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directiefcolofon

Beste collega,

Leiderschap doet er toe! Voor u ligt de kersverse, dubbeldikke en nieuwste editie van 
Direct. Dubbeldik, omdat wij in dit nummer uitgebreid stilstaan bij onze aankomende 
themadag van CNV Schoolleiders op donderdag 3 november in de Reehorst in Ede. In 
deze Direct maken wij u enthousiast om deel te nemen aan deze bijzondere bijeenkomst 
van schoolleiders voor schoolleiders. Als u na het lezen van deze Direct 3 november 
aanstaande alvast in uw agenda opneemt, dan zijn wij geslaagd voor onze eerste opdracht. 
De redactie wil dit aankomende schooljaar zich nadrukkelijker bezighouden met zaken 
die u, als collega-schoolleider, bezighouden. Daarom nodigen wij u uit om uw stem te 
laten horen, zodat deze niet verloren gaat in de waan van de dag. De redactie hoopt 
dat u net zoveel plezier beleefd aan het lezen van Direct, als wij hebben gehad met het 
samenstellen daarvan.

Graag tot 3 november!

Namens de redactie

Robert Pinter

17

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

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

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

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

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

CNV Schoolleiders Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

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

Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. 
Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen op Direct. De kosten 
zijn € 34,50 per jaar voor zes nummers. Hiervoor 
is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een 
lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending 
van het blad inbegrepen.
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korte berichten
Invallers 
in het onderwijs

CNV Onderwijs heeft een uitgebreid netwerk in-
gericht voor invallers in het primair onderwijs. We 
organiseren tweejaarlijks een netwerkbijeenkomst 
rondom een inhoudelijk thema, zoals de principes van 
klassenmanagement, het beheersen van basis- en 
differentievaardigheden of de kunst van het lesgeven. 
Alle invallers, leden en niet-leden, zijn welkom. Daar-
naast hebben we een LinkedIn-groep ‘CNV Onderwijs 
invallers’, waarvoor invallers zich kunnen aanmel-
den. Hier verspreiden we praktische, actuele infor-
matie. Het invalnetwerk is niet alleen voor startende 
invallers, maar voor invallers van alle leeftijden. 
Meer informatie vindt u op www.cnvo.nl.
Het arbeidsmarktplatform primair onderwijs heeft 
samen met de sociale partners handige tools ontwik-
keld voor schoolleiders en invallers. Invallers worden 
vaak op het laatst ingeschakeld en zijn dan niet altijd 
bekend met het reilen en zeilen van de school. Onder 
andere de checklist, waarin u informatie kwijt kunt, 
die relevant is voor invallers. Zo kunt u aangeven 
bij wie de invaller zich moet melden de eerste dag, 
welke collega ondersteuning biedt, de vluchtroute bij 
eventuele calamiteiten en algemene informatie over 
de school. Download de checklist via www.arbeids-
marktplatformpo.nl.
In het nieuwe schooljaar organiseert CNV Onderwijs 
een themadag voor coördinatoren van invalpools over 
de cao voor primair onderwijs, met name over de 
nieuwe afspraken over invallers. Wilt u meer weten 
over wat CNV Onderwijs allemaal doet voor invallers? 
Neem contact op met f.kolsteren@cnv.nl.
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Toekomstbestendig onderwijs, Onderwijs 2032, 21th century 
skills; begrippen die aan de orde van de dag zijn. Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in juni 2016 twee praktische 
cahiers uitgebracht  over toekomstbestendig onderwijs. Er zijn 
twee brochures beschikbaar voor het primair en voortgezet 
onderwijs. In het cahier voor het primair onderwijs neemt het 
werken aan doelen en inhouden voor het jonge kind een be-
langrijke plaats in. In het vo-magazine is een belangrijke plaats 
ingeruimd voor het thema ‘de leerling in control’. Er is prakti-
sche handreiking voor het vmbo opgenomen.
In de toekomst wordt het voor scholen belangrijk om samen 
tot een samenhangend curriculum te komen, dat past bij de 
leerlingen van de school. Er is een gratis toolkit ontworpen 
voor concrete ontwerpopdrachten, te vinden op www.curricu-
lumvandetoekomst.nl. Ook staat daar een spinnenwebtool voor 
het po en vo om een bepaald thema handen en voeten te geven 
of om een les te ontwerpen.
Ook heeft de SLO een website gemaakt, waarop u samen met 
uw team informatie vindt over leerlijnen, kerndoelen en eind-
termen, tussendoelen en andere relevante informatie voor het 
primair en voortgezet onderwijs. www.leerplaninbeeld.slo.nl

Toekomstbestendig onderwijs en 
de stichting Leerplanontwikkeling

Vereenvoudiging bekostiging 
voortgezet onderwijs niet 
eerder dan 2019

Vorig jaar heeft staatssecretaris Sander Dekker aangekon-
digd, dat hij de bekostiging van het voortgezet onderwijs 
wil aanpassen. Het veld beschouwt het huidige systeem als 
complex en ondoorzichtig. Ook de Algemene Rekenkamer 
adviseerde in 2014 om de systematiek aan te passen. 

De hoofdlijnen van de voorstellen die de staatssecretaris in 
2015 deed, konden op draagvlak rekenen, maar er waren 
ook knelpunten. De effecten van de herverdeeleffecten van 
de regeling leidden tot grote onzekerheid voor bepaalde 
scholen. De voorziene overgangstermijn van drie jaar leek 
te kort om te kunnen inspelen op de veranderingen. Zeker 
bij schoolbesturen die – naast deze herverdeeleffecten – te 
maken hebben met de effecten van de verevening passend 
onderwijs en/of leerlingendaling, bestaan grote zorgen. 
Ook het (technisch) vmbo roerde zich; de bekostiging zou 
niet aansluiten bij de praktijk en kan leiden tot het verdwij-
nen van afdelingen.

Uitstel
In een brief aan de Tweede Kamer van 5 juli jl. toont Dek-
ker begrip voor de in het veld levende zorgen. Zorgvuldig-
heid gaat boven snelheid bij de verdere uitwerking van de 
vereenvoudiging. De verwachte invoerdatum is daarom 
uitgesteld naar 1 januari 2019 (was 1 januari 2018). In de 
tussentijd onderzoekt staatssecretaris Dekker knelpunten. 
Zo wordt de Onderwijsraad om advies gevraagd over mo-
gelijkheden om in het nieuwe bekostigingsmodel rekening 
te houden met de ontwikkeling van leerlingaantallen, ook 
in samenhang met dunbevolktheid. Al eerder heeft Dekker 
toegezegd om onderzoek te doen naar de bekostiging voor 
het technisch vmbo. 



Leiderschap doet er toe! 
Themadag CNV Schoolleiders 2016 

Meld u nu aan en kom naar de jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders!  

Kijk voor meer informatie op www.cnvs.nl/themadag.  

De grote waarde van een goede 

 schoolleider wordt steeds meer erkend.

Hij/zij zorgt voor een goede en  veilige 

schoolomgeving, zodat leraren en leer

lingen tot hun recht komen. Excellente 

school leiders zijn geen  super sterren, 

maar gedreven mensen met benoembaar 

en leerbaar leiderschaps gedrag.  

Maar wat is nu het geheim van een heel 

goede schoolleider? De themadag inspi

reert schoolleiders om stappen te zetten  

in de richting van  excellentie. 

 Aan de hand van master classes worden 

de ‘negen principes van de excellente 

schoolleider’ behandeld en wordt de 

 theorie met de praktijk  verbonden. 

Datum:   3 november 2016
Tijd:  9:30-16:15 uur 
Plaats:  De Reehorst, Ede 
Prijs:  €95,- voor leden van   
 CNV Schoolleiders en  
 CNV Onderwijs  
 €295,- voor niet-leden

Foto: Elly Verkennis van Elly Fotografie
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De kracht van samen

Rijk van Ommeren  bestuurslid CNV Schoolleiders

Als ik dit schrijf, zijn er vijf weken van 
de zomervakantie voorbij. Ik denk nog 
even terug aan de weken die ik met 
mijn gezin doorbracht in de Vogezen. 
Afgelopen week heb ik met een van mijn 
dochters nog een tweedaagse fietstocht 
gemaakt met de tent achterop en met 
de oudste ben ik deze zomer een dag 
naar Brussel geweest. Qualitytime met 
het gezin en ook met iedere dochter een 
op een. Heerlijk! Het is ook een tijd voor 
reflectie en even afstand nemen van de 
dagelijkse dingen. Op dit moment zit ik 
in een zo goed als leeg schoolgebouw. 
Volgende week zijn de kinderen weer op 
school. Dan klopt het weer. Komende 
vrijdag eerst nog een studiedag met het 
team. Sinds we gestopt zijn met verga-
deren, zijn de studiedagen nog belang-
rijker geworden. Het zijn de schaarse 
momenten dat iedereen er is. Die wil ik 
voluit benutten en dat betekent vooral 
dat ik zoek naar woorden en beelden, 
waarmee ik in een kort moment de 
ruim dertig toppers van mijn school kan 
inspireren. Met mijn school gaan we dit 
jaar aan de slag onder de werktitel ‘De 
kracht van samen’. Aan de teamleden 
heb ik gevraagd een vakantiefoto aan 
te leveren als illustratie bij hun eigen 
beleving van ‘de kracht van samen’. 
Een mooi vertrekpunt voor een goed 
gesprek. Het wordt de eerste werkvorm 
op een dag vol inspiratie. Ik heb er zin 
in. Kom maar op.

Intussen staat de tijd niet stil en gebeurt 
er van alles. Voor de zomervakantie zijn 
de handtekeningen gezet onder de cao. 

