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

Geachte lezer,

Voor u ligt het eerste exemplaar van Direct voor het jaar 2015. Zoals u van ons gewend 
bent, hebben wij ons best gedaan om een breed scala aan onderwerpen te behandelen. 
Zo kunt u meer lezen over de inzet van CNV Schoolleiders voor de onderhandelingen over 
de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor 2015, de wijzigingen in de verlofregelingen, 
het toetsingskader voor de politiek en over de gevolgen van het besluit om het advies van 
de basisschool leidend te maken voor de toelating in het voortgezet onderwijs.

Uiteraard nodigen wij u, als lezer, uit om ook in dit nieuwe kalenderjaar gebruik te maken 
van de gelegenheid om ideeën, artikelen of meningen te delen met uw collega’s in ons 
en uw blad via redactie@cnvs.nl. Rest mij u veel leesplezier te wensen. Wij als redactie 
hopen dat u net zoveel plezier heeft bij het lezen van Direct 1, als wij hebben gehad met 
het maken ervan.

Namens de redactie,

Robert Pinter
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‘Waardering en bescherming 
van de positie van de school
leider is hard nodig’

Graag ziet CNV Schoolleiders dat in een 
nieuwe cao meer aandacht is voor de 
schoolleider. Lees verder op pagina 8.

korte berichten

In het veld is er onduidelijk-
heid of het vakantieverlof 
in de nieuwe cao wel of niet 
behouden blijft in geval van 
ziekte tijdens het vakantie-
verlof. Vanaf 1 augustus 2015 
heeft iedere werknemer recht 
op 428 uur vakantieverlof. 
Hiervan is 160 uur wet-
telijk vakantieverlof. Indien 
de werknemer in een jaar 

160 uur vakantieverlof heeft 
genoten, dan wordt hij geacht 
het wettelijk minimum aan 
vakantiedagen te hebben 
genoten. Indien in dat jaar 
vervolgens een samenloop is 
van ziekte- en vakantieverlof, 
dan vervallen de vanwege 
ziekte de niet-genoten vakan-
tiedagen. Zie artikel 8B.1, lid 
4,5 en 6.

Ziekte tijdens vakantieverlof

Recht op verlof voor partner
Sinds 1 januari 2015 hebben werknemers die partner zijn 
van de moeder van een pasgeboren baby recht op twee 
dagen betaald kraamverlof (ook wel ouderschapsverlof 
genoemd). Daarnaast heeft deze werknemer recht op drie 
dagen ouderschapsverlof. Voor beide verloven geldt dat 
de werkgever deze niet mag weigeren. Meer informatie 
over de wijzigingen in de verlofregelingen leest u in de 
rubriek Vraag & Antwoord op pagina 16 in deze Direct.

Bijeenkomst  
Slimmer Organiseren 
Op donderdag 2 april 2015 praat Myriam Lieskamp,  
beleidsmedewerker van CNV Connectief u bij over Slimmer 
organiseren. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 20.00 uur 
bij CNV in Utrecht. Voor broodjes wordt gezorgd. 

Schrijf de datum vast in uw agenda! Meer informatie volgt.
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CNV Onderwijs en het Arbeidsmarkt-
platform willen (startende) leraren 
helpen hun loopbaan binnen het primair 
onderwijs beter uit te stippelen. 

Het Arbeidsmarktplatform, waarvan  
CNV Onderwijs bestuurder Joany Krijt 
deel uit maakt, heeft de website  

www.ruimbaanvoorpo.nl gelanceerd. 
Pabo-studenten en leraren vinden 
hier vacatures en andere informatie 
over loopbaankansen. Voor leraren die 
moeilijk in eigen regio een baan kunnen 
vinden, geeft het online loopbaanplatform 
extra informatie over mogelijkheden in 
de Randstad.

Nieuw online loopbaan
platform voor leraren in 
het primair onderwijs

Met de invoering 
van de veertigurige 
werkweek (uiterlijk  
1 augustus 2015) 
wordt bij nieuwe 
dienstverbanden 
voor de werknemer 
met een veertig-
urige werkweek de 
werktijdfactor (wtf) 
1. De werknemer 
wordt benoemd 

of aangesteld in hele uren per week. De wtf bedraagt dit 
aantal uur per week gedeeld door veertig. Een misverstand 
is dat de werktijdfactor voor de lopende dienstverbanden 
daardoor ook moeten worden omgezet; dat klopt niet. Hui-
dige dienstverbanden blijven ongewijzigd. Wat wel veran-
dert, is dat met de veertigurige werkweek alle werktijdfac-
toren moeten worden omgezet in uren en minuten om de 
jaarplanning per week te kunnen invullen. Zie hiervoor ook 
de artikelen 2A.2 en 2A.3.

Uit de CAO Primair Onderwijs 20142015

Werktijdfactor in huidige 
dienstverbanden ongewijzigd

Doe mee aan 
Direct!
Direct is er voor en 
door schoolleiders 
van het primair en 
voortgezet onder-
wijs en het mid-
delbaar beroeps-
onderwijs. Wilt 
u een bijdrage 
leveren aan 
Direct of heeft 
u een goed idee 
voor een artikel? 
Mail dan naar redactie@cnvs.nl. In 
het bijzonder zijn wij geïnteresseerd 
in uw ervaringen en opvattingen over 
passend onderwijs. Later dit jaar 
komt er een speciale editie uit van 
Direct over dit thema. Wij stellen uw 
reacties op prijs!

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Onderzoek en ontdek mogelijkheden en ga met nieuwe perspectieven 
aan de slag in je praktijk. Leer ‘speciaal onderwijzen’ en geef ‘Passend 
Onderwijs’ vorm.

Kies voor de Master Special Educational Needs van Fontys Opleidings-
centrum Speciale Onderwijszorg.

Open dagen:
10-02: Utrecht 10-03: Den Bosch
12-02:  Rotterdam,  11-03: Eindhoven en Tilburg 

Bergen op Zoom en Nijmegen 12-03: Sittard

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/oso.  
Of stuur een mail naar: oso@fontys.nl met code DM2015  
en ontvang gratis een boek uit onze webshop.

Verlofregelingen verruimd vanaf 2015Advies van basisschool leidend
Beroepsstandaard voortgezet onderwijsToetsingskader voor politieke kwaliteit
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WOENSDAG 8 APRIL 

DIFFERENTIEER EN 
ACTIVEER 
Aan de slag met 
gedifferentieerd lesgeven

www.medilexonderwijs.nl/differentiatie

WOENSDAG 11 MAART 

PESTEN ANNO 2015 
Voortgezet onderwijs
Actuele kennis en handvatten 
voor een effectieve aanpak 
van (cyber)pesten op school

www.medilexonderwijs.nl/pestenvo

DONDERDAG 2 APRIL 

GEDRAGSSTOORNISSEN 
BIJ JONGEREN 
Theoretische basis en prak-
tische tips voor het onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/gedrag

DINSDAG 10 MAART 

PESTEN ANNO 2015 
Primair onderwijs  
Actuele kennis en handvatten 
voor een effectieve aanpak van 
(cyber)pesten op school

www.medilexonderwijs.nl/pestenpo

WOENSDAG 25 MAART 

BURN-OUT BIJ JONGEREN 
Een (dreigende) burn-out 
signaleren, aanpakken en 
voorkomen 

www.medilexonderwijs.nl/burnout

DINSDAG 3 MAART  

GESCHEIDEN BELANGEN 
Omgaan met gescheiden 
ouders en hun kinderen in het 
onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/gescheidenbelangen

DONDERDAG 19 MAART 

WEDDEN DAT JIJ BETER 
KAN? 
Signaleren en aanpakken van 
onderpresteren in de klas

www.medilexonderwijs.nl/onderpresteren

DONDERDAG 12 MAART 

GOET GESPELDT 
Effectief spellingonderwijs in 
groep 3 t/m 8

www.medilexonderwijs.nl/spelling

Congresagenda voorjaar 2015
 
Komend voorjaar organiseert Medilex Onderwijs 

weer interessante congressen voor u als school-

leider en voor uw personeel, van leerkrachten 

en docenten tot intern begeleiders en zorgme-

dewerkers.

Al onze dagen kenmerken zich door een praktische 

insteek met theoretische onderbouwing zodat de 

opgedane kennis de volgende dag direct toe te 

 passen is op school.

Volledige congresprogramma’s bekijken en inschrijven 

kan via www.medilexonderwijs.nl.

Postbus 289 | 3700 AG Zeist | Telefoon 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl

MEDI14144 adv agenda_direct_210x297.indd   1 31-12-14   10:50
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Robert Pinter  voorzitter CNV Schoolleiders

Een jaar ligt achter ons en een nieuw 
jaar is aangebroken. Een mooie tijd voor 
bezinning. Het allerbelangrijkste van het 
afgelopen jaar is natuurlijk de start van 
passend onderwijs. We hebben lang erop 
moeten wachten, maar daar kwam het, om 
voorgoed (of voor zolang als het duurt in 
dit land) de harten van onderwijsmensen 
volledig voor zich in te nemen. Wij hebben 
er met z’n allen een hard hoofd in gehad, 
maar het lijkt allemaal redelijk te lopen. 
Tenminste, ik heb nog niet van protesten 
gehoord die voetbalstadions vullen.
Nieuwe cao’s kwamen uit de hoge hoed. 
Met goed nieuws: we gaan meer verdienen, 
we gaan overleggen over onze levensloop 
en, last but not least, eindelijk ruimte voor 
de schoolleider om zich te profileren als 
schoolleider. Helaas is dat laatste slechts 
een deel dat ik er elke keer bij droom. Ik 
hoop dat u mij dit vergeeft.
Het probleem met het tot stand komen 
van de cao’s is voor mij persoonlijk niet 
dat er nieuwe cao’s zijn, maar het tijdstip 
waarop ze komen: tijdens een net begon-
nen schooljaar. Het geeft een hoop ellende 
als de schoolleider lopende een schooljaar 
een aantal zaken moet organiseren buiten 
de gebruikelijk te organiseren zaken om. 
Dit heet geloof ik adequaat omgaan met 
werkdruk. À propos werkdruk, werkdruk 
voor de schoolleider bestaat niet. Immers 

in het normjaartaak-formulier staat prima aangegeven hoeveel de 
schoolleider werkt voor het riante salaris dat hem of haar ten deel 
valt.
Voor het salaris moet je niet in het onderwijs zijn, daarvoor moet 
je naar het bedrijfsleven. Vreemd eigenlijk dat de participatie-
maatschappij aan de investeringskant minder over heeft voor de 
toekomstige werknemers, terwijl aan de andere kant het consu-
meren in de participatiemaatschappij zo centraal lijkt te staan. 
Wat leiden wij in de scholen op? Goede, hardwerkende burgers 
of toch consumerende eenheden die winstverwachtingen moeten 
waarmaken? De soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt 
opgediend, maar soep blijft soep, en er gaat veel de soep in…

Vandaar dat ik jullie, mijn collega-schoolleiders, een hart onder de 
riem wil steken! Ik weet dat jullie, vaak tegen wil en dank, tegen 
alle stromen in, geloven dat kinderen, leerlingen en studenten het 
beste verdienen, het beste van ons verdienen. Wij willen het beste 
halen uit onze leerlingen en uit onze collega’s voor de klas. Wij 
staan voor onze onderwijsassistenten, zorgteams, voorleesouders, 
tuinmannen, vrijwilligers en alle anderen die in en om de school 
actief zijn.
2015 gaat weer van alles brengen, zowel goede als minder goede 
zaken. Nu ga ik hier nu niet lopen leuren over de 21ste eeuw, want 
die is al lang begonnen. Ik wens jullie veel succes met alle zaken in 
en om de school, met passend onderwijs, met de invulling van de 
cao’s, maar meer nog en bovenal wens ik jullie een fijn jaar samen 
met alle medewerkers in de scholen ten behoeve van onze kinde-
ren, leerlingen en studenten.

