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Beste collega’s,

Is het onderwijs klaar voor het leren van de toekomst? In deze uitgave van Direct treft u 
een artikel met een overzicht van (inter)nationale adviezen en rapporten die relevant zijn 
voor de ontwikkeling van het toekomstige onderwijs. Als grootste uitdaging wordt ‘het 
daadwerkelijk vormgeven aan een leven lang leren voor alle burgers’ benoemd. Verderop 
geeft jonge schoolleider Renate Vliet de tip: ‘Er is altijd wel wat te leren en als je dat niet 
doet, omdat je alles al denkt gehoord te hebben, mis je de boot’.
Verder in deze Direct de vraag ‘Is het waar? Werkt het echt?’ en de hobbelige weg van 
voornemen naar verandering. Aandacht is er ook voor gelijkwaardig samenwerken met 
ouders, werkdruk bij schoolleiders en www.meldpuntgeeninvaller.nl. Veel leesplezier!

We nodigen u van harte uit mee te doen. Mail uw input, idee of reactie naar de redactie 
van Direct via redactie@cnvs.nl.

Namens de redactie,

Rijk van Ommeren
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korte berichten
Wijziging Wms 

Vanaf 1 januari is de Wet Versterking 
bestuurskracht onderwijsinstellingen 
van kracht, waarmee de bestuurs-
kracht en medezeggenschap in het 
onderwijs wordt versterkt. In de Wms 
worden de bevoegdheden ten aanzien 
van benoemingen van bestuurders 
uitgebreid (instemmingsrecht). De 
MR krijgt rechtstreeks de noodzake-
lijke kosten vergoed van het bevoegd 
gezag en de leerlingen geleding in 
het vo krijgt instemmingsrecht op 
het leerlingenparticipatiebeleid. 
Verder wordt de geschillenregeling 
aangepast, de bevoegdheid van de 
LCG WMS uitgebreid en de rol van de 
Ondernemingskamer verandert. In 
de sectorwetten wordt ook geregeld 
dat er minstens twee keer per jaar 
overleg plaatsvindt tussen het mede-
zeggenschapsorgaan en de interne 
toezichthouder.

Op 17 september zijn de definitieve be-
dragen vastgesteld voor de bekostiging 
personeel in het primair onderwijs voor 
het afgelopen schooljaar en de bedragen 
aangepast voor de ondersteuning van 
zorgleerlingen in het primair en voort-
gezet onderwijs 2015-2016. 
Ten opzichte van de actuele bedragen voor 
het schooljaar 2014-2015 zijn alle P&A 
bedragen verhoogd met 4,846 procent 
op basis van het aanpassingspercentage 
naar aanleiding van de loonruimteover-
eenkomst (juli 2015), het loonakkoord 
en een herstelopslag. Daarnaast is het 
basisbedrag verhoogd in verband met de 
afspraken over werkdrukvermindering 
door conciërges en doordat de gelden 
uit de afgelopen subsidieregeling voor 
onderwijsondersteunend personeel aan de 
lumpsum worden toegevoegd. 
Het bedrag per leerling is verhoogd in 
verband met de afspraken omtrent de 
begeleiding van startende leraren en het 
verminderen van zittenblijven en doordat 
tijdelijke middelen van 2013 nu structu-
reel worden toegevoegd aan de lumpsum. 
Het basisbedrag is nu 16.341,07 euro, dat 
wordt aangevuld met A (=het aantal leer-
lingen vermenigvuldigd met 453,50 euro) 
en B (= het schoolgewicht vermenigvul-
digd met 280,31 euro). In het (voortgezet) 
speciaal onderwijs is het bedrag per leer-
ling bij A hetzelfde als gevolg van passend 
onderwijs. Voor scholen met minder dan 

145 

leer-
lin-
gen 

of minder dan 195 
leerlingen is aanvullende bekostiging 
beschikbaar.
Verder is de bekostiging van het interna-
tionaal georiënteerd onderwijs aangepast 
(artikel 8) en worden de vaststelling ver-
eveningsbedragen (hoofdstuk 4) verhoogd 
met 3,586 procent. In artikel 40 over de 
bekostiging van Justitiële Jeugdinrichtin-
gen en gesloten Jeugdzorg verbonden aan 
cluster 4-scholen, zijn alle bedragen ver-
hoogd. De bijzondere bekostiging per ves-
tiging en per leerling is extra verhoogd, 
omdat hiermee een onderwijsaanbod 
van 48 weken in plaats van veertig weken 
moet worden vormgegeven. De bepaling 
van de capaciteit (aantal leerlingen) van 
de vestigingen voor gesloten jeugdzorg 
wordt met de invoering van de Jeugdwet 
vastgesteld door de gemeenten. Voor 2015 
heeft VWS dit in overleg met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten gedaan.
De prestatiebox bedroeg in 2015 81,58 
procent per leerling, dat is inclusief 10,50 
euro voor cultuureducatie. De regeling 
van de prestatiebox loopt door tot 2020.

Personele gevolgen passend onderwijs
In december heeft CNV Onderwijs 
aandacht gevraagd voor de personele 
gevolgen van passend onderwijs. In 
het (Voortgezet) Algemeen Overleg is 
besproken dat de Rekenkamer in het 
voorjaar van 2017 rapport doet van de 
besteding van de middelen voor passend 
onderwijs. Rogs motie om te komen 
tot maatwerkoplossingen voor samen-

werkingsverbanden/besturen met 
krimp is aangenomen. Verder kondigt 
staatssecretaris Sander Dekker aan dat 
hij sancties wil verbinden aan het niet 
nakomen van de zorgplicht, dat binnen 
ieder samenwerkingsverband iemand 
doorzettingsmacht moet hebben om min 
of meer af te dwingen dat een thuiszitter 
op een school aangenomen wordt.

 
Subsidie voor vmbo 
opleidingstrajecten

Vanaf 20 januari kunnen besturen 
subsidie aanvragen voor docenten 
die lesgeven in het vmbo. Het gaat 
om de assessments die nodig zijn om 
bekwaamheidserkenning te kunnen 
aanvragen voor het geven van het 
profielvak Media, Vormgeving en 
ICT, voor de minor Dienstverlening 
en Producten, de bijscholing voor 
pabo-afgestudeerden, die les geven 
in de onderbouw van het vmbo basis/
kader en een maatwerktraject voor 
pabo-afgestudeerden naar een 
tweedegraads bevoegdheid. De 
subsidie moet per bestuur worden 
aangevraagd bij DUO op basis van 
het Besluit vaststelling beleids-
kader korte opleidingstrajecten 
vmbo- leraren 2017. De laatste twee 
trajecten voor pabo-afgestudeerden 
zijn zeer recent opengesteld. Lees 
meer op cnvo.nl.

Regeling bekostiging personeel vastgesteld 
Aanpassing bedragen voor ondersteuning van zorgleerlingen
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Zoals in december is afgesproken, loopt 
de tijdelijke buitenwerkingstelling van de 
ketenbepaling voor vervangers tot en met 
maart. Deze noodmaatregel voorkomt 
dat scholen klassen naar huis moeten 
sturen tijdens een griepgolf. Vanaf 1 april 
geldt de ketenbepaling van de Wet werk 
en zekerheid weer voor iedereen met een 
tijdelijk contract. De aanpassing geldt 
alleen in de eerste drie maanden van 
2017 en 2018 en alleen voor vervanging 
bij kortdurende ziekte. Een contract dat 
ingaat in de periode van 1 januari tot en 
met 31 maart voor een periode van maxi-
maal veertien werkdagen valt buiten de 
ketenbepaling. Bij benoemingen voor een 

periode van meer dan veertien werkdagen 
blijft de ketenbepaling wel van kracht. Het 
tellen van het aantal contracten vraagt 
daarom om extra zorgvuldigheid.
CNV Schoolleiders is blij met de oplos-
sing. Op meldpuntgeeninvaller.nl zijn 
honderden meldingen gedaan, meren-
deels was de oorzaak Wwz-gerelateerd. 
“Gelukkig zien we steeds meer besturen 
die oplossingen gebruiken die de cao 
biedt”, aldus Rijk van Ommeren, voorzit-
ter van CNVS.
Meer informatie vindt u in het boek ‘Wet 
werk en zekerheid’ dat u kunt winnen (op 
pagina 15) en op cnvs.nl bij de actuele 
nieuwsberichten.

Tijdelijke regeling voor invallersproblematiek 

Op 6 maart 2017 organiseert CNV 
Schoolleiders een kijkwijzerses-
sie strategisch HR-beleid. Met deze 
kijkwijzer krijgt u een beeld van uw 
gevoerde strategische HR-beleid tot nu 
toe en waar mogelijkheden tot verbe-
teringen liggen. U vult voorafgaand aan 
de bijeenkomst de kijkwijzer in en kiest 
uit de vijf domeinen uw speerpunt. 
Tijdens de bijeenkomst gaat u met 
collega’s in gesprek over uw gekozen 
speerpunt om van en met elkaar te 
leren. Aan het eind van de kijkwijzer-
sessie bespreken we, op basis van uw 
wensen, vervolg afspraken.
In onze visie vormen het organiseren 
en ontwikkelen van mens en organisa-
tie twee domeinen van strategisch HR-
beleid, waarbij het voeren van goede 
en de juiste gesprekken op het juiste 
moment essentieel zijn. Om leiding-
gevenden te ondersteunen, maakt CNV 
Schoolleiders gebruik van de kijkwijzer 
strategisch HR-beleid©. De kijkwijzer 
is bedoeld om met elkaar in gesprek te 

gaan en van elkaar te leren.
Met de kijkwijzer brengt u op vier do-
meinen uw totale strategisch hr-beleid 
in beeld: kwaliteit van het onderwijs, 
personeel, veilig met plezier en gemo-
tiveerd en gezond werken en strate-
gisch HR-beleid.

Maandag 6 maart 2017 
15.00-19.00u (14.45u inloop),  
aansluitend een netwerkproeverij 
CNV in Utrecht 

Alle bezoekers van de bijeenkomst 
ontvangen het boek ‘Vertrouwen, 
Verbinden en vakmanschap, strate-
gisch hr-beleid voor het onderwijs’. 
De bijeenkomst is voor leden van CNV 
Schoolleiders gratis. Niet-leden beta-
len 50 euro.
Meld u aan via bijeenkomsten@cnv.
nl, onder vermelding van strategisch 
hr-beleid. Vermeld daarbij uw naam, 
naam en plaats van de school en het 
aantal personen waarmee u komt.

Uitnodiging:  
Kijkwijzer strategisch Human Resource-beleid

Praat mee over 
onderwijs aan 
nieuwkomers

In de bijeenkomst kijken we naar 
de aspecten die een rol spelen bij 
onderwijs aan nieuwkomers, zoals 
betrokkenheid van vluchtelingen-
ouders, trauma’s, analfabetisme 
en hoe vluchtelingen Nederlands 
kunnen leren.
We gaan vooral samen in gesprek. 
Wat komen jullie tegen? Welke 
oplossingen hebben jullie bedacht? 
Leren van en met elkaar is de kern 
van de bijeenkomst. Tom Kross, 
directeur van de AZC-school Bever-
waard vertelt over zijn ervaringen. 
Tijdens de bijeenkomst is het boek 
‘Nieuwkomers op school’ te koop 
voor 15 euro. De opbrengsten gaan 
geheel naar stichting Lowan, die 
scholen ondersteunt bij het organi-
seren van onderwijs aan nieuwko-
mers.

Maandag 20 maart 2017
16.15-20.00 uur (inloop vanaf  
16.00 uur), inclusief broodje
AZC-school Beverwaard, Rotterdam
Navigatie: Montfoortverloop 15,  
3307 XM Rotterdam
Meld u aan voor 15 maart 2017 via 
diversiteit@cnv.nl.       



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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Daan is vandaag jarig, maar echt zin om op 
deze vrijdag naar school te gaan, heeft hij 
niet. Maandag had hij al wel gezien dat zijn 
meester eigenlijk ziek was. Dinsdag was 
de meester met een flinke griep thuis ge-
bleven en was er voor groep 7 een invaller. 
Daan had deze juf nog nooit gezien en ze 
vertelde dat ze ’s ochtends heel lang in de 
file had gestaan. Het was ook wel duidelijk 
dat ze hier nog nooit geweest was. Daan 
moest alles uitleggen: waar de boeken 
liggen, hoe de beamer aan moet en ook dat 
je Marije beter met rust kan laten, want die 
ontploft wat sneller als de meester er niet 
is. Daan had nog gevraagd of ze woensdag 
ook zou komen, maar ze zei dat dit niet 
kon, omdat ze ergens anders ingepland 
stond. Daarvan snapte Daan dus niks, want 
wie moest er dan bij hem in de klas zijn? 
Toch was woensdag voor Daan wel een 
topdag. Zijn lievelingsjuf uit groep 3 kwam 
in zijn klas. In groep 3 is namelijk ook een 
stagejuf, die al heel goed kan lesgeven. 
Gisteren was hun klas verdeeld en had 
Daan met drie klasgenoten achterin groep 
5 gezeten. Gym met groep 5 vond hij echt 
saai en verder had hij niet veel gedaan, 
want hij snapte de rekenopdracht niet. 
De juf had gezegd: “Kijk maar even wat je 
wel kunt maken Daan. Misschien kunnen 
je klasgenoten je wel helpen en anders 
morgen maar even aan je meester vragen, 
als hij er weer is.” En nu is het vrijdag, zijn 
verjaardag. Met mama heeft hij afgespro-
ken dat hij maandag trakteert, want mama 
had gehoord dat de meester maandag 
waarschijnlijk weer beter is.

