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Beste collega’s,
 
Wat denkt ú als u het woord ‘excellent’ hoort? Bestuurslid Yvonne Vaes komt tot de 
uitspraak: “Nooit gedacht dat ik tijdens of na het Dekker-tijdperk nog eens zou zeggen: 
‘ik ga voor excellent’.”
In deze uitgave van Direct treft u een artikel aan over kansrijke medezeggenschap en de 
rubriek Vraag en Antwoord behandelt de vakantieregeling in relatie tot de veertigurige 
werkweek.
Verder is er aandacht voor de werkdruk bij leidinggevenden, Frank beschrijft hoe hij de 
verkiezingsweek is doorgekomen, er is weer een boek te winnen en in de serie ‘De jonge 
schoolleider in beeld’ zijn we op bezoek bij Astrid Joziasse in Apeldoorn. En bent u al 
bekend met ‘vertraagde besluitvorming’?
 
Bedankt voor de reacties die we op de vorige uitgave van Direct hebben ontvangen. We 
nodigen u van harte uit om mee te doen. Mail uw input, idee of reactie naar de redactie 
van Direct via redactie@cnvs.nl.
 
Namens de redactie,
 
Rijk van Ommeren

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

Hoofdredactie: Rijk van Ommeren
Redactie: Martin de Kock, Fokke Rosier,  
Chris Lindhout 
Eindredactie: Froukje Meerman
Voor contact: redactie@cnvs.nl

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

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

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

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

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

Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. 
Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen op Direct. De kosten 
zijn € 34,50 per jaar voor zes nummers. Hiervoor 
is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een 
lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending 
van het blad inbegrepen.
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Goed idee voor het 
lerarentekort in uw regio?  
Vraag een tegemoet - 
koming aan!

Heeft u een goed idee om het aantal 
toekomstige leerkrachten te ver-
groten of hun kwaliteit te verbete-
ren? Of wilt u de organisatie van de 
aanpak van het groeiend leraren-
tekort veranderen en bijvoorbeeld 
nieuwe doelgroepen werven? Dan 
kunt u tot 1 juni maximaal 50 pro-
cent cofinanciering aanvragen bij 
het Arbeidsmarktplatform PO. Een 
voorwaarde is dat het een idee van 
samenwerkende schoolbesturen en 
een of meerdere pabo’s samen is. 
Alle informatie over de bedoeling 
van de tegemoetkoming, de voor-
waarden en het aanvragen, staat op 
de website van het Arbeidsmarkt-
platform PO.

CNV Onderwijs en de VO-raad hebben 
afgelopen jaar weer onderzoek laten doen 
naar de effectiviteit van de lente en zomer-
scholen op zittenblijven. Ook het proces 
van de lentescholen is onderzocht. Het 
blijkt dat de meeste leerlingen na deelna-
me alsnog overgaan. In hoeverre dit alleen 
aan deze interventie is te danken, blijft nog 
wat onduidelijk, doordat selectiecriteria en 
uitvoering onderling nogal verschillen. Wel 
valt op dat alle betrokkenen tevreden zijn 
over de lente- en zomerscholen.
Op verzoek van scholen die een lente-

school gaan organiseren, heeft de VO-raad 
bij de minister om een wijziging van de 
regeling gevraagd. De lenteschool moest 
aanvankelijk vallen in de centraal af-
gesproken meivakantieweek, maar in deze 
week kunnen geen drie aaneengesloten 
dagen worden besteed aan de lenteschool 
door Koningsdag. Daarom is de subsidie 
nu opengesteld voor de periode van  
17 april tot en met 5 mei. Meer informatie 
over lente- en zomerscholen en over een 
bijeenkomst op 20 april vindt u op  
zomerscholenvo.nl.

De effectiviteit van lente- en zomerscholen

In november heeft het College voor 
de Rechten van de Mens besloten dat 
een Rotterdamse school een man 
discrimineerde door overplaatsing 
naar een groep met oudere kinderen. 
De overplaatsing volgde, nadat ouders 
hadden geklaagd over fysiek contact 
van de man met de kinderen. Het 
bestuur mailde nog naar de man dat 
“(de directeur) als geen ander weet 
hoe kwetsbaar een man is die werkt 
met kinderen en dat het daarom van 
belang is je extra bewust te zijn van 

deze kwetsbaarheid in relatie tot 
de vooroordelen in de maatschap-
pij. (…)” Hoewel de school op zich 
niet onredelijk handelde, kon niet 
worden uitgesloten dat er verboden 
onderscheid op grond van geslacht 
is gemaakt. De school had meer on-
derzoek moeten doen naar de feiten 
door onder andere de toepassing van 
hoor en wederhoor. Belangrijk is dat 
de Wet gelijke behandeling ook geldt 
als er geen arbeidsrelatie, maar een 
gezagsrelatie is.

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) biedt 
leraren in het po en vo sinds oktober 2015 
de mogelijkheid het onderwijs te verbete-
ren door middel van eigen vernieuwende 
ideeën. Binnenkort start de jury met het 
selecteren van deelnemers uit de aan-
meldingen voor de vijfde groep leraren 
die gaat deelnemen aan het LOF. Dit 
fonds is bedoelt voor leraren die van be-
tekenis (willen) zijn voor de ontwikkeling 
van het onderwijs, hun team, de school of 
zelfs voor meerdere scholen. Met subsi-
die van het LOF kunnen leraren zichzelf 
en hun collega’s uitroosteren voor onder-
zoek en om te kunnen deelnemen aan 

dit netwerk van leraren in ontwikkeling. 
Aanmelden kan dit schooljaar nog tot  
18 april. De jury behandelt de aanvragen 
op volgorde van binnenkomst. 

ONDErWijS PiONiErS MBO
Ook leraren in het mbo krijgen de kans 
om met behulp van budget en begeleiding 
aan de slag te gaan met een goed idee 
voor (beter) onderwijs bij het programma 
Onderwijs Pioniers MBO. Dit valt onder 
een andere subsidieregeling. Aanmelden 
kan tot 18 april. Meer info over beide 
subsidies vindt u op de website van de 
onderwijscoöperatie. 

Wet gelijke behandeling ook in gezagsrelatie

Het LerarenOntwikkelFonds



Schoolleiders in het primair onderwijs 
die een masteropleiding willen vol-
gen, kunnen binnenkort in aanmerking 
komen voor subsidie om studieverlof 
op te nemen. De schoolleider bepaalt in 
overleg met het bestuur welke master-
opleiding hij gaat volgen. Het bevoegd 
gezag ontvangt op grond van de subsi-
dieregeling een tegemoetkoming in de 
vervangingskosten van de schoolleider. 
De subsidieregeling is omstreeks 1 april 
2017 gepubliceerd in de Staatscourant. 
De subsidie kan worden aangevraagd van 
1 april tot en met 15 oktober 2017 via een 
digitaal formulier op de website van de 
Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen 
(DUS-i). Aanvragen worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst. De hoogte 
van het subsidieplafond wordt jaarlijks 
gepubliceerd.

Geld voor 
vervanging 
directeuren

“We zijn blij met de aandacht voor de 
salarissen van leraren in het basis-
onderwijs. Een goede ontwikkeling, 
die zeker onze aandacht krijgt en 
verdient”, zegt Loek Schueler over het 
initiatief PO in actie op Facebook. Inzet 
van de actie: hogere salarissen in het 
primair onderwijs en kleinere klassen.
Ook CNV Schoolleiders is blij met het 
signaal van PO in actie. Schoolleiders 
maken zich zorgen om de enorme 
werkdruk voor alle leden in het onder-
wijs en de achterblijvende beloning. 
Dagelijks merken schoolleiders hoe 
het is om zonder conciërge of met 
beperkte uren voor de administratieve 
kracht het vele werk te moeten doen. 

Dat leraren zich nu massaal verzame-
len, is een goede eerste stap.
“Een beter salaris is altijd onze inzet 
aan de cao-tafel en zal dat ook de 
komende cao-onderhandelingen weer 
zijn”, benadrukt Schueler. “Maar om 
het mooie vak van leraar aantrekkelijk 
te houden, moet er meer gebeuren. 
Wij pleiten dan ook voor een investe-
ring in meer handen in en rondom de 
klas; dus meer klassenassistenten 
en conciërges. We hebben leraren 
keihard nodig en met een dreigend te-
kort, moeten we er alles aan doen om 
het beroep aantrekkelijk te houden. 
Inspraak van de leraren is daarbij ons 
uitgangspunt.”

‘Blij met aandacht voor salarissen leraren’

In 2018 wordt de centrale eindtoets 
afgenomen in week 16 (17 tot 19 
april), dat is de papieren versie. De 
Digitale adaptieve versie kan op 
schooldagen zowel in week 16 als 
in week 17 worden afgenomen. De 
inhaalperiode is op schooldagen in 
week 17 (23 tot 26 april) en week 19 
tot en met week 21 (7, 9 en 11 mei en 
14 tot en met 25 mei).

Afnameperiode  
Centrale Eindtoets  
2018

In het vmbo zijn sinds het begin van dit 
schooljaar beroepsgerichte profielen in 
de bovenbouw ingevoerd. Dit leidt tot een 
inhoudelijke verandering van het onder-
wijs en heeft tot gevolg dat een deel van 
de bevoegde leraren bijgeschoold moet 
worden. Ook zijn er onbevoegde leraren 
werkzaam in de beroepsgerichte vakken 
of leraren met een pabo-diploma die met 
deze nieuwe regeling hun bevoegdheid 
kunnen halen. De subsidie betreft de 

kosten om te komen tot een bevoegdheid 
voor lesgeven in het vmbo. Er zijn vier 
trajecten die gesubsidieerd worden. Het 
bevoegd gezag kan tot 30 mei 2017 per 
type traject hooguit eenmaal een aan-
vraag indienen bij DUS-I voor meerdere 
docenten tegelijk. Als de subsidie wordt 
aangevraagd na aanvang van de studie, 
wordt het bedrag naar rato van de duur 
van het traject verlaagd. Meer informatie 
vindt u op delerarenbeurs.nl.

Subsidie korte opleidingen vmbo-leraren 2017
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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. 