Daarbij zijn, ook voor schoolleiders, een paar goede stappen 
gemaakt. Tegelijkertijd krijgen we, met name uit het primair 
onderwijs, veel signalen dat de beschikbaarheid van invallers 
problematisch is. En daarbij gaat het vaak ook om scholen, 
waarvan de besturen passende maatregelen hebben genomen 
om voorbereid te zijn op de invoering van de ketenbepaling in 

de Wet werk en zekerheid (Wwz). Met name bij ‘ziek en piek’ 
lijkt dit een probleem te zijn. Zo krijgen we berichten dat inval-
lers massaal aangeven geen losse invaldagen meer te willen. 
Het resultaat: “er is geen invaller beschikbaar” en de school-
leider mag het oplossen. 
CNV Schoolleiders wil graag in beeld brengen hoe vaak er 
geen invaller beschikbaar is en hoe schoolleiders voorzien in 
een oplossing. We verzoeken schoolleiders om melding te ma-
ken van iedere keer dat er geen invaller beschikbaar was. Dat 
kan eenvoudig en snel via www.meldpuntgeeninvaller.nl.

In het boek ‘De negen principes van de excellente schoollei-
der’ beschrijft Luc Greven op een toegankelijke wijze de negen 
principes die hele goede schoolleiders toepassen. Onderzoek 
naar het handelen van schoolleiders in de praktijk van het 
primair onderwijs vormt hiervoor de basis. Op 3 november 
2016 staat de jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders in het 
teken van de excellente schoolleiders. Dat zijn geen super-
sterren, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar 
leiderschapsgedrag. Wat is het geheim van een hele goede 
schoolleider?

De kracht van samen; ik hoop u dan ook op 3 november in Ede 
te ontmoeten. Een heel goed jaar gewenst!

‘We krijgen veel signalen dat de 
beschikbaarheid van invallers 
problematisch is’
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De themadag inspireert schoolleiders om stappen te zet-
ten in de richting van excellentie. Dit gaat veel verder dan 
het excelleren bij Cito-resultaten. Een schoolleider kan 

de basis leggen voor een fantastische school, desnoods tegen 
alle stromen in. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk. Luc 
Greven laat ons op een toegankelijke wijze de negen principes 
van de excellente schoolleider zien. Onderzoek naar het han-
delen van schoolleiders in de praktijk van het primair onderwijs 
vormt hiervoor de basis. De negen principes zijn leidend voor de 
gehele themadag.

De grote waarde van een goede schoolleider wordt steeds meer er-
kend. Hij of zij zorgt voor een goede en veilige schoolomgeving, zodat 
leraren en leerlingen tot hun recht komen. Excellente schoolleiders 
zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met benoembaar 
en leerbaar leiderschapsgedrag. Maar wat is nu het geheim van een 
heel goede schoolleider? CNV Schoolleiders neemt samen met u op 3 
november 2016 tijdens de jaarlijkse themadag de negen principes van 
de excellente schoolleider onder de loep.

Themadag CNV Schoolleiders 
3 november 2016 in Ede

Leiderschap  
     doet er toe!

Programma

9.30 uur Inloop met koffie en thee
10.00 uur  Opening door Yvonne Vaes,  

CNV Schoolleiders
10.15 uur   Inleiding Luc Greven
  ‘De 9 principes van de ex-

cellente schoolleider’
11.15 uur Pauze met snack 
11.30 uur   Masterclass over een van de 

negen principes
12.45 uur Netwerklunch
14.00 uur Vervolg masterclass
15.30 uur  Afsluiting. Wij hopen dat 

deze dag genoeg stof geeft 
tot ‘naborrelen’.

Themadag CNV Schoolleiders 2016
Leiderschap doet er toe! 
De negen principes van de excellente schoolleider
Donderdag 3 november 2016
9.30 uur tot 16.15 uur
De Reehorst in Ede

Inleiding Luc Greven:  
De negen principes van de excel-
lente schoolleider
Excellente schoolleiders zijn geen su-
persterren, maar gedreven mensen met 
benoembaar en leerbaar leiderschaps-
gedrag. Luc Greven laat ons op een 
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toegankelijke wijze de negen principes 
van de excellente schoolleider zien.  
Wat is hun geheim?

Masterclasses: van theorie naar  
praktijk
Na de inleiding gaat u via een master-
class de diepte in op een van de prin-
cipes. Hier verbinden we de theorie en 
praktijk met elkaar.

Masterclass Principe 2: Wind zaaien…en 
er staan als het stormt 
Peter Snijders, Windesheim.

Masterclass Principe 4 in combinatie 
met 7: Vitale visie en de visie in dage-
lijks handelen vertalen 
Luc Greven, Leiderschap in school.

Masterclass Principe 5: Werken aan een topteam 
Frances Heggen-Geene, Onderwijs maak je Samen.

Masterclass Principe 6: Ruimte geven 
Rijk van Ommeren, schoolleider PO, bestuurslid CNV School-
leiders, Rijk Advies.

Masterclass Principe 8:  
Stimuleren van professioneel handelen
Myriam Lieskamp, CNV Onderwijs.  

Deelname 
De deelnamekosten bedragen 95 euro voor leden van CNV School-
leiders en CNV Onderwijs. Niet-leden betalen 295 euro. Kijk voor 
meer informatie en om u aan te melden op www.cnvs.nl/themadag.
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“Snel duizend extra  
   excellente  
schoolleiders erbij”
Luc Greven, schrijver van het boek ‘De negen principes van de excellente schoolleider’, heeft 
een missie: snel duizend extra excellente schoolleiders erbij. Want hoewel het Nederlandse 
onderwijs nog altijd tot de top van de wereld behoort, zijn de klassen ook nergens zo onordelijk 
en rumoerig als hier. Een goede leider kan het tij keren. In zijn boek legt Greven uit hoe.

creëren, waarin zowel de leraar als de 
leerling kunnen floreren. Althans, dat is 
de uitkomst van Grevens onderzoek.

INSPIRATIEBRON
Op de vraag wie of wat hem over de streep 
trok om voor het onderwijs te kiezen, komt 
al gauw een naam omhoog. Die van mees-
ter Platje, zijn leraar in de vijfde klas van 
de lagere school. Een begenadigd verteller 
die de kleine Luc de tijd van de Batavieren 
en Romeinen haast deed beleven. “Die 
man heeft duidelijk een zaadje bij mij ge-
plant. Even twijfelde ik nog om economie 
te gaan studeren, maar via een U-bocht 
ben ik uiteindelijk toch in het onderwijs 
terechtgekomen. Daarvan heb ik geen dag 
spijt gehad. Onderwijs is besmettelijk. Als 
je eenmaal de oogjes van leerlingen hebt 
zien oplichten, wil je niet anders meer. 
Verslavend, maar een goede verslaving.”
Greven: “Overigens moet meester Platje 
écht een hele goede leerkracht zijn ge-
weest. Tijdens een congres noemde ik 
hem eens als mijn inspiratiebron, waarop 
een man mij na afloop apart nam om te 
zeggen dat ook hij het onderwijs is inge-
rold dankzij, inderdaad, meester Platje. 
Zo zie je maar wat voor impact een goede 
leraar kan hebben op zijn leerlingen. Maar 
een leraar floreert alleen als hij daartoe 
wordt uitgedaagd en de ruimte krijgt. De 
schoolleider speelt daarin een enorme 
rol.”

uc Greven ademt en leeft onderwijs. Los van de tijd dat 
hij zelf in de schoolbanken zat, zit hij al vier decennia in 
het vak. Zo was hij onder andere intern begeleider en 

directeur in het speciaal onderwijs en docent en directeur van 
het Seminarium voor Orthopedagogiek. Ook was hij enige tijd 
wethouder in Steenwijkerland, verantwoordelijk voor – hoe kan 
het ook anders – onderwijs. 
Momenteel doet hij onderzoek, publiceert en verzorgt hij trai-
ningen rond het thema ‘Leiderschap in School’ met als centrale 
vraag wat scholen doet veranderen en doet presteren. Voor 
Instondo schreef hij het boek ‘De negen principes van de excel-
lente schoolleider’, waarin hij op zoek gaat naar het geheim 
van heel goede schoolleiders. De mannen en vrouwen die, 
wanneer ze deze principes consequent toepassen, het klimaat 

L

Luc Greven:

Foto: Gerrit Boer.
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NEGEN PRINCIPES
Schoolleiders doen er toe, weet Greven 
die tijdens zijn actieve carrière zo’n zes- 
tot achthonderd scholen bezocht. “Je 
ziet snel aan een school of deze floreert, 
of dat de zaakjes niet op orde zijn. Een 
derde tot de helft van het succes van 
leerlingen hangt samen met het leider-
schap op school.”
Maar wat is nu het geheim van hele goe-
de schoolleiders? Greven zocht contact 
met allerlei deskundigen en vroeg hen 
welke opvallend goede schoolleiders zij 
kennen. Hij bezocht scholen in Fries-
land, Groningen en de andere provincies, 
zowel in steden als op het platteland. Hij 
liep er rond, stelde vragen, luisterde en 
dacht na. Dat leverde negen principes op 
van de excellente schoolleider; de negen 
geboden voor goed leiderschap, zoals je 
wilt.
“Veel van de principes zijn herkenbaar, 
maar deels ook voorspelbaar”, zegt hij. 
“Dat het hebben van een heldere, geza-
menlijk gedragen visie van betekenis is, 
was van tevoren ook wel aanneembaar. 
Sterker, scholen zijn wettelijk verplicht 
om een visie te hanteren en deze in het 
schoolplan op te nemen. Maar vaak krijg 
je dan mooie slogans als ‘wij stellen het 
kind centraal’. Prachtig natuurlijk, maar 
die visie moet je dan wel doorvoeren in 
je dagelijkse handelen. Daar gaat het 
vaak nog mis. Te vaak nog blijft een visie 
steken in mooie woorden; is het geen 
levend instrument.”

