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Beste collega’s, 

Wat is nodig voor het beste onderwijs? Want ieder kind verdient het beste!
De rol van de schoolleider in het onderwijs is cruciaal. Dit is geen nieuws meer. Er is 
nog veel werk te doen als het gaat om een herkenbare, gewaardeerde positie van de 
schoolleider. Ook heeft CNV Schoolleiders zich actief betrokken opgesteld gedurende de 
onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Hoofdthema’s zijn de 
aanpak van werkdruk en vooral de ruimte voor het vak terugkrijgen. Lees onze reactie op 
het akkoord verder in dit blad. 
Op 6 november vindt onze themadag Passend Onderwijs plaats. Naast het bijzondere 
interview met Jay Marino in ons vorige nummer hebben wij vernomen dat hij ook 
aanwezig is op deze dag. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op 
www.cnvs.nl. De rol van de schoolleider doet ertoe!

Wilt u bezoek van een redacteur of wilt u zelf een bijdrage leveren aan uw 
ledenmagazine? Mail ons via redactie@cnvs.nl. Wij wensen u veel leesplezier. 

De redactie

24
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korte berichten

‘An Overview of Continuous 
Improvement for exclusive 
Education’ is het thema van 
de lezing van Jay Marino 
over professioneel lerende 
gemeenschappen binnen 
het passend onderwijs. Tij-
dens de themadag van CNV 
Schoolleiders op 6 novem-
ber in Breukelen treedt 
Marino tweemaal op. 
Het proces van continue 
verbetering is volgens hem een prachtig middel om een positief 
schoolklimaat te creëren dat gericht is op samenwerken. Hier-
door ontstaat een leeromgeving die participerend leren maakt. 
Alle betrokkenen spelen hierin een rol; leerling, leraar en zeker 
ook de schoolleider. 
Marino is een internationale autoriteit op het gebied van 
kwaliteitsmanagement, opbrengstgericht werken en onder-
wijsverbetering. Ooit begon hij zijn carrière in het onderwijs als 
leerkracht, maar tegenwoordig werkt hij als superintendent van 
een scholendistrict waarin 3.600 leerlingen vallen (in Dunlap 
Community, Illinois). Jay Marino’s werk is te raadplegen op 
www.jaymarino.me. Het volledige programma van de CNVS 
themadag 2014 vindt u op www.cnvs.nl/themadag.

Jay Marino treedt op tijdens  
de CNVS Themadag

CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg heeft het plei-
dooi van de European Trade Union Committee for Education 
gevolgd. Dit betreft het voorstel om onderwijs uit te sluiten 
van het te sluiten vrijhandelsakkoord tussen de Europese 
Unie en de Verenigde Staten. Het handelsakkoord zou 
handelsbarrières tussen de EU en de VS moeten slechten. 
Echter, in het akkoord staat opgenomen dat een geschillen-
commissie conflicten in wet- en regelgeving moet beslech-
ten. Deze zou vervolgens buiten de nationale wetgeving en 
de invloed van regeringen om besluiten kunnen nemen. Ook 
bestaat het gevaar dat door het akkoord veel Amerikaanse 
hogere onderwijsinstellingen zich in Nederland vestigen en 
vervolgens de kwaliteitseisen aanvechten.
De voltallige Vaste Commissie voor Onderwijs van de 
Tweede Kamer nam het pleidooi van Van den Berg over. 
De commissie vraagt de minister van Onderwijs om een 
reactie.
 

Zorgen handelsakkoord TTIP met betrek-
king tot liberalisering onderwijsmarkt en 
toekomst kwaliteit onderwijs
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www.voion.nl

Voor iedereen in het vo op zoek naar 
kennis en ervaringen op het gebied van:

•  Arbeidsmarkt & mobiliteit  
•  Opleiding & professionalisering
•  Veilig, gezond & vitaal werken

Voion, kennis en advies van en voor 
het voortgezet onderwijs
Voion, kennis en advies van en voor Voion, kennis en advies van en voor Voion, kennis en advies van en voor 

Bezoek 
www.voion.nlDatum:  Dinsdag 20 januari 2015

Tijd:  15.00 tot 18.00 uur

Waar:  Hogeschool Utrecht, Amersfoort

Workshops:
a: Medezeggenschap in de praktijk
b: Elke dag samen een beetje beter
c: Peer review

De CNV Onderwijs Academie organiseert op 20 januari het 
Proeflokaal voor alle leidinggevenden in het basis- voortge-
zet en speciaal onderwijs. Tijdens deze middag bieden wij 
diverse interessante korte workshops aan, waarbij u actuele 
informatie krijgt op het gebied van medezeggenschap. Bij 
dit Proeflokaal zijn trainers en adviseurs aanwezig om ter 
plaatse uw vragen te beantwoorden. Verder kunt u netwer-
ken met andere collega-leden. Kortom, wij willen u graag 
ontmoeten en u laten ‘proeven’ van de kennis die wij u kun-
nen bieden. Ook het culinaire proeven wordt niet vergeten! 
Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie of om u aan 
te melden op www.cnvo.nl/proeflokaalleidinggevenden.

Programma

15.00 uur  Ontvangst met High Tea

15.30 uur  Plenaire opening:

  Actuele ontwikkelingen

15.45 uur  Workshopronde 1

16.30 uur  Netwerken met High Tea

17.00 uur  Workshopronde 2

17.45-18.00  Netwerken en borrel



MR Partnerschap

Een professionele school vraagt professionele medezeggenschap.  
CNV Onderwijs Academie onderstreept het belang van een goed  
functionerende MR en biedt advies.

Daarnaast biedt de Academie  
verschillende trainingen aan die  
op uw eigen locatie kunnen worden  
gegeven. Voor structurele onder-
steuning biedt CNV Onderwijs  
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 scholing@cnvo.nl.

Uw partner in training en advies
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Dit stuk schrijf ik op 24 september. Door 
een tweet van Schoolleidersregister PO 
kom ik bij toeval erachter dat het ‘de dag 
van de schoolleider’ schijnt te zijn. In het 
AD lees ik in de sportcolumn van Sjoerd 
Mossou het voorstel om naast nationale 
secretaressedag, de dag van de leraar, 
nationale handdoekdag en de dag van het 
naakt tuinieren voortaan op 24 september 
de nationale dag van de materiaalman te 
vieren. Gefeliciteerd collega’s! School-
leiders hebben ook een eigen dag. Tegelijk 
met de materiaalman. Dat is mooi. Heel 
mooi.
Intussen zit ik op 24 september met mijn 
hoofd vol in het proces voor de ontwikke-
ling van een nieuw strategisch meerjaren-
plan met de stichting waarvoor ik werk 
en probeer ik gelijk parallellen te trekken 
naar het nieuw te ontwikkelen schoolplan 
voor 2015-2019. Het gaat in de kern steeds 
over de vraag: wat is nodig voor het beste 
onderwijs? Ieder kind verdient het beste! 
Heerlijk om vanuit passie te werken! Ik 
word er blij van. Bij het vooruitdenken naar 
de komende jaren zie ik wel een uitdaging 
opdoemen. Waar onze overheid en media 
vooral berichten over extra geld dat naar 
het onderwijs gaat, is mijn realiteit vaak 
anders. Realistische plannen maken voor 
de komende vier jaar, is dat wel mogelijk?
Wijzigingen in de ketenbepaling per 1 juli 
2015 als uitwerking van de nieuwe Wet 
werk en zekerheid zullen naar verwach-

ting grote gevolgen hebben voor het onderwijs, met name voor 
vervangingsaanstellingen. Het is een goed streven om ook voor in-
valkrachten zekerheid te bieden als het gaat om werk en inkomen. 
Dat moet alleen geen schijnzekerheid worden. In een reactie van 
minister Asscher, gericht aan besturen in het primair onderwijs, 
stelt hij dat er voor invalkrachten in het PO geen uitzonderings-
positie komt en wijst hij op twee mogelijkheden om flexibiliteit te 
organiseren. Gebruik maken van vervangingspools is de tweede 
mogelijkheid. De toon van de eerste mogelijkheid genoemd in de 
brief maakt me echter boos. Een mogelijkheid om flexibiliteit te 
organiseren is ‘via interne flexibiliteit, door gebruik te maken van 
eigen parttime docenten of die van een andere school’. Ook kunnen 
‘schoolleiders, intern begeleiders en remedial teachers een zieke 
docent vervangen’ en ‘het primair onderwijs zou naar mijn mening 
dan ook de energie vooral op deze instrumenten moeten richten 

om de gewenste flexibiliteit te realiseren’. Naast het gegeven dat 
deze bepaling financieel onhoudbaar is en tot grotere groepen zal 
leiden, maakt vooral de manier waarop hij spreekt over parttimers, 
IB-ers, RT-ers en schoolleiders me boos.
Dat de rol van schoolleider in het onderwijs cruciaal is, mag geen 
nieuws meer heten. Enige tijd geleden schreef ik nog dat ik tegelijk 
waarneem dat maar weinig mensen begrijpen wat een schoolleider 
eigenlijk doet. Als het gaat om een herkenbare, gewaardeerde en 
eigen positie van schoolleiders is er nog werk te doen! Dat bewijst 
de brief van minister Asscher weer.
Ondertussen kijk ik vooruit naar de themadag van CNV Schoollei-
ders op 6 november. Als u niet hoeft in te vallen, bent u ongetwij-
feld erbij. Het programma belooft veel waardevolle inspiratie!

Rijk van Ommeren, bestuurslid CNV Schoolleiders  

Dag van de schoolleider invaller.
Ieder kind verdient het beste!

‘Maar weinig mensen begrijpen wat  
een schoolleider nu eigenlijk doet’
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p zichzelf is terugkijken op wat geweest is een bezigheid 
waarvan je veel kunt leren. Van de zaken die goed verlie-
pen, maar ook van de gebeurtenissen en ervaringen die 

je het liefst ook maar weer snel vergeet. Van wat misging, moet je 
vooral veel opsteken om te voorkomen dat het een volgende keer 
in een vergelijkbare positie weer mis gaat. Je wonden likken en 
weer doorgaan.

LEREN ERVAREN
Het ‘trial-and-error-principe’ is een houding, een aanpak waar-
mee je ver kunt komen in het leven.  Proberen hoe iets uitpakt, 
het goede vasthouden, leren van de fouten en weer doorgaan 
met het aanpakken van een nieuwe klus. Het ‘echte leven’ lijkt 
daarmee heel erg op het spelen en beleven van een spel. Kinde-
ren leren in het leven door veel te spelen. Dat doen ze al vanaf het 
moment waarop ze geboren zijn. De ervaren beleving in het spel 
vormt hen mee en bereidt hen voor op wat wij als volwassenen 
het echte leven noemen. De school neemt in het leven van een 
kind, tijdens de ontwikkeling van een spelend kind naar een jong 
volwassene die aangesproken wordt op zijn daden en prestaties, 

Henk mag  
niet mislukken!

De vakantieperiode, vooral zo’n lekkere lange 
zoals de zomervakantie, biedt vaak een wat 
diepere ontspanning dan een voorbijvliegend 
weekend, waarin ook veel moet gebeuren en 
waarbinnen veel verplichtingen afgewerkt 
moeten worden. Het is dan, tijdens die weldadige 
ontspanning, dat er allerlei ideeën en gedachten 
bij je opkomen in het terugblikken op die hectische 
periode die achter je ligt. Wat ging er goed, 
waarover ben je tevreden, wat ging niet zo goed en 
hoe kun je dat na de vakantie beter doen?

een prominente plek in. Voor het kind is 
school ook het echte leven.
De school is een bijzondere plek. Het is de 
leer- en speelplaats van het zich ontwik-
kelende kind. Een plek waarin het kind, 
het jonge mens de overgangsfase door-
loopt tussen kind zijn en jongvolwassene 
worden. De overgang van het leven waarin 
spel en spelen veel betekent, naar een le-
ven waarin het spelend leren steeds meer 
trekken krijgt van langzamerhand behoren 
te weten hoe het werkt. Gelukkig is de 
jeugd die de kans krijgt om veel zelf te mo-
gen leren en ervaren in die overgangsfase 
tussen het spelende leren en de wereld 
van het echte leven van de volwassenheid.
Leren ervaren wat het is om succes te 
hebben, te winnen, je gelukkig te voelen en 
te denken dat je de hele wereld aankunt. 
Je heel groot voelen, omdat je een ogen-
schijnlijk ingewikkelde klus zo goed hebt 
opgelost. Maar ook leren ervaren dat er 
dingen zijn die je (nog) niet kunt; te verlie-
zen, je ongelukkig te voelen, je te schamen 
en dat je het liefst wegkruipt in een hoekje 
waar bijna niemand je opmerkt. Je heel 
klein voelen, omdat je een simpele klus 
verprutst hebt. In en bij al die ervaringen, 
met ups en downs is het voor de lerende 
jonge mens belangrijk een begrijpende 
ouder te ervaren, die de tijd neemt om 
je troost en moed in te spreken bij wat 
mislukking en verdriet veroorzaakte en 

O



9oktober 2014

Henk mag  
niet mislukken!

nen worden hoor! Kon je dat slappe schot van die slome nou 
niet tegenhouden?’ Er moet volgens een afgesproken systeem 
gespeeld worden. Het team gaat voor het kampioenschap dit jaar. 
Vorig jaar zijn ze als derde geëindigd, dat moet beter kunnen dit 
jaar. De coach gaf aan met een extra training per week meer eruit 
te kunnen halen. Gelukkig is er ook een nieuwe kledingsponsor 
aangetrokken voor dit seizoen. Die lompen van vorig jaar droegen 
immers ook niet bij aan het gevoel van het team om winnaar te 
willen zijn. Ze gaan voor de eerste plek dit jaar en nergens anders 
voor. ‘Wat een waardeloze scheidsrechter, dat hij niet eens zag 
dat jij gehaakt werd, nou de volgende keer zeg je er maar wat 
van’. ‘En waarom gaat mijn zoon niet mee over naar het eerste 
elftal? Is hij soms minder dan die twee daar? En wat voor selectie-
criteria hanteren jullie eigenlijk? Ik dien en klacht in bij de techni-
sche commissie’.
En op school? Ja, daar gaat het al net zo. Ook daar wordt de ooit 
zo geroemde ouderrol al lang niet meer zo gespeeld als ooit daar-
voor. Ouders waren toen, tien jaar geleden, gewoon nog ‘ouders 
die achter de school staan’. Nu spreken we van ouderbetrokken-

heid. Veel werkers in het onderwijs zien en ervaren het misschien 
wel meer als ouderoverbetrokkenheid. In dat woord herken ik niet 
alleen de woorden ‘ouder’ en ‘betrokkenheid’, maar ik kan er ook 
zonder veel moeite het woord ‘overheid’ in herkennen. Zoals de 
ouders van vandaag langs de lijn het spel van hun kinderen voor-
zien van volwassen commentaar uit de ‘grotemensensport’, de 
sport voor professionals, zo praat de overheid over het onderwijs 
als een soort van bedrijfstak, een productiebedrijf dat opbreng-
sten moet genereren, excellente prestaties moet laten zien. 
Ouders praten dat net zo hard na. Ze hebben als ervaringsdeskun-
dige ook verstand van onderwijs. De overheid propageert meer 
ouderbetrokkenheid bij het onderwijs, meer zeggenschap voor 
ouders in de ontwikkeling van passend onderwijs. De hierboven 
gesignaleerde ‘ouderbetrokkenheid’ is er nu al. Of daarmee die 
luid gepredikte en in de wet vastgelegde overheidswens al in ver-
vulling is gegaan? Laten we hopen dat dit niet zo is. Sterker nog, 
daarmee moeten we geen genoegen nemen.