Sinds de start van www.meldpuntgeeninvaller.nl is bijna 
achthonderd keer melding gemaakt van een situatie, waarbij 
geen invaller beschikbaar was. Tot januari waren dat er 735. 
Schoolleiders hebben dat als volgt opgelost. Bij 31 procent van 
de meldingen heeft een ib-er of rt-er voor de klas gestaan, bij 
18 procent de directeur, in 27 procent van de situaties zijn de 
leerlingen over andere klassen verdeeld, in 14 procent van de 
meldingen is de klas naar huis gestuurd en bij 22 procent is het 
anders opgelost, bijvoorbeeld met een student voor de klas. 
Een combinatie van deze oplossingen is uiteraard ook mogelijk. 
Schoolleiders gaven bij grofweg 27 procent van de meldingen 
aan dat de oorzaak ligt bij krapte op de arbeidsmarkt. Bij onge-
veer 65 procent noemden schoolleiders de oorzaak gerelateerd 
aan de Wet werk en zekerheid.

Met het tijdelijk buiten werking stellen van de ketenbepaling in 
de maanden januari, februari en maart is het aantal meldingen 
gedaald. Sinds januari wordt met name krapte op de arbeids-
markt als oorzaak benoemd. CNV Schoolleiders is blij met de 
noodmaatregel. Hiermee wordt in ieder geval erkend dat de 
ketenbepaling een belangrijke oorzaak van de invallersproble-
matiek is. Maar we zijn er nog niet. Door de ketenbepaling en 
(boven)bestuurlijke organisatie van invalwerk is de betrokken-
heid bij de school kleiner. CNVS pleit ervoor invalwerk zo dicht 
mogelijk bij de leerling/school te (kunnen) organiseren.

En Daan? Gelukkig is er vrijdag in groep 5 ook hard voor hem ge-
zongen. Maandag maakt de meester er een extra groot feest van.

Rijk van Ommeren voorzitter CNV Schoolleiders

De week van Daan

Jij bent er voor je leerlingen,  
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kwaliteit van je school verhogen 
en sta je voor het welbevinden 
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ontwikkeling, voor gemotiveerde  
en geïnspireerde medewerkers?  
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‘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. 

‘cNvs pleit ervoor invalwerk zo dicht 
mogelijk bij de leerling te organiseren’
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Leren voor de toekomst: is   het onderwijs er klaar voor?
Wat is er aan de hand? De ontwikkeling naar een digitale 
samenleving en de gevolgen van de verschillende crisissen, de 
grote vluchtelingenstromen, de onrust tussen verschillende 
bevolkingsgroepen, de groeiende ongelijkheid en de politieke 
instabiliteit zorgen gezamenlijk voor een gevoel van een onrustige 
samenleving. Deze ontwikkelingen raken ook altijd op de een of 
andere manier het onderwijs. Dat roept verschillende reacties 
op. In dit artikel een overzicht van (inter)nationale adviezen 
en rapporten die relevant zijn voor de ontwikkeling van het 
toekomstige onderwijs.

e toekomst tegemoet. Het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (2016) stelt dat Nederland in de komende decen-
nia doorlopend in beweging zal zijn. Dat was vroeger 

natuurlijk ook zo, maar wat wel anders is, is het hoge tempo, 
waarmee de veranderingen op ons afkomen. Het SCP onder-
scheidt vier drijvende krachten, die ingrijpen op het leven van de 
Nederlandse burger in de toekomst: demografie, technologie, 
economie en ecologie. Volgens het SCP hebben deze drijvende 

krachten invloed op de manier waarop we werken, leren, 
samen leven, zorgen en consumeren. “Voor het domein ‘leren’ 
signaleert het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maat-
werk. Niet iedereen zal even gemakkelijk zijn of haar ‘maat-
werk-leerloopbaan’ kunnen samenstellen en vormgeven. De rol 
van de leraar blijft onverminderd belangrijk, maar reflectie op 
de eigen rol is wel nodig” - (www.scp.nl).

De UITDAGING
Met zijn allen zijn we dus op zoek naar antwoorden hoe het 
onderwijs van de toekomst dan eruit ziet. We lopen de meest 
relevante adviezen langs.
In 2013 verscheen het advies ‘Op weg naar een lerende eco-
nomie’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 
(WRR). Een van de belangrijkste conclusies uit dit advies was dat 
Nederland zich moet voorbereiden op een lerende economie, 

waar niet alleen kennis wordt gepro-
duceerd, maar waar deze kennis ook 
optimaal wordt benut. Daarvoor zijn res-
ponsieve burgers nodig, die snel en ade-
quaat kunnen reageren op datgene wat 
op hen afkomt. Het onderwijs krijgt een 
prominente rol in dit rapport. De WRR 
benoemt speerpunten, zoals aandacht 
voor toptalenten op alle niveaus, aantrek-
kelijk beroepsonderwijs dat excellente 
vakmensen opleidt, aandacht voor skills 
(21ste eeuw), het daadwerkelijk realise-
ren van een leven lang leren en investe-
ren in de kwaliteit van de leraren.
De zoektocht van de regering leidt tot 
verschillende adviestrajecten en onder-
zoeken, zoals de OECD Skillstrategy, 
vraagfinanciering in het MB, verschillen-
de adviezen bij onder andere de SER en 
bij de Stichting van de Arbeid. Er is een 
Skillsplatform ingericht. Onderwijs 2032 
is ook een gevolg van deze zoektocht. 
Een algehele review van het Nederlands 
onderwijssysteem vormde onder andere 
de start van dit interessante traject.

OeCD ReVIeWT ONDeRWIjSSySTeeM
In 2016 presenteerde de OECD haar 
review (de laatste review dateert uit 
1989). De OECD stelt dat het Nederlandse 
onderwijsstelsel tot een van de beste 
stelsels hoort en dat dit komt door een 
onderwijssysteem dat een hoog niveau 
van decentralisatie combineert met een 
nationaal examensysteem, een sterke 
Onderwijsinspectie, financiële ondersteu-
ning van onderwijsachterstandenbeleid, 
mogelijkheden voor experimenten en 
innovatie en het goed gebruiken van data 
en onderzoek. Sterke stakeholdersbe-
trokkenheid, zoals van de PO-Raad en 
de VO-raad, vakbonden, (wetenschap-
pelijke) instituties en adviesraden, zoals 
de Onderwijsraad, zorgen voor actuele 
onderzoeken en een goed debat.
Punten voor verbetering zijn er ook. De 
vroege selectie in het onderwijs vormt 
een groot risico. Dat zou ondervangen 

‘de vroege selectie in het onderwijs 
vormt een groot risico’

D
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Leren voor de toekomst: is   het onderwijs er klaar voor?

kunnen worden door het recht op toela-
ting te koppelen aan objectieve, nationale 
toetsen, die door scholen geaccepteerd 
moeten worden. Ook een meer geïnte-
greerde aanpak van kinderopvang en 
voorschoolse en vroegschoolse educatie 
met een goed ontwikkeld curriculum en 
het versterken van de professionaliteit 
van het personeel is een aanbeveling. 
De OECD adviseert meer te investeren 
in de professionaliteit van leraren, meer 
carrièremogelijkheden en een duidelijke, 
complete beroepsstandaard. Samen 

leren in een professionele leergemeenschap is daarbij essenti-
eel. De OECD adviseert tot slot dat met name schoolleiders en 
bestuurders meer focussen op de ontwikkeling van de school 
en het onderwijs. Een ander advies van de OECD is de nationale 
Skills Strategy.

OeCD SKILLS STRATeGy
Wat houdt de OECD Skills Strategy in? De OECD Skills Strategy is 
een uitgebreid traject, waarin de OECD samen met de Sociaal-
Economische Raad (SER) een analyse heeft gemaakt welke 
skills voor Nederland relevant zijn, of deze aanwezig zijn en zo 
niet en hoe deze ontwikkeld zouden kunnen worden. De OECD 
benoemt vijf onderscheidende skills voor de toekomst: system 
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thinking, design thinking, information literacy, digital literacy en 
global literacy. Het daadwerkelijk vormgeven van een leven lang 
leren van alle burgers in Nederland is de grootste uitdaging 
voor Nederland.

LeVeN LANG LeReN
De SER en de commissie vraagfinanciering mbo (commis-
sie SAP) zijn bezig met een advies over een leven lang leren, 
ieder vanuit een andere invalshoek. De centrale vraag is, hoe 
medewerkers hun gehele loopbaan kunnen blijven leren en 
kunnen anticiperen op de uitdagingen die op hen afkomen. 
Digitalisering, robotisering en allerlei andere technologische 
ontwikkelingen zorgen voor een arbeidsmarkt in beweging, met 
het ontstaan van nieuwe beroepen en ook het verdwijnen van 
bestaande beroepen. Investeren in professionalisering,  
employability en flexibiliteit zijn noodzakelijk voor zowel  
werknemers als werkgevers. 
De SER heeft inmiddels deeladviezen uitgebracht over het 
belang van goed hoger onderwijs, toekomstbestendig beroeps-
onderwijs en leren voor de toekomst in het funderend onder-
wijs. De basis voor een leven lang leren houding wordt gelegd 
in het funderend onderwijs. Beide commissies (de SER en de 
commissie SAP) onderstrepen het belang van goed initieel, toe-

gankelijk onderwijs. Zij pleiten voor een 
flexibel onderwijssysteem, dat iedereen 
gelijke kansen biedt, laagdrempelig is 
en aansluit bij de behoefte van de burger 
(leerling of volwassenen). Dat betekent 
concreet investeren in het initieel onder-
wijs, zodat zij ook de tijd en de financiële 
middelen krijgen om te antiperen op de 
vragen vanuit de maatschappij en de ar-
beidsmarkt. En het betekent ook, volgens 
beide commissies, dat burgers in Neder-
land voldoende tijd, financiële middelen 
en ondersteuning zullen moeten krijgen 
om een leven lang te kunnen leren.
Een dergelijk systeem vraagt van de 
overheid het loslaten van strak geor-
ganiseerde wetten en regels, adequate 
financiering en vooral ondersteuning van 
(regionale) ontwikkelingen. Daarnaast 
vormt een goed functionerend systeem, 
waar elders verworven competenties 
(EVC) op een eenvoudige manier geva-
lideerd kunnen worden, onderdeel van 
toekomstgericht onderwijs.

FUNDeReND ONDeRWIjS
Het onderwijs bereidt leerlingen voor, 
zodat zij wendbaar, flexibel, responsief, 
digitaal vaardig zijn en effectief kunnen 
reageren op uitdagingen die op hen afko-
men. Leerlingen zelfsturend laten leren, 
het ontwikkelen van metacognitieve 
vaardigheden en ondernemersvaardig-
heden en 21th century skills zijn thema’s 
die veelvuldig besproken worden voor 
een toekomstgericht curriculum. Maar 
ook het belang van doorlopende leer-
lijnen en soepele overgangen tussen de 
verschillende sectoren komen in vrijwel 
alle adviezen naar voren. Een curriculum 
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voor toekomstgericht onderwijs was ook 
de opdracht aan het platform Onderwijs 
2032.

eINDADVIeS ONDeRWIjS 2032
In een eerder artikel hebben wij het 
eindadvies Onderwijs 2032 besproken. 
Uitgangspunt was dat met een beter 
evenwicht tussen de drie doelen van 
onder wijs (kennisontwikkeling, persoons-
vorming en maatschappelijke toerusting) 
het primair en voortgezet onderwijs de 
leerlingen beter kunnen begeleiden in 
hun ontwikkeling tot zelfstandige volwas-
senen die vaardig, aardig en waardig 
zijn voor zichzelf en hun omgeving. Dit 
eindadvies en de reactie van staatssecre-
taris Sander Dekker die al een ontwerp-
team wilde installeren, ging voor een 
aantal mensen en organisaties te snel. Er 
werd een verdiepingsfase ingelast. Twee 
vragen stonden hierbij centraal: geeft het 
advies van Platform Onderwijs2032 de 
juiste richting voor een nieuw curriculum 
en hoe kunnen en willen leraren invul-
ling en uitvoering geven aan een nieuw 
curriculum?
Het antwoord van de beroepsgroep was 
duidelijk. Leraren willen steviger betrok-
ken worden bij de curriculumontwik-
keling en vernieuwing. De Regiegroep 
Onder wijs 2032 concludeerde dat het 
advies haalbaar zou zijn, mits er ruimte 
is voor scholen om zelf te kiezen hoe er 
vorm en inhoud aan gegeven wordt, er 
betere randvoorwaarden worden geor-
ganiseerd om curriculumontwikkeling in 
de praktijk te stimuleren en het advies 
inhoudelijk dieper uitgewerkt wordt in 
samenspraak met alle betrokkenen. 

Hierop volgde de Kamerbrief (22 december 2016) van de staats-
secretaris, waarin het vervolg is aangegeven. Op hoofdlijnen 
komt dit neer op het volgende. Leraren krijgen een stevigere rol 

in de curriculumontwikkeling. De voorgestelde ordening in drie 
kennisdomeinen wordt losgelaten. Wel blijft de nadrukkelijke 
wens voor meer samenhang en deze wens wordt meegenomen 
in het vervolgproces (januari 2017). De naam Onderwijs 2032 
wordt voorlopig gewijzigd in Curriculum herziening in het pri-
mair en voortgezet onderwijs.