UITzONDERINGEN
Er zijn ook uitzonderingen, zoals de 
school die Greven bezocht met als 
visie ‘alle ballen op taal’. “Deze school 
staat in een achterstandswijk en kent 
een enorme instroom van anderstalige 
(migranten)kinderen. Hun idee om deze 
leerlingen het beste vooruit te helpen, 
was taal. De leiding en de leerkrachten 
focusten zich daar zo op, dat deze school 
– waarop misschien wel honderd ver-
schillende talen werden gesproken – het 
Nederlands Kampioenschap Debatteren 
wist te winnen. Kijk, dát is pas een vitale 
visie. Een geweldige prestatie.”

GEzAMENLIjKE VISIE
Een open deur wellicht: een schoolleider moet ervoor waken 
dat zijn visie geen dictaat wordt. “Goede schoolleiders ontwik-
kelen een visie samen met het team, die delen ze met ande-
ren en ze communiceren vaak erover. Die visie geeft richting 
aan de school en richt de aandacht van de mensen binnen de 
school op de dingen die er toe doen.”
“Natuurlijk moet je je team de ruimte geven voor hun eigen 
professionele handelen”, vervolgt hij. “Maar niet zoals in de 
jaren zestig van de vorige eeuw, toen leraren nog koning, 
keizer en admiraal in eigen klas waren en veelal in isolement 
hun werk deden. Een excellente schoolleider geeft voldoende 
ruimte aan het individu, maar verbindt die ruimte ook aan de 
gezamenlijke visie.”

ENORME INVLOED
Wat de invloed van de schoolleider betreft, kan Greven kort 
zijn. Die is enorm. “Een goede leider kan, via zijn team, een 
enorme boost geven aan de resultaten van leerlingen. Niet 
voor niets zeggen ze vaak: ‘it’s all about the teacher, in the 
system’. Mooi is ook dat je hiervoor niet een of andere charis-

matische superman- of vrouw hoeft te zijn. Iedereen heeft het 
in zich om een excellente schoolleider te worden. Zolang je 
maar een passie voor onderwijs hebt, er bent voor je school en 
consequent die negen principes doorvoert.”
Zijn boek als leidraad nemend, heeft Greven zich dan ook een 
mooie ambitie gesteld. Via een nog op te tuigen alliantie van 
onderwijsinstellingen hoopt hij de komende jaren duizend ex-
tra excellente schoolleiders te creëren. “Lukt dat, dan creëer 
je daarmee tegelijk tienduizend gelukkige klassen en – gezien 
de gemiddelde klasgrootte – zo’n 220.000 kinderen die beter 
floreren.”
“Geen overbodige luxe”, zegt hij. “Want wie het laatste OESO-
rapport heeft gelezen, weet dat er nog voldoende ruimte voor 
verbetering is. Daarin staat onder andere dat het Nederlandse 
onderwijs tot de top van de wereld behoort. Maar óók dat scho-
lieren nergens zo ongedisciplineerd en ongemotiveerd zijn als 
hier. Kinderen zien school vaak als een ‘moetje’. Om dit negati-
visme te doorbreken, is visie nodig. Bijvoorbeeld door kinderen 
meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces 
en hogere doelen te formuleren. Ook hier is een belangrijke 
rol weggelegd voor schoolleiders.” 

Ilja Post

‘een derde tot de helft van het succes 
van leerlingen hangt samen met het 
leiderschap op school’
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oor Frances Heggen is verbinden haar middle name. Ze 
doet het al zo’n beetje haar hele werkende leven. Eerst 
als juf. Daarna als directeur en schoolleider. Maar de 
laatste jaren vooral als adviseur bij Onderwijs Maak Je 

Samen, een ondernemend onderwijsadviesbureau. Ze bezoekt 
scholen en geeft handvatten voor het verbinden van contexten 
die ertoe doen. Oftewel: waar leg je welke prioriteiten die voor 
jou, je team of afdeling en de schoolorganisatie goed werken en 
nodig zijn? Hoe krijg je beweging vanuit strategie naar praktijk 
en omgekeerd?

GROTE INSPIRATIEBRON
Onderwijs met al zijn uitdagingen en kansen is voor haar als 
echt onderwijsmens uit een onderwijsfamilie, een grote inspiratie-
bron. “Mijn vader was conrector op een middelbare school”, ver-
klaart Heggen. “En al was dat niet direct de aanleiding om zelf 
ook leerkracht te worden, het heeft me wel gevormd. Onderwijs 
is mij met de paplepel ingegoten.”
Zo vond ze zichzelf na afronding van de pabo nog iets te bleu om 
direct voor de klas te gaan staan. Ik was toen 22 jaar, een broe-
kie nog. Ik vond dat ik als leraar meer nodig had. Daarom ben ik 

eerst Pedagogiek gaan studeren. Ik wilde nog iets meer kennis 
en ervaring opdoen voor mijn sprong in het diepe.”
Intussen is Heggen leerkracht geweest van alle groepen op 
verschillende basisscholen. Maar naast het lesgeven ontdekte 
ze ook een passie voor leiderschapskwaliteiten. “Al tijdens mijn 
eerste sollicitatiegesprek gaf ik aan graag directeur te willen 
worden. Een stap die ik uiteindelijk pas op mijn veertigste zou 

‘klassenbezoeken of 
functioneringsgesprekken vertellen 
nooit het hele verhaal’

“Al babbelend op weg   
   naar een topteam”
Ooit gehoord van babbelend leiderschap? Frances Heggen 
ziet het als een van dé tools op weg naar een topteam. Want 
de informele praatjes bij de koffieautomaat zijn voor een 
schoolleider net zo waardevol, zoniet waardevoller dan een 
klassenbezoek of functioneringsgesprek. Daar wordt een 
compliment gauw gegeven of een vraag snel gesteld.

zetten. Maar na zeven mooie jaren wilde 
ik mijn kennis inzetten voor meer dan 
mijn eigen school alleen. Vandaar dat 
ik de overstap maakte naar onderwijs-
adviseur.”

INSPIRATOR EN MOTIVATOR
Wat ze belangrijk vindt, is om te onder-
zoeken welke invloeden en middelen je 
kunt aanwenden om ervoor te zorgen 
dat leerlingen er uiteindelijk beter van 
worden. Een goed op elkaar ingespeeld 
team is daarbij cruciaal. Alleen zo haal 
je het beste uit elkaar en de leerlingen. 
Maar zo’n team ontstaat niet vanzelf, 
waarschuwt Heggen.
“Leraren worden immers niet opgeleid 
om teamlid te zijn. Het hoogst bereik-
bare als leraar is zelfstandig een klas 
runnen. Excellente leiders werken aan 
teamvorming, participeren daarin, zoeken 
de mensen op – óók in de klassen – en 
zorgen ervoor dat leraren niet in een iso-
lement hun werk doen. Ze stimuleren om 
voortdurend in ontwikkeling te zijn.”
Een goede schoolleider, zegt ze eigenlijk, 
is een inspirator en een motivator. Hij of zij 
verbindt individuele kennis, vaardigheden 
en behoeften aan de ambities en kracht 
van een team. “Je moet leraren vrij maken 
om te doen wat ze het beste kunnen: les-
geven. Maar ze moeten ook weten dat ze 
deel uitmaken van een team, dat samen-
werkt aan een gemeenschappelijk doel in 
dienst van de leerling. De kunst hierbij is 
dat je een dusdanige leercultuur ontwik-
kelt, waarin iedereen elkaar stimuleert 
om het beste uit zichzelf te halen.”

BABBELEN
“Om dat voor elkaar te krijgen, moet je 
vooral veel praten en luisteren. Je moet 
je team leren kennen, écht kennen. Waar 
ligt hun kracht? Wat zijn hun angsten? 

V

Frances Heggen:
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VAN VISIE NAAR VEzELS
Je visie naar de vezels vertalen; zorgen dat iedereen weet waar je 
heen wilt als team, als school. Dát is volgens Heggen de kern van 
de zaak. “En dat doe je als schoolleider onder andere door zelf het 
goede voorbeeld te geven. Het aloude teaching by example. Maar 
dus ook door een gezamenlijke visie te ontwikkelen, elkaar daarop 
aan te spreken en samen te werken aan het geven van betekenis 
aan de visie. Alleen zo leer je samen één taal te spreken. Die van 
succes.” 

Ilja Post

Je moet zien waar de leraar staat, hoe je 
de relatie kunt sturen. Hoe stelt iemand 
zich op en hoe verhoudt hij zich tot de rest 
van het team? En kijk vervolgens ook op 
inhoud; waar zijn ze mee bezig? Alleen dan 
kun je iemands talenten optimaal benut-
ten. Vergelijk het met de coach van een 
voetbalelftal. Als je weet dat een speler 
altijd scoort met links, zet je hem daar 
waar hij de meeste waarde heeft voor het 
elftal.”
“Een klassenbezoek of functionerings-
gesprek is daarvoor niet voldoende”, stelt 
Heggen. “Dat zijn slechts momentopna-
men. Ook noodzakelijk, maar ze vertellen 
nooit het hele verhaal. Knoop daarom ook 
altijd een gesprek aan tijdens een van die 
vele informele momenten: een praatje bij 
de koffieautomaat, in het voorbijgaan in de 
lerarenkamer. Juist wanneer mensen op 
hun gemak zijn, krijg je meer te horen dan 
wanneer ze het idee hebben onder de loep 
te worden genomen. Babbelend leider-
schap noem ik dat.”

