Onderwijs bij Verus en directielid Christelijke Hogeschool Ede
Chris Hermans, Wetenschappelijk Directeur Verus

De kwaliteit van  
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Dit ritueel speelt zich ook dit schooljaar elke ochtend op 
veel plaatsen af. ‘Ziek is ziek’, ‘wanneer het echt niet gaat, 
jammer, ben je er dan morgen weer’ en ‘neem je zelf nog 

even contact met de roostermaker op’, zijn dan veel gehoorde 
boodschappen. Ziek zijn is voor de betreffende docent vervelend 
en ook voor de school. Ziekte dient zich meestal onverwacht aan 
en zorgt daarmee voor veel andere medewerkers in de school 
voor een inbreuk op de gemaakte planning voor die dag en bete-
kent voor hen ook nog eens extra werk die dag.
Leerlingen ontvangen een appje met de mededeling dat ze het 
eerste lesuur geen les hebben, de roostermakers passen de 
dagroosters aan en de docenten met een ingeroosterd inval-
lesuur voor die dag ontvangen bericht dat ze aan de bak moeten. 
De schooladministratie ontvangt en registreert de ziekmelding en 
geeft het door aan de arbodienst.
Bij veel scholen wordt de zieke medewerker rond het middaguur 
gebeld met de vraag hoe het gaat en of er de volgende dag wel 
gewerkt kan worden. Zo niet, dan gaat de roostermaker opnieuw 
aan de slag om voor de leerlingen een sluitend rooster voor de 
daaropvolgende schooldag te maken.

VERZuIMONDERZOEK
Even heel zakelijk gezien, en dat is voor een schoolleider 
en ook voor het schoolbestuur de andere kant van de zaak, 
maakt elke ziekmelding een inbreuk op de planning voor 
de schooldag. Zowel voor leerlingen als voor de wel aan-
wezige medewerkers. Voor zowel leerlingen als medewer-
kers geldt dat rust, reinheid en regelmaat in positieve zin 
bijdragen aan de onderwijsresultaten. Naast de inbreuk 
op de regelmaat betekent elke ziekmelding extra werk en 
daarmee ook extra door de school uit te geven geld.
In augustus heeft DUO Informatieproducten de eind-
rapportage ‘Rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2015’ 
gepresenteerd*. De auteur, Ako Madomi, heeft hieraan een 
omvangrijke klus gehad en biedt met het rapport een schat 
aan informatie over het fenomeen ziekteverzuim binnen 
primair en voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 2 van het 
rapport beschrijft Madomi de resultaten voor het PO met 
de vier bekende verzuimkengetallen: het verzuimpercen-
tage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur 
en het nulverzuim.

OPMERKELIjKE VERSCHILLEN
Er zijn, zo blijkt uit de rapportage, opmer-
kelijke verschillen per regio en ook per 
denominatie. Ook tussen de verschillende 
onderwijssoorten (regulier PO en SBO) zijn 
er verschillen in de verzuimcijfers. Klei-
nere schoolorganisaties scoren niet per 
definitie beter dan grotere. Jongere me-
dewerkers zijn ook niet vanzelfsprekend 
‘gezondere’ medewerkers dan oudere, 
als het aankomt op ziekteverzuim binnen 
het PO. De meldingsfrequentie (aantal 
ziekmeldingen per dienstverband) ligt voor 
de medewerkers in de leeftijdscategorie 
tot 35 jaar ruim 40 procent hoger dan voor 
de categorie medewerkers van 65 jaar en 

Het is 6.45 uur. Bij de schoolleider thuis gaat de mobiele telefoon over. Een docent aan de lijn. Het is 
duidelijk; hij vertelt vanwege fysiek ongemak niet in staat te zijn naar school te komen. De schoolleider 
polst nog even voorzichtig of het erin zit dat de docent later die dag, wanneer het wat beter gaat, alsnog 
naar school kan komen of misschien thuis iets voor school kan betekenen. Dat blijkt er volgens de docent 
helaas niet in te zitten.