TOT SLOT
Is daarmee de vernieuwing Onderwijs 2032 ‘afgeschoten’? Nee, 
we denken het niet. Hoe dan ook zal het onderwijs moeten anti-
ciperen op wat er op hen afkomt. Scholen zijn een onderdeel van 
de samenleving en deze samenleving komt gewoon de school 
binnen. Ga met het team in gesprek over uw leerlingen, hoe het 
onderwijs kan aansluiten bij uw context, hoe u professionele 
netwerken kunt organiseren, waarin leraren, leerlingen en alle 
andere onderwijsmensen samenwerken aan toekomstbestendig 
onderwijs. Wilt u daarbij ondersteuning? Dat kan. Neem contact 
op met CNV Connectief Academie. 

Myriam Lieskamp, Master HRM
Mede-auteur ‘Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs’

Wilt u meer lezen? Leren voor morgen, uitdagingen voor 
het onderwijs (publicatie mei 2017), Ros, Lieskamp,  
Heldens. Uitgeverij PICA.

‘het daadwerkelijk vormgeven van 
een leven lang leren voor alle burgers 
is de grootste uitdaging’



e meeste deelnemende schoolleiders zijn al meer dan 
twintig jaar werkzaam in het primair onderwijs. In de 
vragenlijst blijkt dat de schoolleiders met ervaring tot 

twintig jaar in nuance andere antwoorden geven dan de meer 
ervaren schoolleider die langer dan twintig jaar in het onderwijs 
werkt. 

eNeRGIzeRS
Bijna alle schoolleiders krijgen energie van het contact met 
leerlingen en van het zien hoe kinderen zich ontwikkelen. 
Jongere schoolleiders antwoorden vaak iets positiever, dan hun 

meer ervaren collega’s. Het verschil 
tussen de jongere en oudere schoolleider 
wordt vooral zichtbaar bij de mate waarin 
contact met ouders en met collega’s 
energie oplevert. Jongere schoolleiders 
geven vaker aan dat ze energie krijgen 
van het contact met ouders en collega’s 
en van het bijdragen aan een betere, 
meer ontwikkelde samenleving. Over de 
verhouding niet-lesgebonden taken en 
lesgebonden taken is 70 procent van de 
jongere schoolleiders tevreden, terwijl 
van de oudere schoolleiders iets meer 
dan de helft tevreden is.

Schoolleiders ervaren een hoge werkdruk. Dat heeft een negatieve 
uitwerking op het werkplezier en het privéleven. Dat blijkt uit een 
enquête van CNV Onderwijs in september 2016 onder alle leden, 
waaraan ook 162 schoolleiders deelnamen. In de vragenlijst zijn de 
werkdruk, de toetscultuur en de professionaliseringsmogelijkheden 
onder de loep genomen. Schooljournaal heeft in oktober een 
uitgebreid artikel gepubliceerd over de enquête. Na verdere analyse 
schetst Direct een beeld, specifiek gericht op de ervaren werkdruk 
onder schoolleiders.

Werkdruk bij schoolleiders

D
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schoolleiders

• PO tot 20 jr
• PO van 20 jr
• (V)SO va 20 jr
• VO tot 20 jr

• VO van 20 jr
• MBO tot 20 jr
• MBO va 20 jr



BeLeMMeReND  
Als belemmerend voor het werk in de 
klas zien we dat de meningen verschillen 
over het beleid van school en/of bestuur. 
Ruim de helft van de oudere schoollei-
ders vindt dit belemmerend, terwijl min-
der dan een kwart van de jongere school-
leiders dit noemt. Ook over de verplichte 
toetsen is maar een derde negatief tegen 
40 procent van de oudere schoolleiders. 
Iedereen is het erover eens dat vooral 
door de overheid opgelegde kerndoelen 
en eindtermen belemmerend zijn. Dit 
wordt bevestigd in het Eindadvies Onder-
wijs 2032 van de Onderwijscoöperatie, 
dat in november werd gepubliceerd. Zij 
adviseert dat de leraar actief betrokken 
wordt bij het opstellen van een eigentijds 
curriculum.

WeRKDRUK
De meeste schoolleiders vinden werk-
druk een probleem, opvallend is dat de 
minder ervaren schoolleiders dit minder 
vaak noemen.

Voor de jongere schoolleider heeft de 
werkdruk vooral effect op het privéleven 

(63 procent) en voor de oudere schoolleider vooral op het werk-
plezier (54 procent), op de voet gevolgd door privéleven. Een 
van de schoolleiders merkt op: “Wat je aandacht geeft groeit. 
Minder praten over werkdruk en meer over beroepstrots.”

Op volgorde van meest genoemd

20- 20+

Privéleven Werkplezier

Werkplezier Privéleven

Kwaliteit van 
mijn werk

Gezondheid

Gezondheid Kwaliteit van mijn 
werk

De top vijf oorzaken van werkdruk is volgens alle schoolleiders 
te vinden in:
1.  administratieve verplichtingen, examens en toetsen (leerling-

volgsysteem bijhouden)
2. structureel te weinig tijd
3. onvoldoende handen in de klas
4. geen vervanging
5. lesvoorbereiding/nakijken

En toch schrijft een (jongere) schoolleider: “Het blijft een prachtig 
vak, maar er moet meer geïnvesteerd worden. Meer handen in de 
klas en minder taken!” Deze roep om handen in de klas komt ook 
terug bij de vragen over ondersteuningsmogelijk heden.

Werkdruk bij schoolleiders
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‘Jongere 
schoolleiders 
antwoorden vaak 
positiever, dan 
meer ervaren 
collega’s’

Ik vind de werkdruk een probleem:
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CONTACT MeT OUDeRS
Over het contact met ouders verschillen schoolleiders van 
mening: sommigen krijgen hiervan energie en anderen kost dit 
juist energie. Ruim driekwart van de schoolleiders vindt dat het 
contact met ouders de laatste jaren is veranderd en dat ouders 
geen taken op zich nemen die hen ontlasten. Oudere schoollei-
ders geven vaker aan dat de werkdruk verhoogt, doordat ouders 
meer prestatiedruk op hun kind leggen en nadrukkelijker 
aanwezig zijn.

TOeTSeN
Toetsen staan met stip bovenaan in de top vijf van werkdruk-
veroorzakers. Daarbij valt op dat de overgrote meerderheid (75-
80 procent) van de meer ervaren schoolleiders vindt dat leer-
lingen te veel en te jong getoetst worden, bij de minder ervaren 
schoolleiders is dit 60 procent. Schoolleiders vinden vooral dat 
door toetsen een groot deel van de kwaliteiten van leerlingen 
onderbelicht blijft en dat we steeds van toets naar toets werken. 
Erg oneens zijn de twee groepen het over of de toetsen leiden 
tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Eenderde van de jon-
gere schoolleiders ervaart dat wel, tegen maar 17 procent van 
de oudere schoolleiders. In de opmerkingen schrijven enkele 

schoolleiders hoe het anders kan: “toets 
alleen het hoognodige”, “toets niet om 
te toetsen” en “laten we meer vooraf 
toetsen”.

PASSeND ONDeRWIjS
Passend onderwijs bieden aan alle 
kinderen en talentontwikkeling lukt nog 
onvoldoende, vindt de meerderheid van 
de schoolleiders. Ruim de helft van de 
jongere schoolleiders en tweederde van 
de oudere schoolleiders vindt niet dat 
hij of zij voldoende tijd heeft voor alle 
leerlingen. Vooral kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben en kinderen die 
gemiddeld presteren, krijgen volgens 
deze groep te weinig aandacht. Als 
oplossing wordt meer handen in de klas 
genoemd.

CONCLUSIe
Ook uit deze vragenlijsten blijkt weer dat 
werkdruk een breed probleem is in het 
onderwijs en ook een complex probleem. 
De meningen over wat werkdruk ver-
hoogt en wat energie geeft, zijn enigszins 
verdeeld, waaruit blijkt dat de oplossing 
altijd maatwerk zal zijn. Wat CNV School-
leiders voor u kan betekenen, vindt u op 
maakwerkvanwerkdruk.nl en cnvs.nl/
beleid/algemeen/werkdruk.

Katalin de Kleuver
Beleidsadviseur CNV Onderwijs

‘Passend onderwijs bieden aan alle 
kinderen en talentontwikkeling lukt 

nog onvoldoende’

20- 20+

1 Een groot deel van de kwaliteiten van leerlingen 
blijft onderbelicht 

Een groot deel van de kwaliteiten van leerlingen 
blijft onderbelicht 

2 We werken steeds meer van toets naar toets We werken steeds meer van toets naar toets 

3 Grote druk op kinderen Toetsen leidt tot verbe-
tering onderwijskwaliteit

Teveel (zinloze) administratie

4 Teveel (zinloze) administratie Grote druk op kinderen

5 Grotere druk vanuit 
ouders

De toetsen gaan voorbij 
aan mijn professionaliteit 
als leraar, ik heb een 
completer beeld

Grotere druk vanuit ouders

6 Ik zit nog meer vast aan methodes en heb weinig 
ruimte om zelf invulling te geven aan lessen

De toetsen gaan voorbij aan mijn professionaliteit 
als leraar, ik heb een completer beeld

7 Toetsen leidt tot verbetering onderwijskwaliteit

8 Ik zit nog meer vast aan methodes en heb weinig 
ruimte om zelf invulling te geven aan lessen
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Sinds 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ook van kracht in het primair 
onderwijs. Op dit moment geldt de wet alleen in het bijzonder onderwijs, maar in 
de toekomst mogelijk ook in het openbaar onderwijs. Maak kans op een exemplaar 
van het boek ‘Wet werk en zekerheid’ van Noort Dietvorst en krijg een praktisch 
overzicht van de nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid en WW.

Wet werk en zekerheid 
Noor Dietvorst
ISBN: 9789491806797
Uitgeverij Pica
€ 25,00

woorden en daarmee een waardevolle 
aanvulling is in de bibliotheek van de 
schoolleider.

WINNeN
Wilt u kans maken op een gratis exem-
plaar van het boek ‘Wet werk en zeker-
heid’ van Noor Dietvorst? Mail dan voor 
1 april 2017 uw naam, adres en lidmaat-
schapsnummer naar info@cnvs.nl onder 
vermelding van ‘Winactie Wet werk en 
zekerheid’.

Win

n het handzame boek vindt u een up-to-date overzicht van 
de gevolgen van de Wwz in het onderwijs en ook de cao PO 
2016-2017 wordt op deze onderwerpen toegelicht.

MeeR INzICHT IN De CONSeqUeNTIeS
De Wwz heeft tot gevolg dat een groot aantal zaken verandert 
in de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het bijzonder 
onderwijs. Er gelden nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid 
en sociale zekerheid. Dit heeft direct gevolgen voor de wijze 
waarop vervanging kan worden geregeld. De Wwz moet de 
rechtsbescherming van flexwerkers in het onderwijs versterken 
en oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aanpakken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en juridische uitspraken 
krijgt u meer inzicht in de consequenties van de wet voor het 
(bijzonder) onderwijs. In haar boek bespreekt Noor Dietvorst de 
wet- en regelgeving en biedt ze een checklist vervangingsbeleid 
en een stappenplan ontslagaanvraag bij het UWV op basis van 
ziekte.
Achtereenvolgens gaat ze in op flexarbeid: contractvormen, 
ketenbepaling en vervangingsbeleid, vervangingspools en uit-
zendarbeid, ontslag: verschillende routes en rechtspositie en de 
WW en WOPO.

CHeCKLIST
Achterin het boek vindt u een praktische checklist wet- en 
regelgeving primair onderwijs met daarin alle wettelijke HRM-
verplichtingen en -ontwikkelingen, waaronder de cao PO 2016-
2017, de wet op primair onderwijs, de wet op de expertise-
centra, de arbeidstijdenwet en de arbeidsomstandigheden wet. 
Kortom: een boek dat veel vragen over de Wwz kan beant-

I

Win het boek  
Wet werk en  
zekerheid
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vraag & antwoord

Wie heeft voorrang bij een vacature?
leraarondersteuner voor 75 procent 
van zijn oorspronkelijke baan. In dat 
geval heeft de betrokkene recht op een 
loonsuppletie, die het inkomensverlies 
tussen de oude en de nieuwe functie 
aanvult over de omvang van de nieuwe 
betrekking. Daarnaast krijgt hij een 
werkloosheidsuitkering voor de volledige 
baan, waaruit hij wordt ontslagen. Het 
nieuwe inkomen uit de baan wordt voor 
70 procent in mindering gebracht op de 
werkloosheidsuitkering en de loonsup-
pletie volledig. Als het totale nieuwe in-
komen (salaris + werkloosheidsuitkering 
+ loonsuppletie) lager is dan het oor-
spronkelijke inkomen, vult de werkgever 
het verschil aan voor 65 procent.
Het is voor deze categorie werknemers 
ook mogelijk ze te benoemen of aan te 
stellen in meerdere verschillende func-
ties. Voorwaarde is dan dat het verschil in 
salarisschalen tussen deze functies niet 
groter mag zijn dan drie.
Alleen als er sprake is van een zwaar-
wegend dienstbelang, kan de werkgever 

We gaan dieper in op de verplichte 
benoemingen op de volgorde, waarin 
ze recht hebben op voorrang bij een vaca-
ture.