FEEDBACK
Heggen: “Een van de meest krachtige 
instrumenten voor het werken aan een 
topteam in een professionele cultuur is 
het ontvangen en geven van (positieve) 
feedback. Nu is dat niet altijd even mak-
kelijk. Niet iedereen is een ster in het 
geven of ontvangen van feedback. In zo’n 
geval scheelt het al een slok op een borrel 
wanneer je het gesprek insteekt vanuit 
de gezamenlijke ambities. Wat doe jij om 
onze doelen te bereiken? Wat gaat goed, 
wat kan beter? En vooral: hoe kan ik jou 
ondersteunen dat doel te bereiken? Het 
gaat erom dat we met elkaar in de school 
professioneel gedrag laten zien. Dit wordt 
sterk bevorderd door elkaar te bevragen, 
er op aan te spreken en te bemoedigen. 
Wat je aandacht geeft, groeit.”

Foto: Mark Verlijsdonk.
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Peter Snijders woont in de bossen nabij het Drentse 
Hoogeveen. Vanwege de vele bomen en ver uit elkaar 
staande zendmasten niet de beste plek voor een 

telefonisch interview. Af en toe is er wat ruis op de lijn. 
Slechts een technisch mankement. Want waar het zijn visie op 
leiderschap binnen het primair onderwijs betreft, is zijn mening 
juist kristalhelder. “Een excellente schoolleider daagt uit tot 
beweging, verandering, verbetering, onderzoek en gaat als het 
nodig is voor zijn team staan als een ‘hitteschild’. Dit vraagt 

van de schoolleider een onderzoekende houding en kennis en 
vaardigheden op het gebied van veranderkunde.”
Snijders tovert die oneliners niet uit zijn hoge hoed. Tot septem-
ber 2015 werkte hij zelf als schoolleider in het primair onder-
wijs, waarna hij de overstap maakte naar Hogeschool Windes-
heim om daar als consultant/trainer aan de slag te gaan met 
professionaliseringstrajecten rondom het thema ‘Leiderschap’. 
Zijn interesse gaat met name uit naar de aandachtsgebieden 
leiderschap, lerende organisaties en schoolontwikkeling. In april 
2015 rondde hij de Master Integraal Leiderschap cum laude af 
aan het Centrum voor Nascholing Amsterdam 1. Zijn master-
scriptie schreef hij over het effect van gericht oefenen op het 
pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten.

INTENSIEF VERBETERTRAjECT
Vanwege zijn ervaring op de werkvloer was de hogeschool maar 
wat blij met hem. Snijders begon zijn onderwijscarrière als zij-
instromer op het vmbo; van chemicus tot docent natuurkunde. 

Later werd hij schoolleider op een basis-
school in de Bijlmer. Een uitdagende job, 
zegt hij. “Toen ik er werd aangesteld, 
stond de school te boek als zeer zwak. 
Bij mijn vertrek, acht jaar later, lag er 
een prachtig inspectierapport. Het zeer 
intensieve verbetertraject dat ik mocht 
invoeren, had duidelijk effect gehad. Al 
is zo’n traject natuurlijk nooit helemaal 
afgerond. Zeker niet op een school, zoals 
bij ons het geval was, waar je naast alle 
reguliere leer- en gedragsproblemen ook 
nog een grote groep migrantenkinderen 
hebt, die structureel in de illegaliteit 
leven.”

ANGST VOOR DE TOEKOMST
Complexe materie, wil Snijders maar 
zeggen. Maar zo wordt de samenleving 
volgens hem ook in toenemende mate 
ervaren – als steeds complexer. “De hele 
discussie rondom 21ste eeuwse vaardig-
heden, de competenties die leerlingen 
nodig hebben om succesvol deel te 
nemen aan en in de maatschappij van de 
toekomst, sluit hier naadloos op aan. De 
maatschappij verandert door technologie 
en digitalisering van een industriële naar 
een kennis- en netwerksamenleving. 
Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensen-
werk wordt gedaan door machines. En 
bij steeds meer werk worden computers 
en ICT gebruikt. Werk verandert, func-
ties veranderen. En de grote vraag voor 
schoolleiders is: hoe help ik deze compe-
tenties bij te brengen aan leerlingen?”
“Die angst voor de toekomst is legitiem”, 
aldus Snijders. “Maar nieuw is hij niet. 
John Dewey, een Amerikaans filosoof, 
psycholoog en pedagoog, schreef er in 
1897 al over. Ook hij vroeg zich destijds 
al af hoe je jongeren voorbereidt op de 
“beroepen van de toekomst’.”
Een quote: “Met de komst van de demo-

‘Goed onderwijs voor elk kind en eruit 
halen wat er in zit; dat is waarnaar 
elke school moet streven’

‘Visie formuleren vergt  
   lef en samenwerking’
Een excellente schoolleider is tevens een expert in veranderkunde. 
Hij weet precies wanneer hij de teugels moet aantrekken of juist laten 
vieren, aldus Peter Snijders, consultant/trainer bij Windesheim. Want 
hoewel planmatig veranderen meestal gedoemd is te mislukken, heb 
je wel iemand nodig die het lef heeft een nieuwe koers uit te stippelen. 
zolang dat maar gebeurt in samenspraak met het team.

Peter Snijders:
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cratie en moderne industriële omstan-
digheden, valt onmogelijk met zekerheid 
te voorspellen hoe de beschaving er over 
twintig jaar precies uit zal zien. Het is dus 
onmogelijk om een kind te prepareren 
voor een nauwkeurig omschreven geheel 
aan omstandigheden. Om het op de toe-
komst voor te bereiden, moeten we het 
controle over zichzelf geven; dat betekent 
dat we het zo moeten opleiden dat het al 
zijn capaciteiten volledig kan gebruiken.”

WIND zAAIEN
Maar hoe geef je een kind die controle over 
zichzelf? En hoe creëer je als schoolleider 
anno 2016 het juiste beleid en de cultuur 
waarbinnen dit mogelijk is? Snijders: “In 
ieder geval niet door te denken dat je het 
wel alleen kunt. Elke visie start met een 
gedroomde toekomst. Maar deze moet dan 
wel breed worden gedragen en niet eenzij-
dig van bovenaf worden opgelegd. Juist het 
ontwikkelen van een collectieve ambitie, 
waarbij je de kracht van iedere individuele 
docent benut, is de sleutel tot succes.”
Vrij vertaald naar het geheim van een 
goede schoolleider betekent dit ‘Wind 
zaaien… en er staan als het stormt’; niet 
voor niets ook de naam die Snijders zijn 
masterclass heeft meegegeven. “Ofwel: je 
moet het lef hebben om veranderingen in 
gang te zetten, maar deze ook op de juiste 
manier kunnen begeleiden. Een excellente 
leider verandert niet al te planmatig, maar 
doet dat vooral in actie. Hij stimuleert 
mensen op dagelijkse basis, participeert in 
de school en komt zelf ook in de klassen.”
“Belangrijk hierbij is dat je docenten ook 
zelf de ruimte geeft om verbeteringen aan 
te dragen. Het is een misvatting om te 
denken dat je alle neuzen dezelfde kant op 
moet krijgen. Doe je dat, dan kijk je enkel 
naar elkaars achterhoofd. De handjes 
moeten dezelfde kant op, zoals André 
Wierdsma, hoogleraar Organiseren & Co-
creëren dat zo doeltreffend zegt. Je moet 
juist die onafhankelijkheid in het denken 
houden. Je kunt een cultuur niet veran-
deren. Dat moeten mensen zelf doen. 
Planmatig veranderen is meestal gedoemd 
om te mislukken.”

RUIMTE GEVEN EN NEMEN
“Leerkrachten die ergens al langer meedraaien, zijn soms wat 
cynisch”, legt hij uit. “Ze hebben gedurende hun carrière al menig 
teleurstelling moeten incasseren. Vaak omdat ze zich niet ge-
hoord voelden. Dit komt hun motivatie niet ten goede. Leerkrach-
ten, ouders; ze kunnen roepen wat ze willen, het bestuur gaat 
toch haar eigen gang, is dan veelal de gedachte.”
“Een goede schoolleider trekt hen uit die slachtofferrol en geeft 
hen de ruimte zelf ook ideeën te spuien. Maar een leerkracht 
moet die ruimte dan ook nemen en mogelijke veranderingen 
onderbouwen met iets meer dan een ‘mijn intuïtie zegt’. Als je als 
leerkracht een goed verhaal hebt, en dat kan onderbouwen met 
data en wetenschappelijk onderzoek, kan niemand om je heen. 
Mijn ervaring is dat het bestuur en ook de Onderwijsinspectie het 
juist waarderen als je met een onderbouwd verhaal komt.”
Met zijn masterclass hoopt Snijders dan ook vooral het enthousiasme 
van de deelnemers aan te wakkeren. “Een schoolleider kan de 
basis leggen voor een fantastische school, desnoods tegen alle 
stromen in. Goed onderwijs voor elk kind en eruit halen wat er in 
zit. Dat is waar elke school naar moet streven. Zo was het in de 
tijd van Dewey, en zo is het feitelijk nog steeds.”  

Ilja Post

Foto: Gerrit Boer.
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uit een heel aantal recente onderzoeken 
dat de directe invloed van schoolleiders 
op die resultaten vrij gering is. School-
leiders hebben maar voor tussen de 2 en 
5 procent directe invloed op de onder-
wijsresultaten. Ze spelen echter wel 
een belangrijke rol als het gaat om het 
beschikbaar stellen van faciliteiten en het 
creëren van omstandigheden die een be-
langrijke bijdrage leveren aan het kunnen 
behalen van mooie onderwijsresultaten. 
Het gericht laten doorlopen, volgen en 
borgen van een goede kwaliteitscyclus 
neemt daarbij een belangrijke plaats in.