Tijd voor bezinning

‘Wat leiden wij in de scholen op?’
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uim 22 procent van de leden van CNVS heeft de korte 
peiling ingevuld. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen 
in het land bijeenkomsten geweest, waarbij de CAO 2014 

aan leden is toegelicht. De leden hebben bij de bijeenkomsten, 
via reacties op het onderwijsplein en via de mail input meegege-
ven voor de inzet voor een nieuwe cao per 1 juli 2015.

UiTKOMSTEN PEiLiNG
CNVS onderscheidt drie hoofdthema’s die voor de inzet van 
belang zijn: het salaris, het verminderen van de werkdruk en 
de rol en de positie van de schoolleider. We hebben onze leden 
eerst gevraagd bij welk thema de focus zou moeten liggen. De 
uitkomsten bij deze vraag zijn weergegeven in het figuur hieron-
der. Bij ‘anders’ zijn combinaties ingevuld van de drie genoemde 
thema’s en daarnaast is er aandacht gevraagd voor helderheid 
en werkbaarheid van nieuwe afspraken, ruimte voor ondersteu-
nend personeel (administratief en conciërge) en tijd en ruimte 
voor de schoolleider om zijn vak waar te maken.
Uit de twee open vragen en de diverse bijeenkomsten is veel 
informatie gekomen over wat schoolleiders belangrijk vinden 
voor de inzet voor de cao 2015.

HET VAK SERiEUS NEMEN
Schoolleiders geven aan dat het vak van 
schoolleider serieus genomen moet 
worden. De toegenomen taken en ver-
antwoordelijkheden hebben de afgelopen 
jaren niet geleid tot compensatie. De 
uitwerking van de CAO 2014 heeft voor 
schoolleiders veel consequenties. In 
plaats van minder regelgeving lijken er 
ondanks goede bedoelingen juist meer 
en ook onwerkbare regels bij te komen. 
Het onderwijskundig leiderschap van de 
schoolleider komt nog meer onder druk 
te staan.
De aantrekkelijkheid van het vak moet 
fors verhoogd worden, willen we nog 
enthousiaste schoolleiders behouden. 
De meest geëigende prikkel hiertoe is 

De looptijd van de CAO PO 2014 is tot 30 juni 2015. Dat betekent 
dat het proces opgestart is om te komen tot een nieuwe cao per 
1 juli 2015. Graag ziet CNV Schoolleiders dat in een nieuwe cao 
meer aandacht is voor de schoolleider. Om een goede bijdrage 
te kunnen leveren aan de inzet van CNV Onderwijs bij deze cao
onderhandelingen, heeft CNVS drie korte vragen voorgelegd aan 
haar leden. 

inzet CAO PO 2015 voor schoolleiders

De schoolleider is even  kwetsbaar als cruciaal

R

Focus voor inzet

■ Salaris 30,8 
■  Verminderen  

werkdruk 32,9
■  Rol en positie 

schoolleider 32,5
■ anders 3,8
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een hogere financiële waardering. De 
verhouding L-schalen ten opzichte van 
de D-schalen (om nog maar niet over 
de A-schalen te spreken) is veel te klein 
in het nadeel van de schoolleider. Een 
vergelijking van salaris internationaal en 
met andere sectoren onderstreept dit. De 
tijd die schoolleiders vanuit de besturen 
beschikbaar krijgen om hun taken uit te 
voeren, is daarbij veelal ook onvoldoende.
Schoolleiders zijn er in grote diversiteit. 
Wat opvalt, is dat wel steeds de opmerking 
terugkomt dat de schoolleider ‘gemangeld 
zit’, ‘schietschijf is’ en ‘klem zit tussen 
enerzijds personeel en ouders op de 
school en anderzijds bestuur en inspectie’. 
Waardering en bescherming van de positie 
van de schoolleider is hard nodig.

PROFESSiONELE RUiMTE VOOR DE SCHOOLLEiDER
De mate waarin van een schoolleider in het primair onderwijs 
verwacht wordt als ‘stopverf’ te dienen om problemen op te 
lossen is schokkend. Naast een minister die vindt dat schoollei-
ders ook prima kunnen invallen en een nieuwe cao die er vanuit 
gaat dat schoolleiders wel pleinwacht kunnen lopen, zijn er de 
besturen en gemeenten die van de schoolleider aanwezigheid 
verwachten bij bijeenkomsten over onzinnige administratieve 

procedures die niet bijdragen aan het primaire proces en toch 
moet iemand ervoor zorgen dat het gebouw onderhouden wordt 
nu de conciërges wegbezuinigd zijn. Het eigenlijke werk blijft 
liggen en gebeurt in het weekend.

De schoolleider is even  kwetsbaar als cruciaal

‘het vak van schoolleider moet  
serieus genomen worden’
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Algemeen gevoel is dat het overlegmodel 
dichterbij de gangbare en gewenste prak-
tijk ligt dan het basismodel. De toegan-
kelijkheid van het overlegmodel is alleen 
wel erg omslachtig ingericht. De bepaling 
van 50 procent team na MR ondergraaft 
de rol van de PMR. Het overlegmodel 
moet leidend zijn en toegankelijk.
Investeren in schoolleiders die tijd en 
middelen hebben om hun werk te kun-
nen doen, heeft een groot positief effect 
op de beleving van werkdruk bij leraren. 
De oplossing van een veertigurige werk-
week doet niet veel met de beleving van 
werkdruk bij leraren. Een schoolleider 
die naast je staat in je vak en profes-
sioneel met je in gesprek gaat, doet dat 
wel. Het is tijd dat de schoolleider weer 
eigenaar wordt over wat er in de school 
gebeurt. Hij op zijn beurt zal de leraar 
ook ruimte en vertrouwen moeten geven 
om zelf eigenaar te zijn. Regelgeving zal 
daarom vele malen minder moeten.

REACTiES OP CAO 2014
De CAO 2014 is nog uitgebreider dan eer-
dere cao’s. Daarmee wordt nog niet met 
de trend van administratieve regelzucht 
en verantwoordingscultuur gebroken. 
‘Gemuggenzift over details’ ligt op de 
loer… De veertigurige werkweek wordt 
ervaren als ‘betuttelend’ en schoolleiders 
worden opgescheept met de bureau-

Kortom; schoolleiderschap organiseren dichtbij het primaire 
proces (op de school zelf), met voldoende tijd en ruimte voor 
het eigenlijke (onderwijskundige) werk van de schoolleider. Dat 
vraagt om een betere waardering voor het vak én het vraagt ook 
om meer ondersteuning (administratief en beheer). Het vraagt 
om professionele ruimte voor de schoolleider.

SALARiS, SCHOLiNG EN REGELDRUK
De toelage schoolleider mag wel eens worden omgezet in struc-
tureel salaris. Middelen en tijd voor professionalisering van 
schoolleiders worden een paar keer genoemd, waaronder het 
toegankelijk maken van de lerarenbeurs of andere scholings-
mogelijkheden voor schoolleiders (zonder lesgevende taken).
Met betrekking tot werkdruk wordt opgemerkt dat de werkdruk 
in het totale onderwijs minstens zo fors ook van toepassing is 
op schoolleiders. Het écht aanpakken van werkdruk vraagt om 
andere maatregelen dan de veertigurige werkweek. De regel-
druk moet fors omlaag.

1. Overlegmodel leidend en toegankelijk
2. Apart hoofdstuk schoolleiders
 a. Minimaal 1 fte schoolleiding per 10 fte medewerkers
 b. Schoolleiders vertegenwoordigd in de GMR
 c. Fuwasys-waardering, aandacht voor diversiteit context
3. Salaris
 a. Toelage omzetten in structureel salaris
 b.  Gezonde salarisreparatie, extra ruimte voor  

schoolleiders
4. Onnodige regels schrappen uit de cao.

inzet CAO PO 2015 CNV Schoolleiders 
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cratie/regeldruk. De pauzetijdenregeling 
moet realistischer, of beter nog: eruit. 
Daarvoor is al prima wetgeving, niet 
regelen wat al geregeld is. De termen 
start-, basis- en vakbekwaam zijn slecht 
gekozen. Welke ouder wil zijn kind nu in 
de groep hebben bij een leerkracht die 
niet vakbekwaam is? Gebruik gewoon 
termen als junior, medior en senior. Bij 
het schoolleidersregister moet een goede 
regeling zijn voor uitstel herregistratie als 
gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door 
ziekte), zonder dat dit leidt tot rechtspo-
sitionele gevolgen. En over het salaris; 
1,2 procent is eerder een minder kleine 
achteruitgang dan een vooruitgang.

iNZET CNV SCHOOLLEiDERS
In algemene zin is het van belang dat na 
de operatie van de CAO 2014, waarin nog 
redelijk veel oud (vakbonds)denken in 
een nieuwe structuur terecht is geko-
men, nu de gelegenheid aangepakt wordt 
om het alom geprezen en gepredikte 
‘professionele ruimte’ ook als nieuw 
(vakbonds)denken in de nieuwe structuur 
te laten landen.

Voor de CAO 2015 geldt: ga uit van  
vertrouwen en regel wat minimaal  
geregeld moet worden.
1.  Het overlegmodel moet leidend en 

toegankelijk zijn. Het professionele ge-

sprek met de medewerker over zijn taken en mogelijkheden 
staat dan met maatwerk voorop.

2.  Er moet in de cao een apart hoofdstuk komen met betrekking 
tot schoolleiders, waarin de rol en positie van de schoolleider 
wordt geduid en gewaardeerd.

 a.  Hierin moet een minimumnorm worden opgenomen voor 
ambulante directievoering op een school (bescherming te-
gen oneigenlijke belasting van de schoolleider, bijvoorbeeld 
als gevolg van de ketenregeling WWZ of pauzetijdenregels 
voor leraren, waardoor pleinwacht georganiseerd moet 
worden…). Concreet stellen we als reële norm gezien het 
hoge percentage deeltijdmedewerkers en het totaalpak-
ket aan werkzaamheden voor een schoolleider één fte per 
maximaal tien fte personeel.

 b.  In dit hoofdstuk moet vastgelegd worden hoe de positie van 
de schoolleider versterkt kan worden om professionele 
ruimte te krijgen en te (kunnen) nemen. Versterking van 
de positie van de schoolleider is nodig. Concreet stellen we 
hierbij voor de verplichting op te nemen dat schoolleiders 
vertegenwoordigd zijn in de GMR.

 c.  In dit hoofdstuk moet invulling worden gegeven aan de 
fuwasys-waardering van het vak van schoolleider, waarbij 
aandacht is voor de grote diversiteit in context van school-
leiders. 

3.  Het salaris van de schoolleider verdient bijzondere aandacht.
 a.  De toelage schoolleider moet structureel in het salaris 

worden opgenomen.
 b.  Het salarisverschil tussen de L-schalen en de A- en D- 

schalen is te klein. Naast een gezonde salarisreparatie 
voor alle onderwijspersoneel mogen de toegenomen 
verantwoordelijkheden in combinatie met de afgenomen 
faciliteiten zich voor de schoolleider extra uitbetalen.

4.  Onnodige regels moeten uit de cao gehaald worden. Dat 
geldt minimaal voor de onmogelijke pauzetijdenregeling van 
twee keer vijftien minuten tussen 10.00 en 14.00 uur. Voor 
werk- en rusttijden bestaat al prima wetgeving. CNVS vindt 
een goede werk- en rusttijdenregeling van belang voor alle 
medewerkers. Wanneer dat in de praktijk niet blijkt te lukken, 
is de oplossing niet een nieuwe regel opnemen in de cao, 
maar moet bestaande regelgeving gehandhaafd worden. Deze 
pauzetijdenregeling is exemplarisch voor andere onderdelen 
van de cao. Wat al geregeld is, hoeft niet opnieuw (of net een 
beetje anders) geregeld te worden.