CONSUMENTENTERRIëR
Veel ouders lijken in het beschouwen van het ontwikkelproces dat 
hun kind doorloopt in de periode van basisschool tot en met het 
voortgezet onderwijs zich meer en meer op te stellen als een con-
sumententerriër. Het proces volgen ze aanvankelijk welwillend. 
Zolang alles volgens het eigen verwachtingspatroon verloopt. 
Tijdens de basisschoolperiode kan de ouder bijna niets ontgaan. 
Ouders lopen immers dagelijks met hun kind aan de hand de 

je prijst voor wat erg goed ging en deelt 
in je successen. En toch ook in dat laatste 
een vleugje realiteitsbesef bij het eigen 
opgroeiende kind kan proberen op te roe-
pen. En zo is daar dan op zeker moment de 
situatie, waarin je op eigen benen probeert 
te staan als jong mens. Je hebt een hoop 
geleerd, je weet dat je wat kunt en meestal 
ook wel wat. Je hebt geleerd om succes te 
kunnen hebben en je weet ook wat het is 
op plat op je muil te gaan.

NIET MEER VANZELfSPREKEND
Wat mij betreft zou het zo mogen gaan 
en ook nog lang zo mogen blijven. Maar 
kijkend naar hoe het er vandaag de dag op 
veel scholen aan toegaat, is dit niet meer 
de ogenschijnlijk vanzelfsprekende gang 
van zaken van de laatste tien jaar. Ook bij 
mij op school niet.
Op het sportveld gaat het al lang niet meer 
primair om de beleving van het spel, de 
uitdaging om het spelletje te spelen. Om 
met twee sportief ingestelde teams te 
spelen, die beide proberen om met het 
verworven inzicht uit eerdere spelervarin-
gen het spel zo te spelen dat ze net een 
paar punten meer halen dan het andere 
team en daarmee het potje winnen. Langs 
de kant genietende ouders die zien dat hun 
kinderen samen met andere kinderen ge-
nieten, omdat ze zo lekker hard achter een 
bal aan kunnen lopen en enthousiast aan 
hun ouders laten zien wat ze al kunnen. 
Er zit helemaal geen systeem in het spel, 
maar daarom maakt niemand zich druk. 
Hoor hoe ze genieten. En de ouders zien 
dat hun kinderen zich motorisch ontwik-
kelen, speels werken aan de ontwikkeling 
van hun fysieke vaardigheden en conditie, 
rekening leren houden met anderen, af en 
toe een bloedneus oplopen, een tand door 
de lip krijgen of en beetje hinkepinken, om-
dat er in de grond getrapt werd. ‘Ach dat 
hoort erbij’, zegt een vader die een pleister 
op de bloedende knie van zijn zoontje plakt. 
De kinderen hebben plezier en daarom hun 
ouders ook.
Dat is nu wel een beetje anders. Langs de 
kant staan schreeuwende ouders met een 
felle blik in de ogen. Ze jutten hun kind op 
om een betere prestatie te leveren, dan 
hun eigen teamgenootjes en de spelertjes 
van de tegenpartij. ‘Er moet wel gewon-

‘veel ouders lijken zich meer  
en meer op te stellen als  
consumententerriërs’



10 oktober 2014

school in en uit. Tijdens ouderavonden 
stellen ze veel kritische vragen, ook over 
het onderwijsproces zelf, en voeren ze 
discussies over de door de onderwijzers 
gegeven adviezen, de groepsindeling aan 
het begin van het schooljaar en door het 
jaar heen. Waarom zit Henk in de combi-
natieklas? Er worden eisen gesteld aan 
de individuele begeleiding die het kind 

volgens de ouder nodig heeft. Zeker als ze 
te horen krijgen dat hun Henk moeite heeft 
met taal of rekenen. Op het eind van de rit 
vindt selectie plaats voor het voortgezet 
onderwijs en daar moet Henk wel goed 
uitkomen. Als het mis dreigt te gaan met 
die verwachting, worden de tanden er flink 
ingezet. ‘U adviseert vmbo-t, maar er zit 
gewoon veel meer in Henk. Wij gaan voor 
havo en daarvoor zullen we tekenen op het 
aanmeldingsformulier, niet voor minder, 
hij moet een eerlijke kans krijgen’. Het 
project Henk mag natuurlijk niet misluk-
ken. Hij krijgt per slot van rekening maar 
één keer de kans het goed te doen. De 
ouders gaan voor meer dan gemiddeld 
en als het er nu nog niet helemaal inzit, 
straks vast wel. Waarom die andere twee 
wel naar de havo en Henk niet? Zijn die 
echt zoveel beter? Zo’n toets is maar een 
momentopname. Zoals het op het sport-
veld niet mag mislukken, dulden de ouders 
op school ook geen ‘mislukking’. Project 
Henk moet slagen, daarvoor zullen ze wel 
zorgen.
Ze laten zich daarbij niet dwarsbomen 
door zo’n kortzichtig advies. Met een 
beetje extra begeleiding in het voortgezet 
onderwijs gaat het ze vast wel lukken om 
Henk op niveau te laten presteren. En als 
het na twee jaar bruggen in de havo alsnog 
op een ‘afstroom’ naar het vbmo dreigt 
uit te komen, gaan de ouders daarover 
stevig het gesprek aan met de mentor, 
de teamleider en tot slot de directeur om 
alsnog het afstroomadvies aan te vechten 

en duidelijk te maken dat de school daarmee toch flink wat steken 
heeft laten vallen. Henk is niet voor niets met een havo-advies 
het voortgezet onderwijs binnengekomen. Hoe kan het dan dat de 
school het niet voor elkaar heeft gekregen dat Henk doorstroomt 
naar havo 3 en vervolgens ook een havo-diploma haalt? Daarmee 
nemen de ouders geen genoegen. De inspectie wordt ingescha-
keld en ook de geschillencommissie wordt overwogen…

BIJ VERLIES MAAK JE BEZWAAR
En Henk? Ja die weet niet beter natuurlijk. Hij heeft geleerd dat 
je een spel speelt om te winnen en als het niet goed gaat, dan 
zoek je niet de oorzaak bij jezelf. Bij verlies maak je bezwaar, je 
tekent beroep aan, je dient een klacht in. Je maakt veel stennis, 
dat maakt indruk. Henk weet dat zijn ouders voor hem opkomen 
en voor hem vechten als dat nodig is. En Henk zijn ouders? Zij 
hebben die school voor Henk uitgekozen en dan hebben ze er daar 
op die school maar voor te zorgen dat er fatsoenlijk onderwijs en 
een goede begeleiding wordt geboden. Als de school dat niet doet, 
dan heeft de school wat uit te leggen. Henk moet wel een eerlijke 
kans krijgen!

Fokke Rosier

‘Project henk moet  
slagen, daarvoor zullen ze 

wel zorgen’

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl
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waarbij opvalt dat het recente onderzoeken 
betreft. Elf bijlagen sluiten het boek af. Het 
was overigens handig geweest als deze 
waren voorzien van een verwijzing naar het 
hoofdstuk waarop ze betrekking hebben. De 
praktijkvoorbeelden geven het geheel een 
‘praktische’ kleur.

AANRADER
Samenvattend: een zeer waardevol boek 
voor iedere leerlingbegeleider en zorgcoör-
dinator. Daarnaast bevat het voor startende 
leerkrachten een schat aan tips die hen 
kunnen helpen om problemen met de groep 
of leerling in eerste lijn te begrijpen en aan 
te pakken. Eigenlijk zou iedere leerkracht 
in het voortgezet onderwijs vanuit dit boek 
een cursus moeten volgen om op adequate 
wijze uitdagingen van het passend onder-
wijs aan te kunnen. Kortom: een aanrader 
voor de beginner, de ervaren leerkracht en 
zij die in de zorg werken.

Chris Lindhout

eel 1 (preventieniveau 1) gaat over het creëren van een 
goed pedagogisch klimaat in de school en beantwoordt de 
vraag ‘Hoe voorkom ik planmatig probleemgedrag in de 

groep en op school?’. Auteur Kees van Overveld gaat in hoofd-
stuk 7 uitgebreid in op pesten en digitaal pesten. In deel 1 ligt de 
nadruk op de school als geheel. Voor directies een interessante 
insteek, omdat het voorkomen van problemen voor hen een grote 
taak is. In het laatste hoofdstuk van deel 1 komt het meten van de 
voortgang aan de orde. Plannen maken is één, maar hoe houd je 
bij of je werkelijk succes boekt? Bekende en minder bekende sys-
temen komen aan bod. De verwijzing in dit verband naar Databank 
Instrumenten en Richtlijnen (www.nji.nl)  is een goede tip.
Preventieniveau 2 behandelt de planmatige aanpak van leerlingen 
met een kwetsbaar gedrag. Onderwerpen die de revue passeren 
zijn regelovertredend gedrag, faalangst, ongemotiveerd gedrag, 
een negatief zelfbeeld en pestgedrag. Jammer dat de aanpak van 
de ‘pesters’ niet, zij het kort, aan de orde komt. Alleen in hoofd-
stuk 4 staat kort iets over pesters. In deel 3, hoofdstuk 22 wordt 
de dader van pestgedrag wel behandeld, maar het is de vraag of 
degene die dit naslagwerk gebruikt daar komt, aangezien er geen 
doorverwijzing staat. Van Overveld behandelt alle onderwerpen 
kort. Net als in delen 1 en 3 wordt de theorie vergezeld door 
aansprekende praktijkcasussen. Het genoemde eerste onderwerp 
(hoofdstuk 11.2.2, blz. 152) ‘regelovertredend gedrag’ geeft inte-
ressante en leerzame tips die de leerkracht kan gebruiken om de 
verstoring van je instructie en, breder gezegd, de verstoring van 
de orde de baas te blijven. In deel 3 ‘Prestatieniveau 3’ gaat het 
om de zware en ernstige gedragsproblematiek. Veel onderwer-
pen worden kort behandeld: externaliserend gedrag, reactieve 
en proactieve agressie, daderschap bij pesten, huiselijk geweld 
en geweld in relaties. Een overzicht van meetinstrumenten sluit 
deel 3 af. Al eerder noemde ik het interessante hoofdstuk over de 
aanpak van daders van pestgedrag. Een opvallende zin op blz. 245 
vermeld ik in eigen woorden: ‘het bewijs voor de heersende ge-
dachte dat daders van pestgedrag met trainingen geholpen kun-
nen worden ontbreekt’. Waarvan akte. Dat geeft een mooi brugge-
tje naar de onderbouwing van het boek. Veel wetenschappelijke 
studies liggen er onder de tekst, wat het geheel body geeft. Ieder 
hoofdstuk sluit met een verwijzing naar de aangehaalde tekst, 

Groepsplan gedrag

Planmatig werken  
aan passend onderwijs

Nadat het succesvolle boek ‘Groepsplan gedrag in het primair 
onderwijs’ verscheen, is het een logische stap geweest om een versie 
voor het voortgezet onderwijs te maken. Het boek is net als zijn 
voorganger logisch opgebouwd en legt de nadruk op preventie.

D

recensie

GROEPSPLAN GEDRAG IN 
HET VOORTGEZET  
ONDERWIJS
Planmatig werken aan pas-
send onderwijs

Kees van Overveld, ISBN: 
9789491806186,  
Uitgeverij Pica, 
Prijs: € 32,95
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n 2005 volgde voor het voortgezet onderwijs de doordecen-
tralisatie van het buitenonderhoud en de aanpassing van het 
schoolgebouw. Dat wil zeggen dat de schoolbesturen in het 

voortgezet onderwijs vanaf 2005 de verantwoordelijkheid en de 
middelen kregen voor het totale onderhoud en de aanpassing 
van hun schoolgebouwen. Dat gaat nu dus ook gebeuren voor 
het primair onderwijs.
Gemeenten houden vanaf 2015 wel hun zorgplicht voor de 
uitbreiding, de nieuwbouw, gymlokalen en het herstel van 
constructiefouten en schade ten gevolge van calamiteiten. Voor 
schoolbesturen is het belangrijk om hun gegevens op orde te 
hebben en te weten welke keuzes ze moeten maken met betrek-
king tot de onderwijshuisvesting.

fINANCIëLE GEVOLGEN
Schoolbesturen moeten voor zichzelf goed in kaart brengen wat 
de financiële gevolgen zijn van de wetswijziging: de vergoeding 
komt via de lumpsum en wordt uitgekeerd per leerling. Voor 
2015 en 2016 zal dat neerkomen op om en nabij de 75 euro 
per leerling en daarna 100 euro per leerling (dit betreft alleen 
buitenonderhoud en aanpassing). De reden dat het bedrag eerst 

lager is, komt omdat de overgangsregeling in mindering wordt 
gebracht op het totaal.
Schoolbesturen moeten nagaan of ze in aanmerking komen voor 
de overgangsregeling. Deze bestaat per gebouw uit een bedrag 
van 23.000 euro en besturen komen hiervoor in aanmerking 
wanneer zij een MI-inkomst hebben van minder dan 750.000 
euro en gebouw(en) van vijftien jaar of ouder. De regeling geldt 

ook voor schoolbesturen met een MI-
inkomst meer dan 750.000 euro, waarvan 
70 procent van de gebouwen ouder is 
dan veertig jaar, waarbij als peildatum 
1 januari 2015 geldt en voor de gebou-
wen het oorspronkelijke bouwjaar wordt 
gehanteerd.
Schoolbesturen moeten ook zorgen voor 
een aangepast Meerjaren Onderhouds-
plan. Besturen zijn hiervoor vanaf 2015 
nu zelf verantwoordelijk.
De verandering lijkt al met al niet heel 
groot te zijn, want de uitvoering van het 
totale onderhoud lag altijd al in handen 
van het bestuur. Op macroniveau gezien, 
gaat het bij de overheveling om zo’n  
1,5 procent van de totale lumpsumbekos-
tiging.