SPARREN
Een schoolleider vraagt zich voortdu-
rend af of hij de goede keuzes maakt en 
in welk tempo de keuze voor een voor-
genomen ontwikkeling moet verlopen. 
Krijgt de schoolleider de leraren mee in 
die ontwikkeling, is er voldoende draag-
vlak? Extra middelen inzetten op de ene 
ontwikkeling betekent dat er minder geld 
beschikbaar is voor die andere belang-
rijke zaak. Sparren over die onderwerpen 
kan de schoolleider met het bestuur of 
met de raad van toezicht, maar uiteinde-
lijk zal hij de zaken zelf verder moeten 
regelen met en binnen het team. Daar-
naast is hij verantwoordelijk voor de goe-
de communicatie erover met de ouders 
en moet hij zich horizontaal en verticaal 
verantwoorden over het gevoerde beleid. 
En zoals leraren zich permanent profes-
sioneel horen te ontwikkelen, wordt dat 
ook verwacht van schoolleiders. Zij horen 
daarin ook een voorbeeld te geven, het 
voorbeeld te zijn. De jaarlijkse themadag 
is voor schoolleiders een mooie gelegen-
heid om in gesprek te gaan met collega’s 
vanuit het hele land. Het is dan goed om 
te horen of collega’s van andere scholen 

reven is een bevlogen onderwijsman die kan putten uit 
een rijke en veelzijdige carrière binnen het onderwijs. 
Niet alleen binnen de sector, op de werkvloer, maar ook 

op het snijvlak van politiek en onderwijs. Luc Greven was van 
2008 tot 2014 wethouder van de gemeente Steenwijkerland met 
onderwijs in zijn portefeuille.
Dat het (onderwijskundig) leiderschap dit jaar het onderwerp 
is van de jaarlijkse themadag, is niet zondermeer verrassend. 
Kijkend naar de al jaren lopende discussie rondom de ontwik-
keling van het lerarenregister en het schoolleidersregister, past 
deze themadag naadloos binnen dat ontwikkelkader. We hebben 
het immers over kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging van 

het primaire proces. Actuele thema’s waarmee heel veel, zo niet 
alle, schoolorganisaties voortdurend te maken hebben. Kijkend 
naar de verslagen van schoolbezoeken op de website van de on-
derwijsinspectie, dan komen daarin die thema’s prominent aan 
de orde en constateert de inspectie dat veel schoolorganisaties 
daarin nog een ontwikkeling te maken hebben.

INVLOED
Als het gaat om de kwaliteit van het primaire proces (de lessen) 
en de daarmee verband houdende onderwijsresultaten, blijkt 

Leiderschap in de 
spotlights

Onder de titel ‘Leiderschap doet er toe!’ staat tijdens de jaarlijkse 
themadag van CNV Schoolleiders dit jaar de rol van de schoolleider 
binnen de eigen schoolorganisatie centraal. Luc Greven komt op  
3 november naar de Reehorst in Ede. Hij is de schrijver van ‘De negen 
principes van de excellente schoolleider’. zijn boek is de neerslag 
van een door hem gehouden onderzoek naar hoe schoolleiders 
functioneren in de dagelijkse onderwijspraktijk en hoe op basis 
van de analyse van die onderzoeksuitkomsten schoolleiders zich 
verder zouden kunnen ontwikkelen in de richting van excellent 
schoolleiderschap.

G

‘de themadag is voor schoolleiders 
een mooie gelegenheid om ervaringen 

uit te wisselen’
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‘jouw uitdaging’ binnen de eigen school-
organisatie herkennen. Schoolleiders 
kunnen tijdens de themadag gevoed en 
geïnspireerd worden door het onderling 
uitwisselen van ervaringen en ideeën en 
het luisteren naar bevlogen onderwijs-
experts, zoals Greven.

LEIDERSCHAPSDOMEINEN
Wat mogen de schoolleiders verwachten 
tijdens de themadag op 3 november 2016? 
In de ochtend verzorgt Luc Greven een in-
leiding op de door hem gehanteerde negen 
principes. Deze verdeelt hij in drie groe-
pen. Het gaat daarbij om attitude, strate-
gie en dagelijks handelen. Schoolleiders 
zouden zich volgens Greven op die drie 
leiderschapsdomeinen moeten richten en 
zich daarbinnen zelf verder ontwikkelen. 
Het doel is dat de schoolleider zorg draagt 
voor een veilige en goede schoolomgeving. 
Leerlingen en leraren kunnen dan vervol-
gens van die goede en veilige schoolom-
geving ten volle profiteren. Zij voelen zich 
goed, gewaardeerd en kunnen daardoor 
prima prestaties leveren.
Na de inleiding van Greven kunnen de 
deelnemers aan de themadag master-

classes volgen, waarbinnen de negen principes van de excellente 
schoolleider verder worden uitgediept. Het doel van de master-
classes is om de theorie over de door Greven gehanteerde principes 
te verbinden met de praktijk.

> Attitude: De excellente schoolleider straalt passie uit voor het 
onderwijs. Hij laat zien dat de leerlingen en de leraren belangrijk 
voor hem zijn (hij is natuurlijk ook zij). Hij gaat niet al te planmatig 
te werk, maar doet vooral. Actie. Hij handelt vanuit kansen, moge-
lijkheden, ook als het even niet zo goed gaat.
> Strategie: De excellente schoolleider heeft een richtinggevende 
visie en hij laat niet na daarover voortdurend te communiceren. 
Hij werkt nadrukkelijk aan teamvorming en stimuleert leraren 
zich permanent te ontwikkelen. Daarbij geven excellente school-
leiders ruimte en zeggenschap aan leraren.
> Dagelijks handelen: De excellente schoolleider maakt in acties 
zijn visie zichtbaar. Vanuit een professionele houding spreekt hij 
leraren aan op het door hen getoonde gedrag en bemoedigt ze. 
Aandacht brengt groei. Daarbij is de schoolleider er gewoon. Voor 
iedereen zichtbaar in de school en minder achter het bureau.

Werken aan de negen principes is een uitdaging voor alle lei-
dinggevenden binnen schoolorganisaties. Voor coördinatoren, 
teamleiders, adjunct-directeuren, directeuren en ook voor be-
stuurders. Laat u inspireren, inspireer zelf en neem deel aan deze 
interessante themadag op 3 november 2016.  

Fokke Rosier
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een moeilijke zaak. Vergeet nooit dat in 
een directeurenclub er altijd een mores 
van consensus is. Er kan zomaar iets in 
meerderheid besloten worden, dat ingaat 
tegen jouw visie. En dan? Ten derde is 
visie een flexibel gegeven. Onder invloed 
van interne en externe factoren kan een 
visie bijgesteld worden. Blijft onverlet dat 
je gepassioneerd moet zijn voor onder-
wijs. Hoe dan ook.

WIND zAAIEN… EN ER STAAN ALS HET 
STORMT
‘De excellente leider verandert niet al te 
planmatig, maar doet dat vooral in actie. 
Hij stimuleert mensen op dagelijkse 
basis, participeert in de school en komt 
zelf ook in de klassen.’ Het onderwijs 
heeft zich ontwikkeld tot planmatig 
werken. Directeuren die ‘het laten 
gebeuren’ zijn ten dode opgeschreven 
(niet letterlijk). Door de toenemende 
plandruk is het ‘niet-al-te-planmatig 
werken’ onder druk komen te staan. 

n dit artikel beschrijf ik mijn gedachten over de negen prin-
cipes. Niet bedoeld als wetenschappelijke onderbouwing, 
maar vanuit de praktijk geschreven. Bedoeld voor jullie als 

hulp bij het voorbereiden van de congresdag. Geenszins volledig 
en in alle bescheidenheid opgesteld. Wellicht herkent u wat of 
zet het u op een spoor. In de masterclasses wordt ingegaan op 
de problematiek. Dan blijft er nog een cruciale vraag onbeant-
woord: ‘Wat is een excellente schoolleider?’. Wellicht ook een 
vraag voor de voorbereiding. De negen principes zijn in te delen 
naar attitude, strategie en dagelijks handelen.

Attitude
PASSIE VOOR ONDERWIjS
‘Een excellente leider heeft passie voor onderwijs en dat werkt 
aanstekelijk.’ Dat is in principe zeker zo. Niet vergeten moet 
worden dat het team die visie dan ook wel moet delen. Jouw 
kleur passie voor onderwijs is niet genoeg. Je werkt in een 
team. Dat team moet je meekrijgen. Niet op basis van: ‘ik ben 
het wel ermee eens’, maar op basis van ‘hart en ziel’. Dat is 
nog best een dingetje. Hoe krijg je het team mee in je visie 
voor onderwijs? Daarnaast wordt een visie gekleurd, om niet 
te spreken van vervuild of verrijkt, door de visie die boven-
schoolse managementstructuren op je loslaten. Aanpassen is 
dan de gedragslijn, maar of het dan jouw visie blijft, dat is best 

Een opwarmertje 
voor het congres

In het boek ‘De negen principes van de excellente schoolleider’ beschrijft Luc Greven op een 
toegankelijke wijze de negen principes die hele goede schoolleiders toepassen. Onderzoek naar het 
handelen van schoolleiders in de praktijk van het primair onderwijs vormt hiervoor de basis. Direct-
redacteur Chris Lindhout gaat vanuit de praktijk in op deze principes.

I
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Het mag dan wel een principe zijn van 
de excellente leider, maar die moet 
dan wel die ruimte krijgen. Verstandige 
bovenschoolsen geven die ruimte. De tijd 
die een directeur doorbrengt met het op 
orde maken en houden van plannen, is 
duidelijk een valkuil. Wanneer heb je tijd 
voor bijvoorbeeld het klassenbezoek? 
En ook in het klassenbezoek zie je in 
het kader van kwaliteitsontwikkeling 
planmatige aanpakken. We geloven 
in plannen, maar is het niet beter te 
geloven in processen?