1. De werknemer die minder dan 35   
procent arbeidsongeschikt is verklaard
Uitgangspunt van de Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen (WIA) is dat 
een werknemer die wel arbeidsonge-
schikt is, maar van wie het arbeidsonge-
schiktheidspercentage lager is dan  
35 procent, in dienst blijft. Dat kan bij-
voorbeeld door de werknemer te her-
plaatsen in dezelfde functie als voorheen, 
maar dan voor een aangepaste omvang. 
Het is ook mogelijk om de werknemer in 

een andere, passende functie te plaatsen. 
In beide gevallen wordt de werknemer 
eerst ontslagen uit de oude functie en 
vervolgens herplaatst, waarbij dus recht 
ontstaat op een werkloosheidsuitke-
ring en/of loonsuppletie als het nieuwe 
uurloon lager is dan het oude. Het recht 
op deze uitkeringen is uiteraard afhan-
kelijk van de vraag of voldaan wordt aan 
de voorwaarden voor zo’n uitkering, met 
name het arbeidsverleden. Daarnaast is 
in de cao vastgelegd dat het inkomens-
verlies tussen de oude en de nieuwe 
functie voor 65 procent wordt gecompen-
seerd gedurende vijf jaar.
Stel dat een groepsleerkracht LA vanuit 
een volledige baan wordt herplaatst als 

een school die onder de werking valt van de cao Primair Onderwijs 
is niet in alle gevallen vrij om een vacature in te vullen. De cao re-
gelt in bijlage Ie in welke situaties de school bijzondere categorieën 
van (voormalige) werknemers bij voorrang moet benoemen. Ook is 
bepaald in welke volgorde de school personeel moet benoemen of 
aanstellen als er kandidaten uit verschillende categorieën zijn.
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benoeming/aanstelling na afloop van het 
tijdelijke jaar moet plaatsmaken voor 
iemand die inmiddels voldoet aan de cri-
teria van het eigen wachtgelderschap.
Dit artikel is ook van toepassing op een 
centrale dienst. Voor vacatures bij zo’n 
dienst komen alle eigen wachtgelders in 
aanmerking van de besturen, waarvoor 
de centrale dienst werkzaamheden ver-
richt. Uitzondering daarop zijn de eigen 
wachtgelders van deze besturen van wie 
de ontslagdatum meer dan twee jaar voor 
de datum ligt, waarop de centrale dienst 
de werkzaamheden voor het desbetref-
fende bestuur is gestart.
Deze voorrangsbenoeming is een bekos-
tigingsvoorwaarde. Dat betekent dat de 
minister de loonkosten van de werkne-
mer die is benoemd met voorbijgaan aan 
de eigen wachtgelder in mindering kan 
brengen op de personele lumpsum.

4. Werknemers met een tijdelijke be-
noeming/aanstelling wegens vervanging
Los van de eventuele verplichtingen in 

het kader van de ketenbepaling heeft een 
vervanger recht op benoeming in een 
vacature als er geen rddf’ers of eigen 
wachtgelders zijn. Het gaat dus om ver-
vangers die een benoeming of aanstelling 
hebben op het moment dat de vacature 
ontstaat.

5. Werknemers die zijn benoemd of aan-
gesteld in een tijdelijke betrekking met 
uitzicht op een vaste baan
Als een werkgever iemand benoemt in 
een tijdelijke baan met uitzicht op een 
vaste benoeming, dan legt hij vast op 
welke moment die vaste benoeming 
ingaat. Meestal is dat na een jaar. Op dat 
moment moet de werkgever kijken of er 
sprake is van verplichtingen aan mensen 

die vallen onder een van de eerder ge-
noemde categorieën. Als dat het geval is, 
komt de tijdelijke benoemde niet in vaste 
dienst. De verplichting een vacature aan 
te bieden geldt niet tijdens de looptijd van 
de tijdelijke benoeming.

6. Deeltijders
Als er geen (gewezen) werknemers zijn 
die een beroep kunnen doen op een van 
de hierboven genoemde categorieën en 
er ontstaat vacatureruimte, dan moet de 
werkgever deze vacature bij voorrang 
aanbieden aan werknemers in vaste 
dienst met een deeltijdbetrekking. Dit is 
geregeld in artikel 2.6, lid 4 van de cao. 
Er is geen volgorde bepaald als er meer-
dere gegadigden zijn voor de vacature.
Werknemers kunnen met een beroep op 
de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) 
een verzoek indienen om voor uitbreiding 
van de betrekkingsomvang in aanmer-
king te komen. De werkgever is verplicht 
mee te werken als er vacatureruimte is. 
Een deeltijder die graag uitbreiding wil, 

doet er goed aan niet te wachten tot er 
vacatureruimte wordt aangeboden, maar 
zelf actief aan te geven in aanmerking te 
willen komen voor uitbreiding.

7. Benoeming werknemers op grond van 
de Participatiewet.
De participatiewet regelt dat werkgevers 
mensen met een arbeidsbeperking bij 
voorrang een baan kunnen aanbieden. 
Als onderwijswerkgevers werknemers 
uit de doelgroep van de participatiewet 
willen benoemen, dan mogen zij dat doen 
met voorbijgaan aan de verplichtingen 
aan categorieën 5 (tijdelijke met uitzicht 
op vast) en 6 (deeltijders).

Jan Damen, CNV Onderwijs 

deze werknemer ontslaan. In dat geval 
moet de werkgever, als het bijzonder 
onderwijs betreft, een ontslagvergun-
ning aanvragen bij UWV. Daarbij moet hij 
aantonen dat de instandhouding van de 
arbeidsovereenkomst redelijkerwijze niet 
van de werkgever gevergd kan worden. 
Als het ontslag gerealiseerd wordt, heeft 
de werknemer recht op een werkloos-
heidsuitkering.

2. De werknemer van wie de functie in 
het rddf is geplaatst
Op grond van artikel 10.4 a/10.4 b van de 
cao kunnen werknemers in het risico-
dragend deel van de formatie (rddf) 
worden geplaatst. Pas nadat de functie 
gedurende tenminste één jaar in het 
rddf heeft gestaan, kan de werknemer 
ontslagen worden. Als er voor of op de 
ontslagdatum een passende vacature 
ontstaat, heeft de werknemer die in het 
rddf is geplaatst recht om bij voorrang in 
die vacature benoemd te worden. In de 
praktijk betekent dat vaak dat de be-
staande functie gehandhaafd wordt en de 
functie van betrokkene uit het rddf wordt 
gehaald. Zijn er meerdere werknemers 
van wie de functie in het rddf is geplaatst, 
dan zijn er geen bepalingen aan wie 
voor de vacature in aanmerking komt, 
tenzij dit op school- of bestuursniveau is 
vastgelegd.

3. De eigen wachtgelders
Eigen wachtgelders zijn (voormalige) 
werknemers die een bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering hebben en die 
direct voorafgaande aan het ontslag 
waaruit de uitkering voortvloeit, langer 
dan een jaar in dienst zijn geweest van de 
werkgever. Deze bepaling geldt feitelijk 
voor iedereen die een werkloosheids-
uitkering heeft na een dienstverband dat 
langer dan een jaar heeft geduurd. Aan 
zo’n werkloosheidsuitkering is altijd een 
recht op een (aanvullende) bovenwettelij-
ke uitkering verbonden. Deze verplichting 
is ook van toepassing op werknemers die 
aan bovenstaande eisen voldoen en die 
binnen het bestuur een tijdelijke baan 
hebben op het moment dat de vacature 
ontstaat.
Het kan dus voorkomen dat een tijdelijke 
werknemer met uitzicht op een vaste 

‘Werkgevers kunnen mensen met  
een arbeidsbeperking bij voorrang  
een baan aanbieden’
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mijn school

het digitale leermateriaal. Voor zover ik 
het mij kan herinneren, is de aanleiding 
om te digitaliseren om beter te kunnen 

aansluiten op zowel de arbeidsmarkt 
als de belevingswereld van de huidige 

leerling. Wij hadden Jef Staes uitge-
nodigd om een lezing te geven over 
de mogelijkheden om digitaal te 
innoveren, er waren mensen de 
wereld in getrokken om het digi-
tale materiaal in ons curriculum 
te vlechten, er werden workshop 
en inspiratiesessies gegeven en 

mental coaches ingevlogen om het 
proces te begeleiden. In juni besloten 
we na een jaar van voorbereiding het 
in te voeren.
Nu opeens realiseer ik mij het. In 
juni is het besloten, voor de vakantie. 
Totaal vergeten om rekening te hou-

den met de doelgroep. Het is totaal niet 
bij mij opgekomen dat onze doelgroep 
met vakantie gaat en daarna zo goed als 
leeg terugkomt.
Een ervaring rijker en een illusie armer 
besluit ik om (nog steeds incognito) 
naar buiten te glippen. Ik zie ik de aula 
vol met leerlingen zitten. Tot mijn grote 
verbazing heeft niemand een boek in zijn 
handen. Niemand draagt spandoeken, 
niemand eist de terugkeer van boeken, 
allemaal hebben zij een laptop in de 
handen. Een laptop die in het vocabulaire 
van leerlingen mobiele telefoon of tablet 
heet.

met spandoeken in 
de hoogte, waarop zij de te-
rugkomst van de boeken eisen. Spandoe-
ken waarop ze duidelijk maken dat het 
niet in het belang is van de leerling om 
nu (zo snel al) van boeken over te stap-
pen naar laptops. De niet-protesterende 
docenten verdelen zich in twee kampen. 
Het ene kamp haalt de boeken uit de kast 
en gaat burgerlijk ongehoorzaam aan het 
werk en het andere kamp gaat vrolijk aan 
de slag met het digitale materiaal.
In een vlaag van zelfreflectie laat ik mijn 
gedachten gaan naar het moment van 
besluitvorming over de invoering van 

Mijn school staat in brand. Gelukkig niet 
letterlijk, maar toch voelt het erg warm 
aan. Afgelopen schooljaar hebben wij 
besloten om het leermateriaal (lees: 
boeken) te digitaliseren (lees: in plaats 
van boeken te gebruiken, gebruiken 
leerlingen een laptop). Deze ver-
andering veroorzaakt een enorme 
aardbeving op het continent, dat wij 
zo liefdevol Europa noemen. Een 
aardbeving met enorme en ramp-
zalige gevolgen. Hoe moet er nu 
toch les worden gegeven als leer-
lingen de hele tijd op hun beeldscherm 
kunnen kijken? Vele collega’s kijken met 
angstige ogen de wereld in en vragen 
zich af of de directie wellicht straks 
ook de telefoon in de klas toestaat. 
De commotie wordt alsmaar groter. 
Volwassen mensen lopen verdwaasd en 
verbaasd door de gangen van de school 
met slechts één vraag in het hoofd: is er 
leven na WiFi?
Collega’s drommen zich in grote massa’s 
samen voor de deur van mijn kantoor 
om verhaal te halen. Na het verdwij-
nen van het krijtbord, whiteboard en 
de overheadprojector is dit wellicht de 
druppel die de innovatie-emmer voor de 
docenten doet overlopen. Na drie dagen 
ondergedoken te hebben gezeten en mijn 
persoonlijke beveiliging te hebben gere-
geld, durf ik het weer aan om (weliswaar 
incognito) de school binnen te komen. 
In de gangen lopen nog steeds docenten 

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

Mijn school in brand

Een leraar wordt ook wel eens leerKracht genoemd. De leraar is de 
spil in het onderwijs en heeft pedagogische en didactische kwaliteiten. 
Deze kwaliteiten zijn essentieel om tegemoet te kunnen komen aan 
wat de leerlingen nodig hebben. Maar leraren hebben zelf ook kracht 
nodig om betrokken en enthousiast te kunnen werken. Op 8, 15 en  
29 maart 2017 organiseert CNV Onderwijs daarom themadagen  
met als titel De leraar doet ertoe! 

Tijdens de themadagen kom je achter de zes ingrediënten om zelf 
vitaal te worden én te blijven, en volg je een masterclass om je verder 
te verdiepen. 

De leraar doet ertoe! 
Themadagen Primair Onderwijs 2017

DaTum eN lOCaTie

8 maart 2017: 
IJsseldelta Center, Zwolle 

 
15 maart 2017: 

Archeon , Alphen a/d Rijn 
 

29 maart 2017: 
 De Ruwenberg 

Sint-Michielsgestel 
 

TijD  
10.00-15.30 uur  

 
KOsTeN 

leden gratis  
introducees € 95,- 
niet-leden € 195,-

Ga naar www.cnvonderwijs.nl/agenda 
voor meer informatie en schrijf je in! 



20 februari 2017

cht nieuw ben ik niet in het onder-
wijs. Al zestien jaar zit ik in het 
onderwijs. Ik begon in Dordrecht 

als leerkracht van groep 8 en al snel 
werd ik bovenbouwcoördinator. Waarom? 
Ik heb altijd al meer interesse gehad voor 
het reilen en zeilen van de school, dan de 
gemiddelde leerkracht, denk ik. Toen ze 
vroegen om een intern begeleider, ging ik 
er direct voor. Vanuit interesse in hoe een 
kind zich ontwikkelt en wat je als school-
team daarin samen kunt doen. Na zes 
jaar werd de taak van schoolcoördinator 
gecreëerd. Echt iets voor mij. Van daaruit 
is de stap naar directeur een logische. 
Het zelf runnen van een school zonder 
zijwieltjes, je eigen vleugels uitslaan. 
Natuurlijk heeft de fase, waarin ons gezin 
zich bevindt, ook meegespeeld. De kin-
deren zijn wat ouder en we wilden niet uit 
Dordrecht weg. Ik had wel wat aarzeling. 
Direct een school van meer dan vierhon-
derd leerlingen aansturen zonder enige 
echte schoolleiderervaring is niet niks, 
maar mijn collega gaf het laatste zetje. 
‘Doen’, zei hij.”

eNTHOUSIASMe
Aan het woord is Renate Vliet. Haar ogen 
schitteren als ze vertelt en ze heeft een 
natuurlijk soort enthousiasme in zich. 
Ik kwam haar op het spoor toen ik op de 
website van de school las, dat zij genomi-
neerd was voor de door Dyade Onderwijs 
Executives georganiseerde wedstrijd 
‘Beste schoolleider van Nederland’. En 
dat na één jaar. Een bezoek waard.
“’s Gravendeel is een dorp. Dat is best 
een dingetje. Ik gaf les in de wijk Dubbel-
dam en weet dus wat een dorp is. Je kunt 
wel een wijk van een grote stad worden, 
maar dat betekent niet dat het dorpse 
karakter verdwijnt. Ik kende dus de voor- 
en nadelen van een dorp en wist dat het 
eerste jaar cruciaal was. Nou, dat is goed 

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 ge-
neratie op hun werkplek. Voor deze editie gaat redacteur Chris 
Lindhout in gesprek met Renate Vliet, 38 jaar en schoolleider van 
de christelijke basisschool De Bouwsteen in ’s Gravendeel.