STRATEGISCHE KEUZES
Toch gaat er wel veel meer veranderen 
en die verandering zit voornamelijk in 
de strategische hoek. In zijn totaliteit is 
huisvesting na personeel de grootste 
kostenpost op de begroting. Met de over-
heveling krijgen besturen meer (finan-
ciële) verantwoordelijkheid en de risico’s 
nemen daarmee ook toe. Vanaf 2015 gaat 
het echter niet alleen om het onder-
houd, waarvoor schoolbesturen geheel 
verantwoordelijk worden, ook de aanpas-
sing van het gebouw komt onder verant-
woordelijkheid van het bestuur te liggen. 
Besturen krijgen dus meer keuzevrijheid. 
Keuzes die nu gemaakt worden, hebben 
gevolgen voor de toekomst. Daarom is 
het goed (toekomstig) beleid al zo vroeg 
mogelijk te laten meewegen bij de keuzes 
die voor huisvesting gemaakt worden.
Bij ‘aanpassingen’ moet gedacht worden 
aan aanpassing in verband met nieuwe 
wet- en regelgeving op het gebied van 
duurzaamheid, bouwbesluit, arbo, onder-

Per 1 januari 2015 verandert de Wet op het primair onderwijs 
met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Sinds 1997 zijn alle 
huisvestingstaken van het rijk overgeheveld naar gemeenten 
in het kader van de decentralisering van de overheidstaken. 
Schoolbesturen zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de exploitatie van hun schoolgebouwen.

 Strategisch omgaan  
met onderwijshuisvesting  
  vanaf 2015

‘schoolbesturen moeten goed in kaart 
brengen wat de financiële gevolgen zijn 

van de wetswijziging’

I
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wijskundige veranderingen enzovoort. 
Daarvoor moeten besturen niet alleen die 
regelgeving goed in de gaten houden, ze 
moeten ook met hun school of scholen 
in gesprek: wat zijn de verwachtingen 
met betrekking tot groei en krimp, welke 
kwaliteit van het gebouw streven we 
na, welke relatie zien we met andere 
voorzieningen als de peuterspeelzaal 
en kinderopvang, enzovoort. Stuk voor 
stuk factoren die hun neerslag (kunnen) 
hebben op de onderwijshuisvesting. Om 
daarmee zo flexibel mogelijk te kunnen 
omgaan, vraagt dit in hoge mate strate-
gisch beleidsinzicht van besturen.
Daarnaast blijft het gesprek met de 
gemeente nodig. Omdat de gemeente de 
zorgplicht blijft houden, blijven school-
besturen op de gemeente aangewezen 
als het gaat om uitbreiding of nieuwbouw. 
Daarbij komt ook de vraag om de hoek 
wanneer en hoe er sprake is van renova-
tie. Renovatie is niet geregeld in de wet, 
ook niet per 1 januari 2015. Dat betekent 
dat gemeente en schoolbestuur hierover 
in goed overleg besluiten moeten nemen.
Een van de punten die daarbij een rol 
speelt is het ‘investeringsverbod’. Dit 
geldt voor het investeren in uitbreiding of 
(ver)nieuwbouw. Verruiming komt er op 
het punt van aanpassing van het gebouw: 
als er met investering aangetoond kan 
worden dat er exploitatievoordeel gaat 
ontstaan, dan mag er wel geïnvesteerd 
worden. Belangrijk wordt dus dat ge-
meente en schoolbesturen hierover op 
lokaal niveau zelf afspraken maken.

GROTE GEVOLGEN
Tel aanpassing en de vraag naar renovatie/nieuwbouw bij elkaar 
op en het zal duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft voor de 
keuzes die het bestuur maakt met betrekking tot de onderwijs-
huisvesting. Dit vraagt in toenemende mate dat besturen zich 
ook op het gebied van onderwijshuisvesting professionalise-
ren. Daarbij gaat het er niet om dat besturen alles zelf moeten 
kunnen en uitvoeren, maar wel dat zij over voldoende kennis 
beschikken om op beleidsmatig niveau de juiste besluiten te 
kunnen nemen.
Tenslotte is het ook goed met elkaar na te denken over door-
gaande doordecentralisatie: wat als alle middelen nu bij de 
besturen gelegd zouden worden…?

Wim Lengkeek

Over de auteur
Wim Lengkeek is beleidsadviseur onderwijshuisvesting 
voor een aantal schoolbesturen in de regio Overijssel, ad-
viseur bij Ruimte-OK en op afroep ook bij de PO-Raad. Van 
zijn hand verschijnt in oktober 2014 het boek ‘Strategisch 
omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015’, waarin hij 
deze materie breed heeft uitgewerkt.

Nieuwsgierig naar meer?
Strategisch omgaan met onder-
wijshuisvesting vanaf 2015
Deel 5 in de serie Basisschoolma-
nagement in de praktijk
ISBN: 9789491806322
Uitgeverij Pica
Prijs los deel: € 32,50



14 oktober 2014

mijn school

Mijn school is vorige week bezocht door 
de mensen van de onderwijsinspectie. 
Het blijft voor mij als ervaren school-
leider altijd leuk om te bekijken wat er 
gebeurt vanaf het moment van aankon-
diging tot het moment van het daadwer-
kelijke bezoek. Ik ken instellingen waar 
het moment van aankondiging bijna als 
een terroristische aanslag wordt ervaren, 
waar de schoolleiding met een stofkam 
de processen binnen de school uitveegt 
om op het spoor te komen van onuitwis-
bare fouten. De beweging komt van 
bovenaf en leidt vaak tot een irreële 
angst. Ik noem de angst irreëel, 
omdat ik mij telkens weer verbaas 
over het gebrek aan kennis bij de 
professionals in het land als het om 
de inspectie gaat. Zoals ik mij ook 
(vroeger) wel eens heb verbaasd 
over de vragen van inspecteurs, als zij 
de drempels van het praktijkonderwijs 
overkwamen en ons niet goed wisten te 
duiden. Dat gevoel is inmiddels helemaal 
verdwenen. De inspecteurs kennen onze 
tak van sport voldoende om daarover een 
goed gewogen oordeel te kunnen vellen, 
ook al zijn wij binnen het praktijkonder-
wijs niet altijd blij met de bevindingen van 
onze externe kwaliteitbewakers.
Ik was deze keer aangenaam verrast over 
de bevindingen van de inspecteurs. Over 
het algemeen hebben ze, met z’n tweeën, 
goed gekeken naar de school en de weer-
gave van hun bevindingen op correcte en 

juiste wijze in beeld gebracht. Er blijven 
nog een aantal principiële zaken liggen, 
die wij anders zien en anders blijven zien 
dan de inspectie. Dit betreft vooral de 
verhouding tussen de verantwoording op 
papier en de verantwoording in opbreng-

sten voor leerlingen. Op onze school wil-
len wij zoveel mogelijk van ons kapitaal 
aan personeel inzetten ten behoeve voor 
onze leerlingen. Dat wil zeggen; zoveel 
mogelijk mensen in en om de klas inzet-
ten om daar goed werk te doen. Daarbij 

hoort naar onze bescheiden mening een 
goede papieren verantwoording, echter 
geen overmatig gedetailleerde verant-
woording. De mening van de inspecteurs 
is daarbij duidelijk een andere dan die wij 
graag zouden willen zien.
Minder verrast was ik over mijn team. 
Met de nodige trots kijk ik terug op hun 
professionele attitude, gecombineerd met 
een sausje van gepaste trots. Sommige 
docenten vonden het uiteraard een beetje 
spannend, evenals de nieuwe zorgcoördi-
natoren, maar zij hebben de school goed 
vertegenwoordigd in hun onbevangen-
heid. Om te spreken in inspectietaal: het 

resultaat was voldoende en de rappor-
tage volgt.

Geen vuiltje aan de lucht, zo zou 
een ieder nu kunnen denken, maar 
niets is minder waar. Het insluiten 
van het praktijkonderwijs in het 
stelsel van passend onderwijs 
zou wel eens het einde van onze 
tak van sport kunnen betekenen. 
Zeker als straks samenwerkings-

verbanden de toelating tot het praktijk-
onderwijs mogen gaan regelen. Ik ben 
gelukkig noch angstig noch wantrou-
wend, maar wel voorzichtig. Ik hoop 
dat de samenwerkingsverbanden 
zich laten leiden door de inhoud van 
het onderwijs, in plaats van door de 

euro’s die besteed moet worden aan 
ons onderwijs. Tot slot hoop ik van harte 
dat de samenwerkingsverbanden de 
expertise van het praktijkonderwijs gaan 
gebruiken voor de opbouw van arrange-
menten binnen de samenwerking. Als dat 
gebeurt, dan kan ik rusten, gaan slapen 
en de zorgen voor morgen laten…

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

Aangenaam verrast
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U kunt reageren op 
deze column via harm.
klifman@vbent.org.

Leerlingen wensen we toe dat ze leraren 
hebben die inspireren. Het is met onder-
wijs als met alle opvoeding: je zaait, maar 
je weet niet of, wanneer en wat je oogst. 
De leraar die inspireert, zegt dat niet van 
zichzelf – het is vaak een constatering 
achteraf van een ander. Van een volwas-
sene die terugblikt op zijn schooltijd 
en onderscheid maakt of van collega’s 
die iets in de ander herkennen als een 
tekort in zichzelf. Bestuurders zullen oog 
hebben voor het belang van docenten, 
medewerkers die op hun beurt qua identi-
teit oog willen hebben voor hun eigen 
spiritualiteit. Zoals we leerlingen inspire-
rende docenten toewensen, zo wensen we 
leraren toe dat zij inspirerende leiding-
gevenden hebben; een afdelingsleider, 
conrector, locatiedirecteur. Managers 
van wie leraren, niet zoals leerlingen 

achteraf, maar nu al, zeggen dat ze hen 
stimuleren, inspireren en hen misschien 
wel aanzetten tot daden die ze voor zich-
zelf tevoren niet voor mogelijk hielden. 
We wensen leidinggevenden toe dat zij 
besturen treffen die hen niet primair noch 
secundair kil afrekenen op basis van een 
management- of prestatiecontract, maar 
die vertrouwen geven en onzekerheid re-
duceren. En dan, waar halen bestuurders 
en topmanagers hun inspiratie vandaan? 
Waar start de beweging? Doordenkend 
op deze vraag belandde ik bij de beteke-
nis van spiritualiteit voor managerial 
handelen. Het betreft hier een precaire 
combinatie van begrippen. Immers, hun 
lading lijkt soms als de Noord- en Zuid-
pool tegen over elkaar, zo diametraal.
Bij spiritualiteit denk ik aan openstaan 
voor God en Geest, voor bevlogenheid die 
tegelijk nederig maakt, voor ingetogen-
heid en vaste momenten van terugtreden 
om open te staan en ontvankelijkheid 
mogelijk te maken, voor de erkenning 
dat er zaken zijn die werkelijk groter 
zijn dan onszelf. Spiritualiteit veronder-
stelt allereerst afstand doen van eigen 
doenerigheid en ruimte scheppen voor 
ontvangen. Bij spiritualiteit denk ik min-
der aan charisma en aan de neiging van 

charismatische leiders tot overkill, tot een te veel van het goede 
– het gaat veeleer om de bescheiden en oprechte verbinding van 
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging en praktisch 
handelen. Modern management is gemakkelijk te associëren met 
daadkracht, doenerigheid, visieontwikkeling, toekomstontwerp, 
met op enige afstand voor de troepen uitlopen, met ontspannen 
beheersing, met slagvaardigheid en beslissingen durven nemen. 
Goeroes maken graag onderscheid tussen managers en leiders, 
met als onderscheidend criterium: de aan- of afwezigheid van visie 
en inspiratie. Van managers, van direct-leidinggevenden wordt, 
blijkens vele advertenties, veel verwacht – vaak zelfs apert tegen-
strijdige of competitieve kwaliteiten. Zo wordt verwacht dat ze de 
organisatie op een hoger plan brengen en tegelijk aansluiten bij de 
mogelijkheden van mensen, dat ze oog hebben voor people- 
management en tegelijk resultaatgericht zijn, dat ze de ontwikke-
ling van hun mensen centraal stellen en tegelijk afrekenbaar zijn 
op prestaties, dat ze boegbeeld naar buiten zijn en tegelijk intern 
de kar trekken. Spiritualiteit als thema van bezinning voor bestuur 
en management is vaak iets van de marge en dat is jammer. Het 
zou mij niet verbazen als er onder de lezers van deze column zijn 

die, neen als elke lezer beschikt over een eigen vorm van spiritua-
liteit en het zou mooi zijn als we dat eens konden wisselen.
Goed management staat of valt met goed inzicht in jezelf. Dit geldt 
ook voor spiritualiteit. Ook inzicht in de eigen spiritualiteit valt 
samen met inzicht in jezelf, in het verhaal dat je vanzelf vertelt en 
in de verwijzingen in dat verhaal naar anderen, naar mensen om je 
heen die je aanzetten tot ruimte, opening en anders denken dan de 
tijdgeest dicteert.
Voor mijzelf sprekend, ik heb ervaren dat taal mijn spirituali-
teit voedt: door teksten, fragmenten van romans, regels uit een 
gedicht, een metafoor in een verhaal, een wending in het leven van 
een romanpersonage, regels uit de Bijbelse wijsheidsliteratuur, 
gedragingen van anderen in mijn omgeving die ik adopteer en 
internaliseer als wenselijke gedragingen voor en van mijzelf.
Spiritualiteit is geen zaak van grote woorden, weidse begrippen, 
welluidende abstracties, het is vaak klein en daarmee essentieel. 
Ik moet in dit verband denken aan de vrucht van spiritualiteit – een 
opbrengst die zich laat samenvatten in de begrippen relative-
ring en ironie. En de laatste in de betekenis die de Amerikaanse 
filosoof Richard Rorty daaraan geeft: ironie als een levenshouding 
die bereid is om waarheden te contextualiseren om daarmee over 
het eigen gelijk heen te kunnen kijken naar het mogelijke gelijk 
van de ander. Openstaan voor de mogelijkheid dat dingen anders 
zijn of anders kunnen dan we in onze eigen stelligheid meenden. 
Openstaan voor dialoog – en dan doel ik niet op de Socratische 
dialoog die langs methodisch wijze op zoek is naar de onverander-
lijke waarheid voorbij de schijn, maar voor een dialoog die op zoek 
is naar humaniteit en vreedzaam samenleven.