POSITIEVE GRONDHOUDING
‘Schoolleiders die excellent zijn, zien 
kansen, benutten die, houden de moed 
erin, bieden uitzicht, ook op momenten 
dat het niet goed gaat.’ Een waarheid als 
een koe. Blijft wel staan dat die kansen, 
dat uitzicht biedende perspectief door de 
schoolleider gedeeld moet worden. Wat 
de één als kans ziet (de directeur), ziet 
een ander (de leerkracht) als bedreiging. 
Voor de schoolleider dus de opdracht 
voortdurend zijn positieve grondhouding 
te toetsen. Te toetsen met de werke-
lijkheid van de werkvloer en de (on)
mogelijkheden die de werkvloer biedt. 
Hier geldt overigens ook de wet van de 
authenticiteit. De moed erin houden, 
omdat het moet, zal afgestraft worden. 
Door de positieve grond houden, houd je 
vanuit jezelf de moed erin en niet omdat 
het moet.

Strategie
VITALE VISIE
‘Goede schoolleiders hebben een visie, 
die delen ze met anderen en ze com-
municeren vaak erover. Die visie geeft 
richting aan de school en richt de aan-
dacht van de mensen binnen de school 
op de dingen die er toe doen.’ Zie ook de 
opmerkingen bij principe 1. Gevaar van 
het delen met anderen, bijvoorbeeld een 
directeurenkring of een werkgroep, is 
dat die anderen je school niet kennen. 
Hoe vitaal is dat? Het communiceren van 
de visie moet wel op zo’n manier plaats-
vinden, dat de ‘ander’ daarin meegeno-
men kan worden. Een visie die zoveel 
woorden bevat (hoezeer het de waarheid 

ook is), maar niet aansluit op het acceptatieniveau van bijvoor-
beeld een team, leidt eerder tot een dode visie dan een vitale 
visie. Goede communicatie is alles.

WERKEN AAN EEN TOPTEAM
‘Leraren worden niet opgeleid om teamlid te zijn. Het hoogst 
bereikbare als leraar is zelfstandig een klas runnen. Excellente 
leiders werken aan teamvorming, participeren daarin, zoeken 
de mensen op, ook in de klassen en zorgen ervoor dat leraren 
niet in isolement hun werk doen. Ze stimuleren om voortdurend 
in ontwikkeling te zijn.’ De werkelijkheid van de schoolwereld 

is weerbarstig. Hoe waar principe 5 ook is en hoe zegenrijk 
het goed werken aan een topteam is, het huidige onderwijs 
staat dat soms/vaak in de weg. Het werken aan teamvorming 
kent veel valkuilen. Nog steeds vind ik het ongelofelijk dat 
kennis over groepsprocessen niet in de basisopleiding van 
leerkrachten en directies zit. Voor je een team, een topteam, 
kunt vormen, moet je weet hebben van de vele invloeden die 
inspelen op een team. Nieuwe leerkrachten, oud tegenover 
jong, assertief tegenover teruggetrokken, machtsspelletjes, 
haantjesgedrag; zomaar een paar kreten die je in het oog moet 
houden bij teamvorming. Een cursus volgen hierover is zonder 
meer waardevol. De weg naar een topteam ligt bezaaid met 
obstakels, maar als je het bereikt, en daar moet je wel van 
uitgaan, heb je ook wat.

RUIMTE GEVEN
‘Een goede visie ontwikkelen geeft ruimte, inzetten op de 
teamontwikkeling geeft verandermoed en -kracht en als dat 
zichtbaar wordt, geven goede leiders vooral ruimte.’ Voluit mee 
eens. Zoals je zelf ruimte wilt hebben, willen je leerkrachten 
dat ook. Het evenwicht tussen ruimte geven en leiden is moei-
lijk. Je hebt daarbij je gevoel en intuïtie nodig. De een moet 
je meer aan de hand nemen en de ander moet je niet te veel 
ruimte geven. Teamontwikkeling is prima, maar de mobiliteit 
brengt je soms terug bij af als er twee of drie leerkrachten 
verkassen. Het maakt nogal uit of je jonkies of ervaren mensen 
binnen krijgt of ziet vertrekken. Ruimte geven is een zegen 
voor leerkrachten. De directeur moet bepalen of de hoeveel-
heid ruimte genoeg is om het doel te bereiken of dat het juist 
leidt tot solitair gedrag. Een mooie en boeiende klus. Trouwens 
welke ruimte krijg je zelf van je boven-naast-liggende leiding-
gevenden?

Dagelijks handelen
VISIE IN DAGELIjKS HANDELEN VERTALEN
‘Actie zonder visie is tijdsverspilling. Visie zonder actie wordt 

 ‘We geloven in plannen, maar is het 
niet beter te geloven in processen?’



dromen. Excellente schoolleiders hebben beiden in zich, ze 
kunnen een visie ontwikkelen, maar deze ook vertalen naar het 
gedrag.’
Daarop is weinig te zeggen. In het boek van Jacques Jacobs 
(oud-inspecteur) ‘Zacht voor kleuren, hard voor vlekken’ komt 
dit expliciet aan de orde. De directeuren die alleen maar mooi 
kunnen praten, prachtige protocollen kunnen schrijven en 
schitterende vergezichten kunnen schilderen en zij die altijd 
eerst doen en dan pas nadenken. Inderdaad een mix is het 
mooiste. Heeft u die mix?

STIMULEREN VAN PROFESSIONEEL HANDELEN
‘Aanspreken, ook bemoedigend. Je moet met elkaar in de 
school professioneel gedrag laten zien. Dit wordt sterk be-
vorderd door mensen op gedrag aan te spreken, maar ook te 
bemoedigen en te versterken daar waar het zichtbaar wordt. 
Wat je aandacht geeft, groeit.’
Dus ook als je aandacht geeft aan negatieve dingen, groeit dat. 
De directeur wordt steeds meer in de prestatiegerichte school 
de ‘bewaker’ van het proces. Daarmee is niets verkeerd, als 
het team dat ook maar zo ziet. Als het team de directeur ziet 
als een persoon die op de fouten let, gaat het mis. De trend 
van met een lijstje de klassen in bevordert de stimulerende rol 
van de directeur niet. Checklijstjes die afgevinkt worden bij een 
klassenbezoek, zijn leerkrachten een gruwel. Beter kan in het 

kader van een thema de groep bezocht 
worden. Die checklist neem je maar mee 
in je prefrontale cortex.

ER zIjN…
‘Als leider moet je er gewoon zijn. 
Minder achter het bureau en de 
computer. Meer in de school, de klas, de 
teamkamer. Present zijn.’
Daar is niets op tegen, maar als ik zie 
dat er bovenschoolse constructen zijn 
die de directeuren steeds meer boven-
schoolse opdrachten laten uitvoeren, die 
werkgroepen en kenniskringen creëren, 
geleid door een directeur, die directeu-
ren zo veel buitenschools werk geven, 
die de directeuren veel samen laten 
vergaderen en intervisiebijeenkomsten 
laten houden, dan zou ik willen roepen 
als je in zo’n situatie zit: ‘mijn eerste 
prioriteit is mijn school!’ Maar ja, je 
stem verheffen tegen hen die boven je 
geplaatst zijn…  

Chris Lindhout

CNV Connectief Academie voorziet  
MR en GMR van advies en biedt diverse 
trainingen op uw eigen locatie. Wilt u 
structurele ondersteuning? Ga dan  
het MR Partnerschap aan. 

CNV Connectief Academie is de nieuwe 
naam van CNV Onderwijs Academie. 
 Behalve de naam verandert er niets aan 
de dienstverlening zoals u die gewend 
bent van ons.
 

JOUW PARTNER IN HET ONDERWIJS

Lid van MR of GMR?

Kijk voor meer informatie over advies en Partnerschap op 
www.cnvonderwijs.nl/academie of bel 030 751 17 47.
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Reageer op deze  
column via  
harm.klifman@vbent.org.

We zeggen het bij B&T regelmatig tegen 
elkaar: ‘leren is leuk’. En dan zoeken we 
aantrekkelijke werkvormen die dit waar-
maken. Ik heb collega’s die dat heel goed 
kunnen. ‘Leren’ en ‘leren leren’ hebben 
in mijn herinnering nog niet eerder zo 
in de belangstelling gestaan als nu. Dit 
geldt trouwens ook voor de wat oudere 
notie ‘levenslang leren’, een notie die een 
jaar of dertig geleden al veel aandacht 

kreeg, met name in de Franse benaming 
éducation permanente. Leren, het verwer-
ven van competenties, jezelf ontwikkelen, 
open staan voor nieuwe dingen, elke dag 
beter, reflectie en zelfreflectie – het zijn 
even zoveel varianten van een antropolo-
gische constante – een niet te ontwijken 
menselijke opgave. Neemt niet weg dat ik 
vroeger toch vaak gedacht heb, dat je als 
mens op enig moment ‘af’ zou zijn: dat je 
weet hoe het leven in elkaar zit en dat je 
weet hoe je moet doen en niet moet doen. 
Niet dus. Het was een naïeve opvatting, 
dat zeker. Het bleek een illusie toen de 
waarheid tot me doordrong.
Ik denk dat het in diezelfde tijd was, dat 
ik een lijstje begon aan te leggen van 
belangrijke leermomenten uit het verle-
den. Ik kwam niet zo ver als de Romeinse 
keizer en filosoof Marcus Aurelius die zijn 
persoonlijke notities opent met negen pa-
gina’s namen van ‘personen’ (afsluitend 
noemt hij de goden) van wie hij het nodige 
opstak. Wat mijzelf betreft; opmerkelijk 
genoeg waren die leermomenten zelden 
situaties van – zoals dat tegenwoordig 
vaak genoemd wordt – formeel leren, 
zoals op school of op de universiteit. Het 
waren veel vaker informele situaties 
die goed zijn te labelen als ‘toen viel het 

kwartje’, ‘o, zit dat zo?’ Niet gearrangeerde, maar ook niet louter 
toevallige leersituaties: het ging om momenten dat een ervaring van 
een ander exact een doorgang creëerde voor mij in de situatie van 
een impasse.
Maar er waren ook situaties die ik me herinner als confronterend, 
zelfs pijnlijk. Situaties die erin hakken. Het zijn die laatste situaties 
die ik zou willen omschrijven als ‘leren van het leven’. Anders dan 
bij het verwerven van competenties is ‘leren van het leven’ niet leuk, 
maar een pijnlijk gebeuren met onomkeerbare gevolgen. Hoe ga je 
daarmee om?