Rijk van Ommeren, bestuurslid CNV Schoolleiders

‘Ga uit van vertrouwen en regel wat 
minimaal geregeld moet worden’
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et de beroepsstandaard beschikken schoolleiders in 
het voortgezet onderwijs over een overzicht van – voor 
de beroepsuitoefening - relevante competenties, be-

kwaamheden en professionele normen. De beroepsstandaard 
beschrijft wat een schoolleider moet kunnen, kennen en doen. 
Omdat de context waarin de schoolleider werkzaam is een grote 
invloed heeft op datgene wat van de schoolleider wordt ge-
vraagd, is de beroepsstandaard op een open en ontwikkelings-
gerichte wijze beschreven. Weliswaar is er sprake van enige 
standaardisatie, maar de beroepsstandaard laat voldoende 
ruimte voor een eigen contextspecifieke invulling. De beroeps-

standaard kan worden benut als een hulpmiddel bij verdere pro-
fessionalisering. De schoolleider kan al dan niet in overleg met 
diens leidinggevende een keuze maken voor bijvoorbeeld een te 
ontwikkelen bekwaamheid of competentie. Daarnaast vormt de 
beroepsstandaard straks de basis voor registratie.

WiE iS SCHOOLLEiDER?
Voor het beroep van schoolleider gelden er geen diploma-eisen 
en de beroepsinhoud is niet formeel bepaald. Daardoor is afba-
kening lastig en al snel arbitrair. Vanuit een gedeelde definitie 
wordt in de beroepsstandaard de beroepsgroep min of meer af-
gebakend. De definitie luidt: ‘de schoolleider is een functionaris 
die een integrale verantwoordelijkheid heeft in een onderwijs-

organisatie’. Gelet op deze definitie horen 
rectoren, directeuren, conrectoren, 
adjunct- of locatiedirecteuren er zeker 
bij. Dat geldt ook voor leden van centrale 
of algemene directies en schoolleiders 
met een aanstelling in een directie-
schaal. De beroepsstandaard kan ook van 
toepassing zijn op leidinggevenden in een 
L-schaal of voor leidinggevenden verant-
woordelijk voor niet aan onderwijs gere-
lateerde taken. Of dit zo is, hangt samen 
met de keuzes die de werkgever hierover 
maakt in de eigen lokale context. Of de 
beroepsstandaard van toepassing is op 
leidinggevenden in een leraarsschaal 
(bijvoorbeeld LD) of voor leidinggevenden 
verantwoordelijk voor niet aan onderwijs-
gerelateerde taken geldt, is de vraag. Of 
dit zo is, hangt samen met de context en 
of deze functionarissen een integrale ver-
antwoordelijkheid hebben.

BEROEPSSTANDAARD NADER BEKEKEN
Naast een beschrijving van de beroeps-
groep bestaat de beroepsstandaard uit 
vijf generieke basiscompetenties, 25 
bekwaamheden en negen professionele 
normen. De vijf generieke basiscom-
petenties bestaan al sinds medio 2013. 
Voor schoolleiders die de competenties 
willen vertalen naar hun eigen situatie is 
de Beroepsstandaard Competentie Scan 
ontwikkeld. Dit is een digitaal instrument 
waarmee schoolleiders zicht krijgen op 
hun eigen ontwikkelmogelijkheden.
De vijf basiscompetenties zijn uitgewerkt 
in 25 ontwikkelingsgerichte bekwaam-
heden. Dit is een beschrijving van de  
professionele handelingen van school-
leiders in termen van benodigde ken-
nis en zichtbaar gedrag. Deze zijn zo 
geformuleerd dat schoolleiders ruimte 
hebben voor een vertaling naar hun eigen 
werksituatie. Een voorbeeld van een 
bekwaamheid is in staat zijn betrokkenen 
aan te spreken op hun individuele en ge-

Schoolleiders geven met  beroepsstandaard richting 
aan professionalisering

Naar aanleiding van het Sectorakkoord VO 20142017 is het 
afgelopen jaar gewerkt aan de Beroepsstandaard Schoolleiders VO. 
Bij de totstandkoming hebben veel schoolleiders inbreng gehad en 
zijn zij intensief op de hoogte gehouden. Uit onderzoek blijkt dat de 
meeste schoolleiders bekend zijn met de beroepsstandaard en het 
belang ervan onderschrijven. Eind november is de beroepsstandaard 
vastgesteld. in het akkoord spraken het kabinet en de VOraad af 
dat schoolleiders op basis van de beroepsstandaard systematisch 
werken aan bekwaamheid en bekwaamheidsonderhoud en dit 
vastleggen in een schoolleidersregister VO. Dit register wordt in 
2015 ontwikkeld en is begin 2016 operationeel.

M

‘een beroepsstandaard en professioneel 
register dragen bij aan het waarborgen van 

de kwaliteit en de status van het beroep’
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zamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het curriculum en het leren 
en onderwijzen in de school.
Met de negen professionele normen 
worden opvattingen bedoeld over hoe 
men zich beroepshalve moet gedragen 
in concrete omstandigheden die onder-
deel uitmaken van de uitoefening van 
het beroep. Een voorbeeld van een norm 
binnen het aspect ‘Beroepsethiek en 
moraliteit’ is: de schoolleider hanteert 
succes en welzijn van de leerlingen als 
fundamentele waarde in alle beslis-
singen en acties.
In samenwerking met de schoolleiders-
opleidingen worden van de beroepsstan-
daard startkwalificaties afgeleid, zodat 
het opleidingscurriculum voor schoollei-
ders straks goed aansluit op datgene wat 
van hen wordt verwacht. 

VAN WiE iS DE BEROEPSSTANDAARD?
Uit recent onderzoek blijkt dat 94 procent 
van de schoolleiders bekend is met de 
beroepsstandaard en dat een meerder-
heid van hen het belang van de beroeps-

standaard onderschrijft. 94 procent van de schoolleiders ziet 
het bevorderen van professionele ontwikkeling als voornaamste 
doelstelling voor een standaard en een register, zo bleek eerder 
uit een raad pleging. Hieruit kwam ook naar voren dat een ruime 
meerderheid (88 procent) van mening is dat een beroepsstan-
daard en een professioneel register bijdragen aan het waarbor-
gen van de kwaliteit en de status van het beroep.
In hoeverre de gehele beroepsgroep de eigen beroepsstandaard 
draagt, is moeilijk vast te stellen. Het is de komende maanden 
een uitdaging om een proces van groeiend eigenaarschap van 
de beroepsgroep op gang te brengen. Het voortgezet onder-
wijs kent een grote, divers samengestelde groep van vijf- tot 
zesduizend schoolleiders. Het eigenaarschap van de beroeps-
standaard komt hen toe.
Het Schoolleidersplatform vertegenwoordigt schoolleiders 
binnen de VO-raad en adviseerde positief ten aanzien van de 
beroepsstandaard. Dit platform hecht ook veel belang eraan 
dat het eigenaarschap van de standaard en straks ook van het 
register goed verankerd wordt bij de schoolleiders. De VO- 
academie ondersteunt deze ontwikkeling en stimuleert de  
betrokkenheid van schoolleiders. 

Wik Jansen,  
programmamanager VO-academie  
info@vo-academie.nl

Schoolleiders geven met  beroepsstandaard richting 
aan professionalisering



14 februari 2015

mijn school

Het is een mooie wereld, die van beeld-
vorming en de media. Op een middelbare 
school wordt een leerling doodgestoken 
en dan, dan komen de wolven. De media 
rollen over elkaar heen op zoek naar 
antwoorden, naar sensatie, naar… naar 
wat eigenlijk… de waarheid?
In een ver verleden stuurde ik een 
ingezonden brief naar de Volkskrant, 
naar aanleiding waarvan een verslag-
geefster van Trouw mij interviewde. 
Het onderwerp was destijds geweld 
op school, jawel, op de middelbare 
school. Ergens vanuit een donkere 
hoek in een archiefkast kwam mijn 
naam naar boven en voor ik het 
wist, sprak ik een redactrice van het 
programma Pauw, of ik een mening er-
over had en zo ja, of ik deze eventueel op 
televisie wilde uitdragen. Ik moet eerlijk 
bekennen, ik voelde mij vereerd, enigs-
zins nuttig in de wereld, alsof mijn stem, 
mijn mening voor deze keer iets waard 
was. Wij spraken af om de volgende dag 
(de dag van de uitzending) nog contact te 
hebben of ik de uitzending zou bijwonen 
of niet. Geloof het of niet, ik stond ’s 
avonds voor de spiegel te oefenen, hoe 
ik Pauw en consorten zou overtuigen van 
mijn beeld van de wereld.
U begrijpt het al vanuit de titel van dit 
artikel: geen Pauw, geen overtuigende 
redevoering, helemaal niets. Geen vijf 
minuten in de spotlights. Verdrietig keek 

ik vol ongeloof naar het programma, 
ook al was dat laat op de avond. Ik had 
daar natuurlijk moeten zitten. Ik had 

verteld dat pesten op, in, naast, tussen, 
onder, boven school plaatsvindt. Dat 
een protocol pesten niet kan oplossen, 
maar de mensen die achter dat protocol 
staan wel. Dat pesten gedigitaliseerd en 
georganiseerd wordt, dat ook pesten zich 
heeft ontwikkeld naar de 21ste eeuw. 

Dat de oplossing in mensen moet zitten, 
mensen die het lef hebben om ouders, 
leerlingen en leraren tot de orde en tot 
oplossingen op te roepen. Die oplossin-
gen passen alleen als iedereen, iedereen 
kent. Wij moeten weten met wie wij aan 
tafel zitten, wie er in onze scholen zitten, 

wie de ouders achter de leerlingen zijn, 
wie de leraren zijn, kortom: open 

kaart spelen! Te vaak ontbreekt het 
aan echte communicatie en het 
durven benoemen van de echte 
problemen, de echte problemen 
zijn groter dan alleen die pro-
bleempjes binnen school. De 
oplossingen zijn dus ook groter 
dan alleen die binnen de school.

U begrijpt het: ik had de hele uitzen-
ding van Pauw vol kunnen praten, 
maar al dat praten leidt tot niets 
anders dan een beeld dat anderen 
wellicht niet juist interpreteren. Het 
programma Pauw had geen belang 
bij mijn beeld, want het paste niet in 

wat zij wilde uitzenden. Die luxe positie 
heeft een televisieprogramma, vooral 
omdat een programma leerlingen alleen 
van veraf kent, alleen van horen zeggen. 
Op televisie is het alleen echt belangrijk 
als het past in het hier en nu. In mijn 
school gaat het over vandaag en morgen. 
Tenzij er iemand wordt neergestoken, 
dan staat de wereld stil… en kom ik als-
nog bij Pauw…

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

Bijna bij Pauw zonder Witteman
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