Harm Klifman

Spiritualiteit in bestuur en management
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vraag & antwoord

Aan de hand van vragen wordt de rege-
ling ‘duurzame inzetbaarheid’ in dit 
artikel nader toegelicht.

WAARVOOR MOET HET BUDGET  
WORDEN GEBRUIKT?
Uit de tekst van het onderhandelaars- 
akkoord blijkt dat werknemers het bud-
get op verschillende manieren kunnen 
inzetten. Het budget is met name bedoeld 
om te bevorderen dat werknemers hun 
carrièreperspectief op peil houden of 
verbeteren. Instrumenten als studie, coa-

ching en stage kunnen bijdragen aan het 
bijblijven in het vak. Maar de werknemer 
kan de uren ook inzetten om te onder-
zoeken of een andere werkplek of zelfs 
een andere baan beter bij hem past. Het 
budget kan hij echter ook gebruiken voor 
de niet plaats- en tijdgebonden werk-
zaamheden en dient dan om de werkdruk 
binnen de huidige baan te verminderen.

WIE BEPAALT HOE HET BUDGET 
WORDT INGEZET?
De werknemer mag, binnen de hierboven 

genoemde doelen, zelf bepalen hoe hij 
het budget gebruikt. Hij moet over de 
concrete invulling wel overleggen met de 
werkgever. Het ligt voor de hand dat zo’n 
gesprek plaatsvindt voor het begin van 
het schooljaar, zodat de afspraken mee-
genomen kunnen worden in de jaartaak 
van de werknemer.

WAT HOUDEN DE AANVULLENDE  
BUDGETTEN IN?
Er zijn twee aanvullende budgetten: een 
budget voor startende leraren en een 
voor werknemers van 57 jaar of ouder. 
Een leraar die nog niet in salarisregel 
4 wordt betaald, wordt beschouwd als 
starter. Deze leraar krijgt veertig uur 
extra per jaar. Deze extra uren moet hij 
gebruiken voor scholing die gericht is op 
het bereiken van de basisbekwaamheid. 
Daarnaast heeft de starter recht op coa-
ching die ook op dit doel is gericht. Zodra 
de basisbekwaamheid is bereikt, heeft de 

In de nieuwe CAO PO wordt ‘duurzame inzetbaarheid’ ingevoerd, een 
regeling die gaat gelden voor alle werknemers. Het uitgangspunt is 
dat een werknemer binnen de jaartaak van 1.659 uur een budget van 
veertig uur heeft. Voor parttimers geldt de regeling naar rato van de 
betrekkingsomvang. Voor starters en voor werknemers vanaf 57 jaar 
gelden aanvullende budgetten. De BAPO-regeling en de leeftijdsuren 
verdwijnen voor fulltime onderwijs ondersteunend personeel van 
zestig jaar en ouder.

Regeling duurzame inzetbaarheid 
primair onderwijs
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besluiten om in een volgend schooljaar te 
gaan sparen. Dit zou immer verdringing 
van werkgelegenheid tot gevolg kunnen 
hebben. Na sparen van het verlof mag hij 
per jaar maximaal het dubbele opnemen 
van een jaarbudget, dus 340 uur bij een 
fulltime betrekking. In dat geval wordt de 
eigen bijdrage berekend over 260 uur (2 x 
130 uur). Uren die bij het bereiken van de 
leeftijd van 67 jaar niet zijn opgenomen, 
vervallen. Vindt eerder ontslag plaats op 
initiatief van de werkgever, dan krijgt de 
werknemer de gespaarde uren uitbe-
taald.

WAT GEBEURT ER MET WERKNEMERS 
DIE AL GEBRUIKMAKEN VAN DE BAPO?
Er is een overgangsregeling voor werkne-
mers die op 1 oktober 2014 gebruik heb-
ben gemaakt van de BAPO-regeling. Daar-
onder vallen ook werknemers die tijdig 
hebben aangegeven uiterlijk 30 september 
2014 gebruik te willen maken van de 
regeling en die voldoen aan de eisen van 

de BAPO-regeling. De overgangsregeling 
maakt onderscheid tussen werknemers 
die gebruik hebben gemaakt van de grote 
BAPO (340 uur) en van die kleine BAPO 
(170 uur). Gebruikers van de grote BAPO 
kunnen 340 uur blijven opnemen, maar zij 
betalen dan 40 procent (OOP t/m schaal 
8) of 50 procent over driehonderd uur. De 
eerste veertig uur zijn gratis. Deze rege-
ling geldt dus ook voor de werknemer die 
nog geen 57 is, maar al wel grote BAPO 
heeft op 30 september 2014.
Werknemers die gebruikmaken van 
de kleine BAPO kunnen vanaf 1 okto-
ber 2014 gebruikmaken van de nieuwe 
regeling duurzame inzetbaarheid en per 
jaar 170 uur opnemen. Daarvoor geldt 
dus dat de eerste veertig uren gratis zijn 
en voor de overige 130 uren een eigen 

bijdrage geldt van 40 of 50 procent. Vanaf 
57 jaar vallen deze werknemers auto-
matisch onder de nieuwe regeling. Zij 
kunnen dus geen gebruik meer maken 
van de grote BAPO.
Voor werknemers die BAPO hadden 
gespaard, geldt dat zij de gespaarde uren 
kunnen blijven opnemen tegen de per-
centages die golden tijdens de opbouw; 
25 of 35 procent. Het is dus belangrijk dat 
met werknemers die gespaarde BAPO-
uren hebben, duidelijke afspraken maken 
(en schriftelijk vastleggen) wanneer zij 
gespaarde uren opnemen.

KUNNEN HUIDIGE BAPO’ERS ERVOOR 
KIEZEN OM GEEN GEBRUIK TE MAKEN 
VAN DE OVERGANGSREGELING?
Ja, dat kan per 1 oktober eenmalig. 
Daarna geldt, zoals in de BAPO-regeling 
al was bepaald, dat een werknemer 
kan vragen om het aantal verlofuren 
te verminderen of te beëindigen. Daar-
aan kan de werkgever meewerken op 

voorwaarde dat het niet tot verdringing 
van de werkgelegenheid werkt. Datzelfde 
zal ook gelden voor werknemers die in de 
nieuwe regeling kiezen voor verlof vanaf 
57 jaar. Als zij op enig moment de keuze 
willen maken om het budget duurzame 
inzetbaarheid niet langer als verlof op te 
nemen, maar op een andere manier te 
gebruiken, zal dat betekenen dat zij weer 
meer lesgevende taken krijgen. Dat kan 
leiden tot verdringing van werkgelegen-
heid. In dat geval kan de werkgever niet 
meewerken aan omzetting van het verlof.

In de definitieve cao-tekst moet een 
aantal van de beschreven aspecten nog 
nader uitgewerkt worden.

Jan Damen, CNV Onderwijs
 

leraar recht op inschaling in salarisregel 
4 en vervalt het extra budget.
Vanaf 57 jaar heeft de werknemer recht 
op 130 uur extra budget per jaar. Dit 
‘bijzonder budget’ geldt voor parttimers 
naar rato, maar als de betrekkings-
omvang zo klein is dat het bijzonder 
budget kleiner is dan 45 uur, dan vervalt 
het recht. Dit is het geval bij een werk-
tijdfactor van 0,3460 of kleiner. Het totale 
budget voor een fulltimer is vanaf 57 jaar 
dus 170 uur. Dit budget kan hij in zijn ge-
heel inzetten voor de hierboven beschre-
ven doelen. Het extra budget geldt tot de 
werknemer de leeftijd van 67 jaar bereikt. 
Deze leeftijd is gekozen, omdat 67 jaar op 
dit moment de uiterste leeftijd is waarop 
de AOW-gerechtigde leeftijd wordt be-
reikt. Besluit de werknemer daarna (met 
instemming van de werkgever) door te 
werken, dan vervalt het extra budget van 
130 uur, maar heeft de werknemer wel 
recht op de veertig uren. Wordt het bud-
get van 170 uur niet gebruikt voor verlof, 
dan is er ook geen recht op verlaging van 
de lessentaak, tenzij werkgever en werk-
nemer dat samen overeenkomen.
Vanaf 57 jaar mag de werknemer het 
budget voor duurzame inzetbaarheid ook 
inzetten voor verlof. In dat geval betaalt 
hij een eigen bijdrage over de ingezette 
uren uit het bijzondere budget van 130 
uur. Deze bijdrage is 50 procent. Voor 
OOP’ers tot en met schaal 8 geldt een 
eigen bijdrage van 40 procent. In deze 
regeling geldt niet, zoals voorheen bij de 
BAPO, de verhouding 104/170 voor wat 
betreft de lesvrije tijd.

MAG HET BUDGET GESPAARD  
WORDEN?
Het budget van veertig uur mag je maxi-
maal drie jaar sparen. Binnen die periode 
worden afspraken gemaakt over de inzet 
van het gespaarde budget. Uiteraard 
moet het budget gebruikt worden voor 
de doelen zoals hierboven beschreven. 
Vanaf 57 jaar mag de werknemer het 
totale budget van 170 uur maximaal vijf 
jaar sparen. Dat moet dan wel op basis 
van een met de werkgever overeen te 
komen ‘spaarafspraak’. Is de werk-
nemer eenmaal begonnen met opnemen 
van verlof, dan kan hij niet zonder meer 

‘het budget is met name bedoeld om 
te bevorderen dat werknemers hun 
carrièreperspectief op peil houden’
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anuit mijn eigen ervaring merk ik dat er veel behoefte 
is aan persoonlijke ondersteuning en begeleiding in 
het onderwijs”, zegt Gerry van Elderen, eigenaar van 

het coachingsbureau ‘Inzicht Verlicht’ in het Noord-Brabantse 
Oisterwijk. Zij is als gecertificeerd Mastercoach NLP aangeslo-
ten bij het coachingsnetwerk. Al 26 jaar is Van Elderen werk-
zaam in het onderwijs, momenteel als parttime leerkracht in de 
bovenbouw van het basisonderwijs. “In de afgelopen jaren heb 
ik alle groepen van de basisschool en verschillende functies 
doorlopen. Daardoor ken ik allerlei aspecten van het leerkracht-

zijn. Ik merk dat leerkrachten het nog 
vaak moeilijk vinden om problemen aan 
te kaarten en ondersteuning te vragen 
als iets niet lukt. En hier is juist behoefte 
aan. Daarom ben ik zo blij om te partici-
peren in het coachingsnetwerk.”

INZICHT VERLICHT
Voor Van Elderen is het de grootste 
drijfveer om mensen, of zoals zij zelf zegt 
collega’s, het plezier in het onderwijs 
terug te geven of te laten behouden. “Ik 
geloof dat als mensen weer plezier in 
hun werk hebben, dit ten goede komt 
aan de kwaliteit van het onderwijs en 
aan de gezondheid van mensen. Ik coach 
daarom ook vanuit het positieve. Dit doe 
ik door mensen te laten inzien dat zij de 
regisseur zijn over hun eigen leven. Ik 
leer hen op een andere manier naar zich-
zelf te kijken. Zo ontdekt iemand waar 
zijn kracht ligt en welke kansen er zijn. 
Samen werken we dan toekomstgericht 
en probleemoplossend.” Van Elderen 
is ervan overtuigd dat mensen door 
coaching zelfkennis krijgen, de basis 
voor professionele groei. En dat inzicht 
verlicht. “Daarom heet mijn praktijk ook 
‘Inzicht Verlicht’. Ik ben trots dat ik bij 
het coachingsnetwerk van CNV Onder-
wijs aangesloten ben. Mensen hebben 
vertrouwen in het CNV en vertrouwen is 
de basis om te kunnen coachen. Leer-
krachten willen liever een onafhankelijke 
coach, dat is precies wat CNV hen biedt 
door dit netwerk.”

fRISSE START
Een aantal coaches in het netwerk is 
ook mediator. “Ik heb net een media-
tion afgerond, waarbij sprake was van 
een arbeidsconflict tussen een leiding-
gevende en een docent”, vertelt Adriaan 
Oosterloo, erkend coach en geregistreerd 

“Er heerst nog steeds een taboe op coaching in onderwijsland. 
Besturen zetten nog vaak hun eigen coaches in als er zware 
problemen zijn en gaan daardoor curatief te werk. Het is juist zo 
fijn als coaching preventief ingezet kan worden”, aldus Gerry van 
Elderen, een van de coaches uit het coachingsnetwerk van CNV 
Onderwijs. Een onafhankelijk netwerk met coaches in het hele land. 
Iedere coach heeft zijn eigen expertise en ervaring in het onderwijs. 

‘Het geeft voldoening om  mensen weer in  
hun kracht te zetten’

Coachingsnetwerk CNV Onderwijs 

“V

Gerry van Elderen is ervan overtuigd dat mensen 

door coaching zelfkennis krijgen.
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supervisor en mediator. Daarnaast heeft 
hij zich gespecialiseerd in de match 
tussen mensen en organisaties en is hij 
aangesloten bij het coachingsnetwerk. 
“Ik heb mij gespecialiseerd in teamcoa-
ching en conflictbemiddeling, omdat ik bij 
individuele coaching merkte dat er ook 
belemmeringen waren binnen het team. 
Door met het team te kijken waar deze 
belemmeringen vandaan komen, komen 
zowel het individu als het team tot nieuwe 
inzichten. Door het team beter te laten 
functioneren, bloeit een school op en 
komen ook individuen meer tot hun recht. 
Mijn ervaring is dat conflicten enorm veel 
energie opslokken en te lang blijven door 
sudderen. Wanneer je met elkaar het 
conflict uitdiept, blijkt dat er vaak allerlei 
onderliggende gevoelens meespelen die 
later terugkomen als je ze niet uit de weg 
ruimt. Soms blijkt dit heel eenvoudig op 
te lossen met een stukje erkenning en 
waardering. Stroeve verhoudingen ver-
vagen en mensen krijgen weer energie in 
hun werk.”
In zijn pas afgeronde mediationtra-
ject was er sprake van hoogopgelopen 
conflicten. Bij de aanmelding bleek de 
richting duidelijk: ‘dit wordt nooit meer 
wat, we moeten uit elkaar’. “Tijdens het 
eerste gesprek heb ik gekeken of de wil 
er was om samen eruit te komen en hoe 
beide partijen het conflict beleefden. Het 
bleek al snel dat de verschillende partijen 
hetzelfde conflict totaal verschillend er-
voeren. Dan geeft het alleen al inzicht dat 
de partijen ervaren dat er ook een andere 
kant aan de medaille zit. Samen hebben 
we gekeken naar ieders rol binnen het 
conflict en vervolgens naar de essenties, 
wensen en onderliggende verlangens. 
Op een creatieve manier hebben we de 
mogelijkheden bekeken om aan ieders 
wensen en verlangens tegemoet te ko-

‘Het geeft voldoening om  mensen weer in  
hun kracht te zetten’

men. De docent in kwestie praat nu nog enkele zaken verder uit 
met zijn oude team. Daarna begint hij met een frisse start in een 
ander team.”