Ziekteverzuim: beter 
voorkomen dan genezen
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proportionele, eigen situatie te brengen, 
heeft de auteur de opbrengsten van het 
onderzoek vergeleken met zijn eigen, 
relatief kleine, schoolorganisatie voor VO. 
Om nog concreter voor ogen te hebben 
waarom het draait, zijn de verzuimcijfers 
omgezet naar euro’s. Collega’s van het 
PO kunnen hetzelfde doen, om voor hun 
schoolorganisatie in beeld te krijgen wat 
de betekenis van de eigen ziekteverzuim-
cijfers in geld uitgedrukt is.
Gelukkig is een aantal langdurig zieke 
medewerkers binnen de VO-school van de 
auteur weer helemaal teruggekeerd in het 
arbeidsproces, maar tot aan de start van 
de zomervakantie lag het verzuimpercen-
tage op net boven de 7 procent. Nu is dit 
inmiddels gezakt naar net onder de 4 pro-
cent. Zoals gezegd, heeft die daling veel te 
maken met de terugkeer van een aantal 
medewerkers uit langdurige verzuimsitu-
aties. Goed voor hen en ook goed voor de 
schoolorganisatie. Meer rust, reinheid en 
regelmaat en ook veel minder belastend 
voor de exploitatie van de school.
Hoeveel dat scheelt van 7,2 procent naar 
3,9 procent? De achterkant van een bier-
viltje is groot genoeg om dat te becijferen. 
Bij personele lasten met een omvang 
van vier miljoen betekent 7,2 procent 
ziekteverzuim op zijn minst 288.000 euro 
aan schadelast door de extra inzet aan 
middelen voor vervanging, arbodienst en 
administratieve werkzaamheden. Een 
verzuimcijfer van 3,9 procent levert een di-
recte schadelast van 156.000 euro op. Het 
verschil tussen beide verzuimpercentages 
bedraagt maar liefst 132.000 euro. Wat kun 

ouder. Directieleden melden zich over de hele kolom van het PO 
50 procent minder ziek dan de leerkrachten. Mannen melden zich 
over het algemeen iets vaker ziek dan vrouwen, maar daar staat 
tegenover dat vrouwen in het PO gemiddeld langer afwezig zijn 
(gemiddelde verzuimduur) dan mannen.
Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijsondersteunend 
personeel liep op van 6 procent in 2014 naar 6,5 procent in 2015. 
Dat is ‘maar’ een half procent. Echter gerekend over alle mede-
werkers binnen die categorie gaat die halve procent stijging over 
een heel groot bedrag in euro’s.

CONCLuSIES VO
Voor het VO staan op de pagina’s zestien tot en met twintig van het 
rapport de navolgende data en de daaruit getrokken conclusies. 
De meldingsfrequentie voor OP en OOP is in 2015 ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van 2014. Dit getal lag voor 2015 voor het OP 
(de docenten) op 1,6 per dienstverband, terwijl het voor het OOP 
(OnderwijsOndersteunend Personeel) op 1,3 per dienst verband 
bleef staan. Maar is het in het VO gemiddeld genomen wel ‘ge-
woon’ dat een docent zich 1,6 keer per schooljaar ziek meldt?
Het zogenoemde nulverzuim is voor zowel OP als OOP in 2015 
ten opzichte van 2014 gedaald. Vrij fors ook. Dat is ongunstig. Het 
percentage medewerkers OP dat zich niet één keer ziek meldde, 
daalde van 47,8 naar 40,7. Voor het OOP daalde dat cijfer van 50,4 
in 2014 naar 45,4 in 2015.
Het verzuimpercentage voor OP komt uit op 4,9 procent in 2015 
en dat is net zo hoog als in 2014. Ten opzichte van 2013 daalde het 
met 0,1. Voor OOP liet 2015 een stijging van 0,1 naar  
5,2 procent zien.
De gemiddelde verzuimduur nam voor zowel OP als OOP iets 
af. OP liep terug van een gemiddelde van dertien naar twaalf 
verzuim dagen (dit is inclusief het langdurige ziekteverzuim) en 
voor OOP liep het percentage terug van zeventien naar vijftien 
verzuimdagen per dienstverband.

PRAKTIjK
Al met al zijn dit geen cijfers om blij van te worden. Om de be-
tekenis van de rapportage binnen het denkraam van een meer 

‘Wat kun je als schoolorganisatie, 
als schoolbestuur, doen om 
ziekteverzuim terug te dringen?’
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je daarmee allemaal doen? Daarvoor kun-
nen binnen de VO-school uit dit voorbeeld 
bijna twee fte aan docenten extra ingezet 
worden, of een docent en ruim anderhalve 
onderwijsassistent of er kan naast extra 
formatie fors geïnvesteerd worden in bij-
voorbeeld IT en/of (digitale) leermiddelen.