Yvonne Vaes  bestuurslid CNV Schoolleiders

Onlangs had ik het genoegen om met 
schoolleiders tijdens een studiedag in 
Amersfoort ervaringen te delen over de 
ontwikkeling van Integrale Kindcentra 
(IKC). Het was een zeer gemêleerd gezel-
schap van schoolleiders, variërend in leef-
tijd van begin dertig jaar tot begin zestig 
jaar en afkomstig uit alle windstreken van 
Nederland. Mensen die werken binnen 
grote besturen en mensen die werken met 
één school en één bestuur. Schoolleiders 
die een nieuwe school gebouwd hebben, in 
een bouwproces zitten of die nog wachten 
op nieuwbouw. Heerlijk om de verhalen 
van deze collega’s te horen.
Wat deze mensen verbond, was passie 
en visie. Ik dacht meteen aan de thema-
bijeenkomst van CNV Schoolleiders in 
november 2016, waar Luc Greven vertelde 
over de negen principes van de excellente 
schoolleider. De excellente schoolleider 
laat zich leiden door zijn passie. Passie 
boeit en verbindt. Vanuit deze passie legt 
de schoolleider verbinding met het team 
om regelmatig te kijken waar hun passie 
ligt en te inventariseren of daarvoor vol-
doende ruimte is. Ik merk meteen overlap 
met de Kijkwijzer Strategisch HRM, die 
CNV Schoolleiders in samenwerking met 
de onderwijsacademie tijdens regionale 
bijeenkomsten in het land gaat bespreken. 
Een goede leerkracht werkt met plezier, is 
betrokken, gemotiveerd, is trots op zijn vak 
en het onderwijs en is duurzaam inzetbaar.
Duurzame inzetbaarheid. Er zijn afstu-
deerscripties geschreven over de inhoud 

van dit begrip. Het betekent mijns inziens dat collega’s in hun 
arbeidsomstandigheden over echte realiseerbare mogelijkheden 
en voorwaarden beschikken om met behoud van gezondheid en 
passie te kunnen blijven functioneren. Dit kan alleen als mensen 
de professionele ruimte krijgen om hun werk te kunnen verbinden 
met hun talenten en dit kunnen inzetten voor hun organisatie. Ie-
dere keer als ik dit zie gebeuren, word ik er blij van. Schoolleiders 
zijn de mensen die dit vanuit hun visie van gedeelde verantwoor-
delijkheid moeten faciliteren. En dan beland ik weer bij een van de 
negen principes van Greven: ‘Werken aan een topteam’. Tijdens 
de themadag van CNVS verzorgde Frances Heggen van ‘Onderwijs 
Maak Je Samen’ hierover een prima masterclass. Mooi om te zien 
hoe de puzzelstukjes voor mij na de themabijeenkomst op hun 
plaats vallen. Als ik de negen principes lees, deel en beleef, word 
ik uitgedaagd. Uitgedaagd om me meer te bekwamen in de richting 
van deze principes van excellentie. Niet in de zin van excellent in 
opbrengstgerichtheid van prestaties, maar in het beste uit iedere 
medewerker te halen, voorwaardenscheppend om ieder in de orga-

nisatie te laten groeien. Allemaal ten bate van onze kinderen.
Greven sprak over een Alliantie voor Excellentie. Zijn doel: “Over 
vijf jaar heeft Nederland minimaal duizend schoolleiders die zich 
verbonden weten middels deze negen principes.” Ik voel ervoor. 
Ik voel ook ervoor dat CNV Schoolleiders dit initiatief mede gaat 
ondersteunen. Wat een mooi vooruitzicht om dit traject te mogen 
meemaken. Ik heb nu al zin in de themadag van CNV Schoolleiders 
op 2 november 2017. Nooit gedacht dat ik tijdens of na het Dekker-
tijdperk nog eens zou zeggen: ‘ik ga voor excellent’. Moet lukken 
voor mijn pensioenleeftijd.

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. 

‘de excellente schoolleider laat  
zich leiden door zijn passie’

CNVStandpunt

De negen principes:  
een volgende stap
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e Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de gel-
dende regeling voor het primair en voortgezet onderwijs, 
inclusief het speciaal onderwijs. In deze onderwijssec-

toren vormen ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs 
ook de leerlingen gezamenlijk de medezeggenschapsraad (MR). 
De WMS geeft minimumbepalingen. De wet laat de vorm van de 

 Kansrijke 
  medezeggenschap  
in het onderwijs
Het boek ‘Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs’ gaat over 
samenwerken vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van het 
onderwijs en over de kracht van de mensen die bij het onderwijs 
betrokken zijn: de medewerkers, de ouders en de leerlingen. Het 
zoekt en onderzoekt mogelijkheden om medezeggenschapsraden 
te betrekken bij de besluitvorming en zo te komen tot interactieve 
beleidsontwikkeling. Daarnaast bevat het boek een overzicht en 
uitleg van de relevante wetgeving.

D

medezeggenschap in hoge mate vrij, zo 
kunnen er eigen afspraken worden toe-
gevoegd. De vorm kunnen de directie en 
de MR eveneens in overleg zelf bepalen.

CONtrOLErEN OF MEE ONtWiKKELEN 
Vanuit de wet en het overleg daarover 
in de Kamers heeft de MR de rol om 
namens de direct betrokkenen invloed 
uit te oefenen op de totstandkoming 
van besluiten. Dat is een heel andere 
opdracht dan controle. In de Memorie van 
Toelichting op de eerste medezeggen-
schapswet in het onderwijs, de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs (1981), stelt 
ook de wetgever dat het bij medezeggen-
schap gaat om goed onderwijs, waarbij 
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het bestuur, het personeel, de ouders en 
de leerlingen betrokken zijn. De wet gever 
stelt dat ‘een onmisbare voorwaarde 
daarvoor is dat in goede onderlinge wis-
selwerking vorm kan worden gegeven 
aan een adequate betrokkenheid van al 
deze partijen bij de beleidsvorming op 
het niveau van de school, maar ook op 
bovenschools niveau’ (Staten-Generaal, 
Handelingen, 1981). Hieruit blijkt dat de 
wetgever het niet primair over controle 
heeft, maar over betrokkenheid bij de be-
leidsvorming; dus bij de totstandkoming 
van beleid.

De verschillende rollen van de school-
leider, de MR en de raad van toezicht 
bepalen mede de volgorde van de besluit-
vorming. Na een voorgenomen besluit 
van de schoolleider volgt eerst het advies 
of de instemming van de MR en daarna 
komt de goedkeuring van de raad van 
toezicht. Slotactie is het definitieve be-
sluit van de schoolleider.

rOL VAN DE SCHOOLLEiDEr EN rOL 
VAN DE MEDEzEGGENSCHAP
Wie doet wat
Zowel de schoolleider als de MR hebben 
een cruciale rol als medezeggenschap 
kansrijk moet zijn (worden). De school-
leider neemt uiteindelijk de beslissingen 
en niet de MR. De MR moet betrokken 
zijn bij de totstandkoming van beleid en 
als dat beleid dan de vorm van een voor-
genomen besluit heeft gekregen, moet 
de MR zijn advies of instemming op dat 
voorgenomen besluit geven.
De schoolleider heeft naast een rol als 
beslisser, ook de rol als overlegpartner 
van de MR. Daarnaast is hij doorgaans de 
belangrijkste informatiebron van de MR. 
Geeft hij de MR alleen die informatie die 
een voorgenomen besluit ondersteunt? 
Of kiest hij ervoor om ook de informatie 
die een andere kant op wijst te delen met 
de MR en overlegt hij met de MR over 
de dilemma’s en de keuzes die gemaakt 
moeten worden?
Een van de problemen die medezeggen-
schapsraden nogal vaak benoemen, is 
het te laat ontvangen van informatie. 
Het voorkomen van dergelijke nega-
tieve ervaringen kan door daarover met 
elkaar afspraken te maken. Door de MR 
tijdig van informatie te voorzien, wordt 
het gemakkelijker om de MR tijdig bij 

de besluitvorming te betrekken en dan kan de MR een betere 
inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuw 
beleid. Door de MR in een vroeg stadium te betrekken, vergroot 
de schoolleider het draagvlak, wordt de discussie inhoudelijker, 
de betrokkenheid groter en de samenwerking plezieriger.
Naast de praktische afspraken is de inhoud van de informatie 
belangrijk. Bijvoorbeeld door bij een voorstel standaard een 
overzicht toe te voegen met de beweegredenen, de gevolgen 
voor de ouders, het personeel en de leerlingen en de maat-
regelen die naar aanleiding van die gevolgen worden genomen. 
Daarbij horen ook afspraken over de evaluatie (criteria, door 
wie, wanneer), een financiële paragraaf, afspraken over com-
municatie, enzovoort.

MEDEzEGGENSCHAP iN DE BELEiDSCYCLuS
Planfase
Het zwaartepunt van de medezeggenschap ligt in de eerste 
fase van de beleidscyclus; de planfase. In die fase vindt de 
beleidsontwikkeling plaats en worden keuzes gemaakt. Als de 
medezeggenschap een goede rol kan vervullen in deze fase, 
door mee te lezen met concepten, door deel uit te maken van 
een werkgroep, door ongevraagde adviezen te geven, voordat 
de echte voorbereiding van start gaat, geeft een schoolleider op 
een goede manier invulling aan de opdracht van de MR om een 
bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling.
Als de MR geen actieve rol heeft in deze fase, dan verwordt de 
medezeggenschap tot een overwegend hol fenomeen. Soms 
krijgt een MR een stuk, dat al helemaal uitgekauwd is door de 
organisatie zelf. De staf, het managementteam, iedereen heeft 
er al naar gekeken en dan moet het nog even ‘door’ de MR. 
Praktisch wordt de MR dan een semantisch en taalkundig toets-
instituut. Je mag nog wel een paar komma’s verschuiven, maar 
de bereidheid om substantiële veranderingen door te voeren, is 
er dan vaak niet.
Als de MR nadrukkelijk bij de totstandkoming van een besluit is 

betrokken, dan blijkt het uiteindelijke advies of de uiteindelijke 
instemming meestal een formaliteit. De MR heeft per slot van 
rekening alle lastige punten al benoemd, meegedacht over het 
oplossen van knelpunten, meegekeken naar de afweging van 
de alternatieven. Kortom: de MR is deelgenoot geweest van het 
denkproces, dat tot het besluit heeft geleid. Vragen zijn al ge-
steld, antwoorden al gegeven. Daarmee wordt dat uiteindelijke 
besluit een organisch gevolg van de eerdere stappen.

PLANNiNGSGESPrEK
Een belangrijk hulpmiddel bij het vormgeven van kansrijke 
mede zeggenschap is het planningsgesprek. Als het jaarplan 
uit het schoolplan van de school klaar is, gaan de school-
leider en de MR met elkaar in overleg. Bij de onderwerpen uit 

‘door de Mr in een vroeg stadium te 
betrekken, vergroot de schoolleider  
het draagvlak’
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‘Zowel de schoolleider als de 
Mr hebben een cruciale rol als 

medezeggenschap kansrijk moet zijn’
het jaarplan wordt gekeken naar hoe belangrijk de verschil-
lende onderwerpen zijn voor de MR. Daarna worden afspraken 
gemaakt over hoe de MR bij de ontwikkeling van die besluiten 
wordt betrokken. Bij besluiten die de MR belangrijk vindt, zal 
dat intensiever zijn dan bij de besluiten die de MR minder be-
langrijk vindt.