PSyCHOLOGENWERK
Marieke Bult coacht al bijna twaalf jaar in het onderwijs vanuit 
haar beroep als Register Arbeids- en Organisatiepsycholoog. 
Haar coaching richt zicht op persoonlijke ontwikkeling, persoon-
lijk leiderschap en competentieontwikkeling. “Ik kwam in het 

onderwijs terecht als loopbaanadviseur en coach bij een grote 
ROC. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan in het 
onderwijs en kan ik wat betekenen bij loopbaanvraagstukken, 
talentontwikkeling, als managementcoach en ook als coach bij 
een burn-out en stress.” Ook is Bult assessment-psycholoog en 
heeft ze een behoorlijk arsenaal aan tools. Hiermee probeert ze 

‘door het team beter te laten 
functioneren, bloeit een school op’

Adriaan van Oosterloo is gespecialiseerd in teamcoaching en 
conflictbemiddeling.
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op een lineaire manier inzicht te krijgen in 
iemands talenten en kwaliteiten. “We doen 
bijvoorbeeld rollenspellen, maar ook een 
beroepskeuzetest en persoonlijkheids-
onderzoek. Allemaal om op een snelle 
manier in kaart te brengen waar iemands 
potentieel ligt. Want vaak weten men-
sen dat niet.” Inmiddels heeft Bult twee 

MEER INfORMATIE
Het coachingsnetwerk van CNV Onderwijs bestaat uit vijftig 
onafhankelijke en gecertificeerde coaches, verspreid over 
het hele land. Alle coaches werken vanuit hun eigen praktijk, 
hebben ervaring in het onderwijs, kennis van de onderwijs-
wereld en de problematiek binnen het vakgebied. CNV On-
derwijs brengt leden en coaches met elkaar in contact met 
als doel: voor iedereen een passende coach. Wilt u meer in-
formatie over het coachingsnetwerk? Kijk dan op www.cnvo.
nl/academie of neem contact op met Jacqueline van Greven-
goed via 030 – 751 17 85 of aanvraagopmaat@cnvo.nl.

Marieke Bult merkt dat vooral werkdruk een 

boosdoener is.

• Mediation voor schoolleiders 

• Ontwikkeling van kleuters

• Sturen met geld 

• Intercollegiaal coachen

• Werkdruk bij docenten

• Mentor zijn: een vak apart
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trajecten gedaan binnen het coachingsnetwerk van CNV. Zij merkt 
dat vooral werkdruk de boosdoener is. Een maatschappelijk pro-
bleem van de laatste jaren. “Veel docenten hebben te maken met 
tijdsdruk en denken dat de oplossing nog harder werken is. Maar 
dat is de oplossing niet meer. Mensen moeten terug naar zichzelf. 
Wat is mijn unieke bijdrage, hoe komt mijn potentie meer naar 
voren en wat houdt mij daarin tegen? Dit is het stukje psycholo-
genwerk in mijn coaching. Docenten en schoolleiders hebben een 
enorme passie voor hun werk. Ik wil dit weer aanboren, waardoor 
mensen weer tot hun recht komen binnen het onderwijs.”

Marleen de Groot



Ouders kijken als kritische consumenten 
naar wat scholen te bieden hebben. Maar 
wat doet de school om in de smaak te 
vallen? Het is belangrijk dat de school 
een duidelijk profiel, gezicht en karak-
ter heeft. Zo onderscheidt ze zich van 
concurrenten en wordt aan toekomstige 
‘klanten’ getoond waarom juist deze 
school aantrekkelijk is.
Schoolprofilering is erop gericht om uit 
de breedte en diversiteit van onderwijs-
activiteiten een rode draad te halen die 
alle activiteiten bundelt tot een een-
duidig geheel. Door te zoeken naar de 
rode profieldraad kun je activiteiten met 
elkaar verbinden, zodat zowel intern als 
extern een duidelijk beeld ontstaat van de 
bedoelingen en de kracht van de school. 
Dit boek beschrijft hoe een schoolteam 
kan komen tot een gezamenlijke ambitie 
en een helder schoolprofiel. Het gaat in 
op ouders en hun schoolkeuzemotieven 
en bespreekt zes onderwijsaspecten, 
waarmee het profiel gevuld wordt en 
zichtbaar kan worden in het dagelijkse 
doen en laten in de school.

SUCCESVOLLE SCHOOLPROfILERING
Edwin Borger
ISBN: 9789491806155
Uitgeverij Pica
€ 32,50

Assertiviteit in communicatie en presenta-
tie zijn belangrijke eigenschappen in een 
maatschappij, waarin de banen niet voor 
het oprapen liggen en excelleren de norm 
is. Je moet je kunnen onderscheiden en je 
grenzen kunnen aangeven, weten wanneer 
je assertief moet zijn met oog voor het 
belang van anderen en kunnen bepalen 
wanneer ander gedrag gewenst is.  
Hoe doe je dat: passend gedrag kiezen en 
laten zien? Net zoals een winkeleigenaar 
zijn producten onderhoudt en presenteert, 
heb je verschillende manieren om jezelf 
te presenteren. Je zorgt voor je eigen 
producten en het onderhoud hiervan: werk 
aan je winkel. De thema’s die aan de orde 
komen zijn: communiceren, complimenten 
en feedback, gevoelens uiten, voor jezelf 
opkomen en jezelf presenteren. 
De creatieve werkvormen gaan uit van 
het principe dat je leert door ervaring. De 
werkvormen ‘Werk aan je winkel’ zijn be-
doeld voor leerkrachten in het voortgezet 
onderwijs en professionals die werken 
met jongeren in alle onderwijssettingen.

WERK AAN JE WINKEL
Jongeren leren communiceren en zichzelf 
presenteren
Kirsten Barkmeijer, Johan Brokken
ISBN: 9789088505034
Uitgeverij SWP
€ 27,50

Ouders en leerkrachten willen hetzelfde 
voor hun kind en leerling: een fijne, liefde-
volle jeugd, een veilige en uitdagende 
leeromgeving, waardoor de kinderen zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en 
sociale volwassenen. Bij kinderen met 
autisme komt hierbij vaak ook nog kijken 
dat ze extra zorg en ondersteuning nodig 
hebben. 
Om te voorkomen dat ouders en leer-
krachten elkaar gaan ‘bevechten’ om het 
beste voor het kind te realiseren, onder-
zocht Cassie Zupke welke dingen ze van 
elkaar zouden moeten weten. Dit heeft 
geresulteerd in een boek, waarin openlijk 
wordt gesproken over angsten, frustra-
ties en zorgen, maar ook over hoop en 
successen. Je komt open deuren tegen, 
maar ook eyeopeners, waardoor begrip 
voor elkaar kan groeien. 
‘50 dingen’ slaat een brug tussen thuis 
en school en bevordert de samenwerking 
die zo belangrijk is voor het kind.

50 DINGEN DIE OUDERS EN LEER-
KRACHTEN VAN ELKAAR MOETEN 
WETEN OVER KINDEREN MET AUTISME
Cassie Zupke
ISBN: 9789491806391
Uitgeverij Pica
€ 15,00

21oktober 2014

boeken



22 oktober 2014

et is 1994. In het januarinummer doet Rien Verwijs 
verslag van zijn besluit om te stoppen met directeur 
zijn. Toen was er nog geen directiestatuut, dus daaraan 

zou het kunnen liggen. Dat statuut verschijnt in het voorjaar 
van 1994. Voor Rien net te laat. Het regelt de verantwoordelijk-
heden tussen bestuur en directie. Eindelijk. De term integraal 
schoolleider ontstaat. Ook ontstaat het woord TWAO en directief 
Nederland schiet in de stress. Het melden bij een bureau van alle 
ziektevervangingssituaties, hoe klein ook. Nou ja, positief is dat 
er weer veel mensen aan het werk zijn om het qua papieren te 
regelen. Ook wij, de directie.
Langzaam maar zeker kruipt de protocolleritus en regelzucht de 
school binnen. ‘Zicht op kwaliteit’ brengt de knelpunten voor  
basisonderwijs in beeld. Direct constateert dat er niets nieuws on-
der de zon is en dat onderwijspolitiek op zijn nummer wordt gezet. 
Kreten als kerndoelenadviezen, onderwijs-op-maat, minder plan-
nen (ja echt!), taak- en functiebeleid en beroepsvereisten worden 
geboren. Twee tips uit het rapport van 1994 onthoud ik jullie niet: 
inperking van het onderwijsaanbod en invoering van een systeem 
van kwaliteitszorg. Door de invoering van de kwaliteitszorg kunnen 
veel andere plannen vervallen, zegt het rapport als doekje voor… 
Nu, twintig jaar later, weten we wat daarvan is terechtgekomen.
Ondertussen verloochent Direct zich niet en komt het met een 
serie over dienend leiderschap. Jan Maasland tekent daarvoor. 
Rabbijn Soetendorp laat zijn licht ook schijnen. In februari komt 

minister Ritzen aan het woord in Direct. 
Zijn toezegging om per 1 augustus te 
beginnen met een schoolleidersopleiding 
geeft gejuich in de directieburelen.
Het vervangingsfonds start. Een inter-
view met de heer Pluymaekers (zeg maar 
Frank) stelt de lezer gerust. Het vervan-
gingsfonds wordt geen bureaucratische 
tijger. Personeelsbeleid is een must, het 
vervangingsfonds een middel.
Nu de OSPO gaat starten, komen er meer 
artikelen over hoe een schoolleider zijn 
school behoort te leiden. Bureautjes die je 
willen helpen, zijn er nog niet. Nóg niet.
De schoolleider als bestuurder. Opgetrok-
ken wenkbrauwen. Wat is dat nu weer? 
Alsof je iets over een andere eeuw leest 
(en dat is ook zo). Thema: ‘de directeur 
bestuurd of de directeur bestuurt?’. U leeft 
in 2014. U heeft uw antwoord.
Heel apart is in het aprilnummer 1994 de 
opmerking in een artikel over budgetten: 
“Werken tot je 65ste wordt het credo voor de 
komende jaren”. Het heeft zo’n twintig jaar 
nog geduurd, maar het kwam er.
De startwet WSNS is erdoor! Minder groei 
in het speciaal onderwijs en samenwerken 
tussen basisscholen en speciaal onderwijs. 
Zo gingen we aan de slag. Veel verzet, veel 
gekwaak en tenslotte paste het onderwijs 
op 1 augustus 2014 (ik weet dat deze laat-
ste zin tweeledig kan worden uitgelegd).
Direct bespreekt een onderwijsvolksraad-
pleging over problemen in het basisonder-
wijs. Victor de Koning (wie kent hem nog?) 
leidt het geheel. Weer de inperking van 
het lespakket, weer klachten over bureau-
cratisering en meer. Eén conclusie: het 
ministerie moet ophouden na elk rapport 
van een wetenschapper beleid te maken.
Hiermee stuur ik u weer de dagelijkse on-
derwijswei in. Heeft u een aparte ervaring 
in het verleden gehad die de actualiteit 
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 dit jaar 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 
archieven van Direct. In acht afleveringen neemt hij ons mee naar de 
goede oude tijd en slaat hij een brug naar de goede hedendaagse tijd.

H
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Een jaarlijks terugkerend fenomeen is 
het schoolkamp van groep 8. Ik ga nog 
steeds graag mee, maar ik heb het idee 
dat niet iedereen meer even enthousiast 
is dat ik mee ga. Tot op heden heb ik geen 
schoolkamp overgeslagen. In de tijd dat 
het nog werkweek heette, ging ik zelfs 
als enige begeleider mee. Ik denk dat 
de naam werkweek toen ook met name 
voor mij bedoeld was. Wat er nu op een 
schoolkamp gedaan wordt, wijkt niet veel 
af van de werkweek van destijds.
Van mijn algemeen directeur heb ik te 
horen gekregen dat het mijn taak als 

directeur niet is om met groep 8 mee te 
gaan op kamp, bovendien ben ik daarvoor 
te duur. Midden in mijn schoolkamp is het 
directieberaad gepland en ik word geacht 
daarbij aanwezig te zijn. Ik denk zelf dat 
dit is vanwege het agendapunt dat gaat 
over werkdruk en op de agenda de titel 
heeft gekregen ‘werkplezier’.
De algemeen directeur heeft me la-
ten weten dat hij de wijze waarop ik de 

leerkrachtenbezetting regel tijdens een 
schoolkamp, dubieus en te duur vindt. Wij 
gaan altijd alleen met professionals op 
kamp en ik reken op één leerkracht per 
zes leerlingen. Ook de onderwijsassisten-
te neem ik mee. Doordat we de kleuter-
groepen vrij geven tijdens kamp, hebben 
we leerkrachten beschikbaar om mee te 
gaan. De leerkrachten van de groepen 1 
en 2 mogen kiezen: of mee gaan of voor 
de groep staan van de leerkracht die 
meegaat.
Een probleem waar ik al een paar jaar 
tegen aanloop, is het feit dat ik veel part-

timers heb, waarvan de werkdagen niet 
samenvallen met de kampdagen. Hoewel 
ik het idee heb dat mijn collega’s net zo-
veel plezier beleven aan het schoolkamp 
als ik, besef ik ook dat hun werkweek 
niet samenvalt met dé werkweek. Omdat 
ik het best een verantwoording vind voor 
leerkrachten om vier dagen de vader- en 
moederrol over te nemen (terwijl ze die 
rol thuis even van zich afleggen, nadat ze 

van alles geregeld hebben om thuis ook 
alles op rolletjes te laten lopen), wil ik de 
leerkrachten die meegaan ook alle vier 
de kampdagen uitbetalen.
Die uitbetaling is de aanleiding geweest 
voor mijn algemeen directeur om mij op 
het matje te roepen. Vorig schooljaar ging 
ik in juni op kamp en dit jaar in septem-
ber. Misschien is dat de reden dat het de 
algemeen directeur opvalt. Ik heb hem op 
het matje uitgelegd waarom ik de keuzes 
maak die ik maak. Het woord veiligheid 
speelt daarin een belangrijke rol. Zowel 
veiligheid voor de leerlingen als veiligheid 
voor het personeel. Mijn jarenlange erva-
ring heb ik in mijn verweer goed kunnen 
gebruiken.
De algemeen directeur heeft mij aan het 
eind van ons gesprek gevraagd om voor 
volgend jaar alles nog eens op een rijtje 
te zetten. Daarnaast heeft hij me een 
prettige werkweek gewenst en daaraan 
toegevoegd dat hij het op prijs zou stellen 
als ik toch tijd zou kunnen vrij maken voor 
het directieberaad. Ik kon het toen niet 
laten om hem te vragen nog eens na te 
denken over de agenda en met name het 
punt werkplezier.