AANWEZIGHEIDSMOTIVATIE
Het voert te ver om binnen het bestek van 
dit artikel verder in te gaan op verschil-
len in verzuimcijfers tussen verschillende 
denominaties, regio’s, schoolsoorten, 
leeftijdscategorieën en seksen, want die 
verschillen zijn er, zo blijkt uit de rappor-
tage, wel degelijk. Wel valt in algemene zin 
op te merken, dat voorkomen veel beter 
is dan genezen. Wat kun je als school-
organisatie, als schoolbestuur, doen om 
ziekteverzuim terug te dringen? Uit ander 
onderzoek naar de oorzaken van (ziekte)
verzuim blijkt dat het verzuim lang niet 
voor 100 procent gerelateerd is aan medi-
sche, fysieke indicaties. Dat zal niemand 
verbazen. De combinatie van iemands 
persoonlijkheid (karaktereigenschappen, 
waarden/normbesef), de sociale omgeving 
waarin iemand leeft, de ervaren balans 
tussen werk en privé en de arbeidswaar-
dering door leidinggevenden en collega’s 
heeft grote invloed op de ‘aanwezigheids-
motivatie’ van een medewerker en de door 
de medewerker te maken keuze om zich 
ziek te melden of niet.

Grofweg vijf factoren zijn van grote invloed 
op het ziekteverzuim van een medewer-
ker en op de verzuimcijfers binnen een 
organisatie.
1.  Belasting: de mate van ervaren balans 

in belasting door de medewerker tussen 
werk en privé.

2.  Belastbaarheid: de mate van geestelijke 
en lichamelijke belastbaarheid van de 
medewerker (in balans → een gezonde 
geest in een gezond lichaam).

3.  Ervaren (verzuim)drempel: hoe mak-
kelijk kan een medewerker verzuimen 
(zich ziek melden)?

4.  Verzuimbegeleiding: de manier waarop 
de organisatie (de leidinggevende) 
omgaat met de medewerker tijdens de 
periode van het verzuim.

5.  Ervaren terugkeerdrempel: hoe mak-
kelijk kan een medewerker het eigen of 
ander werk hervatten?

Mogelijk is er nog een factor aan toe te voegen. Pesten op het 
werk. Waarom zou bijvoorbeeld het onderwijs een uitzondering 
vormen op andere groepen binnen de beroepsbevolking? Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat 
bedrijven en instellingen ondersteunen bij het aanpakken van 
pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. De kennis 
die inspecteurs van SZW in 2016 hierover opdoen bij inspecties 
binnen instellingen en bedrijven (ook in het onder wijs), moet die 
aanpak verder richting geven. Uit al eerder gehouden globaal 
onderzoek blijkt dat ongeveer een op de zes werknemers last 
heeft van ongewenst gedrag binnen de werksituatie. Denk 
daarbij aan pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Bij 
een op de drie werknemers leidt dit tot burn-outklachten. Deze 
klachten leveren een bijdrage aan het ziekteverzuim.

BESTRIjD HET VERZuIMMONSTER
Wat kunnen werkgevers doen om het blijkbaar zo standvas-
tige fenomeen ziekteverzuim te stoppen? Net zo als er niets 
grappigs valt te beleven aan ‘horror-clowns’, zo is er ook niets 
leuks te ontdekken aan ziekteverzuim. Ziekteverzuim vormt een 
geld verslindend horrorscenario; een verzuimmonster. Het lijkt, 
de cijfers binnen PO en VO over de afgelopen jaren analyserend, 
ook op een onuitroeibaar monster. Het idee om verzuim door 
ziekte helemaal uit te kunnen bannen, is natuurlijk niet realis-
tisch, maar aan de omvang ervan is mogelijk wel iets te doen. 
Aan ziekteverzuim kunnen ook werkgevers in het onderwijs wel 
(gaan) werken. Wat kan dan de lijn zijn? Een paar suggesties.
•  Creëer een collectief bewustzijn bij leidinggevenden en mede-

werkers over de aanwezigheid van het verzuimmonster binnen 
de eigen schoolorganisatie.

•  Weet welke omvang dit verzuimmonster binnen de school 
heeft en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

•  Analyseer tot op detailniveau waar het verzuimmonster zich in 
de organisatie ophoudt.