Hoe vertonen we als interne toezichthou-
ders rolvast gedrag? Hoe voorkom je dat 
je niet toch gaat zitten op de stoel van de 
bestuurder? Het is misschien wel de meest 
terugkerende vraag tijdens evaluaties van 
raden van toezicht. Drie werkwoorden 
helpen om het zicht op de verhoudingen 
tussen toezicht, bestuur en management 
scherp te houden. Na de overgang van 
klassiek bestuur naar een model met 
twee gescheiden verantwoordelijkheden, 
die van bestuur en van intern toezicht, is 
het zaak dat partijen elkaar op de juiste 
wijze verstaan en zien staan. Richten we 
ons op het raad van toezichtmodel, dan 
weten we dat bestuur en intern toezicht 
elk een, in de statuten gemarkeerde, eigen 
verantwoordelijkheid hebben en samen 
een verantwoordelijkheid voor het geheel. 
Beiden zijn als het ware gedwongen tot 

samenwerking op basis van onderscheiden 
verantwoordelijkheden. Als ik hierover 
met toezichthouders spreek, blijkt het 
verhelderend als ik de onderscheiden 
verantwoordelijkheden benoem in de 
werkwoorden: doen, willen, vinden. Ma-
nagers moeten iets doen binnen gestelde 
kaders. Bestuurders moeten iets willen 
op basis van normatieve keuzes en stellen 
daartoe kaders. Toezichthouders moeten 
iets vinden; namelijk over wat bestuurders 
willen. Managers vervullen functies in ‘de 
operatie’ en doen dat altijd binnen door 
anderen i.c. het bestuur gestelde kaders 
van beleid. Managers stellen die in de 
regel niet zelf, maar leggen verantwoor-
ding af over hoe zij binnen gestelde kaders 
opereren. Bestuurders daarentegen geven 
richting (strategie), ontwikkelen beleid (om 
strategie om te zetten in beleidskaders) en 
houden toezicht op management. Essen-
tieel is dat van bestuurders verwacht wordt 
dat ze iets willen; toekomst ontwerpen en 
wilsuitspraken daarover doen. De organi-
satie de toekomst in leiden is de kern van 
hun verantwoordelijkheid. Toezichthou-
ders concentreren zich op de toetsing van 
de kwaliteit van het bestuur. Tegen deze 
achter grond is de kern van intern toezicht 
dat de toezichthouder ziet op de kwaliteit 

van het bestuur, dat op zijn beurt ziet op de onderwijskwaliteit. Zoals 
de bestuurder stuurt op kengetallen van de organisatie, zo stuurt de 
toezichthouder op het vermogen van de bestuurder om te sturen op 
kengetallen. Ziedaar mijn terughoudendheid bij toezichthouders die 
zelf allerlei kengetallen en kpi’s formuleren. Voor je het weet, wordt 
toezichthouden het nieuwe besturen en zijn we terug bij af. Het 
mooie is dat statuten veel richting geven aan hoe toezichthouders 
hun taken kunnen uitvoeren. Niet voor niets wordt die richting gefor-
muleerd in de gedaante van werkwoorden: toezicht houden, goed-
keuren, adviseren. Daarom doe ik graag de suggestie om deze werk-
woorden te gebruiken op de opleggers van de bestuurder of in de 
agenda van de vergadering van de raad van toezicht. Door toezicht-
houders bij de voorbereiding op de vergadering al duidelijk te maken 
welke bevoegdheid aan de orde is, wordt die toezichthouder op het 
goede been gezet. Elk van deze werkwoorden veronder stelt  specifiek 
gedrag aan de kant van de toezichthouder. Bij toezicht houden gaat 
het altijd om ‘standen van zaken’, beschreven in bestuurlijke of 
managementrapportages. En ‘standen van zaken’ hebben in het gros 
van de gevallen betrekking op bedrijfsvoering en beleidsrealisatie 
en betreffen dus altijd work in progress. De toezichthouder zal zijn 

 vragen dan ook richten op zaken als beleidsrealisatie en koersvast-
heid. Bij goedkeuren gaat het bijna altijd om wilsuitspraken van de 
bestuurder. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is de kern 
van de goedkeuringsbevoegdheid. Die heeft immers in bijna alle 
gevallen (goedkeuring van jaarrekening/jaarverslag is de grote uit-
zondering) betrekking op een voornemen van de bestuurder voor een 
verandering of voor iets nieuws. Aan de toezichthouder stelt dit de 
vraag of de bestuurder de toezicht houder weet te overtuigen van de 
juistheid van dit voornemen, van het belang ervan voor de organisa-
tie en van de kwaliteit van de voor bereiding. Toezichthouders doen 
er goed aan zeer terughoudend te zijn in het zelf doen van wils-
uitspraken, omdat juist dat de essentie is van grensoverschrijdend 
gedrag. Ik wil alleen een uitzondering voor de ontwikkeling van het 
strategisch beleidsplan. Van belang is dat bestuur en intern toezicht 
daarover goede afspraken maken over de betrokkenheid van de 
toezichthouder. Adviseren is wellicht de meest ambigue taak van de 
interne toezichthouder, omdat hier de ver leiding bestaat om op titel 
van ‘zo zou het kunnen’ een boodschap mee te geven die de bestuur-
der percipieert als een opdracht.
Terug naar doen, willen, vinden. De parameter van succes van de 
manager is dat efficiëntie en effectiviteit zijn doen kenmerken. De 
parameter van succes van de bestuurder is dat zijn normatieve wils-
uitspraken voor de instelling een toekomst inluiden die past binnen 
de integriteit van de rechtspersoon. De parameter van succes van de 
interne toezichthouder is dat zijn oordeelsvorming de kwaliteit van de 
wilsuitspraak van de bestuurder legitimeert en versterkt. Ziedaar de 
missie van elke governance relatie: dat organen binnen een organisa-
tie zó met elkaar omgaan dat ze blij zijn met het bestaan van de ander.

Harm Klifman

Rolvast gedrag in drie werkwoorden
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vraag & antwoord

Per 1 januari 2015 is een aantal verlofregelingen gewijzigd. Daarvoor 
zijn de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur 
aangepast. De mogelijkheden om verlof op te nemen en de duur van 
het verlof zijn in enkele gevallen gewijzigd. Het betreft met name 
verlofregelingen bij geboorte en adoptie en zorgverlof. Wat zijn de 
belangrijkste wijzigingen?

Een zwangere werknemer heeft recht op 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ze 
mag zelf bepalen wanneer het zwanger-
schapsverlof ingaat, op voorwaarde 
dat dit verlof op zijn vroegst zes weken 

voor de vermoedelijke bevallingsdatum 
begint. De uiterste ingangsdatum is vier 
weken voor de vermoedelijke bevallings-
datum. Nieuw is dat het zwangerschaps-
verlof bij een meerling met vier weken 

wordt verlengd. In dat geval kan het 
verlof uiterlijk tien weken voor de ver-
moedelijke bevallingsdatum ingaan.

BEVALLiNGSVERLOF
Ook het bevallingsverlof is gewijzigd. Als 
het pasgeboren kind na de bevalling om 
medische redenen wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, kan het bevallingsverlof 
worden verlengd als de opname langer 
duurt dan acht dagen. Te denken valt 
hierbij aan kinderen die (veel) te vroeg 
worden geboren en waarvoor couveuse-

Verlofregelingen verruimd  
vanaf 2015
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gever het verlof moet verlenen op de 
manier zoals de werknemer dat vraagt, 
tenzij hij aantoont dat dit om zwaar-
wegende bedrijfsbelangen niet kan.

OUDERSCHAPSVERLOF
Ook in het ouderschapsverlof zijn enkele 
zaken gewijzigd. Een werknemer die van 
baan verandert, voordat hij zijn volledige 
ouderschapsverlof heeft opgenomen, 
kan het resterende deel van dat verlof 
meenemen naar de nieuwe werkgever. 
Dat heeft onder meer tot gevolg dat de 
werkgever aan een werknemer die ont-
slag neemt of wordt ontslagen een ver-
klaring verstrekt, waaruit blijkt hoeveel 
ouderschapsverlof de werknemer heeft 

opgenomen. Ook de eis dat het recht op 
ouderschapsverlof alleen van toepas-
sing is als een werknemer tenminste 
een jaar in dienst is van de werkgever is 
vervallen. Dat betekent dus dat iedere 
werk nemer die aan de eisen voor verlof 
voldoet, recht heeft om ouderschaps-
verlof op te nemen.

ZORGVERLOF
Ook met betrekking tot het recht op 
zorgverlof is er een aantal wijzigingen 
aangebracht in de wet. Deze wijzigingen 
gaan in op 1 juli 2015. De situaties waarin 
recht bestaat op zorgverlof worden 
verruimd. Voortaan valt ook de zorg 
voor niet-inwonende kinderen en voor 
familieleden in de tweede graad hieron-
der. Woont een kind na echtscheiding bij 
de ex-partner, dan kan er dus toch recht 
zijn op zorgverlof. Natuurlijk moet de 
werknemer dan wel aannemelijk maken, 
dat het noodzakelijk is dat hij de zorg aan 
het kind verleent.
Expliciet vastgelegd is ook dat het 
verlof geldt voor doktersbezoek van 
de werk nemer of als de werknemer 
iemand moet begeleiden, als dit verlof 

redelijker wijze niet kan plaatsvinden 
buiten werktijd. Daarbij gaat het veelal 
om onvoorziene, spoedeisende zaken. In 
die situaties geldt uiteraard dat de werk-
nemer het verlof meestal niet vooraf kan 
aanvragen. Natuurlijk kan achteraf wel 
worden getoetst of er inderdaad recht 
bestond op dit verlof. Dat geldt ook als 
de werknemer zorg verleent aan iemand 
met wie hij een sociale relatie heeft en 
als het aannemelijk is dat de werknemer 
deze zorg moet verlenen. Hierbij kan 
het gaan om een vriend of kennis die 
niet kan terugvallen op anderen voor 
het verlenen van zorg. Het kortdurende 
zorgverlof kan maximaal zes weken  
duren. Het langdurige zorgverlof kent 

een maximum duur van 26 weken. Ook 
bij dit verlof geldt dat het verlof kan 
overgaan naar een nieuwe werkgever 
en dat de werknemer in dat geval recht 
heeft op een verklaring van de oude 
werkgever, waaruit blijkt hoeveel verlof 
hij heeft opgenomen.

WET AANPASSiNG ARBEiDSDUUR
Minder ingrijpend is de aanpassing in 
de Wet aanpassing arbeidsduur. Tot nu 
toe mocht een werkgever één keer in 
de twee jaar een beroep doen op deze 
wet. Dat wordt verruimd naar één keer 
per jaar. In de cao’s die in het onderwijs 
van toepassing zijn, was deze termijn al 
afgesproken, zodat er voor werknemers 
in het onderwijs op dit punt feitelijk niets 
verandert. Wel nieuw is dat aanpassing 
van de arbeidsduur ook kan plaatsvinden 
bij onvoorziene omstandigheden, zoals 
ernstige ziekte of het overlijden van een 
partner. In dat geval kan de aanpassing 
dus ook ingaan als er nog geen jaar is 
verstreken sedert een vorige aanpassing 
van de arbeidsduur.