Dirk van Boven

Werkweek

‘ik wil de leerkrachten die meegaan 
alle vier de kampdagen uitbetalen’



24 oktober 2014

et belangstelling heeft CNVS kennis genomen van 
het onderhandelaarsakkoord. Het verdient allereerst 
waardering uit te spreken voor het bereiken van een 

akkoord. De weg hiernaartoe is lang geweest! De thema’s die in 
dit akkoord aan de orde komen, zijn dan ook niet gering.

POSITIE CNV SCHOOLLEIDERS
Leden van CNVS maken als lid van CNV Onderwijs (CNVO) gebruik 
van de geboden mogelijkheden voor ledenraadplegingen en van 
hun individuele stemrecht. CNVS richt zich specifiek op de belan-
gen van schoolleiders en heeft daarom dit onderhandelaars- 
akkoord vanuit het perspectief van schoolleiders beschouwd. 
Daartoe heeft CNVS in de periode van totstandkoming van het 
akkoord tot heden gebruik gemaakt van enkele aanvullende 
ledenbijeenkomsten en interactie met leden via onderwijsplein en 
e-mail. Gehoord hebbende de leden van CNVS heeft het bestuur de 
behoefte haar visie ten aanzien van het onderhandelaarsakkoord 
met u te delen alvorens u al dan niet besluit in te stemmen met het 
akkoord.

HET BELANG VAN DE SCHOOLLEIDER
In onze reactie verhouden wij ons primair tot het belang van de 

schoolleider. De schoolleider neemt 
een geheel eigen positie in de school in 
en dat brengt ook geheel eigen belan-
gen met zich mee. Dat staat echter 
niet tegenover de belangen van andere 
werknemers in het primair onderwijs, 
maar is daarop aanvullend. Een school-
leider heeft om zijn vak goed te kunnen 
uitoefenen een goed toegerust team 
nodig van medewerkers. Zowel leraren 
als onderwijsondersteunend personeel. 
Hoewel wij ons primair verhouden tot 
de belangen van de schoolleider, is het 
geheel van het onderhandelaarsak-
koord daarom voor CNVS relevant.

OPRECHTE POGING 
In aanloop naar dit akkoord was er een 
brede behoefte om de cao anders in te 
richten. In de verschillende bijeenkom-
sten is bijvoorbeeld het traject met ‘de 
zeven zebra’s’ genoemd als voorbeeld. 
Deze behoefte en de aanleidingen zijn 
u bekend. De hoofdthema’s die CNVS 
destilleert uit deze behoefte zijn: aanpak 
van werkdruk en de ruimte voor het 
vak terugkrijgen. Het belang van deze 
thema’s onderschrijft CNVS volledig. In 
het onderhandelaarsakkoord herkent 
CNVS een oprechte poging om op deze 
thema’s stappen voorwaarts te zetten. 
Daarvoor waardering.

M

Vlak voor de zomervakantie is een onderhandelaarsakkoord bereikt 
over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. CNV Schoolleiders 
(CNVS) heeft zich actief betrokken opgesteld gedurende het onderhan-
delingsproces met als doel een zo optimaal mogelijk resultaat te be-
reiken voor haar leden. Inmiddels heeft CNV Onderwijs schoorvoetend 
ingestemd met de nieuwe cao en kenbaar gemaakt de benoemde punten 
van CNVS mee te nemen in het uitwerkingsoverleg. In dit artikel leest u 
de reactie van uw belangenorganisatie op het onderhandelaarsakkoord.

CNV Schoolleiders  
  reageert op 
 akkoord CAO PO
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AANDACHT VOOR ROL EN POSITIE 
SCHOOLLEIDER
In algemene zin constateert CNVS dat de 
aandacht voor de rol en de positie van de 
schoolleider in dit onderhandelaarsak-
koord nauwelijks aanwezig is. De im-
pact van dit akkoord op het werk van de 
schoolleider is echter groot. De uitwerking 
van dit akkoord zal voor schoolleiders een 
aanzienlijke workload opleveren en daar 
staat niets tegenover. De schoolleider zit 
‘klem’ tussen bestuurders en medewer-
kers. Het gevoel is breed dat dit verhoging 
van werkdruk zal opleveren en de ruimte 
voor het vak wordt daarbij niet gezien. We 
kunnen ons goed vinden in de wijziging dat 
de schoolleidersfunctie fuwasys-gewaar-
deerd gaat worden en dat het schaal-
niveau van schoolleider op basis van het 
leerlingenaantal van de school verdwijnt. 
Van belang daarbij vinden we nog goede 
aandacht voor een helder bewustzijn van 
de inhoud van het vak van schoolleider. 
Vragen zijn er nog bij de uitwerking van 
‘iedere school recht op een schoolleider’.
CNVS betreurt de zeer beperkte aandacht 
voor de specifieke positie van schoollei-
ders in het onderhandelaarsakkoord.

SALARIS
Met betrekking tot de salarisverhoging 
van 1,2 procent kunnen we kort zijn: we 

zijn blij dat de nullijn eindelijk van tafel is. Tegelijkertijd con-
stateren we dat internationale vergelijkingen nog zeer recent 
hebben aangetoond dat de beloning voor het werk in het primair 
onderwijs ruim achterblijft ten opzichte van andere landen en 
daarbij constateren we dat het primair onderwijs ook ten op-
zichte van andere onderwijssectoren achterblijft. We zien deze 
1,2 procent niet als het inlopen van achterstand. Integendeel, de 
achterstand loopt nog op. Het tempo waarmee de achterstand 
oploopt, wordt alleen kleiner. Tegelijkertijd zijn wij van mening 
dat, mede gezien de uitwerking van enkele andere onderdelen 
van dit akkoord, deze 1,2 procent zo beperkt is dat we die ook 
nog wel kunnen missen…

REGELING OUDERE WERKNEMERS
Ten aanzien van de regeling voor oudere werknemers is er door 
onze leden heel divers gereageerd. Kort gezegd is er begrip 
dat er een nieuwe regeling moet komen aangezien de BAPO er 
niet meer is. Ook is ervoor begrip dat het anders ingericht moet 
worden en dat vanuit levensfasebewust personeelsbeleid het 
redelijk is dat er voor iedereen in het onderwijs ruimte komt. 
Dat pakt soms pijnlijk uit, zeker wanneer het werknemers 
betreft die richting ‘BAPO-gerechtigde’ leeftijd gaan. Niettemin 
zien we een helder uitgewerkte overgangsregeling. De nieuwe 
regeling oudere werknemers zien we dan ook als pijnlijk, maar 

uitlegbaar en verdedigbaar. Wel plaatsen we daarbij de solidaire 
kanttekening dat we ten aanzien van OOP nog een vraagteken 
hebben.

VEERTIGURIGE WERKWEEK
Het heetste hangijzer in het onderhandelaarsakkoord is wat 
ons betreft de veertigurige werkweek. Om de ruimte voor het 
vak terug te krijgen en om werkdruk aan te pakken, zien wij de 
noodzaak van een mindshift in het onderwijs. Een stelselwijzi-
ging van normjaartaak naar een veertigurige werkweek zien wij 
als een goede mogelijkheid om deze mindshift te realiseren. We 
zijn op zich dan ook positief over het idee om teneinde werkdruk 
aan te pakken en ruimte voor het vak te creëren een dergelijke 
stelselwijziging door te voeren. Wel is het dan van belang dat in 
de uitwerking van een dergelijke aanpassing er ook iets toe- 
gevoegd wordt aan de essenties. En daar gaat het wringen. 
CNVS kan, gehoord hebbende haar leden, niet anders dan con-
stateren dat de contouren van de stelselwijziging zoals die zijn 
neergezet, onvoldoende meerwaarde toevoegen.
In plaats van ruimte gevend roept bij schoolleiders deze veertig-
urige werkweek veeleer een gevoel van beklemming op. In het 

‘de aandacht voor de rol en positie 
van de schoolleiders is in dit akkoord 
nauwelijks aanwezig’

CNV Schoolleiders  
  reageert op 
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PROfESSIONALISERING
Ten aanzien van professionalisering 
merkt CNVS op dat het er voor school-
leiders niet eenvoudiger op wordt. De 
huidige 10 procent deskundigheidsbevor-
dering wordt gesplitst. De bestaande  
5 procent voor eigen invulling medewer-
ker blijft behouden. Inzet van teamscho-
ling en deskundigheidsbevordering in 
overleg komt ‘in de grote pot’. De veertig 
uur voor iedereen uit het levensfasebe-
wust personeelsbeleid (2,5 procent) kent 
bestedingsdoelen met eigen invulling 
voor alle medewerkers die voornamelijk 
in lijn liggen met professionalisering/des-
kundigheidsbevordering.
Opgemerkt moet hierbij wel worden, dat 
in het akkoord nadrukkelijk is opgenomen 
dat deze veertig uur ook gebruikt kunnen 
worden voor ‘niet plaats- en tijdgebonden 
werkzaamheden’. Kort gezegd betekent 
dit dat een medewerker uit eigen budget 
extra uren in kan zetten voor opgedragen 
taken, bovenop de daarvoor gestelde 
norm, om op deze wijze onderdelen van 
het takenpakket te ‘verlichten’.
CNVS waardeert dat het eigenaarschap 
van de medewerker over zijn professiona-
lisering groter wordt, constateert ook dat 
de ruimte om teamscholing of scholing in 
overleg met de medewerker te organise-
ren binnen de beschikbare uren krapper 
wordt. De veertig uur wordt gepresen-
teerd als extra voor iedereen, maar 
maakt intussen gewoon onderdeel uit van 
de bestaande 1.659 uren normjaartaak, 
die niet verandert.

SAMENGEVAT
CNVS is blij dat een onderhandelaars-
akkoord bereikt is, waarbij moeilijke 
thema’s niet onbesproken zijn gebleven.
CNVS waardeert de poging en onder-
schrijft het belang van het realiseren van 
een mindshift in het primair onderwijs.
CNVS wijst daarbij op de gewekte ver-
wachtingen ten aanzien van aanpak werk-
druk en het terugkrijgen van de ruimte 
voor het vak. CNVS constateert dat met 
name de contouren van de veertigurige 
werkweek, zoals die nu zijn neergezet , 
een averechts effect lijken uit te werken, 
in ieder geval voor zover nu is te overzien.
CNVS is teleurgesteld over de beperkte 
aandacht voor de specifieke positie van 
schoolleiders in het primair onderwijs.
CNVS kan zich ondanks goede initiatie-

gunstige scenario verandert er in de praktijk niet zoveel, behalve 
dan dat de administratieve last voor de schoolleider toeneemt. 
Breed is de beleving bij de contouren van de voorgestelde veertig-
urige werkweek als ‘betuttelend’. Het geschetste overlegmodel 
lijkt veel beter aan te sluiten bij de huidige praktijk (en dan kijken 
schoolleiders echt verder dan alleen de eigen belangen!). Dat 
model is echter door allerlei bepalingen zo goed als onbereikbaar 
gemaakt. Waar we aanvankelijk mooie kansen zagen ten aan-
zien van een mindshift in het onderwijsveld, lijkt nu welhaast het 
tegenovergestelde te gebeuren. De veertigurige werkweek wordt 

gezien als beklemmend en werkdruk verhogend. CNVS betreurt 
dit en benadrukt met klem de behoefte aan een mindshift in het 
onderwijs. De huidige systematiek vraagt om aanpassing!
Echte oplossingen genereert deze wijziging echter niet. Alles 
blijft verder hetzelfde namelijk. De jaarnorm van 1.659 blijft 
gelijk, de lessennorm van 930 blijft gemiddeld gelijk. Per saldo 
is het straks anders rekenen met eenzelfde resultaat.
Een in de bijeenkomsten voorgestelde betere spreiding van 
niet-lesgebonden schoolactiviteiten/taken over het jaar is op de 
meeste scholen grotendeels reeds gerealiseerd. Daar valt niet 
veel winst meer te behalen. Werkelijke aanpak van werkdruk en 
creëren van ruimte zou bereikt worden, wanneer de lesuren-
norm zou worden bijgesteld, zodat de lestaak in een betere 
verhouding komt te staan tot de niet-lesgebonden taken.
Kortom, hoewel CNVS positief staat tegenover een mindshift in 
het onderwijs en een stelselwijziging daarbij ziet als een goede 
mogelijkheid om dit te realiseren, heeft CNVS weinig vertrouwen 
in de wijze waarop de contouren hiervan zijn neergezet.

‘de mindshift in het onderwijs heeft 
kans van slagen als we de taal van 

vandaag kunnen doorbreken’
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ven niet vinden in de wijze waarop het 
denken over een nieuwe cao vertaald is 
naar contouren voor uitwerking.

HOE VERDER?
CNVS verwacht dat bij het akkoord 
betrokken partijen overwegend zul-
len instemmen met het akkoord. Het 
onderhandelaarsakkoord zal na instem-
ming verder uitgewerkt moeten worden, 
waarbij onderhandelaars opnieuw met 
elkaar in gesprek gaan. CNVS vindt het 
belangrijk dat CNV in het uitwerkings-
overleg stevig gesprekspartner is en 
kan zich onder voorwaarden vinden in 
instemming met het akkoord door het 
bestuur van CNVO. Aan de onderhande-
laars geeft CNVS voor de uitwerking de 
volgende voorwaarden mee.
•  De invoering van de veertigurige 

werkweek mag niet leiden tot ‘tijd-
schrijven’.

•  Extra werkbelasting voor de schoollei-
der in het kader van de in- en uitvoe-
ring van de veertigurige werkweek 
moet gecompenseerd worden.

•  In de communicatie moet benadrukt worden dat dit akkoord 
slechts een poging doet werkdruk inzichtelijk te maken (regel 
3 onderhandelaarsakkoord) en dat er nog geen sprake is van 
verlaging van de werkdruk.

•  Over de invulling van de criteria voor ‘basisbekwaam’ en ‘vak-
bekwaam’ moet nader overleg gevoerd worden.

•  Aan de huidige sociale zekerheden (denk onder meer aan 
bovenwettelijke uitkeringen) wordt geen afbreuk gedaan.

•  Zowel op school- als op bestuursniveau is ruim voldoende tijd 
om afspraken uit de cao vorm te geven.

Enkele andere in deze reactie benoemde aandachtspunten 
neemt CNVS mee bij het formuleren van de inzet voor nieuwe 
cao-onderhandelingen, wetend dat de looptijd van de cao bij dit 
onderhandelaarsakkoord van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 is.