•  Analyseer hoe en wanneer het verzuimmonster zich (vooral) 
manifesteert.

•  Bedenk een organisatiespecifieke strategie/tactiek om het 
verzuimmonster te lijf te gaan.

•  Stel daarbij concrete doelen.
•  Blijf langjarig investeren in de strijd tegen het verzuimmon-

ster.
•  Denk nooit dat je het monster verslagen hebt, blijf alert op 

nieuwe aanvallen en probeer te achterhalen of ervoor een 
oorzaak aan te wijzen is.

•  Vier en markeer de behaalde successen in de strijd en laat 
deze successen een inspiratiebron zijn voor een volgende stap.

Zelf al effectrijke stappen in de strijd gezet? Deel deze vooral 
met collega’s en mail ze naar de redactie van Direct via  
redactie@cnvs.nl.

Fokke Rosier

* Op de website van VOION is een schat aan informatie te vinden over ziektever-

zuim, maar ook over wat medewerkers binnen onderwijsorganisaties vinden over 

het werk dat zij doen.
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eerste weken van dit schooljaar al heel 
wat situaties geweest, waarin leerlingen 
werden opgevangen in andere groepen, 
leerkrachten niet naar een studiedag 
gingen en schoolleiders voor de klas 
stonden en hun eigen werk in het week-
end deden. De inzet en betrokkenheid 
van medewerkers in het primair onder-
wijs is hoog. Het is goed om te merken 
dat de prioriteit bij het primaire proces 
ligt.
Het feit dat het eigen werk blijft lig-
gen, leidt tot overwerk. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. In ruim 55 procent van de 
gemelde situaties wordt een IB-er, RT-er 
of directielid ingezet voor lesgevende 
taken. Bij 28,6 procent van de meldingen 
worden leerlingen verdeeld over andere 
groepen. Dat is een noodoplossing met 

inds de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2016 voor 
het bijzonder onderwijs is gaan gelden, krijgt CNVS veel 
signalen dat de beschikbaarheid van invallers problema-

tisch is. Dit was reden voor CNVS om begin juli 2016 het meld-
punt geen invaller te starten (www.meldpuntgeeninvaller.nl).

ZIEK EN PIEK
Ondanks de ruimte die in de cao gevonden is voor nieuwe con-
tractvormen en de verruiming van de ketenbepaling, blijkt dat 
dit op veel plaatsen nog niet geleid heeft tot voldoende beschik-

baarheid van invallers. De passende voorzorgs maatregelen 
die door heel veel schoolbesturen genomen zijn, lijken vooral 
te werken bij situaties van langdurige vervangings vragen. Met 
name bij ‘ziek en piek’ zijn er veel wisselende gezichten voor 
een klas, als het al lukt om invallers te vinden. De kwaliteit van 
onderwijs staat daarmee onder druk.

PRIORITEIT BIj PRIMAIR PROCES
Op 3 november 2016 zijn tijdens de themadag van CNV School-
leiders de eerste uitkomsten van het meldpunt gepresenteerd. 
In de periode tot en met oktober zijn er 274 meldingen gedaan. 
Het blijkt geen regionaal probleem te zijn; de meldingen komen 
uit het hele land. Bij ruim 72 procent van deze meldingen heeft 
het bestuur van de school vaste invallers in eigen dienst en 
bij ruim 80 procent is de school aangesloten bij een invalpool/
transfercentrum. Schoolleiders stellen alles in het werk om 
te voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden. Dat 
gebeurt bij nog geen 10 procent van de meldingen. Er zijn in de 

Geen invallers  
beschikbaar
CNV Schoolleiders (CNVS) heeft in reactie op het 
onderhandelaarsakkoord gesteld positief te zijn over de 
flexibilisering van de contractmogelijkheden, de verruiming van de 
ketenbepaling en de nieuwe contractvormen, maar dit wel te zien als 
oplossingen voor een ongewenst probleem.

S

‘cNVS verzoekt schoolleiders om 
melding te blijven maken’
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flinke impact op meerdere groepen. Het belast ook andere lera-
ren met een extra taak.
Er zijn ook zorgen als er wel invallers gevonden worden. De 
ketenbepaling heeft een perverse prikkel in zich, die leidt tot 
meer verschillende gezichten in de school en invallers die van 
verder weg komen.