Jan Damen, CNV Onderwijs 

zorg nodig is. Dit onderdeel van de 
regeling wordt dan ook wel betiteld als 
‘couveuseverlof’. Het bevallingsverlof 
kan om deze reden maximaal tien weken 
langer duren. Daardoor heeft de moeder 
de mogelijkheid het kind na de zieken-
huisopname nog gedurende een aantal 
weken thuis te verzorgen.
Belangrijke wijziging is ook dat de werk-
nemer de werkgever kan vragen om een 
deel van het bevallingsverlof flexibel op 
te nemen. Tot nu toe moest ze het hele 
verlof ononderbroken opnemen vanaf de 
bevalling. In de nieuwe regeling moeten 
alleen de eerste zes weken bevallings-
verlof aansluiten op de bevalling. De rest 
van het verlof kan ze verspreiden over 
maximaal dertig weken. Als de werk-
nemer daarvan gebruik wil maken, moet 
zij dit uiterlijk drie weken nadat het be-
vallingsverlof is ingegaan melden aan de 
werkgever. De werkgever moet instem-
men met het verzoek, tenzij hij aantoont 
dat er zwaarwegende redenen zijn om 
het gespreid opnemen te weigeren.
In de situatie dat de moeder van het 
pasgeboren kind overlijdt tijdens het 
bevallingsverlof, gaat het resterende 
deel van dit verlof automatisch over naar 
haar partner. Had de overleden moeder 
geen werkgever, dan wordt het recht be-
rekend over een periode van tien weken 
vanaf de geboortedatum van het kind, 
waarbij de al verstreken weken vóór het 
overlijden uiteraard in mindering worden 
gebracht. Tijdens dit (overgedragen) 
bevallingsverlof geldt voor de werkgever 
een opzegverbod en kan hij de werk-
nemer dus niet ontslaan. De loonkosten 
van dit overgedragen verlof vergoedt het 
UWV aan de werkgever.
De veranderingen in het adoptieverlof 
zijn beperkter. De omvang van het verlof 
(vier weken) wijzigt niet. Wel wijzigen 
de periode waarbinnen je het verlof kan 
opnemen (van achttien naar 26 weken) 
en het moment waarop het verlof kan 
ingaan (van twee naar vier weken voor 
de feitelijke datum van adoptie). Tot nu 
toe was het zo dat de werknemer het 
verlof in één keer moest opnemen. In de 
nieuwe regeling mag de werknemer het 
verlof verspreiden over de periode van  
26 weken. Ook hier geldt dat de werk-

‘de werknemer kan de werkgever 
vragen om een deel van het 
bevallingsverlof flexibel op te nemen’
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illy Peters schrijft als eerste in 1995 over hoog-
begaafdheid. Op het congres verklaart professor 
Leune dat we als onderwijs in tien jaar 10 procent 

minder van de begrotingskoek happen. Schrikken dus. Verder 
op het congres veel over beleidszaken en ook veel… truien en 
baarden. In mei komen de adjuncten aan het woord. Een deel van 
hen is ooit kleuterjufhoofd geweest (wat een woord!) en het aantal 
adjuncten met zorgtaken groeit. Boeiend. Als bond pleiten we voor 
lesvrije tijd en salarisverschil voor hen. Kerndoelen (referentie-
kaders), omgaan met verschillen (passend onderwijs), adjunct-
directeuren (locatieleiders), inval- en ontslagproblemen (forma-
tie met RDDF-plaatsing), de schoolgids in wording (de huidige 
schoolgids), de oprichting van OPCO voor ouders (Ouders en COO): 
het komt alle maal langs in 1995. Zeg nou niet dat er geen lijn in de 
onderwijswereld zit. Het is leuk een samenvatting te lezen over de 
mogelijkheden voor pensioen, geschreven voor mensen die al met 
de VUT of de DOP (wie kent dat nog?) zijn.
Het personeelsbeleidsplan vraagt prominent de aandacht. Verba-
zend is dat dit met alle ins en outs op het bordje van de directeur 
ligt. P&O’ers? Die zijn er nog niet. De directeuren deden het! Een 
heet onderwerp daarbij is de urenregistratie. Direct ontwerpt als 
een van de eersten hiervoor een formulier. Gratis en voor niks. 
De normjaartaak is het woord van het jaar in onderwijsland. Het 

functioneringsgesprek wordt verplicht. 
Wat een weerstand! Wat een uitdaging! 
Wat een (hier en daar) bureaucratie en 
was je amper bekomen van het FG, stak 
het beoordelingsgesprek de kop om de 
deur. Ik ken vandaag de dag nog scholen, 
die de beoordeling, twintig jaar na dato, 
nog steeds niet hebben ingevoerd. Mensen 
die dagelijks anderen beoordelen, willen 
zelf niet beoordeeld worden, toch? O ja, 
er komt een nieuwe spelling aan in 1996, 
maar geen extra geld voor taalboeken. 
Een superverbetering: parttimers krijgen 
dezelfde rechten als voltijders. Yes! 
Ook op groepsniveau komen er nieuwe 
zaken om de hoek kijken. Het begrip 
‘klassenmanagement’ doet zijn intrede. 
Doorgaande lijn, zorgverbreding en  
effectieve instructie zijn woorden die erbij 
horen. Beter je klas managen door jezelf 
te (laten) bekijken. Spannend om ‘koning 
in het eigen lokaal’ los te laten en samen 
op weg te gaan naar nog beter. Later 
komen collegiale consultatie en video-
interactie erbij. ‘De school als lerende 
organisatie’ dekt de wetenschappelijke 
lading. Kwaliteitsbeleid moet, roept de 
minister. De leerkracht is niet meer alleen 
met de leerlingen. De directeur managet 
ook dit. Toch doen steeds meer externen 
hun intrede. De directeur, die alles kon, 
redt het niet meer. Delegeren wordt het 
item. ‘Maar ik ben wel eindverantwoorde-
lijk en integraal schoolleider’, roepen de 
directeuren in koor, ‘hoe doe ik dat?’ Is die 
roep nu verstomd?
In het decembernummer van 1995 schrijft 
dr. W ter Horst over pedagogiek. Hij maakt 
zich zorgen dat pedagogiek het onderspit 
delft in de toekomst. Kreeg hij gelijk? 
Hiermee stuur ik u weer de dagelijkse on-
derwijswei in. Heeft u een aparte ervaring 
in het verleden gehad die de actualiteit van 
vandaag raakt, meld het ons.

Met dank aan: Arie van Leeuwen, Henk 
Wijnolts, Jan Maasland, Hielke Doetjes, 
Wolter Smit, Albert Jan van Klaveren, 
Ankie den Hollander, Jan Oskam en vele 
anderen.

Chris Lindhout

Chris Lindhout is al 25 jaar als redacteur verbonden aan Direct. Tijd 
voor hem om achterom te kijken naar waar we ons in al die jaren druk 
over hebben gemaakt. Hij doet verrassende ontdekkingen in de archie
ven van Direct. Lindhout neemt ons mee naar de goede oude tijd en 
slaat een brug naar de goede hedendaagse tijd.

W



Betrokkenheid van ouders bij de school-
loopbaan van hun kind en samenwerking 
tussen school en ouders dragen bij aan 
schoolsucces. Maar hoe geef je dit vorm 
en hoe zorg je daarbij voor de balans 
tussen de regie van de leerling en de 
steun van de ouders? ‘Samenwerken aan 
schoolsucces’ gaat hier specifiek voor 
het voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroeps onderwijs op in.
Deel A biedt de onderbouwing – het 
‘waarom’ – voor het optimaliseren van 
ouderbetrokkenheid. Het bevat inzich-
ten van actueel onderzoek en geeft de 
dagelijkse praktijk op scholen weer. 
Samen leidt dit tot tien in de praktijk 
geteste succesfactoren voor het verbe-
teren van de samenwerking tussen de 
school en de ouders. Deel B – het ‘hoe’ 
– geeft handvatten voor het vormgeven 
van die samenwerking in de vorm van 
praktijkinterventies, zoals het voeren van 
kennismakings gesprekken of interactief 
huiswerk.

SAMENWERKEN AAN SCHOOLSUCCES
Mariëtte Lusse
ISBN: 9789046904282
Uitgeverij Coutinho
€ 24,50

Bij hoogbegaafdheid denken we al snel 
aan moeilijke concepten kunnen be-
grijpen en aan snel denken. Maar bij 
hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld 
raken door prikkels en je noodgedwongen 
aanpassen, omdat het lijkt alsof je echte ik 
niet past binnen de sociale normen.
De auteurs bepleiten vanuit eigen ervarin-
gen een andere kijk op hoogbegaafdheid 
en bespreken thema’s als intelligentie, 
gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, 
een andere kijk op onderzoek en tests. 
Ook komt de wetenschap aan bod en een 
staalkaart aan ervaringen van jongere en 
oudere hoogbegaafden. Aan het slot van 
elk hoofdstuk staan uitgebreide tips en 
adviezen. Het gaat bij hoogbegaafdheid 
niet om prestaties. Het gaat zelfs niet 
erom dat je het beste uit hoogbegaafden 
haalt. De auteurs willen duidelijk maken 
dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’, dat 
zich ontwikkelt in de loop van je leven.

EEN ANDERE KijK OP  
HOOGBEGAAFDHEiD
Mariken Althuizen, Esther de Boer,  
Nathalie van Kordelaar
ISBN: 9789088505591
Uitgeverij SWP
€ 19,90

Veel jonge mensen zetten zich op eigen 
initiatief ondernemend in voor jongens 
en meisjes voor wie school en arbeid uit 
het gezichtsveld verdwijnen en die zich 
terugtrekken. Deze sociale ondernemers 
weten ze te bereiken, hun zelfvertrouwen 
op te vijzelen en hen uit te dagen zelf iets 
van hun leven te maken. Het gevestigde 
stedelijk jongerenwerk heeft weinig oog 
voor deze voorhoede van eigentijds jonge-
renwerk.
In dit boek geven jonge ondernemers 
zelf aan wat hen drijft en wat zij jongeren 
te bieden hebben. Zij leggen daarbij de 
nadruk op persoonlijke kracht, talent en 
lifestyle. De auteurs plaatsen de aanpak 
van de jonge ondernemers tegenover die 
van het gevestigde jongerenwerk dat juist 
onderzoek en methodiekontwikkeling 
voorop stelt. ‘Self Made’ is een pleidooi tot 
erkenning van dit ondernemend jongeren-
werk en beoogt de discussie hierover 
stevig aan te wakkeren.

SELF MADE
Atta de Tolk, Jan Laurens Hazekamp
ISBN: 9789088505416
Uitgeverij SWP
€ 11,90

boeken
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et schooladvies van de basisschool wordt in de nieuwe 
procedure leidend voor de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. De score op de centrale eindtoets is aanvul-

lend en wordt gebruikt als tweede, aanvullend gegeven. Een 
belangrijke afspraak hierbij is dat scholen in het voortgezet 
onderwijs géén andere gegevens als tweede gegeven mogen 
gebruiken, zoals de resultaten van de Entreetoets, een IQ-test of 
andere testen. VO-scholen kunnen wel meer gegevens opvra-
gen, maar deze mogen niet bepalend zijn voor de toelating. Er 
mogen regionale afspraken gemaakt worden, maar deze mogen 
niet botsen met bovenstaande afspraken.

KWALiTEiT BASiSSCHOOLADViES
Uit onderzoek van onder andere de onderwijsinspectie (oktober 
2014) blijkt dat het basisschooladvies bij de meeste basisscho-
len zorgvuldig tot stand komt. Basisscholen maken gebruik van 
meerdere gegevensbronnen, zoals het leerlingvolgsysteem en 
gegevens over het gedrag en de motivatie van leerlingen. Een 
goed basisschooladvies is van belang voor iedere leerling en ook 
voor de ontvangende school in het voortgezet onderwijs. Geluk-
kig hangen de doorstroomkansen van leerlingen niet alleen af 
van het advies van de basisschool of de score op de eindtoets, 
maar spelen meerdere factoren, zoals de samenstelling van de 
VO-school (hoe breder, hoe meer kansen) en het hebben van 
hoge verwachtingen van ouders en docenten ook een belangrijke 
rol.
De onderwijsinspectie kijkt niet alleen naar de kwaliteit van het 
schooladvies van de basisschool, maar ook naar de resultaten 
van het voortgezet onderwijs in relatie tot dit advies. De in-
spectie kijkt namelijk ook naar de opstroom en afstroom in het 
derde jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bij 
opstroom stroomt de leerling door naar een hoger niveau dan 
het schooladvies en bij afstroom stroomt de leerling door naar 
een lager niveau dan het schooladvies. Deze gegevens zijn een 
onderdeel van het nieuwe opbrengstenmodel voor het voortge-
zet onderwijs.

WAARUiT BESTAAT HET  
BASiSSCHOOLADViES?
Iedere leerling in groep 8 krijgt vóór  
1 maart een schriftelijk schooladvies. Dat 
schooladvies wordt opgenomen in het 
onderwijskundig rapport. Het onderwijs-
kundig rapport geeft een beeld van de 
leerresultaten en de vorderingen, het 
gedrag en de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling en gaat over de hele 
basisschoolperiode. In het onderwijs-
kundig rapport mag alleen de volgende 
gegevens bevatten: administratieve 
gegevens, gegevens over de onderwijs-
historie, leerresultaten en stage- en 
werkervaring, gegevens over de sociaal-

De centrale eindtoets 
basisonderwijs vanaf 2015
Als gevolg van de nieuwe wet Eindtoetsing PO en de zorgplicht van 
passend onderwijs veranderen de regels rond de overgang van het 
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het advies van de 
basisschool wordt leidend voor toelating in het voortgezet onderwijs. 
Wat zijn de nieuwe regels nu precies, wat zijn de gevolgen en wat 
betekent dit voor het basis en voortgezet onderwijs?