TOT SLOT, ANDERE TAAL!
De genoemde mindshift in het onderwijs heeft naar onze be-
scheiden mening kans van slagen als we de taal van vandaag 
kunnen doorbreken. We hebben een andere taal nodig! Niet de 
taal van ‘targets’ en excelsheets, maar de taal van vertrouwen 
in vakmanschap. Laat systemen niet sturend worden, maar 
dienend. Niet meer regels voor de zekerheid, maar ruimte voor 
het vak. Ook de cao heeft nog een mindshift nodig. We zijn er nog 
niet gerust op…

Bestuur CNV Schoolleiders
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e eerste maanden ging het goed, maar na ongeveer een 
jaar kwamen er signalen vanuit de groepsleerkrachten dat 
de ouders erg aanwezig waren en stevig van zich deden 

spreken. Vooral wat betreft hun jongste kind. De oudste leerling 
ging naar groep 8 en verliet de school daarna zonder problemen, 
maar de jongste werd in de ogen van de ouders niet goed begeleid. 
Dat zorgde voor een constante druk bij de leerkrachten. Tijdens 
rapportbesprekingen kozen zij er daarom voor niet alleen in 
gesprek te gaan, maar altijd met z’n tweeën. Ze hadden het gevoel 
uitgespeeld te worden tegenover elkaar.
In allerlei rapportages is te lezen hoe de leerkrachten zich inspan-
den om een weg te vinden naar passende begeleiding. De ouders 
werd gevraagd mee te werken aan een onderzoek, zodat de school 
gegevens zou kunnen verkrijgen hoe te handelen. Zij stemden in, 

maar stelden de onderzoeksresultaten niet beschikbaar, omdat er 
teveel privézaken in zouden staan die niet ertoe deden. Wel werd 
gezegd dat PDD-NOS was geconstateerd en dat daarmee iets 
moest gebeuren. Die mededeling deed ook de onderzoeker, maar 
specifieke aanpakmogelijkheden werden niet aangereikt.

SITUATIE VERSLECHTERD
De situatie verslechterde. Ik kwam steeds meer in beeld, omdat 
gesprekken vastliepen en leerkrachten niet meer wisten hoe te 
reageren. Na een turbulent jaar ging de leerling over naar groep 
5, waar een LIO-stagiaire was aangesteld. Gezien de ontstane pro-
blemen was die extra ondersteuning zeer welkom. Ondertussen 
steeg de afwezigheid van de leerling zodanig, dat ook de  
leerplichtambtenaar zich erin ging mengen. Voorstellen om de 
GGD en GGZ in te schakelen wezen de ouders resoluut absoluut 

van de hand en op geplande afspraken 
volgde afzegging. In de groep ging het vol-
gens de ouders helemaal fout: er zou geen 
begeleiding zijn en al helemaal niet gericht 
op de stoornis van het kind. En volgens 
hen rommelde de LIO maar wat aan.
Vervolgens vroegen de ouders of we wil-
den meewerken aan een observatie door 
een door henzelf aangestelde orthopeda-
goog. We wilden graag meewerken, maar 
in de ogen van de ouders was de uitwer-
king die wij eraan gaven onvoldoende. 
Een verzoek van ons om de leerling in een 
begeleidingsgroepje te laten meelopen, 
werd anders geïnterpreteerd. De ouders 
startte een procedure op bij de geschillen-
commissie. Gelijktijdig hieraan verscheen 
op internet een site, waarop iedereen door 
het slijk werd gehaald. Het werd tijd dat 
we rechtshulp gingen inroepen en na enige 
correspondentie over en weer werd de site 
geanonimiseerd.

PROCEDURES
Het was een heftige tijd voor iedereen die 
zich inspande om de leerling te helpen. 
Die was ondertussen steeds meer thuis. 
Wij bereidden ons voor op de gang naar 
Utrecht, om onze visie op de aanklacht 
uit te leggen. Dat kostte veel tijd, ener-
gie en niet op de laatste plaats geld. Dat 
stoorde me nog het meest: geld dat voor 
de begeleiding van kinderen ingezet moet 
worden, gaat hier naar advocaten en an-
dere rechtshulp… De uitspraak was klip en 
klaar: de school had het uitstekend gedaan 
en kreeg zelfs een pluim voor de pro- 
actieve wijze waarop ze pesten benaderde.
Het was de ouders nog steeds niet genoeg. 
Er werd een procedure bij het College 
voor de Rechten van de Mens aange-
spannen; we zouden de leerling hebben 
gediscrimineerd. Opnieuw voorbereiden 

Het is alweer enige tijd geleden dat de bovenschoolse directeur 
frank van Wetten belde met de vraag of hij bereid zou zijn een gezin 
met twee kinderen in de basisschoolleeftijd op te nemen. Er waren 
dermate grote communicatieproblemen met de ouders, dat een 
overgang naar een andere school werd overwogen. Nu, drie jaar 
later, ondervindt hij nog steeds de consequenties van die toelating. 

Gerechtelijke procedures explosief gestegen

D

‘de jongste werd in de ogen van de 
ouders niet goed begeleid’

‘Mijn uitgangspunt blijft  goed onderwijs  
voor álle kinderen’
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en opnieuw een uitspraak. De ouders 
hadden bovendien aangifte gedaan we-
gens mishandeling van hun kind door de 
groepsleerkracht. Na politieonderzoek 
is deze aanklacht gelukkig niet ontvan-
kelijk verklaard. Onvoorstelbaar wat dit 
teweegbrengt bij leerkrachten, die elke 
dag opnieuw hun uiterste best doen om 
leerlingen te begeleiden.

EEN ANDERE SCHOOL
Uiteindelijk hebben wij als school in een 
gesprek met de ouders aangegeven dat 
wij niet meer wisten hoe te handelen. We 
wilden meewerken aan het aanvragen van 
een rugzak en ondertussen bekijken of 
plaatsing op een andere school mogelijk 
was. Er volgden gesprekken met de PCL 
en deze gaf de ouders de mogelijkheid 
de leerling naar een school voor speciaal 
basisonderwijs over te plaatsen. Helaas 
werd de rugzak-aanvraag afgewezen. Na 
toestemming van de ouders is het kind 
wel geplaatst op de speciale school. Ons 
werd vervolgens verweten dat we het kind 
‘ernaar toegestuurd’ hadden en dat door 
ons toedoen de rugzak is afgewezen. Pro-
cedureel kan het eerste niet en wat voor 
belang zouden wij hebben bij de afwijzing? 
Onze insteek is altijd geweest – en zal ook 
altijd blijven – dat we voor ieder kind goed 

en passend onderwijs willen realiseren, ook voor deze leerling. 
De kwestie is na drie jaar nog niet opgelost. Ondertussen zit de 
leerling al weer enige tijd op het speciaal onderwijs en het gaat 
haar goed. Kennelijk toch een goede stap, ook al zien de ouders 
dit anders.

ARBEIDSRISICO?
Wat heeft het onderwijs last van dit soort gevallen! In het afge-
lopen kalenderjaar is het aantal procedures explosief gestegen. 
Klagen mag, maar als na onderzoek blijkt dat het niet terecht is, 
pleit ik ervoor om een schadevergoeding te hanteren; het moet 
mogelijk worden om geld bij de klager op te halen. Ik zou graag 
zien dat een rechter op basis van een aantal casussen een uit-
spraak doet, zodat er jurisprudentie beschikbaar komt. Nu laten 
scholen een rechtsgang veelal achterwege, deels door tijdgebrek, 
maar ook vanwege de kosten.
Zou ik weer op zo’n verzoek van de bovenschoolse directeur in-
gaan en een leerling opnemen? Jazeker, want mijn uitgangspunt 
blijft dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, ook al krijg je 
dan soms te maken met andersdenkende ouders. Beschouw het 
als arbeidsrisico, werd me verteld. Het roept bij mij echter wel de 
vraag op of we (nog) op de goede weg zijn. Er wordt veel tijd en 
energie gestoken in kinderen, om ze te leren respectvol met el-
kaar om te gaan. In dit soort gevallen blijkt echter dat ouders het 
woord respect op een totaal andere wijze interpreteren. Ik zie dat 
leerkrachten niet goed voorbereid zijn op de ‘nieuwe mondigheid’. 
Ze zijn er voor de kinderen en gaan daarmee liefdevol om, maar 
eigenlijk zouden ze zich daarnaast keihard en zakelijk moeten 
opstellen. Die twee verhouden zich echter slecht tot elkaar.

Frank van Wetten

‘Mijn uitgangspunt blijft  goed onderwijs  
voor álle kinderen’
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de christelijke traditie, zeggen wel eens 
tegen onze studenten: tjonge, dat je dát 
nog moet leren. Wij hebben onze eigen 
missie, en kijken daarnaast naar wat 
onze afnemende basisscholen nodig heb-
ben.” Dit zijn overwegend traditiescholen 
(zie kader), die zich meestal goed kunnen 
vinden in het aanbod.

HEEL DIVERS
Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld 
de interconfessionele Hogeschool iPabo 
in Amsterdam. Die levert stagiairs en 
leerkrachten aan scholen van diverse 
denominaties, met meestal een heel 
diverse leerlingenpopulatie (diversiteits- 
of zingevingsscholen). De iPabo biedt 
vier diploma’s aan: DCBO, de katholieke 
akte, het islamitisch godsdienstdiploma 
en het diploma religieuze diversiteit. De 
meeste studenten kiezen voor dat laatste 
diploma, vooral omdat zij waarschijnlijk 
op een religieus diverse school terecht 
zullen komen. Weinig scholen in de 
Amsterdamse regio vragen expliciet om 
DCBO, vertelt docent Christiaan Ravens-
bergen. “Dat geldt ook voor de christe-
lijke scholen. Dit lijkt mij een belangrijk 
agendapunt voor Verus: wat betekent dit 
voor DCBO? Worden de hieraan verbon-
den competenties nog wel gedragen door 
het afnemende veld?” Hij vindt het goed 
dat hier onderzoek naar wordt gedaan.

IDENTITEITSBEKWAME DOCENT
Loes Mulders, adviseur bij Verus, doet 
onderzoek naar de toekomst van het 

r is één Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) voor 
een grote variëteit aan pabo’s. Binnen het geldende toet-
singskader vullen de 21 pabo’s van veertien hogescholen 

die DCBO aanbieden, het programma op eigen wijze in. 

“DAT JE DáT NOG MOET LEREN”
Aan de ene kant staan pabo’s als die van de Gereformeerde  
Hogeschool in Zwolle. DCBO richt zich hier op kennis, geloofs-
leer en vorming, vertelt docent Jan Biersteker. “Onze studen-
ten worden opgeleid tot professionals die hun geloof kunnen 
vertalen naar de veelkleurige onderwijspraktijk. Dat komt aan 
de orde bij de godsdienstlessen, maar ook in persoonlijke be-
geleidingsmomenten. Onze studenten komen terecht op allerlei 
soorten scholen.”
Studenten krijgen in Zwolle veel achtergrondkennis mee over 
het Oude en Nieuwe Testament. “Begeleiders, met name op 
scholen waar steeds minder verbondenheid wordt ervaren met 

Moet het Diploma  
Christelijk Basisonderwijs 
op de schop?

Tijden veranderen. Ook voor de pabo’s die het Diploma Christelijk 
Basisonderwijs aanbieden. Is dat diploma door de toenemende 
diversiteit in het christelijk onderwijs niet aan een update toe? En 
moet er niet ook een variant voor het voortgezet onderwijs komen? 
Adviseur Loes Mulders onderzoekt het namens Verus.

E

Duizend diploma’s per jaar
Jaarlijks reiken 21 geaccrediteerde pabo’s van veertien hogescholen aan zo’n dui-
zend studenten het DCBO uit. Dat is ongeveer de helft van het totaal aantal afgestu-
deerden van deze pabo’s.
Verus verstrekt de accreditaties voor het uitgeven van DCBO. Dat betekent dat wij 
een toetsingskader leveren en de betreffende hogescholen visiteren.
Meer informatie bij Eric van der Klugt, secretaris Commissie DCBO via e-mail: 
evanderklugt@verus.nl of telefonisch via 0348 – 74 44 71 of 06 – 51 59 81 73.



31oktober 2014

DCBO. Ze beaamt dat de pabo’s heel 
divers zijn, maar relativeert de tegenstel-
lingen enigszins. “De wereld ziet er an-
ders uit dan dertig jaar geleden. Pabo’s 
geven les vanuit hun eigen identiteit en 
houden rekening met de scholen waar 
hun studenten aan het werk zullen gaan. 
Maar ze zien tegelijkertijd in dat je het 
godsdienstonderwijs wat breder moet 
invullen. Studenten van een reformatori-
sche pabo komen ook terecht op niet-re-
formatorische scholen. Er is wel degelijk 
een kruisbestuiving.”
Feit is dat het onderwerp ‘identiteit’ leeft 
in het onderwijsveld. Verus initieerde het 
onderzoek naar DCBO mede op aandrin-
gen van de schoolbesturen en opleidin-
gen. Het richt zich ook op de vraag of het 
wenselijk en mogelijk is om te komen 
tot een variant van het DCBO voor het 
voortgezet onderwijs. Mulders: “Het is 
een zoekproces. Met behulp van gericht 
overleg met diverse betrokkenen gaan 
we kijken of we samen kunnen komen 
tot een beschrijving van een identiteits-
bekwame docent in het christelijk 
onderwijs.”

REKENING HOUDEN MET DE REALITEIT
Ravensbergen pleit voor modernisering 
van het DCBO. Op de iPabo kiest maar 
een klein groepje studenten ervoor. “Onze 
meeste studenten hebben weinig met 
een specifiek geloof. Vaak hebben hun 
families al generaties lang geen religieuze 
achtergrond meer.” Hij vindt dat de DCBO-
opleiding rekening moet houden met 

deze realiteit. “Ik heb bijvoorbeeld een student die katholiek is 
opgevoed en later moslim is geworden. Die kiest voor het DCBO 
vanuit een open, geïnteresseerde geest. Ik vind: als iemand over 
de juiste competenties beschikt, kan hij dat onderwijs verzorgen.”

‘streamer’

Christelijk onderwijs anno nu: drie schooltypen
Onderzoekers van de VU en Inholland onderscheiden in een onderzoek in opdracht 
van Verus drie typen christelijke basisscholen.
•  Traditiescholen willen leerlingen in aanraking brengen met het evangelie van  

Jezus Christus. Er is veel aandacht voor godsdienstige vorming. Op deze scholen 
zitten ook onkerkelijke leerlingen, maar de leraren zijn overwegend protestants.