OPROEP
De verwachting dat tijdens de eerste grote griepgolf nog gro-
tere tekorten aan invallers ontstaan, is reëel. Met name het 
bindings contract lijkt een goede mogelijkheid om invallers aan 
de school te binden. CNVS roept schoolleiders op om na te gaan 
of besturen de mogelijkheden van nieuwe contractvormen al be-
nutten met het oog op de evaluatie hiervan komend voorjaar.
CNVS verzoekt schoolleiders om melding te blijven maken van 
iedere keer dat er geen invaller beschikbaar was. Ga naar www.
meldpuntgeeninvaller.nl voor meer informatie.

Rijk van Ommeren 
Bestuurslid CNV Schoolleiders

Geen invallers  
beschikbaar

‘Schoolleiders stellen alles in het werk 
om te voorkomen dat leerlingen naar 
huis gestuurd worden’



AMN kijkt naar het hele kind én betrekt 
het oordeel van leerkracht en ouders
 
AMN heeft Aansluiting PO-VO ontwikkeld. Een extra 
instrument, naast de Eindtoets, waarmee u uw schooladvies 
onderbouwt en objectiveert. Aansluiting PO-VO kijkt naar 
het hele kind:
 • capaciteiten
 • houding, motivatie en gedrag
 • interesses
 • taal en rekenen
Dit kunt u gebruiken voor het onderbouwen en objectiveren 
van uw schooladvies en bij de oudergesprekken.

De AMN Eindtoets is toegelaten als alternatieve eindtoets. Maar wie zit er te 

wachten op nóg een eindtoets? De vijfde maar liefst! Niemand toch? Maar wat als 

dat vijfde alternatief nu eens echte toegevoegde waarde heeft? 

Wilt u ook een gratis onderbouwd 
schooladvies?

Kies dan dit schooljaar voor de AMN Eindtoets en u kunt 
direct gebruik maken van Aansluiting. Maak vandaag nog 
van het vijfde alternatief uw eerste!

Bel ons op 026 3557332, of mail naar info@amn.nl en 
vraag naar de mogelijkheden!

Waarom het 5de alternatief toch uw 
eerste zou kunnen worden…

De AMN Eindtoets

AMN_advEindtoets_210x297.indd   1 28-10-16   13:32
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Gegevens SBB over 
aansluiting mbo op 
arbeidsmarkt
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stelt gegevens 
beschikbaar over de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

voor onderzoek of analyses uit te voeren 
en resultaten te leveren. Veel gege-
vens zijn ingedeeld naar de 35 arbeids-
marktregio’s, daarnaast kunnen andere 
indelingen worden gemaakt. SBB streeft 
ernaar altijd de meeste actuele gegevens 
beschikbaar te hebben.

LEERBEDRIjVEN
Ook heeft SBB een systeem voor het 
bevragen van leerbedrijven georgani-
seerd. Vragen aan leerbedrijven, die 
passen binnen het brede werkterrein van 
de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt, kunnen binnen dit systeem 
worden gesteld.

er ondersteuning van de wettelijke taak van de SBB 
worden gegevens verzameld en ontsloten op het ter-
rein van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de 

arbeidsmarkt. De wettelijke taken omvatten het ontwikkelen en 
onderhouden van kwalificaties, het aanbieden van voldoende 
stageplaatsen en leerbanen en het verrichten van onderzoek in 
het kader van deze wettelijke taken.

ONLINE GEGEVENS
De SBB heeft een aantal websites, waarop informatie beschik-
baar is gesteld. Via de website ‘Zelf aan de slag met doelmatig-
heidscijfers’ zijn onder andere gegevens op te vragen over:
•  studentenaantallen, deelname aan kwalificaties, per instel-

ling, regio, leerweg, niveau, etc.;
•  gediplomeerden naar instelling, regio, leerweg niveau, etc.;
•  doorstroom vanuit mbo, per kwalificatie, instelling, niveau, 

etc.;
•  gegevens over schoolverlaters over de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt (bron: ROA);
•  gegevens van de mbo-schoolverlaters na de opleiding (bron: 

CBS).

Op de website www.kansopwerk.nl staat meer informatie over 
de kans op werk, per kwalificatie en per regio, inclusief de on-
derliggende aantallen voor vacatures geschikt voor schoolverla-
ters en arbeidsmarktinstroom. Hier is ook meer te lezen over de 
kans op stage, per kwalificatie en per regio. 