H
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emotionele ontwikkeling en het gedrag, 
gegevens met betrekking tot de gegeven 
of geïndiceerde begeleiding en gegevens 
omtrent de verzuimhistorie (bron: www.
wetten.overheid.nl/BWBR0031619). In de 
regeling wordt exact aangegeven wat 
onder de genoemde onderwerpen wordt 
verstaan (zie de bijlage bij dit artikel op 
www.cnvs.nl).
Er is een handreiking ontwikkeld voor 
het verbeteren van de informatieover-
dracht van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs (www.nieuweregel-
gevingovergangpo-vo.nl). De handreiking 
is niet alleen bedoeld voor plaatsing, 
maar biedt ondersteuning bij de toewij-
zing van zorg en begeleiding en voor het 
realiseren van een doorlopende leerlijn.

VERPLiCHTE CENTRALE EiNDTOETS
De centrale eindtoets is een landelijke 
verplichte eindtoets voor de vakken 
Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast 
kunnen scholen kiezen voor de centrale 
eindtoets wereldoriëntatie. Deze is niet 
verplicht. De toets voor taal en rekenen 

wordt afgenomen op twee niveaus. Niveau B is bestemd voor 
leerlingen waarvan wordt aangenomen, dat zij kunnen door-
stromen naar de gemengde theoretische leerweg, havo, vwo of 
het gymnasium. Niveau N is bestemd voor leerlingen waarvan 
verwacht wordt dat zij doorstromen naar beroepsbegeleidende 
leerweg of Kadergericht beroepsonderwijs.
De inhoud van de toets is vastgelegd in een toetswijzer. Vanaf 
2015-2016 bepalen de referentieniveaus de inhoud van de toets. 
Op www.taalenrekenen.nl vindt u een schema met de opbouw 
van de referentieniveaus en een tabel met een overzicht van 
wanneer de verschillende referentieniveaus getoetst worden.
Een school heeft de keuze voor een digitale of papieren versie. 
Echter, scholen die ook de niet-verplichte centrale eindtoets 
wereldoriëntatie willen afnemen, moeten alle onderdelen op 
papier maken. Voor leerlingen die de toets niet kunnen maken 
op de verplichte dagen, is alleen een digitaal inhaalmoment 
mogelijk. De toets voor wereldoriëntatie kan dan niet worden 
afgenomen.
Scholen mogen zelf kiezen welke toets zij afnemen. Zij kunnen 
in 2015 kiezen voor drie verschillende toetsen. Het College voor 
Toetsen en Examens biedt een centrale eindtoets aan. Deze 
is ontwikkeld in opdracht van het CvTE door Cito. Route 8 van 
A-VISION b.v. is een andere toegelaten eindtoets en de IEP Eind-
toets van bureau ICE is ook toegelaten als eindtoets basisonder-
wijs. Scholen hoeven dus niet verplicht de door Cito ontwikkelde 
eindtoets af te nemen.



Niet alle leerlingen doen verplicht mee met de eindtoets. Er 
zijn bepaalde groepen leerlingen die de eindtoets niet hoeven 
te maken, maar zij mogen het wel. Het gaat om leerlingen die 
zeer moeilijk lerend zijn (uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of 
vso-dagbesteding vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief), 
leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn en moeilijk leren 
(leerlingen met een IQ lager dan 70), leerlingen die korter dan 
vier jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet voldoen-
de beheersen en leerlingen in het SO en SBO zijn niet verplicht 
in 2015 de toets af te nemen. Op termijn gaat dit wel gebeuren.
Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften moeten 
gewoon met de verplichte eindtoets meedoen. Scholen moeten 
voorafgaand aan de toets onderzoeken welke leerlingen speci-
ale ondersteuning nodig hebben. Er zijn aangepaste versies voor 
met name leerlingen met een visuele beperking of dyslexie.

AFNAMEMOMENT TOETS
Het afnamemoment is jaarlijks tussen 15 april en 15 mei op drie 
opeenvolgende schooldagen. Het inhaalmoment vindt plaats 
vanaf de eerste week na de eerste afnameperiode tot en met 
uiterlijk vijf weken erna. In 2015 wordt de papieren centrale 
eindtoets afgenomen op dinsdag 21, woensdag 22 en donder-
dag 23 april. De digitale centrale eindtoets wordt afgenomen 
op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april of op dinsdag 
28, woensdag 29 of donderdag 30 april. Vanaf november 2014 
moeten scholen zich inschrijven via een inschrijfformulier.
Er zijn voor scholen geen kosten verbonden van de drie toege-
laten eindtoetsen. Alleen in het overgangsjaar 2014-2015 kunt u 
nog andere toetsen afnemen, daaraan zijn meestal wel kosten 
verbonden. De uitzonderingen kunt u het best bekijken op www.
nieuweregelgevingovergangpo-vol.nl.

UiTSLAG
Wanneer ontvangt de school de uitslag 
van de centrale eindtoets? Vier weken na 
afname ontvangt de school voor iedere 
leerling een leerlingrapport op papier 
(ook digitaal beschikbaar via de Cito-
portal). Het rapport bevat een totaalscore 
en de resultaten per onderdeel (inclusief 
een toelichting waarin een advies wordt 
gegeven over het best passende type 
voortgezet onderwijs). De school krijgt via 
de Cito-portal ook de beschikking over 
diverse rapportages op schoolniveau, 
onder andere over de resultaten van alle 
leerlingen en hoe deze resultaten zich 
verhouden tot het landelijk gemiddelde.
En als de verplichte eindtoets nu lager of 
hoger uitvalt dan het school advies? Als 
een leerling de eindtoets beter maakt 
dan verwacht, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen in overleg 
met de ouders of verzorgers. Het kan 
leiden tot een hoger schooladvies. Het is 
dan wel verstandig dit in samenhang met 
de toetsen van het leerlingvolgsysteem te 
doen. De centrale eindtoets toetst alleen 
het niveau van taal en rekenen.
Als een leerling de eindtoets minder goed 
maakt, mag de basisschool het school-
advies niet aanpassen. Ook dan is een 
analyse van de resultaten nodig om te be-
palen wat de oorzaken zijn en wat hiervan 
de consequenties zijn voor het voortgezet 
onderwijs.

VERTROUWEN
De nieuwe regels voor overgang van de 
basisschool naar het voortgezet onder-
wijs vragen veel van leraren, interne be-
geleiders en schoolleiders in het primair 
en voortgezet onderwijs. Ze vragen vooral 
ook het vertrouwen in elkaars deskundig-
heid en betrokkenheid. Een goede over-
dracht van leerlingen van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs is vooral in 
het belang van de leerlingen.

De website www.nieuweregelgevingover-
gangpo-vo.nl geeft veel informatie. Kijk 
ook eens op www.hetonderwijsplein.nl en 
op www.cnvs.nl. Vragen kunt u stellen via 
info@cnvs.nl.

Myriam Lieskamp 
Beleidsmedewerker CNV Onderwijs 
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‘Nieuwe regels voor overgang van 
basisschool naar voortgezet onderwijs 

vragen om vertrouwen in elkaars 
deskundigheid en betrokkenheid’



MR Partnerschap
Een professionele school vraagt professionele medezeggenschap.  

CNV Connectief Academie onderstreept het belang van een goed  

functionerende MR en biedt advies.

Daarnaast biedt de Academie  
verschillende MR trainingen aan die  
op uw eigen locatie kunnen worden  
gegeven. Zowel de basiscursus als 
de verdiepingscursussen zijn altijd 
maatwerk. 

Voor structurele ondersteuning biedt 
CNV Connectief Academie het  
MR  Partnerschap aan.  
 
Kijk voor meer informatie over advies 
en Partnerschap op  
www.cnvo.nl/academie, bel  
(030) 751 17 47 of stuur een e-mail 
naar  aanvraagopmaat@cnvo.nl.
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oede medezeggenschap is in principe nu goed geregeld 
bij wet”, zegt Marjolein Hoekstra, belangenbehartiger 
medezeggenschap bij CNV Onderwijs Academie. Zelf zat 

Hoekstra lange tijd in de ondernemingsraad van CNV Onderwijs 
en beschikt daardoor over zowel theoretische als praktische 
ervaring. “De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) be-
paalt dat je recht hebt op informatie, overleg en initiatieven. 
Daarnaast worden er procedures besproken rondom advies en 
instemming. Er staat al een aantal gedragsregels in beschreven 
en daarmee zou deze wet voldoende moeten zijn, maar toch 

voelen medezeggenschapsraden en be-
voegde gezagsorganen zich onthand over 
hoe zij moeten omgaan met deze wet.”

HiATEN
In 2012 werd de WMS geëvalueerd en 
constateerde onder meer CNV Onderwijs 
een aantal hiaten. Mensen kregen te laat 
informatie, het bestuur informeerde de 
medezeggenschapsraad slecht en MR-en 
bleken zichzelf niet genoeg te informe-
ren. “We zagen knelpunten rondom de 
faciliteiten en ook bleek dat het contact 
met de achterban van onvoldoende kwa-
liteit was”, zegt Hoekstra. “Een aantal 
organisaties was voorstander om dit bij 
wet te regelen. De minister voelde weinig 
hiervoor en stelde voor dat de landelijke 
organen (de PO-raad, VO-raad, ouder-
organisaties, vakbonden en het LAKS) om 
de tafel gingen zitten om te bedenken hoe 
het anders en beter kan.” Zo ontstond het 
project ‘Versterking medezeggenschap’.

KRUiSLijSTjES
Men ging aan de slag, kwam met drie 
grote thema’s en maakte vervolgens 
hierbinnen onderscheid tussen zeven 
thema’s met 21 gedragsankers. Hierbij 
werden handreikingen bedacht. Het pro-
ject ontvangt subsidie van het ministerie 
om medezeggenschapsraden en bestu-
ren te ondersteunen bij de toepassing 
van de 21 gedragsankers en handreikin-
gen. Hoekstra: “De drie grote thema’s 
luiden als volgt. Het eerste thema heeft 
betrekking op de relatie tussen MR en 
het bevoegd gezag (de MR en de directie/
schoolleider). Binnen het tweede thema 

Met handreikingen op weg  
naar de versterking van 
goede medezeggenschap

Goede medezeggenschap is binnen organisaties van groot belang. 
Door te investeren in goede medezeggenschap en de versterking van 
goede medezeggenschap, streef je gezamenlijk naar beter onderwijs.

“G

‘Medezeggenschap is nooit 
alleen de verantwoordelijkheid 

van de Mr of de schoolleider’

Project ‘Versterking goede Medezeggenschap
Het project ‘Versterking goede Medezeggenschap in het PO en VO’ bestaat uit 
drie delen. Deel één geeft 21 gedragsankers met daarbij handreikingen (normen, 
afspraken en gedragingen), die samen de basis vormen van geslaagde medezeg-
genschap in de praktijk. In deel twee staan de achtergronden en de juridische 
basis van het advies ‘goede medezeggenschap’ beschreven. Het derde deel geeft 
een doorkijkje naar het vervolg. Hierbij komen zeven thema’s aan bod.