Onlangs sprak ik Philip Messak, directeur van het vmbo van 
CSG Vincent van Gogh in Assen. Philip heeft een rijk verleden, onder 
meer als beroepsmilitair. Als leidinggevende was hij erbij toen  
Nederlandse troepen de internationale opdracht in de enclave  
Srebrenica niet konden uitvoeren en bij terugkomst en nog lang 
daarna, daarop met veel onbegrip werden aangekeken. Ook zelf 
keek Philip de dood tweemaal in de ogen. Zijn ervaringen zijn vorig 
jaar opgeschreven door Kees Opmeer in het boek ‘Een man met een 
missie’. Het is het aangrijpende verhaal van een opdracht die tegen 
de wil van de Nederlandse troepen en in volkomen onmacht als 
gevolg van het ontbreken van internationale luchtsteun, een zwarte 
pagina in onze nationale geschiedenis is geworden. Met trauma-
tische herinneringen voor velen. Philip heeft op zijn eigen wijze 
geleerd van deze diep ingrijpende ervaringen. Hij heeft daaruit ‘les-
sen voor het leven’ getrokken die hem nu helpen om jonge mensen 
te begeleiden op weg naar volwassenheid. Praten met Philip is een 
ontmoeting met ‘levend leiderschap’.
In ‘Man met een missie’ wisselen hoofdstukken over de missie van 
Dutchbat elkaar af met hoofdstukken waarin Philip Messak een 
potentiële schoolverlater uitdaagt om te geloven in zichzelf. Zo is 
een boek ontstaan dat ook voor leerlingen niet alleen informatief is, 
maar hun bovendien een inspirerende spiegel voorhoudt.
Philip is bereid zijn ervaringen te delen en zijn ‘lessen in leider-
schap’ ter beschikking te stellen van anderen. B&T geeft hem graag 
de gelegenheid om dat te doen op 11 oktober 2016 op de dag van de 
middenmanager, Helden in het midden. In de setting van College 
Tour verwachten wij een indrukwekkende en inspirerende ‘oefening 
in leiderschap’.

Harm Klifman

Loopt leren van het leven langs leuk?
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vraag & antwoord

De excellente schoolleider is een 
goede werkgever

is dat onvermijdelijk, maar vaak had dat 
voorkomen kunnen worden als er anders 
was gehandeld.

GESPREKKENCyCLUS
Het begint met signaleren en communi-
ceren. De directeur die zijn team kent zal 
snel in de gaten hebben dat er iets aan de 
hand is. Het is belangrijk dat meteen te 
bespreken. Dat hoeft in eerste instan-
tie niet in een formeel gesprek uit de 
gesprekkencyclus. Een informeel praatje 
is vaak een betere manier om erachter te 
komen wat er aan de hand is. Door zo’n 
collega meteen uit te nodigen voor een 
functioneringsgesprek, loop je de kans 
dat de werknemer niet het achterste van 
zijn tong laat zien. Het komt immers in 
het personeelsdossier. Lost zo’n infor-
meel praatje de zaak niet op, dan is de 
volgende stap wel een formeel gesprek. 
Als het conflict escaleert en uiteindelijk 
leidt tot een rechtspositionele maatre-

Communicatie is het kernbegrip waar het 
in deze zaken om draait. Maar al te vaak 
wordt in gesprekken die voortvloeien uit 
een conflict opgemerkt dat beide partijen 
eigenlijk niet verrast zijn dat het zover is 
gekomen. Als ze terugkijken, kunnen ze 
allerlei gebeurtenissen opnoemen die al 
de voortekenen waren van een sluime-
rend conflict. Maar even zo vaak hebben 

beide partijen elkaar er niet op aange-
sproken. Meestal vanuit het idee ‘dat 
het zo’n vaart niet zal lopen’ of ‘dat het 
allemaal wel meevalt’. Misschien is dat 
op die momenten ook nog wel zo. Maar 
de praktijk leert dat een conflict dat niet 
in de kiem wordt aangepakt, uiteindelijk 
vaak escaleert en alleen nog maar kan 
worden opgelost door een ontslag. Soms 

Natuurlijk hebben we op de afdeling individuele belangenbehartiging 
eigenlijk een vertekend beeld van de manier waarop mensen in het 
onderwijs met elkaar omgaan. In de vele situaties waarin dat goed 
gaat, delen leden dat niet met ons. Dat wordt natuurlijk anders als 
het fout gaat. Bijna dagelijks melden zich mensen met een (arbeids)
conflict. Ieder conflict heeft zijn eigen verhaal, maar vaak zit er 
eenzelfde patroon in. Dat patroon heeft ook te maken met de manier 
waarop de werknemer en leidinggevende met elkaar omgaan, of juist 
niet met elkaar omgaan. De excellente schoolleider kan een conflict 
niet altijd voorkomen, maar wel tijdig signaleren dat een conflict 
sluimert en door goed leiderschap proberen te voorkomen dat het 
daadwerkelijk fout gaat.
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het conflict belangrijker dan de vraag 
waarom hij het niet zelf kan oplossen. 
Ook voor mediation geldt dat de kans van 
slagen groter is naarmate er eerder mee 
gestart wordt.

ExTERN ONDERzOEK
Als het functioneren van een leerkracht 
ter discussie staat, wordt vaak een 
extern onderzoek toegepast. Uit dat 
onderzoek moet blijken of er inderdaad 
sprake is van onvoldoende functioneren. 
Ook hier geldt dat een voorgenomen 
rechtspositionele maatregel niet alleen 
kan worden gebaseerd op de uitkomsten 
van zo’n onderzoek. Er zal een gedegen 

dossier moeten zijn, dat rechtvaardigt 
dat er een extern onderzoek plaatsvindt. 
Veel besturen werken bij externe onder-
zoeken met een vast bureau. Als dat zo 
is, dan is daarvoor instemming of advies 
van de P(G)MR vereist. Er is dan sprake 
van een duurzame samenwerking met 
een externe instantie.
Daarnaast kan het erg belangrijk zijn dat 
het bureau dat het onderzoek uitvoert, 
samen wordt gekozen met degene wiens 
functioneren wordt onderzocht. Voor zo 
iemand staat veel op het spel en het is 
dan ook belangrijk dat hij vertrouwen 
heeft in de onderzoeker. Datzelfde geldt 
voor de onderzoeksopdracht. Deze moet 
zo concreet mogelijk worden geformu-
leerd, zodat beide partijen precies weten 
wat het bureau gaat onderzoeken. Daar-
naast moet duidelijk zijn op welke ma-
nier het onderzoek plaatsvindt (gesprek-
ken, lesobservaties, video-opnames van 
lessen, gesprekken met collega’s, etc.). De 

uitkomsten van een onderzoek moeten 
altijd eerst worden besproken met de 
werknemer die het onderzoek heeft 
ondergaan. Vervolgens is het verstandig 
deze werknemer zijn opvatting over de 
uitkomsten van het onderzoek te laten 
uitspreken. Pas daarna is het moment 
aangebroken om een besluit te nemen 
over de gevolgen. De excellente school-
leider deelt dat besluit altijd monde-
ling mee. Zelfs het tijdstip waarop dat 
gebeurt, is van belang. Zo is het niet 
verstandig om een besluit op basis van 
een onderzoeksrapport dat twee weken 
voor de zomervakantie klaar is, over de 
zomervakantie heen te tillen. Dat klinkt 

logisch, maar de praktijk wijst helaas uit 
dat dit soort zaken regelmatig gebeuren.

zORGVULDIG
Een zorgvuldige werkwijze wil niet zeg-
gen dat ieder probleem wordt opgelost. 
Soms is een maatregel onvermijdelijk. 
Dat kan variëren van een officiële waar-
schuwing, een berisping, een overplaat-
sing tot uiteindelijk een ontslag. Al deze 
maatregelen zijn zeer ingrijpend voor wie 
het overkomt. Daarom is het niet alleen 
erg belangrijk dat de schoolleider de 
juiste weg te bewandelt, voordat hij een 
besluit neemt over een rechtspositionele 
maatregel, het is zeker ook belangrijk 
dat hij goed kan uitleggen waarom hij 
uiteindelijk tot dat besluit is gekomen. 
Door op deze manier te handelen, toont 
de excellente schoolleider aan dat hij ook 
een goede werkgever is. 

Jan Damen, CNV Onderwijs

gel, dan moet er een dossier zijn die dat 
rechtvaardigt. Het komt in deze zaken 
helaas zelden voor dat er een gedegen 
dossier is, waaruit blijkt dat er de nodige 
activiteiten zijn geweest om te voorko-
men dat een conflict uiteindelijk leidt tot 
een rechtspositionele maatregel. Dat 
lijkt in het voordeel te werken van de 
werknemer. Juridisch is dat misschien 
ook wel zo, maar het lost het probleem 
niet op.
Het is dus van belang de gesprekken-
cyclus niet alleen op papier te regelen, 
maar vooral ook in de praktijk uit te voe-
ren. Het kost veel tijd aan voorbereiding, 
uitvoering, verslaglegging en toezicht op 
de uitvoering van de gemaakte afspra-
ken, maar het is voor het functioneren 
van de werknemers erg belangrijk. Een 
team dat weet dat het functioneren op 
een integere manier wordt gevolgd en 
beoordeeld, zal daardoor beter functio-
neren.