DO-, CHECK- EN ACt-FASE
In de do-, check- en act-fasen is de rol van de MR meer gericht 
op het volgen van veranderingen die voortvloeien uit een geno-
men beslissing. Loopt het zoals verwacht? Moet er tussentijds 
nog wat bijgesteld worden? Lijkt het erop dat we de doelen 
bereiken? Deze en andere vragen leiden de MR in deze fase.

KANSEN CrEërEN
Om medezeggenschap in de school een goede kans te geven, 
is het belangrijk om stil te staan bij een visie op medezeggen-
schap. Wat wil jij als schoolleider met de medezeggenschap 

op jouw school bereiken en wat willen de 
leden van de MR met de medezeggenschap 
op hun school bereiken?

tijD
De factor tijd is van wezenlijk belang bij 
kansrijke medezeggenschap. De MR moet 
tijdig betrokken zijn bij de besluitvorming, 
informatie moet tijdig bij de MR zijn en de 
MR moet tijd hebben om tot zijn bijdrage 
of besluiten te kunnen komen. Op de 
schoolleider drukt de verantwoording om 
dit tijdigheid in zijn plannen op te nemen. 
Dat vraagt om een goede planning en om 
goede afstemming met de MR. Het eerder-
genoemde planningsgesprek kan daarbij 
een goed hulpmiddel zijn.

VOOrWAArDEN VOOr KANSrijKE  
MEDEzEGGENSCHAP
Wil de medezeggenschap goed vorm krij-
gen, dan moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Die voorwaarden richten 
zich op:
1. Visie op medezeggenschap
2. Acceptatie van medezeggenschap 
3. Continuïteit
4. Professionaliteit
5. Faciliteiten
6. Planmatig werken
7. Contact met de achterban

tOEKOMSt MEDEzEGGENSCHAP
Er is een aantal ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de scholen zichtbaar, 
die effecten kunnen hebben op hoe we 
in de toekomst met medezeggenschap 
omgaan. Daarbij gaat het onder andere 
over participatie, het accent op controle 
en zelfsturende teams, waarbij er meer 
sprake is van gespreid leiderschap.

Hans van Dinteren

BrON

Kansrijke  
medezeggenschap
Samenwerken,  
meedenken en  
mee-ontwikkelen

Hans van Dinteren
ISBN 9789491806773
Uitgeverij Pica



11april 2017

zou u ook graag in de hele school een onderzoekende en lerende cultuur zien? Een 
school waarin leerlingen, leraren, bestuurders en leidinggevenden gedreven op 
zoek zijn naar nog beter onderwijs; open van gedachten wisselen, reflecteren en 
nieuwsgierig zijn?

Onderzoeksmatig  
leiderschap
Myriam Lieskamp, josé 
van Loo, Chris zwart
iSBN: 9789491806407
uitgeverij Pica
€ 25,00

Win

et boek ‘Onderzoeksmatig leiderschap’ van auteurs  
Myriam Lieskamp, José van Loo en Chris Zwart biedt 
handvatten om leiding te geven aan deze processen. We 

noemen deze manier van leidinggeven onderzoeksmatig leider-
schap.

DAtA VOOr iNziCHt
Na onderwijskundig, transformatief, dienend, situationeel, 
authentiek en opbrengstgericht leiderschap gaat dit boek over 
onderzoeksmatig leiderschap. Het sluit aan bij de aandacht voor 
wetenschappelijk onderzoek, die de discussies in onderwijsland 
kleurt. Geen verkeerde discussie, denken wij. Meer en meer 
helpen gegevens (data) om vast te stellen wat leerlingen ge-
leerd hebben of nog kunnen leren. Niet alleen data van toetsen 
en leerlingvolgsystemen geven inzicht in de kwaliteit van het 
onderwijs, ook tevredenheidonderzoeken, ouderenquêtes en het 
inspectierapport bevatten informatie over de schoolontwikke-
ling.
De vraag rijst: wat moeten we met al die gegevens? En ver-
volgens boven alles: wat willen we eigenlijk graag weten, aan 
welke gegevens hebben wij behoefte als we kijken naar wat wij 
in school met elkaar willen bereiken of omdat de samenleving 
dat van ons verwacht? En welke interventies dragen in onze 
specifieke schoolsituatie bij aan de door ons gewenste veran-
deringen? Want ‘wat werkt op scholen’ biedt geen garantie voor 
‘wat werkt in deze specifieke klas’.

BrEED PErSPECtiEF
U kunt als schoolleider uw schoolteam inspireren en helpen om 
richting te bepalen en praktijkgericht onderzoek in de school 
bevorderen. Dit boek laat zien hoe dit kan op een manier die 
verdergaat dan het verzamelen van data en biedt daarmee 

Win het boek  
Onderzoeksmatig  
leiderschap

H een breed perspectief op onderzoekend 
veranderen in de dagelijkse onderwijs-
praktijk.

WiNNEN
Wilt u kans maken op een gratis exem-
plaar van het boek ‘Onderzoeksmatig 
leiderschap’ van Myriam Lieskamp, José 
van Loo en Chris Zwart? Mail dan voor 1 
mei uw naam, adres en lidmaatschaps-
nummer naar info@cnvs.nl onder vermel-
ding van ‘Winactie Onderzoeksmatig 
leiderschap’.
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en wordt ook een opslag gegeven voor de 
tijd die per les gemoeid is met voor-
bereidingswerk en nawerk van de les. 
Daarnaast bevat de jaartaak onderdelen 
die te maken hebben met de professio-
nele ontwikkeling van de docent en de 
uitvoering van ondersteunende taken, 
zoals het mentoraat, de organisatie van 
sportdagen, vaksectievergaderingen, 
de begeleiding van excursies, de bege-
leiding van feestavonden, het verzorgen 
en bijwonen van ouderavonden, tien-
minutengesprekken, etc.

WELBEViNDEN
De schoolleider zorgt ervoor dat het een 
en ander zo soepel mogelijk verloopt. 

et staat wat mij betreft niet ter discussie dat het de 
groepsleerkrachten en docenten zijn, de grootste groep 
medewerkers binnen een school, die binnen het primair 

en voortgezet onderwijs ervoor moeten zorgen dat de onderwijs-
resultaten die leerlingen neerzetten, voldoen aan de kritieke 
prestatie-indicatoren (KPI’s) van de onderwijsinspectie. Voor de 
rest van dit artikel gaat het gemakshalve over docenten en daar-
mee bedoel ik ook de leerkrachten uit andere onderwijssectoren 
dan het voortgezet onderwijs.

tAAKVErDELiNG
Het is niet bijzonder dat er binnen het onderwijs zoveel aan-
dacht is voor het goed regelen van het verdelen van taken. Die 
moeten immers goed uitgevoerd worden om de door de overheid 
vereiste onderwijsresultaten te behalen. Binnen de cao’s voor 
het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs is veel aandacht voor het taakbeleid. Het evenwichtig 
verdelen van de taken binnen de klokuren van de normjaartaak. 
Een docent met een volledige baan, 1,0000 fte (we zijn in ons 
land wel zo nauwkeurig dat we met vier posities achter de kom-
ma werken), moet de eigen jaartaak in 1.659 klokuren kunnen 
uitvoeren. Het schooleigen taakbeleid moet voor een docenten-

team inzichtelijk maken hoe de verdeling van het werk plaats-
vindt en duidelijk maken met welke afspraken gewerkt wordt 
om de geëiste kwaliteitsdoelen te realiseren. Daarnaast zijn er 
ook nog schooleigen kwaliteitseisen die niet verwoord worden 
binnen het beoordelingskader van de onderwijsinspectie.

FACiLitErEN
Schoolleiders doen in faciliterend opzicht veel om ervoor te 
zorgen dat hun teamleden de vereiste onderwijskwaliteit kun-
nen bieden, zodat de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen 
optimaal bediend worden. Voor de primaire taken, de lessen, 
worden per les de te maken klokuren in de jaartaak opgenomen 

En de schoolleider dan?
in de afgelopen vijf schooljaren heeft redacteur Fokke rosier in 
Direct meer dan eens aandacht besteed aan het thema werkdruk en 
taakbeleid. Vooral gezien vanuit het gezichtspunt van de schoolleider 
die ervoor verantwoordelijk is dat zijn medewerkers op een 
verantwoorde manier uitvoering kunnen geven aan de taken die bij 
hen ondergebracht zijn. En dat is een goede zaak.

H

‘als vuistregel gold dat medewerkers 
vanaf schaal 12 niet mochten klagen’
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Hij vraagt regelmatig na bij de docent of 
het allemaal goed gaat en of de docent 
de opgedragen taken binnen de jaartaak 
goed kan uitvoeren. Dat is ook heel goed, 
want een schoolorganisatie heeft belang 
erbij dat de medewerkers goed werk 
leveren en zich daarbij ook goed voe-
len. Het welbevinden van de individuele 
medewerker is onderwerp van gesprek 
tijdens formele en informele gesprek-
ken tussen de leidinggevende en de 
medewerker. Mensen die plezier hebben 
in hun werk, zijn en blijven gezonder en 
kunnen ook langer zonder structurele 
beperkingen hun werk doen. Daarnaast 
geldt ook dat hoe lager het ziekteverzuim 
is, hoe beter een schoolorganisatie kan 

rondkomen met het beschikbare budget. Schoolbesturen en 
schoolorganisaties hebben dus belang bij medewerkers die hun 
werk goed aankunnen en weinig verzuimen vanwege ziekte.

ANDErE BLiK
Wanneer er nieuwe taken te verdelen zijn voor docenten wordt 
gekeken of deze passen binnen de jaartaak. Is er ruimte, dan 
kunnen er nog uren bij en wanneer die ruimte ontbreekt, dan 
moet bij een andere docent gekeken worden of daar nog ruimte 
is binnen het takenpakket. Nu zijn er grofweg twee soorten 
docenten. Er zijn docenten die wanneer gevraagd wordt of zij er 
nog een taak bij kunnen doen, aangeven dat ze ‘vol’ zitten, want 
er is voor hen al voor 1.659 klokuren ingevuld binnen het plaatje 
van de jaartaak. Boekhoudkundig, op papier, zal dat ook wel 
kloppen, maar er vallen tijdens een schooljaar natuurlijk voort-
durend, door wat voor omstandigheden dan ook, lessen uit. Bij-
voorbeeld vanwege een studiedag of een teamvergadering. Ook 

En de schoolleider dan?
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nen het onderwijs nog steeds kunnen en 
moeten gelden, maar dan nog breder. 
We ontvangen vandaag de dag en dan 
spreek ik over docenten, vanaf LA tot en 
met LD en ook binnen de directiescha-
len, een goed salaris. Hbo-waardig en 
in vergelijking met veel sectoren, meer 
dan marktconform. Voor wat de andere 
functies betreft, vallend in de schalen 
1 tot en met 8, zou daar, gezien de aard 
van de werkzaamheden en de (tijd)druk 
waaronder doorgaans gewerkt wordt, nog 
best wat bij mogen.