De jonge schoolleider  
  in beeld

“e
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gelukt. Het wonen buiten je werkplaats is 
anders best een voordeel”, vindt Vliet.
“Als je me vraagt, hoe het komt dat ik al 
jong in die leidinggevende taken terecht 
kwam, denk ik dat het met uitstraling te 
maken heeft. Ik ben enthousiast en weet 
te communiceren. En daadkracht, dat is 
ook mijn ding. Wat ik graag wil, is dat ik 
de feeling met de werkvloer houdt. Voor 
je het weet, ga je op in je management. 
Na de herfstvakantie ga ik daarom ook 
een paar uur voor de klas. Om te zien hoe 
alles wat je, onder mijn leiding, als team 
bedenkt aan onderwijsverbetering, daad-
werkelijk werkt. Zo behoud ik de sterke 
kant van mij, namelijk dat ik uit het team 
kom. Tevens kunnen de leerkrachten in 
die tijd elkaar bezoeken.”
Heb je daarvoor dan tijd? Ze kijkt even 
vragend naar de muur. Blijkbaar ver-
rast deze vraag haar. “Het is maar net 
waaraan je tijd besteden wilt. We heb-
ben nu een traject met chromebooks 
en maatjeswerk, waarbij leerkrachten 
elkaar bezoeken. Ik wil weten hoe dat 
in de groep gaat. Ik wil dat aan den lijve 
ondervinden. Daarmee sla ik misschien 
wel twee vliegen in een klap. Ik zie, nu 
in groep 3, waar de leerkrachten tegen-
aan lopen, en kan direct een soort van 
checken toepassen. Dan zie je hoe het 
proces in de groepen verloopt. Doordat ik 
het eerste jaar een coach kreeg om me 
te helpen, ben ik snel ingewerkt en heb 
ik nu de ruimte om die dit te doen. Nee, 
neem ik de ruimte.”

De BOUWSTeeN
De Bouwsteen is een school van de 
christelijke scholengroep (holding) De 
Waard. De bestuursvorm is een stich-

ting en deze is in 2009 ontstaan. Ze verzorgt het onderwijs op 
veertien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs 
en een school voor speciaal onderwijs in de Hoekse Waard. De 
Bouwsteen heeft twee adjuncten, twee intern begeleiders en 
een conciërge. Er zijn zeventien groepen, waarvan één in een 
dislocatie. Er is een plusklas en enkele leerlingen doen mee aan 
het kangoeroeproject, waarin hoog begaafden van verschillende 

scholen worden samen gebracht. Een kindercoach is er ook. 
Net als een stiltehoek. Vliet vergadert eens in de maand met de 
dertien andere directeuren van de stichting. Zo’n 70 procent van 
die directeuren is de vijftig reeds gepasseerd.

RUIMTe GeVeN
“In de schoolleideropleiding werd ik het meest geraakt door 
Mark Lammers, de hockeycoach, die we een keer als spreker 
hadden. Zijn visie om mensen in hun kracht te zetten en niet hen 
allerlei dingen te laten doen, waarvoor ze geen talent hadden of 
binding mee hadden, sprak me zeer aan. Leerkrachten de kans 
geven om verworven kennis te delen, vind ik ook een bouwsteen 
van mijn leidinggeven. We gaan nu een project in over coöpera-
tief leren. Ik heb iedereen de opdracht gegeven om een maatje 

De jonge schoolleider  
  in beeld

 ‘leerkrachten de kans geven om 
verworven kennis te delen’
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leerkracht moet alles weten over alles. 
Alle theorie kennen van alle vormen van 
afwijkend gedrag en leren, alle onder-
wijskundige systemen kennen en een lief-
hebber zijn van administratie en cijfertjes. 
Dat is onmogelijk. Dat zorgt voor stress 
en jaagt mensen op. Je moet het kind als 
totaal zien en niet opknippen in deeltjes, 
zoals in het SOT.”
“De sterke kant van leerkrachten is 
lesgeven en omgaan met kinderen. 
Daarop moet je inzoomen. En de tijd als 
leerkracht weer krijgen om in gesprek te 
gaan met elkaar en met de leerling. Dat 
werkt niet via een verplicht leerkrachten-
register dat van bovenaf wordt opgelegd. 
Ik geloof dat elke echte leerkracht zich 
wil ontwikkelen en dat ik daaraan een 
steentje mag bijdragen. Maar dat ontwik-
kelen moet wel met plezier gebeuren. 
Ons mission statement is niet voor niets 
‘Plezier in leren doet leren’. Ook voor 
leerkrachten.”

WeNS
Vliet laat me de school zien. De chrome-
books (haar trots), de stilteplek waar kin-
deren die overprikkeld zijn, even kunnen 
bijkomen. In het speellokaal vergadert 
onder leiding van een juf de tussen-
schoolse opvang. “Ik wens nog dat de hal, 
die best groot is, omgebouwd kan worden 
in kleinere eenheden, zodat we meer met 
het coöperatieve onderwijs kunnen doen. 
En verder is het een mooi gebouw, maar 
zoals zo vaak heeft de architect geen 
pabo gedaan. Hier kunnen we nog een 
slag maken.” Het is een school die spran-
kelt. Mooi om te zien dat jonge, gedreven 
mensen zich inzetten voor het onderwijs. 
“Waarom ik iemand zou aanraden direc-
teur te worden? Om je eigen visie samen 
met anderen tot werkelijkheid te bren-
gen. Dat moet je willen. Echt willen.”

Chris Lindhout

Kent u of bent u die jonge schoollei-
der die zijn of haar verhaal wil delen 
in Direct? Neem dan contact op met 
Direct-redacteur Chris Lindhout via 
chrislindhout@hotmail.com.

te vinden. Daarmee kunnen ze overleggen over de stappen die 
we maken. Kijk, en dat vind ik best een spannend punt. Je geeft 
ze de ruimte om dat te doen, maar wat nou als ze het niet doen? 
Dan moet je het gesprek aangaan. Dat is best lastig, maar ik 
geloof erin dat je daarin als leidinggevende een, soms stevige, 
rol moet spelen. Daar komt mijn daadkracht weer om te hoek 
kijken.”

zORGeN
“Over passend onderwijs heb ik zo mijn vragen. Echt passend 
onderwijs is het op school kunnen houden van leerlingen met 
het Downsyndroom. Dat vind ik echt. Op dit ogenblik hebben 
we een leerling met een IQ van zeventig. Nou, dat is best pittig. 
Hoe houd je die vrolijk en geef je die plezier in leren? Er is geen 
extra pot voor haar en van die 60 euro per leerling moeten we 
het doen. Dat is niet zo eenvoudig.”

Vliet maakt zich zorgen over het proces. “Er is heel veel aan de 
procedurekant geregeld, maar is dat allemaal goed voor het 
kind? Stel dat je in een schoolondersteuningsteam (SOT) de 
neuzen niet dezelfde kant op krijgt. Iedereen die daarin zit, heeft 
zo zijn eigen ding. Een behandelaar hoeft niet per se hetzelfde 
te denken als de orthopedagoog en dan wordt het moeilijk. Ik 
belde laatst de leerplichtambtenaar om een afspraak te maken 
met het SOT over een leerling, die al heel lang ziek thuis zit. Die 
ambtenaar zei niet te komen, want voor zieke leerlingen kwam 
zij niet. Wel als de leerling ongeoorloofd afwezig was. Maar de 
leerling was echt ziek, geestelijk ziek, begrijp je. Er was van al-
les aan de hand. Dat bedoel ik dus. Daarover heb ik best zorgen 
of dat systeem wel werkt ten bate van het kind.”

PLezIeR IN LeReN DOeT LeReN
Wat is uw tip voor collega-directeuren? “Nou, daar vraag je me 
wat. In het algemeen vind ik dat je als directeur je altijd moet 
bijscholen. Er is altijd wel wat te leren en als je dat niet doet, 
omdat je alles al denkt gehoord te hebben, mis je de boot. Dat is 
wat ik als tip zou geven.”
“Bij de nationale schoolleiderstop kregen we een verhaal te ho-
ren van de CEO van Bol.com”, vertelt Vliet. “Wat me het meeste 
trof was de differentiatie, die hij aanbracht in zijn organisatie. 
Een dorp is geen stad en dus moet je dingen daar anders doen. 
Niet iedereen moet alles weten en niet alles werkt hetzelfde op 
verschillende plekken. Als je dat tot je laat doordringen, begrijp 
je wel waar de werkdruk van leerkrachten vandaan komt. Elke 

‘er is altijd wel wat te leren en als je 
dat niet doet, omdat je alles al denkt 

gehoord te hebben, mis je de boot’
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School voor en 
door kinderen
Onze school ligt in een gebied waar het 
aantal potentiële leerlingen afneemt. Dat 
betekent dat we met de scholen in de 
buurt uit dezelfde vijver moeten vissen. 
Iedere leerling extra levert de school 
geld op, maar het is de vraag of je iedere 
leerling wel wilt hebben. We hebben als 
school een ideaal, die we vertaald hebben 
in onze missie en visie. Er passen meer 
kinderen uit de buurt op de school dan we 
nu binnenkrijgen, dus dat betekent dat we 
moeten kijken hoe we die verleiden.
Een van de buurtscholen heeft haar 
visie drastisch omgegooid en noemt zich 
vernieuwingsschool. Dat heeft niet direct 
gevolgen gehad voor de leerlingenpopu-
laties die nu op de scholen zitten, want 
we hebben geen zij-instroom gehad en 
we zijn ook geen leerlingen kwijtgeraakt. 

Het betekent wel dat we moeten naden-
ken over hoe we ons richten op potentiële 
nieuwe leerlingen.
Onze ouders zijn de beste ambassadeurs. 
Daarop heb ik ze aangesproken via onze 
nieuwsbrief. In het verleden heb ik ouders 
ook de rondleiding voor nieuwe ouders 
laten verzorgen, maar daarvan ben ik 

snel afgestapt, nadat ik in de gesprekken 
die daarop volgden van de nieuwe ouders 
allerlei vragen kreeg over misstanden op 
onze school uit het verleden. Onze ouders 
bedoelden het niet verkeerd; ze wilden 
juist onze school aanprijzen door te 
benoemen wat er allemaal mis was en nu 
beter gaat. Het had echter een negatief 
effect. Veel ouders kozen voor een andere 
school.
Ook heb ik de collega’s uit de onderbouw 
een aantal keren de rondleiding laten 
verzorgen. Op zich werkt dat wel goed, 
omdat zij zich vooral richten op de onder-
bouw en dat is waar de nieuwe kinderen 
terechtkomen. Daarentegen zijn de 
herinneringen van nieuwe ouders aan de 
bovenbouw jonger en vergelijken ze die 
vaak met hun eigen tijd. Dan spreken de 

digiborden en tablets in de klas vaak aan.
Onlangs heb ik toch weer wat nieuws 
geprobeerd en voorlopig ben ik daarover 
zeer te spreken. Na een korte ontvangst 
komen er twee leerlingen uit de midden- 
en bovenbouw die de rondleiding van me 
overnemen en weer bij mijn kantoor eindi-
gen, waar ik de ouders met koffie en thee 

ontvang. Hun eigen kind laten ze meestal 
even achter in de kleuterklas. De feed-
back die ik vervolgens krijg van de nieuwe 
ouders is dat ze het leuk vonden om door 
kinderen rondgeleid te worden en dat de 
kinderen heel goed kunnen vertellen wat 
er op een school allemaal gebeurt.
Het maakt niet heel veel uit welke kin-
deren ik daarvoor vraag. De meeste van 
mijn leerlingen kunnen de school goed 
laten zien. Zij vertellen vooral waarvan 
zij op school genieten. Maar het is ook 
schattig om te zien dat kinderen een deur 
van een bezemkast opentrekken om te 
laten zien waar zij de bezem vandaan ha-
len als ze de klas mogen vegen. Kinderen 
zijn over het algemeen open en eerlijk.
De vragen die leven bij de nieuwe ouders, 
weten kinderen vaak te beantwoorden 
en anders verwijzen ze die door naar het 
gesprek naar mij. En het werkt. Hoewel 
ik nog niet lang ermee bezig ben en ik me 
nog niet kan staven op goed onderzochte 
data, krijgt onze school veel nieuwe 
inschrijvingen en weet ik nu al dat ik 
komend schooljaar met meer leerlingen 
start dan het afgelopen jaar. Ik denk er-
over om de slogan in de jaarlijkse adver-
tentie in de plaatselijke krant te veran-
deren in ‘School voor en door kinderen’. 
Het is ook de titel van ons verbeterplan, 
waarbij we het eigenaarschap van de 
kinderen willen vergroten.

Dirk van Boven

‘hoe richten we ons op potentiële 
nieuwe leerlingen?’
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Is het waar,  
werkt het echt?

e schrijver van het artikel Tonie Mudde constateert dat 
moderne organisaties niet zonder lijken te kunnen en hij 
vraagt zich af hoe zinvol dit allemaal is. Nog een citaat 

uit het artikel: “Het is schokkend hoe vaak managers aan de 
haal gaan met totale wetenschappelijke kolder”.