1. Relatie MR – schoolbestuur
2. Relatie MR – toezichthouder
3. Relatie MR – achterban
4. Onderscheid tussen MR-vergadering en overlegvergadering
5. Taken en bevoegdheden
6. Faciliteiten, informatierecht en professionalisering
7. Afhandeling van geschillen

Vraagt u ondersteuning aan bij ‘Versterking goede Medezeggenschap’, dan  
zijn de eerste honderd aanvragen gratis. Voor meer informatie bezoekt u  
www.versterkingmedezeggenschap.nl. Hier vindt u ook de 21 gedragsankers en 
de handreikingen.
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staat het verbeteren van de expertise 
van de medezeggenschapsraad en de 
kwaliteit van de adviezen centraal. We 
moeten af van de kruislijstjes, waarop we 
ja of nee kunnen stemmen of alleen maar 
positief of negatief advies geven. Keuzes 
mogen best meer onderbouwd worden, 
zodat er verdere onderhandelingen kun-
nen plaatsvinden. Ook de expertise van 
de raad mag verhoogd worden. Vooral 
besturen en schoolleiders gaven dit aan: 
veel MR-en weten te weinig en informe-
ren in plaats van onderhandelen. Het 
derde en laatste thema is meer gericht 
op MR-en en heeft als centraal thema het 
actief onderhouden van de relatie met de 
achterban.”

HANDREiKiNGEN
Naast de 21 gedragsankers zijn er hand-
reikingen ontwikkeld. MR-en krijgen door 
de handreikingen hulp bij thema’s waar 
zij zelf niet uitkomen. Maar ze kunnen 
ook positieve ervaringen uitwisselen. Zo 
krijgen ze de mogelijkheid om gesprek-
ken met elkaar te voeren en ideeën en 
tips uit te wisselen. Zet het op papier of 
maak een kort filmpje om te laten zien 
wat er goed gaat op de school. “Voorbeel-
den van handreikingen zijn een ambitie-
gesprek of handreikingen met betrekking 
tot geschillen”, vertelt Hoekstra. “Dan 
gaat het niet zozeer over hoe geschillen 
werken, maar over hoe je geschillen kunt 
voorkomen. Als er dan toch sprake is van 
een geschil, kan een trainer helpen om 
met elkaar in gesprek te gaan en hoeven 
mensen niet met boze gezichten door 
de school te lopen. Goede medezeggen-

Cursus op maat
CNV Onderwijs Academie geeft aller-
lei cursussen op maat. Er is veel 
meer mogelijk dan alleen vanuit de 
projectgroep. Heeft u vragen over 
trainingen of het cursusaanbod van 
CNV Onderwijs Academie? Neem 
contact op met Jacqueline van 
Grevengoed via 030 – 751 17 85 of 
aanvraagopmaat@cnvo.nl of bezoek 
www.cnvo.nl/academie.

schap staat bij ons hoog in het vaandel. Medezeggenschap is 
een gezamenlijk gegeven van MR en schoolleider. Zij hebben 
elkaar nodig op gelijkwaardige basis. Daarmee is medezeg-
genschap nooit alleen de verantwoordelijkheid van de MR of de 
schoolleider.”

HOOS
De eerste advies- en begeleidingstrajecten zijn in januari ge-
start en mensen zijn erg enthousiast over de handreikingen. Ze 
worden dan ook veelvuldig gebruikt. “Nog voordat ze af waren, 
kreeg ik verzoeken van MR-en en schoolleiders of ik alvast een 
conceptversie kon sturen”, aldus Hoekstra, die benadrukt dat 
mensen voornamelijk warmlopen voor het ambitiegesprek. “Ik 
hoor al zoveel positieve geluiden om me heen over de ge-
dragsankers en handreikingen. Steeds meer MR- en GMR-en 
en schoolleiders gaan ermee aan de slag. Wij vermoeden en 
verwachten begin van dit jaar een hoos aan aanmeldingen. Zelf 
zijn we in ieder geval erg enthousiast en blij dat het toch zo ver 
is gekomen.”

Alle informatie over dit project vindt u op www.infowms.nl.

Marleen de Groot
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In een verloren uurtje leg ik mijn obser-
vaties van de laatste tijd naast elkaar om 
overeenkomsten te zien en te bekijken of 
er schoolbreed acties nodig zijn. Wat mij 
opvalt, is dat ik opvallend vaak opschrijf 
dat de kinderen zo ‘wiebelig’ zijn. Bij mijn 
flitsbezoeken is dit het eerste waarnaar ik 
kijk: hoe betrokken zijn de leerlingen? Als 
ze zich naar mij omdraaien, zijn ze niet met 
hun werk bezig. Al reflecterend, bedenk 
ik ook dat de Sint en Kerst misschien mijn 
bezoeken in november en december beïn-
vloeden, maar toch.
Onlangs was ik in de gelegenheid om een 
lezing van John Hattie bij te wonen. Hij 
vertelt een interessant verhaal. Weinig 
van wat hij vertelt is nieuw en toch is het 

inspirerend om naar hem te luisteren. 
Een van zijn opvallendste uitspraken leg ik 
naast mijn bevindingen van mijn klassen-
bezoeken. Hattie zegt dat ik meer naar de 
impact moet kijken die de leraar heeft op 
de kinderen, dan naar de kwaliteit van de 
leraar. Wat ik ook hoor en wat in mijn hoofd 
blijft door galmen, is het belang van een 

sterke schoolleider die ervoor zorgt dat de 
leerkrachten in hun kracht gezet worden 
om de leerlingen zoveel mogelijk te leren.
In mijn overwegingen hoe ik zoveel mo-
gelijk effect bereik om de betrokkenheid 
van leerlingen te vergroten, bedenk ik dat 
de betrokkenheid van leerkrachten om dit 
te bereiken voor mij de grootste zorg is. 
Een teamvergadering over dit onderwerp 
valt voor mij af en een beleidsstuk lijkt me 
helemaal niet inspirerend. Wat ik nog wel 
overweeg, is een studiemiddag, maar die 
moet dan ook wel inspirerend zijn. En wie 
kan ik dan uitnodigen om mijn team zo ver 
te krijgen dat de leerkrachten de leerlingen 
meer betrekken bij hun lessen?
Uiteindelijk ligt de oplossing veel dichterbij 

dan ik in eerste instantie kan bedenken. 
Mijn juf van groep vier is zo enthousiast 
over een les die ze gegeven heeft en de re-
sultaten die ze daarmee heeft bereikt, dat 
ze tijdens de lunch heel uitgelaten erover 
vertelt. Ik herinner me een observatie bij 
haar waar ik ook onder de indruk was en 
bedenk ter plekke dat het leuk is als col-

lega’s haar zo’n les zien geven. Ik geef ter 
plekke collega’s die dat willen de gelegen-
heid en zeg tijd voor hen vrij te maken door 
zelf hun klas over te nemen. Om te voor-
komen dat het idee verwatert, stel ik de 
vraag wie volgende week de vervolgles wil 
bekijken. Een goede vraag, want meerdere 
collega’s bieden zich aan. Omdat ik niet 
meerdere klassen tegelijk kan vervangen, 
biedt een andere leerkracht aan ook haar 
klas open te stellen voor collegiale consul-
tatie. Mijn IB-er is bereid om ook af en toe 
een klas over te nemen.
Op een eenvoudige manier krijg ik het voor 
elkaar om mijn team in beweging te krij-
gen. Daar ben ik trots op. Ik hoop dat mijn 
volgende observaties een ander resultaat 
laten zien, dan het overzicht dat ik onlangs 
gemaakt heb. Ik stel voor mijzelf een doel 
om te kunnen meten hoe groot de impact is 
van deze consultaties. Op mijzelf heeft het 
een grote impact, want ik geniet ervan door 
alleen te faciliteren resultaat te bereiken. 
Ik bemerk bij mezelf dat ik voor de eerste 
groep die ik mag overnemen mijn les goed 
wil voorbereiden, zodat alle leerlingen be-
trokken zijn. Als ik besluit om de les samen 
voor te bereiden met de vaste leerkracht, 
zie ik ineens nog meer mogelijkheden om 
de kwaliteit van ons onderwijs te verbete-
ren: samen voorbereiden.

Dirk van Boven

impact

‘kijk meer naar de impact die de 
leraar heeft op kinderen, dan naar de 
kwaliteit van de leraar’

26 februari 2015
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et is zaterdagochtend, weekend! Ons land is deze week 
net ontsnapt aan een kabinetscrisis. Even los van de 
vraag hoe erg dat geweest zou zijn, de kranten staan deze 

eerste zaterdag van de kerstvakantie vol met analyses over hoe 
het toch zover heeft kunnen komen. Aanleiding voor het politieke 
gekrakeel was een door minister Edith Schippers ingediend pak-
ket met wet- en regelgeving aangaande de gezondheidszorg. Die 
reeks wetsvoorstellen strandde in de Eerste Kamer. Drie PvdA-
senatoren waren het apert oneens met de wijze van inperking 
van de keuzevrijheid voor patiënten om zelf te kunnen kiezen 
waar en door wie ze behandeld zouden willen worden. Kortom; 
meer macht geven aan de zorgverzekeraars zag het drietal niet 
zitten. Een anonieme bron binnen de coalitie liet, nu de storm 
wat geluwd is en de crisis ogenschijnlijk voorbij, de volgende 
uitspraak optekenen: “Als die drie zich beter ingelezen hadden, 
was die hele crisis niet nodig geweest”.

VERTROUWEN
Bij het lezen van die uitspraak schoot mij onmiddellijk in gedach-
ten wat de Onderwijsraad in oktober 2014 vertelde over wat de 
politiek geleerd heeft van datgene wat de Commissie Dijssel-
bloem in 2008 aan het parlement, en daarmee aan heel Neder-
land, rapporteerde. De Onderwijsraad komt in oktober 2014 tot 
de conclusie dat de invloed van het rapport van de Commissie 
Dijsselbloem beperkt is gebleken. In tegenstelling van wat ver-
ondersteld werd van de PvdA-senatoren die mogelijk de teksten 
van de wetsvoorstellen onvoldoende gelezen hadden, stelt de 
Onderwijsraad een veel ernstiger probleem vast. Er is aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd wat er in de jaren vóór 2008 ge-
schort heeft aan de relatie tussen politiek en onderwijs. De leden 
van de Tweede Kamer waren via het rapport wel op de hoogte 
van hoe het gesteld was en in de discussies na de rapportage 
door Commissie Dijselbloem werd ook de hand in eigen boezem 
gestoken. Het moest allemaal beter worden. Het vertrouwen 
tussen politiek en onderwijs zou moeten worden hersteld.
De Onderwijsraad concludeert dat dit aanvankelijk ook wel 
gebeurde. Er was sprake van herstel van vertrouwen. Maar de 
rolverdeling, zo bleek uit het onderzoek van de Onderwijsraad 
naar de jaren 2008 tot en met nu, is niet wezenlijk veranderd. Dat 
is natuurlijk wel een hele trieste conclusie. De Onderwijsraad 
zegt daarmee op zeer diplomatieke wijze: ‘Leden van de Tweede 
Kamer, jullie hebben in 2008 beloofd het beter te gaan doen op 

Toetsingskader voor  
politieke kwaliteit

H een aantal terreinen met betrekking tot 
het onderwijs, maar daarvan hebben jul-
lie weinig terecht gebracht’.

EiGEN TOETSiNGSKADER
Het toetsingskader dat ontwikkeld werd 
naar aanleiding van de rapportage door 
de Commissie Dijsselbloem is nauwelijks 
gebruikt in de ogen van de Onderwijs-
raad. Je zou op basis van die conclusie 
kunnen zeggen dat de Kamer met twee 
maten lijkt te meten. De Kamer legt aan 
het onderwijs een toetsingskader op waar 
het de kwaliteit van het onderwijs betreft. 
Welke opbrengsten, resultaten, moet het 
onderwijs laten zien om een voldoende 
te kunnen scoren? Daarvoor ontwikkelde 
de Inspectie van het Onderwijs een set 

indicatoren, waarvan de politiek vond dat 
die samen een goed instrument vormden 
om de kwaliteit van scholen mee te be-
oordelen. En scholen worden daar ook op 
beoordeeld; zeer zwak, zwak, voldoende.
De Tweede Kamer weet dus goed hoe het 
moet als het aankomt op het voorschrij-
ven van regels waaraan organisaties en 
instellingen die bekostigd worden met 
overheidsgelden moeten voldoen. Alleen 
waar het dan aankomt op de kwaliteit van 
het werk van Kamerleden, wordt het eigen 
toetsingskader dat gebruikt moet worden 
om ‘politieke kwaliteit’ te genereren, met 
voeten getreden.