VitALE LEiDiNGGEVENDEN
Is er voor schoolleiders en andere 
leidinggevenden binnen het onderwijs 
dezelfde aandacht met betrekking tot 
het volgen van de ervaren werkdruk als 
voor docenten? Ik heb daar geen em-
pirisch onderzoek naar verricht, maar 
mijn indruk is dat dit niet het geval is. 
Het lijkt me daarom belangrijk dat ook 
de groep leidinggevenden de eigen inzet 
in klokuren in de gaten houdt. Naast 
gezonde docenten heeft de schoolorgani-
satie ook net zoveel behoefte aan gezond 
en vitaal blijvende leidinggevenden, die 
energie en plezier halen uit hun werk. 
Aan klagen is geen behoefte, wel aan 
het met elkaar in de gaten houden of er 
voldoende evenwicht is tussen de energie 
en tijd die in het werk gestoken wordt 
en de arbeidsvreugde die eraan beleefd 
wordt. Daarvoor wil de schoolleiding 
binnen schoolorganisaties voor primair 
en voortgezet onderwijs en het middel-
baar beroeps onderwijs in Nederland 
staan. In de richting van de medewerkers 
waarmee zij de klus wil klaren. En voor 
het welbevinden van al die medewerkers 
waaraan zij leiding mogen en willen ge-
ven en voor wie zij zich verantwoordelijk 
voelen. Die schoolleiding mag ook best 
wat meer naar de eigen belangen kijken. 
Ook voor die belangen wil CNV School-
leiders opkomen. Heb je een vraag of wil 
je een concreet vraagstuk aan de orde 
stellen, neem dan gerust contact op. De 
redactie van Direct is benieuwd naar je 
vragen en ideeën met betrekking tot dit 
onderwerp.

Fokke Rosier MBA

gaat er een scholingsbijeenkomst of andere geplande activiteit 
wel eens niet door, waarvoor binnen de jaartaak van een docent 
klokuren zijn opgenomen. Kortom; niet alle onderdelen van de 
jaartaak gaan voor 100 procent door. Voor veel docenten geldt 
dat die boekhoudkundig overeengekomen jaartaak niet voor  
100 procent wordt ingevuld. De ene docent stelt zich met 
betrekking tot de invulling van de jaartaak anders op dan de 
andere. Zo zijn er veel docenten die met een (mijn inziens een 
reëlere) andere blik gericht zijn op de eigen jaartaak. Zij zien dat 
er binnen het ene pakket aan taken uren zijn, die niet gemaakt 
worden en zijn zondermeer bereid dan iets anders ervoor in 
de plaats te doen. Maar niet iedereen staat daar op dezelfde 
manier in.

‘Vroeger’ toen er van taakbeleid nog geen sprake was, vóór de 
negentiger jaren in de vorige eeuw, had je medewerkers die, 
wanneer de taken verdeeld werden, riepen dat ze al ‘meer dan 
vol’ zaten. En nu is het natuurlijk nog steeds zo dat er docenten 
zijn die een bepaalde klus in tien klokuren, kwalitatief gezien, 
prima uitvoeren, terwijl andere docenten daarvoor twintig uur 
nodig hebben en het eindresultaat in het laatste geval mogelijk 
ook nog onderdoet ten opzichte van een docent die diezelfde 
klus in tien klokuren afwerkt.

KLOKurEN SCHOOLLEiDErS
Hoe zit het met de groep van teamleiders, directieleden, be-
stuurders? Is er voor hen ook een cao? Jazeker, teamleiders 
en directieleden vallen ook onder de cao PO of cao VO. Voor 
hen geldt bij 1,0000 fte ook dat zij 1.659 klokuren op jaarbasis 
aan taken horen uit te voeren. Dat komt net als bij docenten 
neer op veertig schoolweken van 41,475 klokuren. Onderwijs-
bestuurders hebben ook een cao. Deze gaat uit van ongeveer 
46 schoolweken van veertig klokuren, dat is 1.840 klokuren per 
jaar. Uit ervaring weten schoolleiders en bestuurders dat ook dit 
een boekhoudkundig verhaal is. Er wordt van hen verwacht dat 
ze niet ‘zeuren’ over een paar klokuren meer per week. Maar 
let wel, twee klokuren per week meer dan de gevraagde 41,5 
klokuren betekent op jaarbasis al tachtig klokuren, dat is twee 
werkweken extra aan werk. Voor veel schoolleiders en bestuur-
ders geldt dat zij per week structureel (veel) meer werkuren 
maken dan in hun cao is vastgelegd.

GOED SALAriS
In een vorige werkkring waarbinnen ik als directeur werkzaam 
was, gold als vuistregel dat medewerkers vanaf schaal 12 niet 
mochten klagen. Overuren werden sowieso niet uitbetaald of 
gecompenseerd. En wat mij betreft, zou dat tegenwoordig bin-

‘Naast gezonde docenten heeft de 
schoolorganisatie net zoveel behoefte 

aan vitaal blijvende leidinggevenden’
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mijn school

Trump), maar wij vergeten in onze ijver 
om te roepen, vooral om eens goed te 
luisteren.

Ik mag graag luisteren. Luisteren naar 
mensen. Jonge mensen, oude mensen, 
gekleurde mensen, gevluchte mensen, 
niet gevluchte mensen, lange mensen, 
korte mensen, ik hou ervan om naar al 
deze mensen te luisteren. Om ze in mij 
op te nemen, om van ze te leren, om een 
leven lang van ze te leren. Als ik advies 

zou mogen geven aan mensen die 
politiek bedrijven, dan zou het advies 

zijn: ga eens op campagne om echt 
te luisteren, om echt te horen. 
Het is ondertussen avond en de 
Nederlandse televisie heeft weer 
een aanbod gegeneerd, waarin 
pratende politici de boventoon 
voeren. Het is om moedeloos 
van te worden. Waarom heb ik 

als schoolleider geen ouderavonden 
gepland in verkiezingstijd? Waarom 
heb ik het mijzelf aangedaan om juist 
nu een aantal avonden vrij te zijn?

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ik 
verlang naar een gouden generatie 

politici en een zilveren generatie onder-
wijsprofessionals, zodat er eindelijk over 
onderwijs, een leven lang leren en het 
ontwikkelen van talenten gesproken gaat 
worden, in plaats van een diarree aan 
woorden, waarvan niemand de conse-
quenties overziet of begrijpt. Ik ben een 
vermoeide democraat, die eindelijk seri-
eus genomen wenst te worden. Daarom 
noemen zij, die politiek bedrijven, mij 
zwevende kiezer. Ik, de zwevende kiezer, 
noem hen daarom zwalkende politici. 
Leve de democratie!

Frank, democraat tegen beter weten in.

Voordat ik mijzelf de reputatie op de hals 
haal niet te geloven in de werking van 
onze democratie, wil ik, als goed burger 
van dit land, vooral pleiten voor de 
democratie. Ik geloof in onze manier van 
politiek bedrijven, ik geloof in consensus, 
in samen besluiten, en gaan staan voor 
moeilijke opgaven in moeilijke tijden. 

Waarin ik niet geloof, is het roepen om 
gehoord te worden, het misleiden en 
misinformeren van kiezers, het beloven 
van niet inlosbare beloften. Kortom: het 
enorme spektakel van het campagne 
voeren op beelden en beeldvorming in 
plaats van op de politieke inhoud en 
de toekomst van dit mooie land. Wij, 
Nederlanders, staan vooraan om te (ver)
oordelen over wat er in andere landen 
lelijk is aan de democratische processen 
(ik denk aan arme oom Dagobert/Donald 

Frank is directeur van een praktijk-
school in het voortgezet onderwijs. 
Hij deelt zijn ervaringen als schoollei-
ders uit de praktijk. Kijk mee over zijn 
schouder.

Op de ochtend van 13 maart 2017 ben 
ik vroeg opgestaan en met een verkie-
zingskoorts van 38,4 graden naar de 
wasbak gestrompeld. Hoe moet ik als 
schoolleider straks anticiperen op een 
eventuele wind van rechts, een storm van 
links of een orkaan vanuit het midden? 
Mooi land, het land waarin wij leven, net 
hersteld van een griepgolf, nog net 
niet bevangen door de lentekriebels, 
maar alweer volledig in de ban van 
de rondreizende politici en de daar-
mee opzwellende koortsachtige 
verwachtingen rond de toekomst 
van het onderwijs. Onderwijs is hot 
in verkiezingstijd, elke zichzelf res-
pecterende en aan de weg timmerende 
politieke partij vreet zich vol en laaft zich 
aan de onderwijsagenda.
Ondertussen ben ik de bloggende, dis-
cussiërende, rennende, rozen uitde-
lende, stickers plakkende, bijeenkomst 
bezoekende, veel belovende en moderne 
politici meer dan zat. Ik geef er helemaal 
niets om of, wanneer en waarom onze 
volksvertegenwoordigers waar in Neder-
land te vinden zijn. Ik wil ze niet aaien, 
niet spreken, niet horen, ik wil rust. 
Rust om het belachelijke van campagne 
voeren in mij op te nemen en smakelijk 
erom te lachen. Rust om me bezig te 
houden met zaken die belangrijk zijn voor 
studenten, leerlingen, ouders en profes-
sionals in het prachtige onderwijs. Het 
prachtige onderwijs dat zo goed groeit 
zonder politieke Pokon, zonder de (kunst)
mest der fractievoorzitters, lijsttrekkers 
en lijstduwers.

Verkiezingskoorts
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vraag & antwoord

Hoeveel vrijheid geeft  
de vakantieregeling?