De BOOT NIeT MISSeN
En er wordt natuurlijk ook heel wat aan theorieën uitgedacht 
vanuit het idee om daarmee wat te verdienen. Wat is er de afge-

lopen veertig jaar al niet voorbijgekomen binnen het onderwijs. 
En wat hebben al die pedagogische centra goed gevulde order-
portefeuilles gekend, vanwege het feit dat ‘wij uit het onderwijs’ 

bij elke nieuwe hype daar weer achter 
aanliepen om vooral de boot maar niet 
te missen, wanneer zou blijken dat deze 
theorie echt baanbrekend en veelbelo-
vend zou blijken te zijn.
Zo hebben we ons allemaal wel eens 
laten verleiden een aanmeldingsformu-
liertje in te vullen voor een cursusbijeen-
komst van een ochtend met als afsluiter 
een lunch of zelfs een training voor een 
hele dag met aan het eind een warme 
maaltijd of een afsluitend netwerkuurtje 
met een hapje en een drankje. Aller-
lei theorieën zijn de afgelopen jaren 
voorbijgekomen met welluidende namen 
of hier en daar zelfs wat mysterieus 
klinkend. Over ‘zelfsturende teams’ of 
‘paradigma A’ moet je als jezelf serieus 
nemende onderwijsmanager wel kunnen 
meepraten.
Tijdens mijn MBA-studie ben ik erachter 
gekomen dat veel theoretische model-
len door de bedenkers ervan neergezet 
zijn als degelijk en betrouwbaar, maar 
slechts heel zelden gestaafd met de uit-
komsten van verantwoord wetenschap-
pelijk en/of empirisch onderzoek. De 
bedenkers ervan hebben bij de uitge-
dachte theorie wel vaak mooie schema’s 
en presentaties gebouwd en weten tij-
dens die presentaties bevlogen erover te 
vertellen, maar komen hoogstzelden met 
wetenschappelijke bewijsvoering voor het 
voetlicht.

‘Managers gaan aan de haal met totale kolder.’ Na het een aantal 
dagen erg druk gehad te hebben en niet echt te zijn toegekomen aan 
de krant, viel mijn oog bij het scannen van een ‘oude krant’ op deze 
titel. Dit wekt bij iemand die zelf in een leidinggevende rol zit natuur-
lijk direct de belangstelling. De iets minder vet uitgevoerde subtitel 
‘Persoonlijkheidstesten, brainstormsessies, cursussen. Heeft het 
zin?’ maakt dat de nieuwsgierigheid zo wordt aangewakkerd, dat het 
ongelezen laten van het artikel geen optie meer is.

D

‘Zelden zijn theoretische modellen 
gestaafd met de uitkomsten van weten-

schappelijk onderzoek’
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70:20:10
Tonie Mudde signaleert ook een bedrijf 
dat managers adviseert om hun mede-
werkers vooral niet naar de traditionele 
cursussen te laten gaan, vanwege het 
door hen ontwikkelde ‘70:20:10 model’. 
Een methode die heel geschikt is voor 
lerende organisaties. En het zijn niet de 
minste organisaties die daarin mee-
gingen. Coca-Cola, Danone en de Ge-
meente Amsterdam worden genoemd. 
De getallen staan voor de verschillende 
manieren waarop mensen, dus ook 
managers, leren. 70 procent van wat je 
leert in je loopbaan, leer je informeel 
door wat je in de (werk)praktijk leert. 
De 20 procent staat voor het percen-
tage van de leertijd door coaching. En 
echt het minste in je werkzame leven 
leer je door deel te nemen aan formele 
scholingen of trainingen. Deze per-
centages zijn niet spijkerhard, volgens 
Jos Arets. Wie kent hem niet, een van 
de bedenkers en oprichters van het 
70:20:10 Instituut met vestigingen in 
Maastricht en Londen. Ondanks dat 
volgden duizenden medewerkers en 
managers van allerlei instellingen 
een training, waarin dat model gehan-
teerd en gepropageerd werd. Ook een 
serieus instituut als het Jeroen Bosch 
ziekenhuis in Den Bosch liet mede-
werkers trainen met behulp van de 
70:20:10 methodiek.

GeBAKKeN LUCHT?
Maar niet iedereen gaat even makkelijk mee in een nieuwe hype 
en je kunt als potentiële deelnemer aan een training of seminar 
ook wel iets aan onderzoek doen, om erachter te komen of een 
bepaalde theorie werkelijk op serieus onderzoek gebaseerd is of 
niet. Kijk bijvoorbeeld eens op evidencebasedhrm.be. Voor veel 
van de daar door wetenschappers gefileerde theorieën geldt dat 
ze of op gebakken lucht gebaseerd zijn of op zijn minst ramme-
len. Oprichter Patrick Vermeren van Evidence Based HRM: “Als 
je een handjevol managers vraagt hoe ze op dit moment leren, 

is dat dan ook de beste manier? Dat hoeft natuurlijk helemaal 
niet, toch is dat het fundament van de 70:20:10-methode. Dat 
ze zelf al zeggen dat we die exacte percentages niet te serieus 
moeten nemen, zegt genoeg: een hoop drukdoenerij om niks.” 
Dat liegt er niet om. Ook andere gerenommeerde profeten en 
hun leer krijgen ervan langs. Freuds psychoanalyse, de team-
rollen van Belbin, de roos van Leary.
Er staan opvallend veel persoonlijkheidstesten op de website 
vermeld. “Mensen vinden altijd dat de uitkomsten van zo’n test 
een herkenbaar beeld opleveren”, zegt Vermeren. “Vind je het 
gek na het beantwoorden van al die vragen! Als je een cv over 
jezelf maakt en je leest die terug, denk je toch ook niet: joh, dat 
lijk ik wel?”

 ‘dezelfde formule kan bij de buurman 
wonderen doen en bij jou rampzalig 
uitpakken’
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Kortom; allemaal gebruik maken van 
dezelfde formule ontsproten aan een 
ontwikkelde theorie kan bij de buur-
man wonderen doen en bij jouw eigen 
instelling rampzalig uitpakken. Kwestie 
van een verschil in de bedrijfscultuur 
of ander ontwikkel stadium. Tiggelaar: 
“Het belangrijkste voor managers is 
dat ze scherp formuleren wat ze willen 
bereiken. Meer diversiteit in de organi-
satie? Oké, hoe ga je dat doen? En hoe en 
wanneer gaan we meten of dat gelukt is 
of niet? Hypothese, onderzoeksmethode, 
resultaten. Eigenlijk ben je dan al zelf we-
tenschap aan het bedrijven. Al mag je het 
van mij ook gezond verstand noemen.”

BOeReNVeRSTAND
Daar gaat het denk ik in een schoolorgani-
satie ook om. Kies een ontwikkeling en een 
aanpak die bij je schoolorganisatie en je 
medewerkers past. Verlaat je niet blind op 
een theorie. Hol niet de buurman achter-
na naar dat hippe bureau, dat mogelijk 
best met je meedenkt, maar ook turft met 
een vork en je daarna een gepeperde nota 
stuurt. En zodra die inspirerende goeroe 
verdwenen is, sta je er wel weer helemaal 
zelf voor. Ik wil met mijn schoolorgani-
satie ook beter worden; op een efficiënte 
manier meer kwaliteit leveren en mijn 
mensen meer plezier laten beleven in 
hun werk. Wij gaan dit nastreven door de 
door Michael Fullan en Andy Hargreaves 
ontwikkelde formule PK = F ( MK, SK, BK) 
in de ontwikkelstrijd te werpen. Wiskundig 
gezien klopt de formule niet helemaal, 
maar dat vinden we niet zo belangrijk, wij 
gaan voor de betekenis achter de formule 
en daardoor laten we ons leiden. Niet erg 
wetenschappelijk, maar het past wel bij 
ons. Het boerenverstand voorop. Profes-
sioneel kapitaal is de som en interactie 
van menselijk kapitaal, sociaal kapitaal 
en besluitvormingskapitaal. Voor wie het 
interessant lijkt; bedenk wel, het is maar 
een theorie. Denk je iets eraan te kunnen 
hebben, gebruik dan de gedachte achter de 
formule. Vind je het niks, zoek dan rustig 
verder naar wat anders, want er is genoeg.

Fokke Rosier

HeT FeNOMeeN BRAINSTORM
Niet alleen Belgische wetenschappers hebben een mening over 
veel van die gangbare en gevolgde theorieën. De Groningse 
hoogleraar Bernard Nijstad, die gespecialiseerd is in creativiteit 
en besluitvaardigheid in organisaties, heeft zo zijn bedenkin-
gen bij de waarde van door velen aangehangen en toegepaste 
methodieken. “Vraag die consultants of hun methode wel is 
uitgetest met een controlegroep. Als ze dan glazig beginnen te 
kijken: weg ermee, niet inhuren.” Als voorbeeld van hoe een 
theorie door de mand kan vallen, deed hij een eenvoudig onder-
zoek naar het fenomeen brainstorm.
In zijn laboratorium verzamelde hij teams die op de traditionele 
manier gingen brainstormen door tien minuten lang aan een 
tafel ideeën naar elkaar te roepen. En aan de andere kant waren 

er ook teams die zwijgend hun ideeën op papier schreven en 
vervolgens die papiertjes willekeurig aan elkaar doorgaven om 
daarmee de ander te inspireren. Wat bleek uit zijn onderzoek 
en ook uit vergelijkbaar onderzoek in de Verenigde Staten? De 
methode met de papiertjes leverde twee keer zoveel ideeën op 
als de traditionele brainstorm en daarbij ook nog eens twee 
keer zoveel goede ideeën. Dit onderzoek leverde daarbij een 
belangrijke bijvangst op. De methode met de papiertjes levert 
ook nog eens op, mits je elkaars handschrift niet kent, dat de 
herkomst van het opgeschreven idee anoniem is. Daarmee 
wordt het idee van de directeur net zo objectief beschouwd als 
dat van de stagiair.

GeeN GARANTIe OP SUCCeS
Ben Tiggelaar, onder meer bekend van ‘MBA in één dag’, vindt 
dat labresultaten sowieso niet breed toepasbaar zijn in de prak-
tijk. Organisaties verschillen zoveel van elkaar. Hij geeft aan dat 
wetenschappelijke onderzoekers hun eigen wetenschappelijke 
successen niet eens doorvoeren binnen de eigen organisatie. 
Tiggelaar stelt dat een bepaalde ingreep bij het ene bedrijf heel 
succesvol kan zijn, maar dat dit geen enkele garantie op succes 
betekent voor dezelfde werkwijze binnen een ander instelling. 
En wat binnen het bedrijf misschien heel goed werkt, haalt in de 
thuissituatie helemaal niets uit.

‘Zodra die inspirerende goeroe 
verdwenen is, sta je er weer  

helemaal zelf voor’



Het is belangrijk dat scholen zich – naast 
het schoolse leren – nadrukkelijker rich-
ten op sociaal-emotioneel leren (SEL). 
Door SEL leer je omgaan met jezelf en 
de ander. Leerlingen die hun emoties 
begrijpen en zich kunnen inleven in de 
ander, zijn minder snel geneigd anderen 
te kwetsen. Wanneer kinderen leren 
conflicten op te lossen en op hun eigen 
gedrag te reflecteren, kunnen zij beter re-
laties onderhouden. Hierdoor werkt SEL 
preventief: het helpt mee bij het creëren 
van een positieve, veilige sfeer op school.
Dit boek voor het primair onderwijs be-
staat uit drie delen. In het eerste deel legt 
Van Overveld de basis. In het tweede deel 
komen vijf competenties uitgebreid aan 
bod. Deel drie richt zich op de leraren. 
Van Overveld geeft handvatten voor het 
selecteren, implementeren en borgen van 
een programma voor SEL. Als extra heeft 
hij een minicursus ‘SEL voor school-
teams’ ontwikkeld aan de hand waarvan 
schoolteams zichzelf kunnen professio-
naliseren op het terrein van SEL.

SeL
Kees van Overveld
ISBN: 9789491806926
Uitgeverij Pica 
€ 19,95

De roep om het onderwijsveld meer 
ruimte te geven voor eigen onderwijs-
ontwikkeling klinkt steeds luider. Om die 
ruimte te benutten is creatief en pro-
bleemoplossend denken cruciaal, zodat 
je loskomt van vastgeroeste patronen en 
standpunten. Maar hoe doe je dat? En hoe 
geef je daaraan leiding?
Het gaat hierbij om het nemen van een 
bewust besluit, waarbij voor de hand 
liggende mogelijkheden (voorlopig) opzij 
worden gelegd, om op zoek te gaan naar 
mogelijkheden die buiten het bekende 
liggen. Weg van die rotonde dus.
In het eerste deel van dit boek kijken we 
naar de omgeving en randvoorwaarden, 
waarin de ontwikkeling plaatsvindt. In 
deel twee ga je aan de slag. We doorlopen 
de vier fases die nodig zijn om met ge-
bruik van je creatieve denkkracht te ko-
men van een groots verlangen naar acties 
met impact. Door de kleine opdrachten 
en voorbeelden ontdek je welke mogelijk-
heden deze vaardigheid je brengt en kun 
je deze meteen in de praktijk toepassen.