‘de politiek dient tegenspraak 
te organiseren en bovenal 
ook te waarderen’
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Heeft dat te maken met de waan van de dag waar volks-
vertegen woordigers, net als de werkers in het onderwijs, 
veelvuldig mee te maken hebben? Is het voor de Kamerleden 
een kwestie van even je goede wil tonen, wachten tot de ergste 
storm over is en dan gewoon op de oude voet verder gaan? Is 
het een vorm van collectief geheugenverlies? Is er vanwege de 
beperkte houdbaarheid van parlementsleden onvoldoende  

kennis in de Tweede Kamer van wat eerder in die zelfde Kamer 
is afgesproken, is er geen borging? Is dat niet de essentie van 
wat een volksvertegenwoordiger hoort te doen? Het kritisch vol-
gen van hoe wet geving in de praktijk uitwerkt? En controleren of 
gemaakte afspraken worden nagekomen, ook de afspraken die 
jezelf als parlementariër maakt?

ADViES VOOR DE POLiTiEK
De Onderwijsraad concludeert niet ‘slechts’ dat de politiek wei-
nig heeft gedaan met de uitkomsten van de Commissie Dijssel-
bloem. De raad komt ook met aanbevelingen voor de politiek om 
rekening mee te houden bij het maken van toekomstig onder-
wijsbeleid. Het eerste advies dat genoemd wordt, is dat onder-
wijsbeleid meer inbreng nodig heeft van meer en wisselende 
belanghebbenden. Onderwijsbeleid is een dynamisch proces. 

Mijn vertaling daarvan is: “Kamerleden 
trek er op uit, het land in, proef wat er 
gebeurt in de scholen en niet alleen in de 
Randstedelijke gebieden.”
Het is eigenlijk heel simpel gesteld een 
oproep om het onderwijsbeleid niet te la-
ten afhangen van de ideeën van honderd-
vijftig Kamerleden (en binnen die groep 
wordt vaak afgegaan op wat de eigen 
onderwijsspecialisten vinden) en enkele 
tientallen ambtenaren van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
De Onderwijsraad noemt heel specifiek 
de representanten, waarmee de volks-
vertegenwoordigers in gesprek zouden 
moeten gaan. Allemaal voor de hand 
liggende stakeholders; schoolleiders, 
(niet georganiseerde) leraren, ouders en 
leerlingen. De politiek dient tegenspraak 
te organiseren en bovenal ook te waarde-
ren. Verkokering en tunnelvisie dienen te 
worden voorkomen. Beleidsvorming en 
beleidsuitvoering horen niet los van el-
kaar te staan. Wederzijdse beïnvloeding is 
voor alle betrokken partijen inspirerend 
en noodzakelijk.

DURF iN TE GRijPEN
Een ander belangrijk advies van de 
Onderwijsraad aan de politiek is dat de 
overheid zich moet richten op de kern-

‘de politiek is de inhoudelijke discussie 
over het onderwijsstelsel uit de weg 

gegaan in plaats van die aan te zwengelen’



moet de overheid initiatief nemen en ingrijpen. Het vermijden van 
stelseldiscussies verhindert het democratisch debat.

GRONDHOUDiNG VAN VERTROUWEN
En nu maar hopen dat de politiek met twee uitgebreide en duide-
lijke rapportages voldoende besef heeft om het in de toekomst, wat 
onderwijsbeleid betreft en het volgen daarvan, allemaal anders te 
gaan doen. Niet alleen voor, maar ook mét het onderwijs.
Ik heb het hier al eens eerder genoemd. Het gaat in essentie niet 
om het hebben van allerlei regels en procedures. Die zijn natuur-
lijk belangrijk. Nog veel belangrijker is daarnaast een grondhou-
ding van vertrouwen. Vertrouwen hebben in elkaar. Onderwijs dat 
vertrouwen heeft in de politiek en andersom. Wij, de scholen, kun-
nen dat vertrouwen verdienen door te laten zien, dat we doen wat 
aan ons door de politiek, door de overheid is opgedragen en dat we 
onze taken kwalitatief goed uitvoeren. Zij, de Tweede Kamerleden, 
kunnen ons vertrouwen winnen, door te laten zien dat onze me-
ning ertoe doet. Door ons niet de maat te nemen, maar ook actief 
met ons te willen meedenken. Door ook aan de samenleving te 
vertellen dat ze vertrouwen in ons hebben. Dat we kwaliteit bieden 
aan de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. Ik ben erg 
benieuwd naar het resultaat van onze toekomstige samenwerking.

Fokke Rosier
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MAAK KENNIS MET DE BEROEPS-
STANDAARD COMPETENTIE SCAN

Met de BC-Scan* vertaalt u de basiscompetenties uit de beroeps standaard 
naar uw eigen werksituatie en krijgt u zicht op uw ontwikkel mogelijkheden.

Maak kennis met deze vernieuwde scan en profiteer van ons aanbod. 
U boekt een van onze trainers BC-Scan tot 1 maart 2015 voor één dagdeel 
geheel gratis.

Ga naar www.vo-academie.nl/gratistrainer
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taken en moet durven ingrijpen daar 
waar het niet goed gaat. Het advies is 
niet alleen een advies, het houdt ook 
een verwijt in. De Onderwijsraad geeft 
eigenlijk aan dat de overheid zich de 
afgelopen jaren daaraan niet gehouden 
heeft. Een opeenstapeling van maat-
regelen (incidentpolitiek?) leidde niet 
tot zichtbare effecten voor de langere 
termijn. De politiek is de inhoudelijke 
discussie over het onderwijsstelsel uit 
de weg gegaan in plaats van die aan te 
zwengelen. Er was veel aandacht voor de 
vorm en relatief weinig voor de inhoud. 
Het advies van de raad aan de politiek 
is om nu juist wel de discussie aan te 
gaan over lerarenbeleid, de overgangen 
voor leerlingen en studenten tussen 
verschillende vormen van onderwijs en 
de samenhang binnen het onderwijs. Om 
duurzaam onderwijs in te richten en te 
bereiken, moet de overheid daarmee aan 
de slag. En als de deugdelijkheid van de 
uitvoering van beleid betwijfeld wordt, 



door Chris Lindhout
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Hij is niet echt een populaire jongen, Fred. Hij levert geen grootse 
prestaties op school en kan op maandagmorgen in de kring ook 
niet echt een superverhaal kwijt over zijn voetbalwedstrijd in de D4. 
Daarvoor moet je Sven hebben. Sven speelt in de D1 en is bijna niet 
te stuiten als hij in de kring aan de beurt is. Ook in de groep valt Fred 
niet zo op. Hij heeft geen vrienden en dat maakt moeder zenuwachtig. 
Moeder wel, maar hem niet. Moeder bracht me, als leerkracht, bijna 
ertoe om Fred te laten onderzoeken. Ze had een tip gekregen van de 
buurvrouw. Gevolg zou een rugzakje kunnen zijn, om de oude naam 
maar te gebruiken. Dat wil ik Fred niet aandoen. Zoals zo vaak vragen 
kinderen niet om hulp, maar is onze vergelijkingsdrift reden tot op-
rechte zorg en welgemeende steun. Want Fred valt uit op de grafie-
ken, die we zelf maken. Fred scoort niet volgens de verwachtingen, 
die we zelf als volwassenen over de kinderen opstellen. En daaraan 
moet je toch wat doen, als leerkracht, als school?
Nee, Fred is niet populair en hij voelt zich daarbij prima. Misschien 
heeft hij wel verborgen hoogbegaafdheid of kan er met veel psycholo-
gisch geworstel een trauma gevonden worden. Wie weet.
Ik laat Fred maar Fred zijn. Ik stimuleer hem, maar voel hoe ongeluk-
kig hij zich voelt, als ik hem in de belangstelling zet. Het lijkt of hij 
zeggen wil: “Meester, laat mij nu maar. Ik heb het goed zo, hier in de 
schaduw van de klas.”
Hij luistert naar Evy, die de leidster van de klas is en houdt zich op de 
vlakte. Hij kijkt naar Sven, de bink, die zich altijd moet bewijzen en 

denkt het zijne ervan. Hij geniet van Elly, 
die als meest zorgzame van de groep, elke 
gekwetste ziel omarmt. Hij trekt zijn wenk-
brauwen op als Gerdien, een meisje uit het 
pleeggezin, zich boos te buiten gaat, omdat 
zij vindt dat het anders moet. Fred is Fred.
Toen Alie, de psychologe, een groepsbe-
zoek bracht voor Gerdien, vroeg ze mij wie 
die Fred was. Hij was haar opgevallen door 
zijn stille houding en zijn zeer beperkte in-
breng in de les. Ik zei: “Ach, Fred is Fred.”

Zo zitten er veel Freddies in de klassen 
van Nederland. Freddies, die hun eigen 
weg zoeken en niet beantwoorden aan ons 
verwachtingspatroon. Ik vraag jullie ze 
met rust te laten. Dat vraag ik, omdat ik 
Fred laatst tegenkwam. Hij is al jaren van 
school en werkt nu op een staalbedrijf bij 
de administratie. Toen ik hem vroeg wat hij 
zich nog school herinnerde, zei hij: “Mees-
ter, dat u me mezelf liet zijn, vond ik het 
mooiste. Ik hoefde niet als Sven te worden 
en ook niet als Elly of Evy. Gewoon mezelf 
zijn. Daarvoor bedank ik u.”

Dus… laat alle Freddies met rust. Dat is 
het beste voor hen.

Laat Fred met rust
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Goed begin
Als elk begin

de start is van wat nieuws.

Als elk oprecht gesproken woord
het begin is van een relatie.

Als elke welgemeende blik
de deur opent van een ziel.

En elke zuivere daad
een ander in beweging zet.

Elk open stap naar de ander toe
leidt tot echt contact.

Dan zal dit jaar 
je meer geven,
dan je ooit had 

kunnen dromen.

Chris Lindhout

Wilt u uw team verrassen met een gedichtenbundel van 

Chris Lindhout? Mail voor meer informatie of om te be-

stellen naar bundelschrislindhout@live.nl.

Gedichtenbundels

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl



Werf een nieuw CNV-lid 
en ga er samen op uit!

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

Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 
Kijk voor meer voorwaarden, informatie en aanmelding op: 

www.cnv.nl/actie of bel met (030) 751 10 40

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP:

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

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
CADEAUBONNEN T.W.V. €25,- :
• Dinerbon • Snowworld Zoetermeer • Theaterbon 

• VVV Cadeaubon • Bioscoopbon  

Gegevens nieuw lid

Naam en voorletters M/V

Adres:

Postcode: Woonplaats:

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

Sector waarin u werkzaam bent:

Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische incasso.
Hiervoor zal een machtigingsformulier worden toegezonden.

IBAN-rekeningnummer:

Datum: Handtekening:

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende 
gegevens om de inschrijving definitief te maken. De contributie verschilt per bond (volledige 
info vindt u op www.cnv.nl) maar bedraagt gemiddeld 15 euro per maand. Studenten, 
werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast tarief.

Uw gegevens

Naam en voorletters: M/V

Adres: Tel.nr.:

Postcode: Woonplaats:

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

  Anders, namelijk:   Anders, namelijk: 

Ik ben lid van:   CNV Vakmensen     CNV Vakmensen     CNV Publieke Zaak  

  CNV Dienstenbond     CNV Dienstenbond     CNV Onderwijs  CNV Onderwijs

Lidnummer:

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

  Dinerbon       Theaterbon     Bioscoopbon       Snowworld    

  VVV Cadeaubon

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

Aanmeldbon 

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

 

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