Ook bij de invoering van de veertigurige 
werkweek is de jaartaak die een fulltime 
werknemer in het onderwijs moet maken 
ongewijzigd gebleven. Wie een volledige 
baan heeft, moet 1.659 uur werken per 
jaar. Een jaar heeft 52 weken plus gemid-
deld nog 1,25 dagen. Dat is 2.087 uur. 
Deze fulltimer heeft dus 428 uur vakantie 
(2.087 – 1.659). Deze 428 uur zijn opge-
nomen in artikel 8.1 van de cao. Deze 
bepaling geldt voor alle categorieën van 
personeel, dus ook voor de directie en 
het onderwijsondersteunend personeel 
(oop). Voor het oop zonder lesgebonden 

of behandeltaken geldt daarnaast nog dat 
het verlof wordt uitgebreid met leeftijds-
uren, als de werknemer jonger is dan 21 
jaar of ouder dan dertig jaar. Omdat de 
netto jaartaak (afgezien van de leeftijds-
uren) 1.659 uur is, vallen de christelijke 
en nationale feestdagen ook binnen de 
428 uur verlof.

OPBOuWSYStEMAtiEK
Een van de veranderingen in de vakantie-
regeling is dat het vakantieverlof voort-
aan wordt opgebouwd naar rato van de 
betrekkingsomvang en van het aantal 

maanden dat is gewerkt. Het bijzondere 
daarbij is dat voor die opbouw gerekend 
wordt van 1 oktober tot en met  
30 september van het daarop volgende 
jaar. Alleen met instemming van de 
personeelsgeleding van de GMR kan van 
deze opbouwperiode worden afgewe-
ken. Het lijkt voor de hand te liggen om 
de opbouw gelijk te laten lopen met het 
schooljaar (1 augustus tot 1 augustus). 
Dat zou betekenen dat het nieuwe jaar 
begint met een of enkele weken vakantie, 
die nog niet zijn opgebouwd. Zeker bij 
iemand die nieuw in dienst komt per  
1 augustus is dat natuurlijk een onge-
wenste situatie. Ook de verspringing 
van de zomervakantie speelt hierbij een 
rol. Stel dat de zomervakantie van het 
ene jaar op het ander twee weken naar 
voren schuift. Dan kan het voorkomen 
dat binnen een periode van 1 augustus 
tot 1 augustus acht weken zomervakantie 
vallen. Dat zou betekenen dat er voor de 

Met de invoering van de veertigurige werkweek is ook de 
vakantieregeling voor werknemers in het primair onderwijs 
gewijzigd. De wijzigingen zijn het meest ingrijpend voor het 
onderwijsgevend personeel en het personeel met lesgebonden 
taken. Voor deze categorie is de vakantie niet langer gekoppeld aan 
de vakanties voor de leerlingen. Welke wijzigingen zijn er precies en 
welke knelpunten kunnen die opleveren?
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van de cao. Artikel 2.3, lid 1 bepaalt dat 
de maximale werktijd per jaar 1.659 uur 
is. Daardoor wordt het onmogelijk om in 
het ene jaar een aantal vakantiedagen op 
te sparen (en dus te werken) om die ver-
volgens in een ander jaar op te nemen.

WErKEN iN DE SCHOOLVAKANtiES
Omdat leerlingen meer vakantie hebben 
dan werknemers, moeten de werkne-
mers ook in een deel van de schoolva-
kanties werken. Bij twaalf weken school-
vakantie en 10,7 weken vakantie voor 
het personeel, komt dat dus ongeveer 
neer op anderhalf week per schooljaar. 
Daarbij is het niet per definitie zo dat de 
werknemers op die werkdagen ook daad-
werkelijk op school aanwezig moeten 
zijn. Of dat wel of niet het geval is, hangt 
af van de afspraken die daarover in het 
taakbeleid van de school zijn gemaakt 
over plaats- en tijdgebonden werkzaam-
heden. Het hangt daarbij natuurlijk ook 

af van de invulling van de taken die in 
de schoolvakanties uitgevoerd moeten 
worden. Een teamscholing is een voor de 
hand liggende invulling van taken tijdens 
de schoolvakantie. Ook een teamverga-
dering in de laatste week van de zomer-
vakantie als voorbereiding van de start 
van een nieuw schooljaar is een veelvoor-
komende activiteit in de vakantie. Maar 
het inlezen in een nieuwe methode, het 
voorbereiden van projecten en dergelijke 
kunnen ook heel goed thuis plaatsvinden.
Er zijn wel spelregels voor het werken tij-
dens de schoolvakanties. Er moeten in de 
zomervakantie tenminste drie aaneenge-
sloten weken vakantie zijn. Voorafgaande 
aan het schooljaar moet met de individu-
ele werknemer vastgelegd worden wat 
de werkdagen zijn, dus ook de werkdagen 
die in de schoolvakantie vallen. Een-
maal vastgelegde werkdagen mogen 
alleen gewijzigd worden als werkgever 

en werknemer daarover overeenstem-
ming bereiken, tenzij er sprake is van een 
calamiteit die het noodzakelijk maakt de 
werkdagen te wijzigen.

BijzONDErE DOELGrOEPEN
Voor het onderwijsondersteunend perso-
neel zonder lesgebonden of behandelta-
ken geldt in afwijking van de bepalingen 
voor de overige categorieën personeel 
dat zij het verlof ook gedeeltelijk buiten 
de schoolvakanties kunnen opnemen, 
met een maximum van vier uur per week. 
Daarnaast heeft deze doelgroep acht uur 
extra verlof als de werknemer een salaris 
heeft dat ten minste gelijk is aan het 
maximum van schaal 8. Daarnaast kan 
er ook gewerkt worden met min-max- en 
bindingscontracten.
Bij een min-maxcontract of een bindings-
contract bouwt de werknemer vakantie 
op, op basis van het daadwerkelijk aantal 
uren dat hij met zo’n contract werkt. 

Daarbij geldt uiteraard ook dat de op-
bouw ten minste plaatsvindt op basis van 
het minimum aantal uren waarvoor het 
contract geldt, ongeacht of de werkne-
mer wel of niet ingezet wordt. Omdat het 
hier per definitie gaat om een tijdelijk 
contract, moet de werkgever rekening 
ermee houden dat de werknemer bin-
nen het contract de vakantie-uren die 
zijn opgebouwd ook daadwerkelijk kan 
opnemen.
Andersom kan het ook gebeuren dat een 
werknemer met zo’n contract nog niet 
genoeg uren heeft opgebouwd voor een 
schoolvakantie die binnen zijn benoeming 
valt en die is vastgelegd als vakantieweek 
voor het personeel. Dat kan eventu-
eel opgelost worden door de nog op te 
bouwen vakantie-uren na die vakantie 
daarvoor in te zetten.

Jan Damen, CNV Onderwijs

overige vakanties minder dan drie weken 
zouden overblijven.
Overigens kan ook de huidige systema-
tiek tot praktische problemen leiden. Stel 
dat een invaller werkt vanaf de eerste 
schooldag tot de herfstvakantie. Zo’n pe-
riode kan ongeveer twee maanden duren. 
Hij heeft dan bijna twee weken vakantie 
opgebouwd. Die kunnen niet tijdens een 
schoolvakantie worden opgenomen. Wat 
moet er dan gebeuren met het vakantie-
verlof? Er zijn feitelijk twee mogelijkhe-
den. De benoeming wordt verlengd met 
het aantal dagen dat nodig is om de va-
kantie op te nemen of de vakantie dagen 
worden uitbetaald.

OPNEMEN VAN VErLOF
428 uur verlof komt overeen met onge-
veer 10,7 weken. Omdat de leerlingen on-
geveer twaalf weken schoolvakantie heb-
ben, kan het volledige verlof opgenomen 
worden in de schoolvakanties. De cao 
bepaalt dan ook dat dit een verplichting 
is. Alleen als iemand meer verlof heeft 
dan twaalf weken, moet hij het meerdere 
opnemen buiten de schoolvakanties. Dat 
kan voorkomen als er samenloop is van 
ziekte en verlof. Maar de situatie kan zich 
ook voordoen, dat iemand per 1 augustus 
de betrekkingsomvang halveert van een 
volledige baan naar een halve baan. Als 
de zomervakantie dat jaar vroeg is en er 
nog één maand vakantie voor 1 augus-
tus valt, wordt er dus nog één maand 
opgebouwd op basis van de volledige 
baan. Vanaf 1 augustus hoeft voor een 
week vakantie nog maar twintig uur te 
worden ingezet. Deze werknemer heeft 
dus een (iets) langer vakantierecht, dan 
zijn collega’s.
Dat leidt tot de vraag of je vakantie kunt 
opsparen. De cao verbiedt dat indirect. 
Artikel 8.1, lid 1b zegt dat het verlof in de 
schoolvakanties wordt opgenomen, tenzij 
de werknemer meer uren verlof heeft 
dan nodig is om alle schoolvakanties vrij 
te zijn. Daarbij wordt uiteraard gedoeld 
op de situatie dat iemand in de vakantie 
ziek is en daardoor de vakantie niet kan 
opnemen. Uiteraard is het opsparen van 
vakantie door meer dan 1.659 uur te 
werken in strijd met de uitgangspunten 

‘er zijn spelregels voor het werken 
tijdens de schoolvakanties’
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boeken

Voor dit boek vertaalden de auteurs 
theoretische inzichten over klasmanage-
ment in oefenmateriaal. Elke oefening 
vertrekt vanuit authentieke situaties 
uit het secundair onderwijs en wil de 
leerkracht stimuleren om individueel of 
in groep over het eigen klasmanagement 
na te denken. De oefeningen zijn telkens 
voorzien van een korte theoretische 
duiding en sluiten af met suggesties van 
de auteurs.
Dat gaat van tips om ordeproblemen te 
voorkomen en orde te houden, reflec-
teren over mogelijke reacties op ontoe-
laatbaar gedrag tot het behouden van 
de ‘regie’ en het (constructief) assertief 
reageren en het voeren van individuele 
gesprekken met leerlingen.
Het oefenmateriaal ontstond uit oefe-
ningensessies in twee verschillende 
lerarenopleidingen. Het boek is daardoor 
goed bruikbaar zowel in lerarenoplei-
dingen als in begeleidingstrajecten van 
(startende) leraren.

rEGiSSEEr jE KLAS
An Leroy, Elke Struyf en Gilberte Verbeeck
ISBN: 9789463370318
Pelckmans Pro
€ 21,50

‘De zelfverzekerde leraar’ is een staps-
gewijze handleiding om als leraar met 
vertrouwen voor de klas te staan en 
optimaal te leren presteren. Het boek 
laat zien wat excellente leraren precies 
goed doen, en hoe ook ze gewoonten 
kunnen ontwikkelen, waardoor les-
sen succesvol(ler) worden. Volgens 
Alex Quigley is het van belang om je 
te focussen op drie gebieden: denken, 
lichaam en pedagogische vaardig-
heden. Quigley doet dit aan de hand 
van onderzoeken en psychologische 
inzichten, en gebruikt daarbij aanspre-
kende voorbeelden en de nodige dosis 
humor. Lichaamstaal, omgaan met 
stress, leerlinggedrag, vragen stellen 
en feedback, en het ontwikkelen van 
een positief zelfbeeld bij leerlingen 
zijn onderwerpen die aan bod komen. 
De zelfverzekerde leraar is een bron 
voor alle (aankomende) leraren die hun 
volle potentieel willen benutten in dit 
uitdagende vak.