HOe KOMeN We VAN Deze ROTONDe?
Erna Reiken, Sigrid Loenen 
ISBN: 9789491806834
Uitgeverij Pica
€ 25,00

Co-teaching is brandend actueel na de 
invoering van de Wet op passend onder-
wijs in Nederland en het M-decreet in 
Vlaanderen. ‘Meer handen in de klas’ is 
een effectieve strategie om beter om te 
gaan met de steeds toenemende diver-
siteit in de klas en een meer inclusieve 
leeromgeving te creëren.
Centraal in dit boek staan twaalf unieke 
portretten van krachtige co-teaching 
teams. Het zijn goede praktijkvoorbeel-
den van teams uit het basis/lager onder-
wijs en het voortgezet/secundair onder-
wijs. In het boek staan zowel ervaringen 
van beginnende als ervaren co-teachers 
beschreven. We leren wat voor hen goed 
samenwerken en goed lesgeven is.
Het boek ‘Samen lesgeven’ geeft hand-
vatten voor het nadenken over en vorm-
geven van de eigen co-teaching prak-
tijk. Daarnaast biedt het een kijk in de 
dagelijkse praktijk van co-teachers en de 
literatuur. Een praktijk waarin het samen 
lesgeven inspireert om zowel leerlingen 
als leraren in hun kracht te zetten.

SAMeN LeSGeVeN
Dian Fluijt, Elke Struyf en Cok Bakker
ISBN: 9789463370332
Pelckmans Pro
€ 26,50

boeken
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oe bewandelen we die hobbelige weg van voornemen 
naar verandering zo goed mogelijk? Verus beziet ver-
andertrajecten vanuit de zes v’s, die voortkomen uit de 

drijfveren van mensen. In dit artikel geven we aan hoe die zes v’s 
degenen met goede voornemens kunnen helpen bij het realise-
ren ervan en degenen die met de voornemens geconfronteerd 
worden met het omgaan ermee. Met andere woorden: samen op 
weg naar een mooi jaar met waardevolle en duurzame verande-
ringen in plaats van louter vage voornemens die verdampen in 
de hectiek van alle dag.

1. Tegen onrust – Verstilling
We kennen ze allemaal wel (en soms komen we ze zelfs in de 
spiegel tegen): mensen die overlopen van goede ideeën. Het ene 
goede idee is nog niet gedeeld of er komt alweer een andere 
opborrelen. Hoewel dat enorm inspirerend kan zijn, wil het in 
de omgeving nog wel eens leiden tot onrust. Dat is niet zo gek, 
veel te vaak vergeten we te waarderen wat we hebben en waar 
we staan in het leven. We willen continu vooruit, terwijl er al een 
hele wereld aan onze voeten ligt. Daarom beginnen we, wanneer 
we een voornemen voelen opkomen, met verstillen. We kijken 

om ons heen wat we hebben, we beschouwen en aanvaarden. 
Daarmee creëren we rust, zodat we onbevangen aan de slag 
kunnen met ons voornemen.

2. Tegen onpersoonlijkheid – Verbinding
Soms heb je gewoon een enorm goed idee. Sterker nog: het is 
gewoonweg zonde om al te lang erover te praten, je zet het idee 
alvast op papier en begint direct met de uitvoering. Dat kan nog 
wel eens tot meewarige gezichten leiden om je heen. Waarom 

is Peter nu hiermee bezig? Wat is de 
achtergrond van het idee? Waarom moet 
ik hierin meegaan? De remedie hiertegen 
is verbinding. Hoe goed een idee ook is, 
vergeet niet andere mensen erbij te be-
trekken; dan weet iedereen ook waarover 
het gaat. Echte verbinding ontstaat na de 
verstilling, vanuit een zekere rust en zelf-
bewustzijn in contact treden. Empathisch 
luisteren, respecteren en aanvaarden wat 
de ander zegt over dat goede idee. Eerst 
de ander begrijpen om vervolgens te 
bezien hoe je zo dicht mogelijk bij elkaar 
kunt komen. Op deze wijze verdwijnt de 
kern van het idee niet onder tafel.

3. Tegen tunnelvisie – Verwondering
Zelfs al heb je mensen meegenomen met 
je idee, soms begint een idee al van zich-
zelf te leven. We lijken soms nauwelijks 
in staat onze vooroordelen, ingesleten 
meningen en routines van waaruit we 
zaken aanpakken uit te schakelen en alle 
opties dezelfde serieuze, positieve aan-
dacht te geven. De Benedictijner mon-
niken weten wel beter: hun kerkvader 
schrijft ze voor dat ze alles met eenzelfde 
aandacht moeten doen. Of het nu koffie
zetten is, een lied zingen of het schrijven 
van een moeilijk essay. Het lijkt enorm 
moeilijk, maar als je eenmaal ermee 
begint, zul je zien wat voor een wereld 
van verwondering en mogelijkheden er 
voor je opengaat. Laat je verrassen door 
je oordeel op te schorten, zaken bewust 
om te draaien, out-of-the-box te denken 
en te aanschouwen. Een houding waarbij 
er werkelijke interesse is om te zien wat 
er feitelijk speelt bij het realiseren van 
onze voornemens.

4. Tegen abstractie – Verhelderen
Hoeveel mensen willen niet ‘met mensen 
werken’? Hoeveel mensen willen niet 
‘een goede sfeer in het team’? Hoeveel 
mensen proberen niet ‘het kind centraal 
te stellen’? Al deze uitspraken hebben 
één voordeel: ze kennen geen tegenstan-
ders. Maar tegelijkertijd sterven de am-
bities erachter vaak in schoonheid. Dat 

Nu het nieuwe jaar begonnen is, komen we ze overal tegen: goede 
voornemens. Heeft u ze niet zelf gemaakt, dan vertellen uw collega’s, 
familieleden of vrienden ongetwijfeld erover. en daarmee is ook niks 
mis. Wie leiding geeft, weet dat de perfecte wereld niet bestaat en 
probeert met de talenten die hem gegeven zijn mooie veranderingen 
tot stand te brengen. Toch zijn er een heleboel valkuilen op de weg 
van voornemen naar verandering. Als adviseurs bij Verus komen we 
die valkuilen niet alleen bij het begin van het nieuwe jaar tegen.

Goede voornemens voor   een goede verandering

 ‘elkaar aanspreken, grenzen  
aangeven en volharden maakt dat  

verandering slaagt’

H
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komt omdat we – omdat het nu eenmaal 
zulke mooie woorden zijn – te weinig 
duidelijkheid en helderheid verschaffen. 
Het grote goed is dus om onze voorne-
mens niet alleen te overwegen, te delen 
en kritisch te beschouwen, maar ook ze 
zo helder mogelijk te maken voor onszelf 
en de mensen om ons heen. Maak zaken 
transparant en verdiep feiten als dat 
nodig is. Dat kan wanneer je in de vorige 
stappen echt contact hebt gemaakt met 
de ander. Zonder contact vindt de ander 
deze vragen al snel te bot.

5. Tegen het uit het oog verliezen van de 
praktijk van alledag – Veranderen
Brainstormsessies organiseren, notities 
schrijven en twitteren over wat je doet: 
het is allemaal prachtig en voor sommige 
mensen ook nog leuk om te doen. Maar 
de echte manier om van je voornemen 
een verandering te maken, is door het 
echt te gaan doen. Niet als een kip zon-
der kop, niet zonder anderen te betrek-
ken, niet zonder onbevooroordeeld te 
zijn geweest en niet zonder de gewenste 
helderheid, maar heb je al die zaken 
eenmaal bereikt: dan mag het verande-
ren ook echt beginnen. Dat betekent niet 
dat alles anders moet. Wat goed is, laten 
we niet los, maar integreren we in het 
‘nieuwe’.

6. Tegen de vluchtigheid – Verankering
Veel mensen denken dat het na het doen 
ook echt gedaan is. En vaak gebeurt dat 
dan ook. We zijn tevreden over wat we 
bereikt hebben en gaan weer ‘gewoon’ 
verder. Terug naar de orde van de dag. 
Door naar 31 december wanneer we 
weer eens dezelfde voornemens kunnen 
maken als het jaar daarvoor. Daarom is 
het goed om echt lessen te trekken van 
veranderingen en de veranderingen con-
tinu weer onder de aandacht te brengen 
van je organisatie. Dat kost soms moeite 
en kan zelfs vermoeiend zijn. Maar 
niets is zo vervelend als in 2018 weer 
op dezelfde plek beginnen, waar je al 
eens begonnen bent. Elkaar aanspreken, 

grenzen aangeven en volharden maakt dat verandering slaagt. 
Er wordt geborgd en de ontstane nieuwe rituelen en tradities 
worden verankerd in het ‘oude’. Dit creëert stabiliteit.

7. Tegen nieuwe onrust – Opnieuw verstilling
Zo zijn we in een jaar tijd van voornemen naar verandering 
gegaan. We hebben onrust, onpersoonlijkheid, tunnelvisie, 
abstractie, voorbijlopen aan de dagelijkse praktijk en vluchtig-
heid voorkomen. En dan? Dan is het tijd om onze zegeningen 
te tellen. Niet alleen wanneer we een voornemen realiseren, 
maar elke dag weer. Omdat er iedere dag weer iets is om 
dankbaar voor te zijn, iets dat ons helpt in het bereiken van onze 
voornemens, of de wereld die erachter schuil gaat. Daarmee 
is de cirkel rond, onze voornemens zijn niet zomaar in de lucht 
gaan zweven, maar zijn geland. We doen onze ogen open en 
zijn dankbaar, want morgen komt er heus wel weer een nieuw 
voornemen om de hoek kijken. Niet eerder dan dat het vorige 
voornemen echt tot onze traditie is gaan behoren.

Carla Rhebergen, Mark Buck 
Adviseurs governance, cultuur en organisatie Verus

Goede voornemens voor   een goede verandering
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wordt de bekostiging vastgesteld, verant-
woording legt het bevoegd gezag af in het 
jaarverslag. Van belang is dat het aantal 
leerlingen in de aanvraag overeenkomt 
met de registratie in Bron (nieuwkomers 
in D1 of D2). 
De aanvullende bekostiging bedraagt:
• a. 2.750 euro per kwartaal per nieuwko-
mer die na 1 oktober 2015 in Nederland is.
• b. 1.025 euro per kwartaal per nieuwko-
mer die voor 1 oktober 2015, maar korter 
dan twee jaar in Nederland is.
De aanvullende bekostiging bedraagt 
16.000 euro per school. 

TWeeDe jAAR - PO eN VO
Vanaf januari 2017 is met terugwerkende 
kracht ook mogelijk om bekostiging 
aan te vragen voor het tweede jaar dat 
nieuwkomers in Nederland zijn. Deze 
bekostiging kan ook per kwartaal worden 
aangevraagd en geldt voor kinderen die 
op eerste dag van het kwartaal inge-
schreven staan en langer dan één jaar, 
maar korter dan twee jaar in Nederland 
verblijven. Er is geen minimum aantal 
leerlingen nodig om deze bekostiging te 
kunnen aanvragen.
Het totaalbedrag op jaarbasis is gelijk 
aan het bedrag dat de school krijgt voor 
leerlingen met een gewicht van 1,2. Voor 
asielzoekerskinderen die een leerling-
gewicht van 1,2 hebben, kan een school 
geen bekostiging aanvragen. Voor een 
leerling zonder leerlinggewicht (0,0) 
ontvangt de school 3000 euro, en bij een 
gewicht van 0,3 2.400 euro. Kijk voor 
meer informatie op www.cnvs.nl.

Katalin de Kleuver
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs

PRIMAIR ONDeRWIjS
Het bevoegd gezag waar de eerste opvang in het onderwijs 
wordt verzorgd voor tenminste vier of meer asielzoekers en/of 
vreemdelingen, die minder dan één jaar in Nederland zijn, kan 
bekostiging aanvragen voor personeel en materiële instandhou-
ding. Deze aanvraag kan worden ingediend via www.duo.nl.

Als de aanvragende school voor het eerst onderwijs aan deze 
doelgroep(en) verzorgt, komt een school in aanmerking voor een 
eenmalige aanvulling van 10.703 euro. De beschikking ontvangt 
de school binnen vier maanden na de aanvraag. De hoogte van 
het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen dat asiel-
zoeker is of overige vreemdeling op de peildatum en het aantal 
leerlingen dat asielzoeker is op 1 oktober van het voorgaande 
schooljaar. Voor speciale basisscholen gelden dezelfde peildata 
en ontvangt het bevoegd gezag 2.716,98 euro per ingeschreven 
vreemdeling voor personeel en 81,92 euro voor materieel. Dit 
wordt vermenigvuldigd met 3/12. 

VOORTGezeT ONDeRWIjS
De nieuwe regeling aanvullende bekostiging eerste opvang 
nieuwkomers was niet op tijd klaar, waardoor voor de peildatum 
1 oktober 2016 nog de regeling maatwerkbekostiging gold. Vanaf 
1 januari 2017 geldt de nieuwe regeling. De peildata zijn   
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober voor dit kalenderjaar. Bin-
nen twee weken na de peildatum moet het bevoegd gezag de 
bekostiging aanvragen bij DUO. In de maand hierop volgend 

Bijzondere bekostiging 
voor asielzoekers en 
vreemdelingen
Hoe zit het met de bekostiging van het onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen in het primair en voortgezet onderwijs? We 
zetten de ins en de outs van de bijzondere bekostiging op een rij.