•  Diversiteitsscholen willen leerlingen voorbereiden op de multiculturele samen-
leving. Belangrijk is de overdracht van vaardigheden die ze daarvoor nodig heb-
ben. Leerlingen maken kennis met het christelijk geloof en er is ruimte voor de 
ontmoeting van de diverse levensbeschouwingen op basis van gelijkwaardigheid. 
De levensbeschouwelijke achtergrond van zowel leerlingen als leraren is divers.

•  Zingevings- of vormingsgerichte scholen vinden de vorming van leerlingen op alle 
gebieden belangrijk. De persoonlijke ontplooiing van het kind staat centraal, ook 
bij levensbeschouwelijke vorming. Zingeving op basis van christelijke waarden 
staat daarin voorop. Op deze scholen zitten zowel christelijke als andersgelovige 
en onkerkelijke kinderen. Veel leraren hebben een christelijke achtergrond, maar 
ook leraren met een andere levensbeschouwelijke achtergrond kunnen er wer-
ken.

Basisscholen over DCBO
Gerrit ten Berge, directeur basisschool Ichthus in IJsselmuiden - “Wij hechten ze-
ker waarde aan DCBO. De inhoud van dat diploma past goed bij onze school. Op 
de Gereformeerde Hogeschool verloopt het onderwijs, zoals wij dat graag zien. Bij 
sollicitanten van deze pabo vragen wij nauwelijks naar het DCBO; dat zit wel goed.”

Debby Sol, leerkracht en lid van de commissie levensbeschouwing van oecumeni-
sche basisschool De Odyssee in Amsterdam-Osdorp - “Wij hebben veel leerlingen 
met een moslimachtergrond en kinderen uit christelijke en andere, ook niet-gelovi-
ge gezinnen. Wij vieren de christelijke feesten. Bij levensbeschouwing lezen we een 
verhaal uit een van de geloven voor, waarna we de moraal ervan bespreken en een 
link leggen naar de huidige maatschappij. Bij onze werving speelt DCBO geen rol. 
We verwachten wel dat leerkrachten de normen en waarden van de verschillende 
geloven kunnen uitleggen en onze kinderen prettige omgangsvormen meegeven: 
aardig zijn, elkaar helpen en anderen niet buitensluiten.”
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‘Streamer’

met Verus en DCBO is ook belangrijk. 
Onze hogeschool komt voort uit verschil-
lende tradities. Als kerkhistoricus hecht 
ik aan de goede dingen uit die tradities. 
Op iedere pabo wordt het onderwijs-
programma gekleurd door het afnemend 
veld. Elders in het land zullen basis- 
scholen andere verwachtingen hebben 
dan hier in Amsterdam. Ik vind het mooi 
om daarmee verbonden te zijn en in ge-
sprek te zijn met elkaar.”

Marijke Nijboer

Studenten moeten zich volgens hem wel bewust zijn van hun 
eigen levensovertuiging. “Ik bespreek bijvoorbeeld met een 
moslimstudent hoe hij de kerndoelen van het christelijk onder-
wijs gaat overbrengen. En dat hij niet zijn eigen evangelie moet 
verkondigen, maar kinderen moet stimuleren in hun levens-
beschouwelijke ontwikkeling. Dat zijn waardevolle gesprekken. 
Reken maar dat zo’n student heel zorgvuldig aan het werk gaat.”

HECHTEN AAN TRADITIES
Mulders wijst erop dat vernieuwing mooi is, zeker wanneer je 
oog blijft houden voor je wortels. Ter illustratie vertelt ze over 
haar bezoek aan een Matthäus Passion voor kinderen. “Van te-
voren kregen we een informatieblad waarin werd uitgelegd dat 
dit muziekstuk eigenlijk gaat over verraad en hoe je daarmee 
omgaat. Dat vond ik heel goed. Maar de tekst vermeldde niet dat 
Bach dit stuk componeerde in opdracht van de kerk. We zijn zo 
geseculariseerd dat de traditie van waaruit iets is vormgegeven, 
soms uit het zicht raakt. Misschien is deze keuze gemaakt om te 
voorkomen dat mensen zouden wegblijven. Begrijpelijk, maar ik 
betreur dat wel.”
Ravensbergen slaat een vergelijkbaar bruggetje. Na zijn pleidooi 
voor modernisering van het DCBO zegt hij: “Onze verbondenheid 

‘Je moet niet je eigen evangelie 
verkondigen, maar kinderen  
stimuleren in hun  
levensbeschouwelijke ontwikkeling’

Meer informatie?
Loes Mulders verwacht aan het ein-
de van dit jaar klaar te zijn met haar 
onderzoek. Meer informatie over 
onderzoeken van Verus vindt u op 
www.verus.nl/onderzoek.
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Taal/gedrag + respect = veiligheid, deze formule levert de school winst op, zegt Sjoerd 
van der Kraan, docent van Klassetaal, een onderwijsondersteunende afdeling van de Bond 
tegen vloeken. Het fenomeen taalverruwing op scholen verdient aandacht vindt hij en hij 
daagt in dit artikel scholen uit structureel aandacht te geven aan respectvolle taal, zodat 
het pestgedrag omlaag gaat en het welbevinden van leerlingen omhoog. “Een school die 
hierop effectief inzet, kan besparen op tijd en geld.”

Respect tussen 
leerlingen levert de 
school winst op

psychosomatische klachten op. Deze zaken 
gaan ten koste van het welbevinden en de 
schoolresultaten van leerlingen. Scholen 
hebben fulltime mensen in dienst voor 
de opvang, zorg en begeleiding van deze 
leerlingen. Zowel pesters als gepesten 
bezorgen scholen hoofdbrekers en veel 
extra werk. Een tijdrovende klus, waarbij 
men zich afvraagt wat de effectiviteit is. Er 
wordt veel geïnvesteerd in de begeleiding 
van zorgleerlingen en het uitvoeren van 
strafmaatregelen.

VROEG BEGINNEN
KlasseTaal werkt op scholen aan respectvol 
taalgebruik. Respect in taal en gedrag is 
een basisvaardigheid, waarmee scholen (en 
ouders) niet vroeg genoeg kunnen begin-
nen. Scholen die structureel aandacht 
schenken aan deze vaardigheid, kunnen op 
kosten en tijd voor begeleiding van pestinci-
denten besparen. Taal + Respect = Veilig-
heid en Welbevinden, Gedrag + Respect 
= Veiligheid en Welbevinden. Vanaf het 
moment dat een leerling wordt aangemeld, 
moeten scholen aan ouders én leerlingen 
duidelijkheid geven over omgangsvormen 
op school. Zo zijn onze manieren, is een 
mooie slogan voor dit speerpunt. Wij zeg-
gen: ‘Respect in taal én gedrag zijn het ce-
ment van een school om een veilige plaats 
aan elke leerling te bieden. Ze hebben er 
allemaal recht op’.

Sjors van der Kraan, gastdocent KlasseTaal
sjors@klassetaal.nl,www.klassetaal.nl

yp in een zoekmachine ‘rapporten over pestproblemen op 
Nederlandse scholen’ en er verschijnen ruim 87.000 hits. 
Bij ‘vloeken en schelden op scholen’ verschijnen ruim 

63.000 hits. Volgens sommige rapporten zijn meer dan 400.000 kin-
deren en jongeren wel eens of regelmatig slachtoffer van pesterij-
en. Naast het pestprobleem geven schooldirecties, besturenraden 
en docenten aan dat de toename van taalverruwing steeds meer 
een punt van aandacht wordt. KlasseTaal, de onderwijsafdeling van 
de Bond tegen vloeken, heeft twee fulltime docenten in dienst. Zij 
verzorgen ruim zeshonderd gastlessen over taal en respect binnen 
het basis- en voorgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs. Scholen besteden meer en explicieter aandacht aan dit 
onderwerp. Niet bevreemdend, als je beseft wat leerlingen uitkra-
men. Teringlijder, tyfuslijder, kankerlijder, kelerelijder, mongool, 
slet, homo. Zomaar een greep uit het arsenaal van scheld- en 
vloekwoorden die onze jongeren dagelijks eruit gooien. Scholen 
hebben het gehad met deze verruwing. Sinds 2006 kunnen scholen 
het predicaat taalbewuste school aanvragen. Hiermee geven ze aan 
dat er expliciet aandacht is voor respectvol taalgebruik. Honderd-
dertig scholen dragen dit predicaat.

SCHADELIJK EffECT
Media besteden regelmatig aandacht aan pestincidenten. Elk jaar 
lees je over kinderen en jongeren die zich na een pestperiode van 
het leven beroven. Diep ingrijpende gebeurtenissen die de overheid 
en de schooldirecties dwingen tot maatregelen. Met het opstellen 
van een pestprotocol en een korte training voor docenten lossen 
we het probleem niet op. Pesten gebeurt veelal met woorden. 
Daarom is het noodzakelijk om in te zetten op de vaardigheid 
respectvol taalgebruik. Respectvolle taal verbindt en respectloze 
taal stoot af. Grove woorden hebben drie lagen: letterlijke beteke-
nis, beeld/ervaring en emoties/gevoelens. Woorden hebben inhoud 
en gevoelswaarde. Het structureel uitschelden van leerlingen heeft 
een schadelijk effect. Onzekerheid, een laag zelfbeeld, angsten, 
slaap- en concentratiestoornissen, vluchtgedrag, regelmatig 
verzuim door ziekte en stress. Verbaal geweld levert op den duur 

T
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Zij had keurig een afspraak gemaakt. De tijd dat ik als directeur 
van nature ‘ruimte en rust’ in mijn agenda had, ligt ver achter mij. 
Zomaar binnenlopen als ouder om mij te spreken, is weg- 
geroosterd. Ik heb het druk, druk, druk. Ik moet nu ‘ruimte en 
rust’ inplannen en ouders moeten mij contacten voor een af-
spraak. Ze heeft een kwartier.

“Mijn Evey heeft een probleem, tenminste niet zij, maar ik”, steekt 
ze van wal.
Ik herken onmiddellijk het probleem en weet dat met het thema 
‘gedeelde smart is halve smart’ een groot deel van de beleving 
van het probleem getackeld kan worden. Het is tenslotte niet leuk 
als je kind iets heeft.
“Kijk mevrouw (ik ben haar naam, door mijn secretaresse in mijn 
tablet geschreven, vergeten), veel leerlingen hebben wat. Ik noem 

u bijvoorbeeld de 3 procent hoogbegaaf-
den, de 15 procent ADHD-ers, de 2 procent 
PDD-nossers. Zomaar een greep.” Ik ga 
door. “Dan 33 procent leerlingen die een 
scheidingsgeval hebben meegemaakt, al-
cohol- drugs en gokproblemen van ouders 
zo’n 10 procent, criminaliteit 3 procent, 
kinderen die huiselijk geweld meemaken 
8 procent, leerlingen die ouders met een 
psychisch probleem hebben 4 procent, kin-
deren die gepest worden zo’n 10 procent. 
Het percentage kinderen die pedagogisch 
verwaarloosd wordt,  kun je gerust stellen 
op 15 procent. Ik bedoel daarmee ook het 
pamperen. Dan nog faalangstige kinderen; 
al gauw zo’n 6 procent en dan houd ik het 
laag.”
Ik haal adem.
“Maar…”, begint de moeder.
“Ik begrijp u en leef met u mee, maar als 
je dan nog weet dat er 15 procent dyslec-
tische leerlingen zijn, plus leerlingen die 
een rekenstoornis hebben, zo’n 10 procent, 
en dan stel ik andere problemen zoals, 
ass, dcd, nld, odd, nah, maar voor het ge-
mak op 20 procent, dan begrijpt u wel dat 
uw kind niet de enige is met een probleem. 
Geeft u dat rust?”
“Nou”, ze aarzelt wat, “ik ben blij dat u de 
cijfers zo goed in uw hoofd heeft, maar 
het gaat om Evey. Evey heeft niets, geen 
enkel probleem. Daardoor kan ik op ver-
jaardagfeestjes enzo ook niets over mijn 
kind zeggen en meepraten. En dat is mijn 
probleem.”
Mijn mond valt open. “Dat is wat”, stamel 
ik. “Daarover heb ik geen cijfers en daar-
voor heb ik geen aanpak.”
Ze kijkt op haar horloge. Het kwartier is 
om. Mevrouw ‘Zondernaam’ stapt op en 
schudt me de hand. Bij de deur draait ze 
zich om. “Ik heb wel medelijden met u. 
Een school waarin 154 procent van de 
leerlingen een probleem heeft, dat is niet 
gemakkelijk.”
De deur sluit zich. Het bordje ‘Niet Storen’ 
klappert aan de buitenzijde.

Een probleem



korte berichten

Gedicht

Rust
De akker ligt, verstild,

lang uitgestrekt,
in de milde herfstzon

zacht te rusten.

De bomen, aan de kant,
laten voldaan

hun bladeren vallen
op de grond.

Maanden van inkeer
en herstel.

Ontspannen levend
naar een nieuwe lente.

Mens, wat haast je je voort.
Is jouw tijd ‘tijd’ of geld?

Moeten de kinderen elke dag presteren?

Als de natuur zijn rust neemt
en in winterpauze gaat,

zouden wij daarvan niet kunnen leren?

Chris Lindhout

Wilt u uw team verrassen met een gedichtenbundel van Chris 
Lindhout? Mail voor meer informatie of om de gedichtenbun-
dels te bestellen naar bundelschrislindhout@live.nl.

Gedichtenbundels

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 dan naar redactie@cnvs.nl.  
Wij stellen uw reactie op prijs!

Doe mee aan Direct

27-31 januari  2015
Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl

Vijf dagen 
inspiratie, 
de nieuwste 
trends en 
ontwikkelingen.

Nu ook aandacht voor 
‘Het jonge kind’. 
Vraag nu jouw gratis 
toegangsbadge aan.

Dé vakbeurs voor professionals 
in het PO, VO en MBO
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Passend onderwijs. 
Herrie of harmonie in je team? 

De rol van de schoolleider doet er toe!

Op 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs 
ingevoerd. Hoe speel je hier met je team op in? 
Ontstaat er herrie of harmonie? Als schoolleider 
speel je hierin een belangrijke rol.
Samen met entertrainer Richard de Hoop denken we 
op een interactieve en muzikale manier na over de 

samenwerking van het team. Hoe ziet je team eruit? 
Welke kwaliteiten zijn aanwezig, en hoe zorg je ervoor 
dat er een goede harmonie ontstaat? 
Naast deze centrale opening zijn er ’s middags diverse 
workshops, allemaal gecentreerd rondom het thema 
passend onderwijs en jouw rol hierin als schoolleider.

Ga naar www.cnvs.nl en meld je aan!

Landelijke themadag CNV Schoolleiders
6 november 2014, Hotel Van der Valk, Breukelen 