DE zELFVErzEKErDE LErAAr
Alex Quigley
ISBN: 9789491806872
Uitgeverij Pica
€ 24,95

De motivatie voor veel leraren ligt in de 
mogelijkheden om van betekenis te kun-
nen zijn in het leven van jonge mensen; 
om met hen op zoek te gaan naar hun 
dromen en hoe zij deze kunnen waar-
maken. In de dagelijkse hectiek lijkt het 
soms onmogelijk om ruimte te vinden 
om met de leerling in gesprek te gaan. 
Wanneer horen we nog echt van leer-
lingen wat hun dromen zijn en wat hen 
motiveert?
Russell Quaglia en Michael Corso gingen 
in gesprek met duizenden leerlingen, 
van primair tot universitair onderwijs en  
vroegen welke onderwijskenmerken voor 
leerlingen leiden tot betekenisvol onder-
wijs. Ze ontwierpen het Aspiratiemodel: 
een kader gebaseerd op dromen en doen. 
Uit de feedback komen acht condities 
voor betekenisvol leren naar voren, 
die in het boek worden onderbouwd en 
zijn vertaald naar reflectieve vragen en 
voorbeeldactiviteiten voor de leraar en de 
leerlingen.

LEF OM tE LuiStErEN
Russell Quaglia en Michael Corso
ISBN: 9789492525079 
Uitgeverij Pica
€ 27,95
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Gepersonaliseerd leren
Onlangs was ik op werkbezoek bij col-
lega Arie, die schoolleider is van een 
kleine school in een buurtschap hier 
even verderop. Het doel van het bezoek 
was het bekijken van zijn online onder-
wijsplansysteem. Een digitaal program-
ma dat alle gegevens die een school 
heeft over leerlingen bij elkaar brengt, 
zodat je in één oogopslag het beeld van 
een leerling hebt. Het programma is ook 
te gebruiken om een beeld van de groep 
of van de school te krijgen. Mijn intern 
begeleider hoorde over dit systeem 
tijdens een netwerkbijeenkomst en was 
erg enthousiast.

Hoewel ik ook wel enthousiast ben over 
het systeem dat de administratieve last 
moet terugbrengen, blijft het gesprek 
over de situatie van de kleine school mij 
meer bij. Het schooltje draait nog met 
drie klassen en om dat te kunnen be-
kostigen, is de directeur nog maar twee 
dagen aan de school verbonden. Dat is 
erg minimaal, maar zowel het team als 
de ouders vinden dat de school moet 
blijven bestaan. Het schoolbestuur denkt 
daarover anders. Het moet financieel 
kunnen, is het standpunt van het be-

stuur, terwijl de kwaliteit van het onder-
wijs gewaarborgd moet worden. Volgens 
de bestuurder is dat met een traditioneel 
onderwijssysteem niet te realiseren met 
combinatieklassen, waar meer dan twee 
jaargroepen in huizen.

Het bestuur ziet alleen mogelijkheden 
voor het voortbestaan van de school, als 
de school het concept omgooit. School-
leider Arie is het daarmee niet eens. 
De school draait momenteel goed, de 
ouders en leerlingen zijn tevreden en 
de resultaten zijn voldoende. Het enige 
waarin de directeur het bestuur gelijk 

moet geven, is dat de werkdruk voor 
het team hoog is. “Maar waar is dat niet 
in het onderwijs”, zegt Arie. “Zolang zij 
het voortbestaan van de school weten 
te realiseren, verandert de werkdruk in 
werkgeluk.”

Tijdens de uitleg van het onderwijsplan-
systeem vertelt Arie dat zij op school 
werken met groepsplannen, waarin ze 
de jaargroep indelen in drie niveaus. 
Daarnaast hebben ze nog twee stromen 
voor de leerlingen, die aan de onder- of 

bovenkant niet in een niveaugroep pas-
sen. Nu weet ik dat er jaargroepen zijn 
met maar vijf leerlingen. “Als je maar zo 
weinig kinderen in een jaargroep hebt, 
kun je toch beter overstappen naar het 
gepersonaliseerd leren?” zeg ik. Dat 
begrip kent Arie nog niet, maar het klinkt 
hem goed in de oren. Het beeld van de 
individuele leerlingen op het digitale 
systeem gebruikt de school voor kind-
gesprekken en voegt daarmee individuele 
accenten toe aan de groepsplannen. 
“Dat lijkt al heel erg op gepersonaliseerd 
leren”, roept Arie enthousiast.
Ik zie Arie gaan stralen. Het klinkt als een 
ander concept, waarmee hij het school-
bestuur kan overtuigen dat ze bestaans-
recht hebben. Wellicht trekt het kinderen 
uit een nabij gelegen buurtschap, waar-
van de kinderen nu allemaal de andere 
kant op fietsen. Arie weet dat het bestuur 
gevoelig is voor dit soort argumenten. 
Hij vraagt mij om even samen met hem 
een nieuw onderwijsconcept op papier te 
zetten. Ik wil dit wel en typ het begrip in 
op Google. Dat levert 450.000 resultaten 
op. Wanneer ik zeg dat we er met zoveel 
‘hits’ uit moeten komen, geeft hij mij een 
knipoog en zegt dat hij eigenlijk al klaar 
is. Hij hoeft alleen een andere titel te ge-
ven aan de werkwijze die ze nu hanteren 
en het begrip groepsplan schrappen. Ik 
lach en geef hem terug dat ik dat van hem 
zeer gepersonaliseerd leren vind.

Dirk van Boven

‘de school werkt met groepsplannen, 
waarin ze de jaargroep indeelt in drie 
niveaus’
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et miezert als ik mijn auto parkeer voor de school. Aparte 
naam voor een school denk ik en ik loop het plein op 
waar de bestrating in de vorm van kristallen is gelegd. 

Het gebouw waarvoor ik sta, is een multifunctionele accommo-
datie (MFA) met kinderopvang, ouderenzorg, organisaties voor 
zorg en welzijn, twee basisscholen en twee scholen voor speciaal 
onderwijs. Als ik in de gang van de school loop, hoor ik dat mijn 
gesprekpartner overlegt over de luizen die bij een leerling zijn 
geconstateerd. Dat herken ik vanuit mijn eigen praktijk. Na het ge-

sprek beëindigd te hebben, draait ze zich 
om en schudden we elkaar de hand.
“Zullen we eerst de school bekijken”, 
vraagt ze en zo lopen we de gang verder 
door naar de leerpleinen, die zich links 
achter twee klapdeuren bevinden. Ik 
ben direct verrast. Leerpleinen hebben 
voor mij iets van (on)nodig werkrumoer, 
elkaar afleiden in de open ruimte en veel 
beweging. Hier vind ik niets van dit alles. 
Hoewel er zich meer dan zeventig leer-

Hoe staan de jongere schoolleiders in het vak? Wat doen zij anders 
dan de meer ervaren directeuren? Waar ligt hun passie, waarvan 
dromen ze en waarmee worstelen zij in de praktijk? De redactie 
van Direct gaat het veld in en bezoekt de jongere generatie op hun 
werkplek. Voor deze editie gaat redacteur Chris Lindhout in gesprek 
met Astrid joziasse, 38 jaar en locatieleidster van PCBO De Diamant 
in Het Kristal in de Apeldoornse wijk zuidbroek.

De jonge schoolleider  in beeld
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lingen in de vier werkhoeken bevinden, 
oogt en hoort alles rustig. Naast de open 
instructie- en werkruimten is er ook een 
stiltelokaal, waar leerlingen in (nog meer) 
rust hun opdrachten kunnen doen. Ook 
bij de midden- en kleuterbouw ervaar ik 
hetzelfde. Het kan dus wel.

tOM-SCHOOL
“We zijn een TOM-school”, vertelt Astrid 
Joziasse. “We geven hier ontwikkelings-

gericht onderwijs (OGO). Dat is gebaseerd op thema’s. We leren 
van en met elkaar. We bieden activiteiten aan die door de leerlin-
gen als zinvol worden beschouwd binnen het thema. Het thema 
van deze periode is: energie. In de ateliers inventariseren we de 
onderzoeksvragen en stellen we samen de doelen. Dan gaan we 
aan de slag.”
Joziasse loopt (duidelijk trots) rond en als er een leerling een 
hoek om komt met een verjaardagshoed, neemt ze alle tijd voor 
een praatje met het kind. De jonge leerling straalt. Buiten, het 
miezert nog steeds, laat ze me nog even de schoolmoestuin en het 
kippenhok in de patio zien. We lopen terug naar haar ‘kantoor’, 
dat zorgvuldig op slot is gedaan. Een detail dat me opvalt. Ik kom 
in meer scholen en niet ieder is even nauwgezet met het afsluiten 
van ruimten met gevoelige informatie, is mijn ervaring.

MuLtiFuNCtiONELE ACCOMMODAtiE
Al bij de eerste vraag zitten we vol in het gesprek en herkennen 
elkaar als gepassioneerde onderwijsmensen. “Het welbevinden 
van de kinderen vind ik het belangrijkste”, vertelt Joziasse. “Net 

als de maatschappelijk verbinding. Beide zijn, mijn inziens, in 
het huidige tijdsgewricht onderbelicht. De prestatie staat wel erg 
voorop, terwijl het werken aan de relatie met andere kinderen 
en mensen en je omgeving je leven lang geldt. Dat is zo mooi van 
deze multifunctionele accommodatie. Naast onze school zit-
ten hier twee scholen voor speciaal onderwijs. Het voormalige 
Mytyl- en Tyltylonderwijs en de voormalige school met leer- en 
gedragsproblematieken. Met beide scholen hebben we contact 
en daar waar mogelijk werken we samen. Bijvoorbeeld in het 
muziek onderwijs, want samen muziek maken kan. Ook was er 
een leerling van het SO die bij ons verkeersonderwijs volgde en 
het verkeersdiploma haalde. En was er een leerling die eigenlijk 
op het SO hoorde, maar tot en met groep 7 bij ons zat. Het laatste 
jaar deed dit kind op de SO-school. Mooi toch?”
Je geeft aan dat er best spanning zit tussen de resultaatgerichte 
gedachte en jullie eigen visie op leren. Als er nou geen belem-
merende factoren waren, wat deed je dan anders? “Kijk, een 
inspectie geeft een aantal uren aan voor rekenen en taal die je 
moet geven. Voor ieder kind hetzelfde. Apart toch? Ik zou veel 
meer naar buiten gaan. Vorig schooljaar hadden we een thema 
over bouwen. De kleuters gingen naar de bouwmarkt. Ik zou met 