Daarnaast heeft SBB de beschikking over de gegevens van vaca-
tures – al of niet geschikt voor schoolverlaters, per kwalificatie 
en per regio (bron SBB) -, de leerbedrijven, per kwalificatie en 
regio (bron Stagemarkt, SBB), beroepspraktijkovereenkomsten, 
per regio, kwalificatie (bron DUO), resultaten van leerbedrijven 
enquête 2015 en 2016 (bron SBB), de koppeling oude en nieuwe 
kwalificaties (HKS) (bron SBB), de basiscijfers Jeugd, via s-bb.nl 
en de SBB Barometer, via s-bb.nl.

DATA BESCHIKBAAR
De SBB ontwikkelt data en beheert en bewerkt gegevens van 
andere partijen. De SBB is bereid data ter beschikking te stellen 

T

‘De Sbb is bereid data ter 
beschikking te stellen voor 
onderzoek’
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en trainer bij CNV Connectief Academie. 
“Vaak kunnen we al in een half uurtje wat 
nieuwe ideeën lanceren of vullen we de 
tijd in door een korte sparringsessie.”

INVuLLING OP MAAT
Doordat steeds meer besturen aanga-
ven het bijpraten met de vakbond erg te 
waarderen, besloot CNV Connectief Aca-
demie om hierop in te spelen door ‘invul-
ling op maat’ voor het directeurenberaad. 
“Het gaat in eerste instantie om ‘gewoon 
even bijpraten’ zonder gelijk op bijvoor-
beeld wet- en regelgeving in te gaan”, 
stelt Schoemaker. “We vertellen wat we 
kunnen doen en dragen ideeën aan.”

Het directeurenberaad, gevoerd tussen verschillende di-
recteuren van scholen binnen een stichting, vindt regel-
matig plaats om deze actuele thema’s te bespreken. 

Het komt steeds vaker voor dat zij op zoek zijn naar een invul-
ling om deze thema’s te bespreken. “Wij worden opgebeld door 
bijvoorbeeld de bovenschoolse directeur met de vraag of we 
willen langskomen”, vertelt Annemieke Schoemaker, adviseur 

 Helpende hand in uw    directeurenberaad

Het blijven actuele thema’s binnen het onderwijs: de werkdruk 
is nog steeds te hoog, door de nieuwe CAO PO voeren scholen 
de veertigurige werkweek in en de wetgeving op het gebied van 
medezeggenschap is aangepast. Een hoop onderwerpen die een voor 
een terugkeren op de agenda van het directeurenberaad. 
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PRAKTIjKVOORBEELD
Het initiatief ligt bij het directeuren-
beraad. CNV Connectief Academie biedt 
een helpende hand. “We schijnen wat 
licht op een aantal zaken, heel kort en 
bondig”, zegt Schoemaker. “Ook wijzen 
we op trainingen en cursussen die we 
als vakbond aanbieden. Vorig jaar ben 
ik zelf, met een van de coaches uit ons 
coachingsnetwerk, bij een directeuren-
beraad geweest en hebben we kort onze 
visie gegeven op hoe mensen werken. 
We spraken daar over de werkdruk 
binnen scholen. We geven dan aan wat 
directeuren zelf kunnen doen en wat wij 
te bieden hebben. Dus hebben we wat 

verteld over het coachingsnetwerk en hoe een coach een di-
recteur en het personeel kan helpen de werkdruk of het gevoel 
hiervan te verminderen.”

VEERTIGuRIGE WERKWEEK
Een ander actueel thema is de veertigurige werkweek in het pri-
mair onderwijs. Schoemaker: “Het is zoeken om deze eis vanuit 
de CAO PO een juiste invulling te geven. Hoe doe je dat nou? Er 
komen dan ook steeds meer vragen over hoe een schoolbestuur 
de veertigurige werkweek op hun school kan doorvoeren. Het 
is gewoon ontzettend lastig. We merken dat er misverstanden 
bestaan over plaats- en tijdgebonden werken. Zo staat dit niet 
in de cao, maar veel scholen voeren dit wel in en dit leidt soms 
weer tot een hogere beleefde werkdruk van het personeel. Al 
met al gaat het er eigenlijk om hoe je tot een werkbare situatie 
kunt komen, die uw personeel prettig vindt. Over dit onderwerp 
praten of sparren we dan tijdens het directeurenberaad.”