Peildatum Periode waarvoor bekostiging geldt Aanvragen tot

1e schooldag Augustus t/m oktober 30 oktober

1 november November t/m januari 29 februari

1 februari Februari t/m april 28 februari
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ls ik schoolleiders vraag of hun samenwerking met 
ouders gelijkwaardig is, antwoorden sommigen ontken-
nend. Deels uit onmacht (we willen wel, maar het lukt 

ons niet), deels vanuit een bewuste keus (de school draagt de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs en ouders mogen wel 
meepraten, maar niet meebeslissen). Maar de meeste school-
leiders die ik deze vraag stel, zien hun samenwerking met 
ouders heel vanzelfsprekend als gelijkwaardig. Ze weten dat het 
belangrijk is en twijfelen er niet aan dat ze gelijkwaardig met 
ouders omgaan. Toch heb ik daarbij soms mijn twijfels.
Wat is gelijkwaardig samenwerken? Het gaat niet zozeer over 
evenveel zeggenschap hebben, want de school heeft de eind-
verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ouders hebben 
de uiteindelijke zeggenschap over het kind. Ik kijk of de school 
en de ouders beiden vanuit autonomie handelen en of er een 
goede balans is tussen respect voor zichzelf en respect voor de 
ander. Er is dan geen sprake van een onderdanige of superieure 
houding van een van beiden en er is een wens om er samen uit 
te komen, zonder een machtpositie te hoeven innemen.

BeLeMMeRING GeLIjKWAARDIGHeID
Mijn indruk is dat er meestal niet gelijkwaardig wordt samenge-
werkt. De samenwerking speelt zich af rond het schoolgebeuren, 
waarbij de school de primaire verantwoordelijkheid draagt. Van 
scholen wordt er, als professionals, een regiefunctie verwacht, 
en daarom nemen zij vaak gemakkelijk de leiding in de samen-
werking. Dit kan soms doorschieten naar een enigszins auto-
ritaire houding, waarbij er weinig oog is voor de belangen van 
ouders en voor hun waarde volle inzichten. Scholen nemen dan 
te gemakkelijk eenzijdig beslissingen, waarmee het draagvlak 
onder de ouders vermindert. Als het gedrag van ouders hun niet 
bevalt, leggen ze ouders hun grenzen op, zonder echt in gesprek 
te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Je ziet dan dat ou-
ders wel tegensputteren, maar niet het vanzelfsprekende gevoel 
hebben dat ze een gelijkwaardige positie horen te hebben en de 
school ook zouden kunnen begrenzen in het te autoritaire gedrag.

Scholen nemen overigens zeker niet 
altijd een bovenpositie in. Wanneer ze erg 
hun best doen om goed met ouders om 
te gaan, en hen als klant beschouwen die 
tevreden gehouden moet worden, komen 
ze in een ondergeschikte positie terecht. 
Hiermee roepen ze het over zichzelf 
af dat ouders zich dominant en eisend 
opstellen.
Een andere belemmering voor gelijk-
waardigheid is een verschil in professi-
onaliteit. Laag opgeleide of anderstalige 
ouders kunnen enorm opkijken tegen 
school. Hun gedrag is soms passief, 
omdat ze niet het gevoel hebben iets te 
kunnen bijdragen aan de schoolontwik-
keling van hun kind. Anderzijds zijn er 
ook ouders die hoger opgeleid zijn dan  

Ouderbetrokkenheid is goed voor de ontwikkeling van het kind; daar wordt 
tegenwoordig in het algemeen vanuit gegaan. De mate van ouderbetrokkenheid zal 
toenemen naarmate scholen beter in staat zijn gelijkwaardig met ouders samen te 
werken. Harriet Marseille is gespecialiseerd in het thema ‘Ouderbetrokkenheid’.

Gelijkwaardig met  
ouders samenwerken is 
niet zo vanzelfsprekend

A
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van een ondergeschikte, afhankelijke 
positie van een van beiden. Autonomie 
betekent dat je op eigen benen staat. 
Het betekent niet dat er geen onderlinge 
afhankelijkheid is. Zoals Stephen R. Covey 
zo mooi aangeeft in ‘De zeven eigen-
schappen van effectief leiderschap’ is er 
een groei mogelijk van afhankelijkheid 
via onafhankelijkheid naar wederzijdse 
afhankelijkheid. De samenwerking tussen 
school en ouders is gebaat bij het goed 
kunnen vormgeven van deze wederzijdse 
afhankelijkheid.

GReNSOVeRSCHRIjDING
Kan er in zo’n samenwerkingsrelatie 
sprake zijn van grensoverschrijdend 
gedrag? En mag je je grenzen duidelijk 
maken? Grensoverschrijding kan altijd 
plaatsvinden, hoe goed je ook met elkaar 
omgaat. En het aangeven van je grens 
hoeft de gelijkwaardigheid niet aan te 
tasten. Sterker nog, ik denk dat er geen 
gelijkwaardige relatie mogelijk is, als 
we er over en weer niet duidelijk over 
zijn waar onze grenzen liggen. Wanneer 
grenzen op een duidelijke en respect-
volle manier worden aangegeven, zal de 
samenwerkingspartner rekening ermee 

de leraren en die het veel beter denken te weten dan zij. Die 
ouders willen zich nog wel eens met enige arrogantie boven de 
school positioneren.
Tenslotte zie ik scholen soms doorschieten in een rol als helper 
of ‘redder’ van ouders. Daar waar ouders niet goed in staat 

lijken de door school gewenste rol (bijvoorbeeld in het thuis 
helpen van de kinderen met schoolwerk) te vervullen, biedt de 
school allerlei cursussen aan, bijvoorbeeld op het gebied van 
taal of opvoedondersteuning. Op zich is er niets mis met het 
helpen van de ander, maar wanneer je de ander als zwak ziet, 
bevestig je met je hulp vooral je eigen superieure positie en be-
reik je geen gelijkwaardigheid. Wanneer je met je hulp probeert 
om de ander voor je karretje te spannen, ben je aan het mani-
puleren.

AUTONOMIe
In een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, waarin beide 
samenwerkingspartners autonoom handelen, is er geen sprake 

‘dit kan doorschieten naar een enigszins 
autoritaire houding, waarbij weinig oog 

is voor belangen van ouders’



33februari 2017

willen houden. Het niet aangeven van 
grenzen, zogenaamd omwille van de 
goede relatie, is in feite handelen vanuit 
angst en daarbij is de samenwerking niet 
gebaat. Grenzen aangeven is dus prima. 
Maar hoe doe je dat, met behoud van re-
latie? Helaas gebeurt het meestal niet op 
constructieve wijze. Wanneer er sprake 
is van dwang (machtpositie) en van het 
veroordelen van de ander, waarbij met 
stemverheffing wordt gesproken, wordt 
de relatie op de proef gesteld. Wie op 
constructieve wijze een grens aangeeft, 
handelt vanuit zelfrespect én respect 
voor de ander, en laat de ander dat ook 
merken.

DANS
In mijn boek ‘Schoolleider aan zet in 
ouderbetrokkenheid. Met ambitie en 
lef naar een nieuwe regie’ (Bazalt 2016) 
beschrijf ik uitgebreid de dynamiek tus-
sen de school en de ouders. Ik beschouw 
de samenwerking tussen de school en 
de ouders als een dans: er is permanent 
beweging en telkens weer verschuift 
de balans. Samen dansen kan zeer veel 
voldoening en vervulling geven, maar het 
is soms ook behoorlijk uitdagend. Om 

goed met ouders samen te werken, is een grote dosis persoon-
lijk leiderschap vereist, waarmee je telkens kunt bijsturen als je 
uit de maat dreigt te raken. Het is niet een kwestie van simpel-
weg het inzetten van een activiteit of een vaardigheid, waardoor 
ouderbetrokkenheid een succes wordt. De instrumentele weg 
loopt altijd dood als de onderliggende houding niet klopt. Dan is 
het een trucje geworden, dat niet meer werkt.
We moeten leren omgaan met onszelf, als we in een impasse 
zijn gekomen. Wanneer vertrouwen is doorgeschoten naar 
blind vertrouwen; empathie naar grenzeloosheid; een open, 
kwetsbare opstelling naar zieligheid; of wanneer verantwoorde-
lijkheid nemen blijkt te zijn uitgemond in het de ander ontne-
men van (mede)verantwoordelijkheid. Van schoolleiders mag 
verwacht worden dat zij met persoonlijk leiderschap in staat zijn 
een gezonde schoolcultuur te realiseren, waarbij ouders zich 
uitgenodigd voelen (en niet gemanipuleerd) om constructief en 
gelijkwaardig met school samen te werken.

Harriet Marseille

Harriet Marseille verzorgt vanuit Ouderbetrokkenheid-
PLUS workshops en masterclasses over een nieuwe regie 
in ouderbetrokkenheid, vanuit persoonlijk leiderschap. ze 
verzorgt coachingtrajecten en training op het gebied van 
de thema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan 
tot de omgeving’ uit het Schoolleidersregister. In maart 
start de eerstvolgende vijfdaagse training in Kasteel Oud 
Poelgeest in Oegstgeest. Kijk voor meer informatie op  
ouderbetrokkenheidplus.nl of neem contact op via  
harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl.



een gedrag gedwongen, dat voldoet aan 
checklijstjes en competentieprofielen. 
Maar waar blijft dan hun unieke zelf?

“Bent u er nog”, hoor ik aan de overkant 
van de tafel iemand roepen.
“Ja, ik dacht even na”, antwoord ik zacht.
“Mooi, dat is het beste begin. Zelf naden-
ken. Wat zou u zelf willen”, vraagt de man 
als een soort therapeut.

Ik weet het wel. Ik weet heel goed wat 
ik zou willen. Maar er zijn zoveel andere 
dingen, die me beletten datgene te doen 
wat ik goed acht voor de kinderen. Ik pas 
me aan. Ik conformeer me. Ik plooi me 
en ik vorm en boetseer me, totdat ik alle 
voetangels, klemmen, zandbanken en 
rotspunten heb ontweken. Van mijn pas-
sie en het unieke van mijzelf is dan weinig 
meer over.

“Dank u wel”, zeg ik een kwartier later. 
“U heeft me een geweldig advies gege-
ven.” Nog voor hij begint over het maken 
van een plan van aanpak sta ik buiten. Ik 
ruik de lente die eraan komt. Ik voel mijn 
bloed bruisen. Ik ga voor mezelf en mijn 
passie. Wat er ook van moge komen.

“Ieder kind uniek?” Het vraagteken achter de door mij geuite 
slogan kon niet groter. De man van het marketingbureau, waar 
ik als directeur te rade ga, zet daarnaast ook nog grote ogen op. 
“Dat is uw mission statement?” Hij schudt zijn hoofd. “Nee, het 
is logisch dat u daarmee geen leerlingen trekt.” Hij buigt voor-
over alsof hij mij fluisterend een geheim wil vertellen. “Uniek is 
niets in deze wereld en als ik het goed begrepen heb, staat bij 
bijna alle scholen in Nederland deze kreet ergens in hun PR, 
dus het is een uitgekauwde en nutteloze slagzin. Een slagzin 
zonder slagkracht, meneer.” Ik krijg een beetje een vervelend 
gevoel. De stap naar een marketingbureau was al een hele 
grote, maar deze benadering doet mijn vertrouwen geen goed.

“Kijk, als u meer leerlingen wilt trekken, zult u uit een ander 
vaatje moeten tappen. De zoekende ouders horen overal, op 
alle scholen waar ze heen gaan, hetzelfde verhaal.” Hij schuift 
met zijn stoel achteruit. “Ze horen: uw kind is uniek. We gaan 
voor uw kind. We gaan de talenten van uw kind ontwikkelen. 
Uw kind krijgt aandacht en speciale begeleiding als dat nodig 
is.” Hij wacht even en laat de woorden tot mij doordringen. “De 
cruciale vraag is, kunt u dit waarmaken?”
De stilte die volgt, geeft eigenlijk het antwoord al. Ik moet 
bekennen dat met alle toetsen en testen en alle van bovenaf 
opgelegde ‘moetjes en wetjes’ dat lastig is. De druk van contro-
lerende managers en inspecties maakt het nog lastiger. Van het 
unieke van ieder kind is niet zoveel overgebleven. Een kind dat 
uniek is, moet zich snel voegen in het regiem van statistieken 
en zorgprofielen. Eigenlijk is het gemiddelde kind het meest 
unieke kind dat er is. Leerkrachten idem dito. Ook zij worden in 

Uniek

door Chris Lindhout

column
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korte berichten

VerschijningsdataDirect 2017 

Direct 2  8 april
Direct 3 20 mei
Direct 4 1 juli

Direct 5 23 september
Direct 6 25 november

Onvergelijkbaar
In de natuur hebben alle dingen
hun vaste plaats en vaste stek.

Geen boom, geen berg, geen zandkorrel
staat op de verkeerde plek.

Geen tak, zo krom, is overbodig,
geen paddenstoel groeit er zomaar.

Geen wolk, geen windvlaag en geen grasspriet
is nutteloos en vreemd en raar.

De natuur, die geeft geen cijfers,
zegt niet dat alles beter moet.

Meet niet en zal ook nooit vergelijken,
zoals een mens dat meestal doet.

Daarom is ook elk mens en kind
onvergelijkbaar met elkaar.
Dus laten we het unieke zien
in ieder woord en elk gebaar.

In elke oogopslag en glimlach.
In elke welgemeende daad.

Elkaar in ongelijkheid te ontmoeten,
maakt dat je samen verder gaat.

Chris Lindhout

Gedicht
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

6november 2016, 9e jaargang

Schoolleidersregister voor de toekomstExcellente schoolleider centraalVerzuim: beter voorkomen dan genezen
De ins en outs van het vervangingsbeleid

VakblaD Voor SchoollEiDErS

Schoolleiders maken het verschil

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

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

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



Samen voor goed onderwijs

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

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

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

Ontvang een cadeaubon t.w.v. ¤25,-

Jouw werk,  
hun toekomst.  

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