De jonge schoolleider  in beeld

‘onze inspirator is Nelson Mandela en 
zijn inauguratierede is onze leidraad’
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vijfde dag ouderschapsverlof. Ik wil best 
verder in het management, maar nu even 
niet. Die kleine thuis vraagt ook aandacht 
en die wil ik graag geven. Ik ben van jongs 
af aan sportief bezig geweest. Ik volgde 
de pabo in Deventer en verhuisde, toen 
ik op Papendal trainde, naar Arnhem. Ik 
volgde de opleiding Orthopedagogiek in 
Nijmegen. Toen ik noodgedwongen moest 
stoppen met de sport, verhuisde ik terug 
naar Apeldoorn en kon ik op het Anker, de 
‘voorloper’ van deze school, beginnen. Een 
heel andere school met veel allochtone 
kinderen en een heel andere problematiek, 
maar leerzaam. Daar was ik al geïnteres-
seerd in het management. Toen ik klaar 
was met mijn opleiding Orthopedagogiek, 
moest ik kiezen tussen onderwijs of bege-
leiding. Ik koos voor het onderwijs, want 
het begeleiden van kinderen gedurende 
acht jaar trok meer dan het begeleiden van 
kinderen voor kortere perioden. Ik volgde 
een ‘managementcursus (high potentials 
traject)’ intern in de stichting om vaardiger 
te worden. Dat werken met een team aan 
de relatie met kinderen, de maatschappe-
lijke link en het bevorderen door goed 
onderwijs van de groei van kinderen trok 
en trekt me erg aan.”
Wie is je inspirator? “Onze inspirator is 

de hele school naar de bouwmarkt willen gaan. Moet je kijken wat 
daar voor mogelijkheden liggen voor taal en rekenen. Ik zou meer 
buiten school gaan leren.”

MANAGEMENt
De school ‘De Diamant in Het Kristal’ valt onder het bestuur van 
PCBO Apeldoorn. Binnen dat bestuur fungeren 28 scholen, geleid 
door directeuren of locatieleiders. De locatieleiders vallen onder 
een clusterdirecteur. Joziasse vertelt dat ze in een veranderings-
proces zitten wat betreft de opzet van de directievoering. Een las-
tig proces, waarmee ze nog niet klaar zijn. De vraag ‘wie doet wat 
en wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe wordt dat beloond’ is 

best een hele lastige. De Diamant kent drie locaties en vier onder-
wijsconcepten: OGO, EGO, PGO (ontwikkelings-, ervaringsgericht 
en programmagericht onderwijs) en zelfsturend leren. Ouders 
hebben dus binnen een redelijk afstand tot hun woning de keus 
voor een van de vier concepten. Met haar clusterdirecteur en de 
andere locatieleiders heeft ze veel contact en ze doet ook mee aan 
het grote directieberaad van de 28 scholen.
Als ik het zo hoor, doe je al het werk van een directeur? “Dat 
ervaar ik zelf ook wel. Er worden zeker dingen gedaan door de 
clusterdirecteur, maar het dagelijkse werk op de locatie is voor 
mij. Ik ben er voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten en 
natuurlijk het onderwijs.”
Dat is bij elkaar best veel, toch? “Ja. Ik werk vier dagen en heb de 

‘ik geloof in nascholing’
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Nelson Mandela. Zijn inauguratierede is 
onze leidraad. In de gang hangen dan ook 
zijn woorden, zodat iedereen kan zien van 
wie wij het hebben.”

ENtHOuSiASME EN AMBitiE
Je bent nogal ambitieus. Zit daarin geen 
gevaar? “Ik luister naar mijn team. Die 
elf leerkrachten moeten het doen. Drie 
onderwijsassistenten helpen de leerkrach-
ten. In iedere bouw één. Iedere leerkracht 
heeft zijn specialisatie, bijvoorbeeld voor 
rekenen en taal. Daarin geeft hij of zij de 
meeste uren onderwijs. Spelling geven 
ze allemaal. Ik ben voor teamleren, dus 
bereiden ze samen lessen voor. Ik stel 
kritische vragen bij het overleg en kom 
steeds terug op onze visie. Daarin moet 
alles samenkomen. Ik ben benieuwd naar 
de mens achter de leerkracht. Zij moeten 
zich veilig voelen en kunnen daardoor 
authentiek zijn. Ik vraag naar hun meer-
waarde voor de school. Als zij stralen voor 
de groep, stralen de kinderen ook.”
Zeggen ze weleens: ‘Ho, Astrid, nu even 
stoppen’. “Jazeker. Ik ben een doorpak-
ker en sommige collega’s zijn dat ook. 
Daarin schuilt een gevaar, dus roepen ze 
me weleens terug. Ik breng dingen vanuit 
het team, die niet congruent zijn met onze 

visie, ter sprake. Ik vind het belangrijk om de doorgaande lijn in de 
gaten te houden. Zo wil ik niet afhankelijk zijn van de expertise van 
één leerkracht. Daarom laten we de methode ook niet zomaar los, 
maar doen we dit waar mogelijk wel. Dat is ontwikkelingsgericht 
werken voor mij. Ook leerkrachten zoeken hun ‘zone van naaste 
ontwikkeling’ in hun werk. Ik geloof in nascholing. Daarmee ver-
rijk je jezelf en zeker in het ontwikkelingsgericht onderwijs moet 
je door scholing het ‘anders’ denken je eigen maken. We volgen 
nu een traject over eigenaarschap. Ook belangrijk. Zo leer je 
samen met en van elkaar.”
Het enthousiasme van Astrid is aanstekelijk. Mede omdat het ge-
baseerd is op theorie, visie en de praktijk. Het woord stralend dat 
ik in de school tegenkom, wordt door haar verpersoonlijkt. Haar 
vertrouwen in haar team is groot. Wat wil je nog meer?

GEEN APArtE GrOEPjES
Hoe vind je passend onderwijs? “Prachtig, maar binnen ons 
concept is dat heel gewoon. Alle kinderen zijn anders, dus leren 
we de kinderen om te gaan met dat anders-zijn. Vandaar dat onze 
belangrijkste afspraak op school is: ‘iedereen is anders, iedereen 
hoort erbij’. We plakken het liefste geen stickertjes met woorden 
als ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, enzovoort. We kennen geen 
aparte groepjes met hoogbegaafden of dyslectische kinderen. Ook 
in de maatschappij moet je met allerlei mensen kunnen omgaan, 
dus leer ze dat. Dat doe je niet door ze in aparte groepjes te zet-
ten. Het systeem is inherent aan die gedachte. Het systeem moet 
zo zijn dat je alle leerlingen kunt opvangen binnen je school.
Ik kijk bedenkelijk en hoor de orthopedagoog praten, maar de 
praktijk is weerbarstig. “Ik zie je kijken. De facilitering kan beter. 
We moeten toe naar universitair opgeleide leerkrachten, die ‘ma-
nagers van het leerproces’ zijn. Op een leerplein, bestaande uit 
een groep van leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkracht-
ondersteuners, is een team verantwoordelijk. Samen doen zij het 
werk dat op een leerplein gedaan moet worden. Op deze manier is 
het meer mogelijk om een grotere diversiteit aan kinderen binnen 
de school op te vangen.”

Wat zou je de andere directeuren, de al wat oudere directeuren, 
willen meegeven? “Ik zou ze willen zeggen; spreek je uit. Werk 
vanuit je visie. Wees eigenwijs. Om iets te bereiken, moet je strij-
den. Ga ervoor.”
Er wordt geklopt en een vrouw van het schoonmaakbedrijf vraagt 
om de sleutel van het schoonmaakmiddelenhok. Ook dat hoort 
erbij en ook dat herken ik. We lopen nog even terug naar de 
groepen om foto’s te nemen. Het is nog steeds rustig. Een groep 
zit stil te lezen. Astrid Joziasse vertelt dat een leerling leest en de 
anderen de jury zijn. Leuk idee. Ook zegt ze dat ze elke week in de 
groep het ‘diamantje van de week’ hebben. Dan vertellen andere 
leerlingen wat ze zo leuk vinden aan die ene leerling. Leuk idee. 
Ik krijg bij vertrek een prachtige krant mee. “Door de leerlingen 
geschreven”, zegt ze stralend.
Als buiten de regendruppels op de autoruit vallen, breekt heel 
kort het zonnetje door. De stralen toveren diamantjes op de ruit. 
Toeval?

Chris Lindhout
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besluiten worden uitgevoerd. Dat is geen 
sinecure: het stelt schoolleiders voor een 
veelheid aan vragen. Het gaat om vragen 
als: hebben we voldoende informatie? Wat 
wordt er van ons verwacht? Waar laten we 
ons door leiden? Wie betrekken we erbij? 
Er zijn nog vele andere zaken die aan de 
orde zijn om tot een besluit te komen. 
Besluitvorming is core business van de 
schoolleider, maar geen appeltje-eitje.

Hoe vanzelfsprekend het nemen van 
besluiten ook lijkt te zijn, de praktijk blijkt 
weerbarstig. De professionele ruimte 
van schoolleiders om besluiten te kun-
nen nemen, is op z’n zachtst gezegd niet 
eindeloos. Zo functioneert de schoolleider 

ekelijks worden er in een school tientallen besluiten 
genomen. Het gaat om besluiten over bijvoorbeeld 
de inrichting van het onderwijs of maatregelen in het 

kader van passend onderwijs, en ook om besluiten over activitei-
ten op de sportdag of het oplossen van een conflict. Aan besluiten 
gaat heel wat denken, overleggen, informeren, uitzoeken en nog 
meer overleggen vooraf. Van een schoolleider wordt verwacht 
om collega’s erin mee te nemen en om te zorgen dat de genomen 

Vertraagde besluitvorming     
om raad te weten   
met de weerbarstigheid 
Besluitvorming is core business van de schoolleider. toch staat  
de besluitvorming onder druk. Waardoor laten schoolleiders  
zich leiden bij hun besluitvorming en wat zouden ze zich wensen?  
Dr. theo van der zee, adjunct wetenschappelijk directeur van Verus, 
gaat in op de handelingsverlegenheid van schoolleiders als het gaat 
om besluitvorming. Hij introduceert de vertraagde besluitvorming 
als manier om raad te weten met de weerbarstigheid van de 
dagelijkse praktijk van de school.