WE KOMEN NOG EEN KEERTjE TERuG
Hieruit blijkt wel dat er ook steeds meer afkomt op directeuren. 
Ook zij krijgen het drukker en drukker. “Het is voor directeuren 
ook best een klus om alles bij te houden. Wij kunnen het een 
stukje gemakkelijker voor hen maken. We geven bijvoorbeeld 
een aantal tips en websites mee over een bepaald onderwerp 
en zo scheelt het directeuren weer een heleboel uitzoekwerk. 
We nemen dus even kort door: dit is de nu de stand van zaken 
en hier vind je meer hulpmiddelen. Zo laten we een paar van die 
actuele onderwerpen langs flitsen. En waarover ze meer willen 
weten, daarvoor komen we dan nog een keertje terug.”

Marleen de Groot

 Helpende hand in uw    directeurenberaad

OP MAAT 
CNV Connectief Academie kan (een deel) van uw bijeenkomst helemaal op maat 
invullen. U kunt hierbij denken aan de volgende thema’s:

•  Werkdruk in het schoolteam: wat kunt u eraan doen?
•  EHBM voor directeuren (Eerst Hulp Bij Medezeggenschap).
•  De in- en uitvoering van de CAO PO. Werkverdeling in de praktijk.
•  Cao en het taakbeleid: training voor het directeurenberaad.

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een offerte aanvragen? Neem dan con-
tact op met CNV Connectief Academie via 030 - 751 1785 of aanvraagacademie@
cnv.nl. Hier kunt u ook terecht als u meer wilt weten over het coachingsnetwerk of 
als u op zoek bent naar een coach.

‘Steeds meer 
besturen  
waarderen 
het bijpraten 
met de  
vakbond’



“Ik las laatst dat gebrek aan vertrouwen 
wordt ingegeven door angst.”
“Juist, spijker op de kop. Iedereen is 
bang voor elkaar. Ook in je eigen team 
heb je maar weinig mensen die eerlijk 
zeggen wat ze denken. Onderzoek toont 
aan dat maar 15 procent opkomt voor zijn 
mening. Kijk maar eens wat er gebeurt 
als er iemand in het water ligt. Nou dan 
springen echt niet alle toeschouwers in 
de sloot.” Het wordt stil en beide nippen 
we aan het zwarte vocht. Ik ga door. “Was 
het niet zo dat alle onderwijsministers 
roepen dat ze zich niet met het onderwijs 
willen bemoeien? Dat het de zaak van de 
school is?”
“Ja, maar dat doen ze niet, omdat ze bang 
zijn dat ze dan afgeserveerd worden?”
“Juist. Weet je, ik zou alles ervoor over 
hebben om lekker als directeur met een 
eigen ploeg aan het werk te gaan en niet 
gestoord te worden door allerlei mensen 
die komen ‘helpen’ om te kwaliteit te 
verbeteren.”
“Een leerkracht die bang is voor zijn 
groep gaat alles controleren, omdat hij 
vreest dat het anders fout zal gaan.”
“Zo is het. Overigens, hoe is het met je 
gezondheid?”
“Ik ben net bij de dokter geweest. Hij 
heeft me even gecheckt.”
We schieten allebei in de lach.