W
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binnen de beleidskaders van het bestuur, 
heeft zij of hij te maken met verwach-
tingen van de ouders en de omgeving, 
dient rekening te houden met de wet- en 
regelgeving en zal de mogelijkheden van 
het team moeten kennen. Anders gezegd, 
de schoolleider heeft te maken met een 
meervoudigheid aan partijen, belan-
gen en opvattingen. Bovendien staat de 
besluitvorming onder hoge druk – door 
de groeiende informatisering, snelheid en 
complexiteit waarmee de vraagstukken 
zich aandienen. Voor je het weet, ga je de 
boot in. Wat te doen? Snel en doortastend 
besluiten nemen? Nog eens de tijd nemen 
en alles overzien? Voor veel schoolleiders 
is het niet eenvoudig om de juiste balans 
te vinden tussen snelheid en rust, tussen 
doortastendheid en weloverwogen. Meer 
nog dan het hoe, gaat het om het wat: wat 
is er voor nodig om te komen tot een goed 
besluit?

Een goed besluit kent zijn redenen. De 
praktijk laat zien dat er een veelheid aan 
redenen zijn die schoolleiders inbrengen: 
redenen van effectiviteit (wat werkt?), 
van wet- en regelgeving (wat worden we 
verwacht te doen?), van zorg (wat heeft 
deze leerling of collega nodig?) of van 
waarden en normen (wat is de manier 
waarop wij hier te werk gaan?). Mede door 
de grote (tijds)druk die op besluitvorming 
staat, zijn dit de voornaamste redenen 
waarop besluiten worden gebaseerd. 
Hierdoor ontstaat een patroon in de wijze 
waarop besluiten tot stand komen. Vaak 
komt men er niet toe om dat patroon te 
evalueren: zijn we tevreden over de manier 
waarop onze besluiten tot stand komen? 
En ook over de besluiten zelf: zijn ze 
goed? Er blijft daardoor nog een veelheid 
aan redenen liggen, zoals redenen die te 
maken hebben met goed onderwijs, goed 
leven en goed samenleven. Wat draagt 
mijn of ons besluit daar aan bij? Wat merkt 
de leerling ervan? Vaak komen dergelijke 
redenen aan bod in bijeenkomsten, waarin 
het schoolplan wordt opgesteld (maar dat 
is eens in de vier jaar), of heisessies waar 
men eens ‘met de benen op tafel’ kan 
filosoferen over de toekomst van de school 
en het onderwijs (maar dat is buiten de 
school). In de dagdagelijkse praktijk van 
besluitvorming lijken dergelijke redenen 

het te moeten afleggen tegen redenen van effectiviteit, wet- en 
regelgeving of zorg. Tot frustratie van veel schoolleiders.

Vertraagde besluitvorming is een manier om niet alleen de 
juiste balans te vinden tussen snelheid en rust, maar ook om het 
spectrum aan redenen te verbreden. Wat houdt het in? Ver-
traagde besluitvorming is een manier om tot een goed besluit te 
komen. Het maakt op de eerste plaats mogelijk om een situatie of 
vraagstuk zo rijk mogelijk in beeld te krijgen. Daarvoor is het niet 
alleen goed om er van verschillende kanten naar te kijken, maar 
ook in gezamenlijkheid na te gaan wat de situatie of het vraagstuk 
oproept aan gevoelens, bedenkingen of twijfels. Er zijn situaties 
waarin doorgaan op de automatische piloot niet effectief is en 
een alternatief zich niet direct aandient. Wat te doen? Vertraagde 
besluitvorming wil daarom op de tweede plaats nagaan wat de 
situatie nu echt van betrokkenen vraagt. Dat is dikwijls niet voor 

de hand liggend. Het kan betekenen om het (tijdelijk) niet te weten 
en dat uit te kunnen houden. Toch vraagt vertraagde besluitvor-
ming niet perse om meer tijd – soms zelfs minder. Op de derde 
plaats gaat het erom vanuit de verbinding met redenen van goed 
onderwijs, goed leven en goed samenleven tot een goed besluit te 
komen. Kennen schoolleiders voor zichzelf die redenen? Omdat 
vertraagde besluitvorming wijst op de dingen die ertoe doen, kan 
meer effectief en duurzaam een besluit genomen worden. Diverse 
schoolleiders en leden van de schoolleiding deden er onder mijn 
begeleiding al ervaring mee op.

Door situaties of vraagstukken te benaderen op de automatische 
piloot (downloaden) komt er meer van hetzelfde, vertraagde 
besluitvorming brengt iets nieuws. Het nieuwe houdt verband met 
dat wat van te voren nog niet was bedacht, en levert een op-
brengst op die veel rijker en duurzamer is. Zoals de schoolleiding 
die stuurde op gedrag, maar nu op mensen. Of zoals de school-
leider die inzette op conflictbeheersing, maar nu op oog voor 
kwetsbaarheid. Vertraagde besluitvorming is daarom geen trucje 
en verdraagt geen instrumentele benadering. Het vraagt veeleer 
om schoolleiders met lef: om namelijk ergens in te stappen zon-
der te weten waar het precies toe leidt. Het doet een beroep op de 
ontvankelijkheid van de schoolleider: sta ik open voor dat wat de 
situatie of het vraagstuk mij te zeggen heeft? Door zich te bekwa-
men in vertraagde besluitvorming leren schoolleiders anders zien 
en luisteren. Dat is 21st century core business.

Theo van der Zee

Dr. Theo van der Zee is adjunct wetenschappelijk directeur van 
Verus en medewerker van het Titus Brandsma Instituut aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen. tvanderzee@verus.nl

Vertraagde besluitvorming     
om raad te weten   
met de weerbarstigheid 

‘Wat is ervoor nodig om  
te komen tot een goed besluit?’
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Hij betreedt heel voorzichtig de theatertrap. Ik heb zijn naam 
genoemd en onder aanmoediging van zijn medeleerlingen komt hij 
aarzelend naar beneden. De jeugdgedichtenwedstrijd nadert zijn 
ontknoping, maar voordat ik als jurylid de winnaar bekend maak, is 

er een speciale prijs. En die is voor hem. Bij de selectie van de ruim 
vijfhonderd ingezonden gedichten vanuit meer dan dertig scholen 
valt zijn gedicht op. Niet omdat het uitblonk in Nederlandse spel-
ling of beeldend woordgebruik, maar omdat het zo anders was. Al 
snel blijkt dat Coman, de schrijver, een Syrische vluchteling is, die 
op een van de scholen les krijgt. Zijn gedicht over zijn moeder in het 
Nederlands raakt mij en mij niet alleen. Simpel, eenvoudig, maar zo 
eerlijk en oprecht. 
Hij geeft me een hand met de ogen neergeslagen. Zo’n blanke 
West-Europese en blijkbaar belangrijke meneer kijk je niet aan, 
toch? We gaan zitten op het bankje op het podium. De zaal is vol en 
de leerlingen uit de groepen 5 en 6 wachten in spanning af.

“Hallo,” zeg ik, “hoe heet je?”
“Coman”, antwoordt hij zachtjes.
“Je komt niet van hier, hè?” vraag ik.
Hij schudt nauwelijks zichtbaar met zijn hoofd.
“Uit welk land kom je?”
“Uit Syrië”, is het antwoord.
“Hoe ben je hier gekomen?”

De leerlingen in de zaal zijn doodstil geworden. Alle ogen zijn 
gericht op ons. Alles wat in de klas gezegd is, wat op het Jeugdjour-
naal verteld is en wat ouders bespreken aan tafel over vluchtelin-
gen, is hier werkelijkheid.

Hij kijkt me even snel aan en slaat dan de ogen weer neer.
“Ik gekomen achterin vrachtauto,” antwoordt hij, “uit Duisland.”
Ik hoor een aantal kinderen de adem in houden.
“Ik alleen vrachtauto gezien. Het was heel koud in de vrachtauto 
en het duurde heel lang en we hadden geen drinken”, gaat hij door. 

“Toen uitstappen en in een groot huis.”
“Met wie was je”, vervolg ik.
Tranen staan in zijn ogen en hij zwijgt.
“Je hebt een mooi gedicht geschreven 
over je moeder, Coman”, zeg ik.
Hij kijkt me blij aan.
“We vonden het als jury zo bijzonder dat 
iemand die zo kort in Nederland is, zo 
goed kan schrijven, dat we een aparte 
prijs voor je hebben.” Ik geef hem een 
gedichtendiploma met een kleinigheid; 
een versierde pen.
Opeens breekt de zon in zijn gezicht door. 
Hij straalt en kijkt naar zijn klasgenootjes 
in de zaal. Hij staat op en schudt me hand 
alsof hij de Nobelprijs voor Literatuur 
in ontvangst neemt. Hij rent de trap op, 
terwijl hij de versierde pen als een trofee 
omhoog houdt.

Ik hoop dat deze kinderen wel oplossin-
gen weten te verzinnen voor het vluch-
telingenprobleem. Het is onze generatie 
niet gelukt. Kinderen zijn kinderen, waar 
ze ook wonen, hoe ze ook eruit zien of 
waar ze ook vandaan komen. Ook Coman, 
de jonge Syrische dichter uit de vracht-
auto.

Coman
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Mijn groep…
Vooraan zit Esther met de blauwe ogen

met naast haar Lukas die steeds maar beweegt.
Imke leest diep voorovergebogen,

voor haar Jesse die zijn neus afveegt.

Ik kijk naar Emma bladerend in een boek
zoekend naar iets, net als deugniet John.
En Achmed kijkt achterom naar de hoek,
waar Mieke met een nieuwe taak begon.

Anna die rekent, haar lievelingsvak
en Daan kijkt heel stiekem bij haar af.

Margje rommelt wat in de tijdschriftenbak.
Ik zie net dat Tess haar een plaagstootje gaf.

Sophie ach die zit weer op haar eigen planeet
te dromen over wat wij niet weten.

En kijk naar Lotte die haar tijd liever besteedt
aan tekenen, muziek en de rest wil vergeten.

Zo zitten ze allemaal in mijn klas.
Allemaal anders, allemaal gewoon.
Allemaal zichzelf met hun eigen tas,

hun eigen drinkbeker, hun eigen persoon.

Ik geef ze les, geef ze meer dan onderwijs.
Elk heeft talenten op zijn eigen terrein.

Ik begeleid ze een stukje op hun levensreis.
Wat geweldig dat ik hun leerkracht mag zijn.

Chris Lindhout

Gedicht
korte berichten

VerschijningsdataDirect 2017 

Direct 3 20 mei
Direct 4 1 juli

Direct 5 23 september
Direct 6 25 november

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

Doe mee aan Direct vakblad voor schoolleiders

1februari 2017, 10e jaargang

is het onderwijs er klaar voor?

leren voor de toekomst
hoge werkdruk onder schoolleidersWie heeft voorrang bij een vacature?de jonge schoolleider in beeldvan voornemen naar verandering

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.