“Er is gewoon iets structureels fout.”
Steviger kan de toon niet gezet worden. We zitten samen in een 
kleine ruimte, die aanmatigend directiekamer wordt genoemd. 
Kopjes koffie op tafel, koekjes in de trommel en de smartphones, 
tablets en ander mediageweld uit. Alles aanwezig dus voor een 
gezellige bijpraatsessie.
“Nou, dat is nogal wat”, antwoord ik op de stelling van mijn collega-
directeur. “Leg uit, want ik leef bij feiten.”
“Om het kort te zeggen,” vervolgt mijn collega, “het vertrouwen is 
weg.”
“Het vertrouwen waarin”, vraag ik door.
“In ons, in de werkvloer.”
“Verklaar je nader”, moedig in aan. Ook ik heb cursussen ge-
sprekstechniek gevolgd.
“Het ene onderzoek na het andere rolt mijn school binnen. Eerst 
was er de gemeente, die kwam controleren of het allemaal wel 
veilig was. Niks mis mee. Een dag later kwam de gymleverancier 
langs voor een check. Ook niks mis mee. Gisteren kreeg ik een te-
lefoontje van het samenwerkingsverband. Ze komen een audit doen 
om te kijken of het allemaal wel goed loopt. In het directieoverleg 
hebben we besproken dat het goed zou zijn als de leerkrachten in 
het kader van het leerkrachtenregister bekeken worden op hun 
vaardigheden. Een onderzoek dus. De IB-er zit de hele ochtend al 
achter de computer om het schoolondersteuningsplan bij te wer-
ken. Het SOT loopt alle procedures na. Ik heb op mijn lijstje voor 
volgende week staan dat ik de groepsbezoeken moet inplannen. En 
tenslotte belt vanmorgen de inspectie dat ze langskomen voor een 
regulier onderzoek.” Hij zwijgt even en haalt diep adem. “En dan 
heb ik lang nog niet alles genoemd. Iedereen controleert ieder-
een,” zucht hij “en waarom?”
“Tsja”, zeg ik en neem een slok van de nu nog warme koffie. “Ik 
denk dat er iets wezenlijks ontbreekt.”
“En dat is”, reageert mijn collega mat.
“Wat je zei: vertrouwen.”

Vertrouwen  
is alles

door Chris Lindhout
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Gedicht
korte berichten

Goed onderwijs
Goed onderwijs zit niet in protocollen

procedures, reglementen en verslagen.
Op alle dagen noteren

wat ze leren,
volgen en daarvan de gevolgen

administreren.

Goed onderwijs zit niet in afvinklijstjes.
Mensen achter in de klas

die noteren hoe jij was
hoe jij het deed.

Alsof je dat niet weet.

Onderwijs is:
het volgen van je hart.

Op alle dagen
luisteren naar de vragen

gesteld vanuit de ziel
van ieder kind apart.

Onderwijs is eerst de mens
en dan het instrument.

Eerst het kind
dan wat de toets ervan vindt.

Het is in het onbenoembare contact
waar iets wezenlijks gaat groeien,

in die bijzondere ontmoeting,
daar is het, dat een kind kan groeien.

Chris Lindhout

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. Wij stellen uw 
reacties op prijs! 

Doe mee aan Direct

Nieuwe 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 moedeloos 
worden en het zicht op het vele goede en mooie kwijtraken”, ver-
telt 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 ge-
dichten mensen op een spoor kunnen zetten, waardoor ze door 
het zwarte het lichte kunnen blijven zien. Dat de gedichten een 
tegenwicht kunnen bieden aan het negativisme dat in de wereld 
is. Uiteindelijk wint altijd de liefde.”

Zoals het titelgedicht zegt:
Daarom,
ondanks alles,
blijf ik voluit geloven
in de kracht van het licht
en de macht van 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 
www.specials4schools.com

VAKBLAD VOOR SCHOOLLEIDERS

Leiderschap doet er toe!
Themadag CNV Schoolleiders op 3 november 2016

Negen principes van de excellente schoolleider
Visie formuleren vergt lef en samenwerkingAl babbelend op weg naar een topteamStimuleren van professioneel gedrag 5september 2016, 10e jaargang
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Jouw werk,
hun toekomst.

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

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. Jij bent er voor je leerlingen, wij 
zijn er voor jou.
Gun je jouw collega ook de voordelen van 
het lidmaatschap van CNV Onderwijs? Maak 
hem of haar dan nu lid! Het nieuwe lid 
ontvangt tijdelijk de eerste 3 maanden gratis 
en het Inspiratieboekje cadeau. Jij ontvangt 
tijdens deze actie een cadeaubon t.w.v. €25,- 
voor het aanbrengen van een nieuw lid. 

Je kunt kiezen uit de volgende 
cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com-cadeaubon
• VVV-bon

MELD JE COLLEGA AAN 
VIA WWW.CNV-ACTIE.NL* 

* Deze actie loopt van 23 september t/m 16 december 2016. 
De korting geldt alleen voor nieuwe leden werkzaam binnen 
één van de sectoren van CNV Connectief: Onderwijs, Zorg & 
Welzijn, Overheid & Publieke Diensten. Let op: de korting voor 
het nieuwe lid wordt niet expliciet op deze website vermeld, 
maar wordt wel automatisch doorgevoerd.
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