MEDIATION
Natuurlijk is dit geen garantie dat het 
nooit tot een conflict komt. Het komt 
regelmatig voor dat een werknemer en 
een leidinggevende er samen niet uit 
komen en gesprekken niet tot een oplos-
sing leiden. In zo’n situatie gaat het vaak 
om vertrouwen (of wantrouwen). Als er 
geen wederzijds vertrouwen in elkaars 
goede bedoelingen is bij de oplossing 
van een conflict, dan leiden gesprekken 
zelden tot een oplossing. In dat geval kan 
mediation geprobeerd worden. De medi-
ator probeert via gesprekken te achter-
halen wat partijen verdeelt. Door eerst 
afzonderlijk met beide partijen te praten, 
onderzoekt hij de mogelijkheid om in een 
gezamenlijk gesprek tot een oplossing 
te komen. De praktijk wijst uit dat juist 
schoolleiders niet staan te springen om 
mediation in te schakelen. Blijkbaar zien 
ze het als een zwaktebod: door inschake-
ling van mediation erkent de schoolleider 
dat hij niet in staat is het probleem op te 
lossen. Maar een excellente schoolleider 
vindt het belang van een oplossing van 

‘de excellente schoolleider kan een 
conflict niet altijd voorkomen, maar 
wel tijdig signaleren’
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boeken

CNV Schoolleiders mag een exemplaar van 
weggeven van ‘Kansrijke medezeggenschap’ 
van Hans van Dinteren, uit de serie ‘Leiding- 
geven in de Onderwijspraktijk’. Als je voortdu-
rend bezig moet zijn met continuïteit van de 
organisatie en financiële gevolgen van be-
sluiten, hou je dan nog tijd over om je druk te 
maken over de essentie van het onderwijs: het 
leren van de leerlingen? In een school werken 
schoolleiding, personeel, ouders en leerlingen 
samen aan goed onderwijs. De medezeggen-
schapsraad is een van de concrete plaatsen 
waar dit gebeurt. Als de belanghebbenden 
daarin gezamenlijk werken aan de totstandko-
ming van beleid, dan zijn ze er samen verant-
woordelijk voor en ontstaat draagvlak voor 
beslissingen. Hoe kun je medezeggenschap in 
de vorm van meedenken en mee-ontwikkelen 
samen vormgeven? Hoe verbeter je onderwijs 
door gebruik te maken van de verschillen in 
belangen, in opvatting en in talenten?

Mail voor 1 oktober 2016 uw naam, adres en lid-
maatschapsnummer naar info@cnvs.nl plus de 
titel van het boek en maak kans op een gratis 
exemplaar. 

KANSRIjKE MEDEzEGGENSCHAP
Hans van Dinteren
ISBN: 9789491806773
Uitgeverij Pica
€ 32,50

Tegenwoordig is het verkrijgen van waarde-
vol beeldmateriaal redelijk eenvoudig; een 
opname is in een handomdraai gemaakt, 
bekeken en doorgestuurd. Dit gemak opent 
een wereld van nieuwe mogelijkheden voor 
iedereen die werkt in het onderwijs. Dit boek 
beschrijft methoden om beeldcoaching toe te 
passen in de dagelijkse praktijk.
Goed onderwijs is een samenspel van ver-
schillende factoren en handelingen die voor 
leraren vaak onbewust zijn. Door gerichte 
beeldopnames te maken en deze op de juiste 
manier te bestuderen, krijg je inzicht in het 
samenspel tussen leraar en groep. Je ervaart 
bijvoorbeeld welk effect lichaamshouding, 
mimiek en gedrag van de leraar kunnen heb-
ben én hoe je dit gedrag kunt bijsturen.
Dit boek is in eerste instantie gericht op 
onderwijsbegeleiders, maar kan ook andere 
professionals – onder wie (aankomende) 
leraren – ondersteunen bij intervisie en col-
legiale consultatie, teamontwikkeling, zelf-
reflectie en het begeleiden van leerlingen.

DE LERAAR IN BEELD
Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs
Marijke Bouwhuis
ISBN: 9789491806940
Uitgeverij Pica
€ 19,95

In de onderwijswereld komt er steeds 
meer aandacht voor urban education: 
onderwijs en opvoeding in een stedelijke 
context. Werken in de stad vraagt om 
specifieke onderwijs- en opvoedings-
vaardigheden. Leraren en pedagogen 
in opleiding moeten niet alleen startbe-
kwaam, maar ook stadsbekwaam worden 
opgeleid. Het boek vertaalt inleidende en 
verdiepende theorie naar praktijkgerichte 
situaties in een Nederlandse context. Dit 
middels een samenspel van onderwijs-
kundige en sociologische inzichten in 
opvoeding en onderwijs. 
In het eerste deel typeren verschillende 
auteurs, met eigen praktijkervaringen, 
het begrip ‘onderwijs en opvoeding in de 
grote stad’. Het tweede deel gaat in op de 
rol van de pedagogische professional en 
omschrijft beroepscontexten, kennis, at-
titudes en vaardigheden. Samenwerking 
in de stedelijke praktijk, met kinderen, 
ouders, collega’s en andere organisaties, 
komen in het derde deel aan bod.

ONDERWIjS EN OPVOEDING IN EEN 
STEDELIjKE CONTExT
Van startbekwaam naar stadsbekwaam
Ruben Fukkink, Ron Oostdam
ISBN: 9789046905296
Uitgeverij Coutinho
€ 29,50

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

zomerslaap

In de levenscyclus van een directeur is 
de opstart van het nieuwe schooljaar 
een evenement op zich. Het plannen, 
organiseren, opstellen, uitschrijven, 
implementeren, verwelkomen en breed 
glimlachen kent geen einde in die eerste 
dagen na een welverdiende zomer, 
waarin wij vooral lichamelijk werk 
verrichten (in de verwaarloosde tuin, 
caravan, schuur of in het buitenhuis 
of vakantiehuis) om onze geest voor 
het nieuwe schooljaar weer fris en 
rein te hebben. Fris en rein om als 
een haantje of hoentje (de voorste) 
de school weer up and running te 
krijgen na een zomerslaap.
Bij de eerste uren van het nieuwe 
jaar horen de momenten van eenzaam-
heid, waarin wij als eerste de deur na 
een aantal weken weer openen, kijken of 
de muizenvallen leeg zijn en of er water 
in de doorloop van het koffiezetapparaat 
aanwezig is. Allemaal ietwat onwennig 
na een periode van lange leegte en ver-
ontrustende stilte. In stilte zonder mails, 
zonder berichten, zonder WhatsApp, 
zonder normjaartaakformulieren en 
dergelijke, functioneren wij eigenlijk 
niet of niet optimaal. De feedback van 
geliefden, vrienden en familieleden is 
eensluidend en duidelijk: vakantie is niet 
goed voor de(ze) directeur.
Hoe anders is het als we los mogen, 
als het moment van begin met rasse 
schreden dichterbij komt. Dan huppelen 
we door het veld als konijntjes achter 

worteltjes aan, zijn we scherp en alert, 
hebben we humor en lijken we alle 
leegte van de zomerslaap achter ons te 

hebben gelaten. Met de nodige trots zoe-
ken we onze beste kloffie, poetsen onze 
tanden extra schoon, hebben oog voor 
details (die andere niet zien), bereiden in 
de spiegel de opening van het schooljaar 
voor en gaan voor de volle 100 procent 
voor het nieuwe jaar.
Het nieuwe jaar vraagt onze volledige 
aandacht, zoals alle voorgaande 

jaren dat ook deden en de jaren in de 
toekomst dat ook zullen doen. Mooi 
vak dat van schoolleider, elk jaar weer 
nieuwe kansen om het anders of niet 
anders te doen dan het jaar ervoor. 
Sommige schoolleiders worden een 
beetje moe ervan en worden naar 

verloop van tijd een beetje knorrig van 
het leven in een cyclus. Gelukkig 

zijn deze schoolleiders meer 
uitzondering dan regel, de meeste 
schoolleiders die ik persoonlijk 
ken staan te trappelen van 
ongeduld om weer te mogen 
beginnen. Ik ben in ieder geval 
dolblij dat ik weer mag beginnen, 
dat er weer beweging komt in 

het gebouw dat de afgelopen weken 
doods en verlaten erbij heeft gestaan, 
dat er leerlingen door de gangen 
rennen, dat docenten achter ze 
aan rennen, en dat ik tenslotte ook 
onderdeel ervan mag uitmaken. Ik 
ontwaak uit mijn zomerslaap als een 

beer uit zijn winterslaap, hongerig naar 
wat er gaat komen, vertrouwen hebbend 
in wat er gaat komen.
Ik wens u allen een fantastisch school-
jaar toe en hoop jullie in november bij 
ons jaarlijks evenement persoonlijk de 
hand te mogen schudden. Ik ben gemak-
kelijk te herkennen, ik ben diegene die 
links of rechts van u zit, loopt, praat en/
of beweegt en vol liefde over het vak in 
al zijn facetten aan het stralen en com-
municeren is.
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Excellente schoolleiders 
en ouders
Het boek van Luc Greven ‘De negen principes van de excellente schoolleider’ staat centraal op de 
themadag van CNV Schoolleiders op 3 november in Ede. Greven brengt nieuwe stijlen van leiderschap 
onder de aandacht, die ruimte bieden aan de (ontwikkeling van de) professionaliteit van de leerkracht. 
De schoolleider heeft als opdracht om vooral een voorbeeld te zijn dat het team enthousiasmeert en 
begeestert, vanuit de wetenschap dat voorbeeldgedrag vele malen meer effect sorteert, dan het op 
papier zetten van een mooie missie en visie. zó ontstaat een school met een excellent, bevlogen en 
deskundig team.

“je krijgt de pret en de prut”, zo verwoordde een 
adjunct-directeur het ooit kernachtig toen we 
in gesprek waren over de vele zaken, waarmee 

scholen te maken hebben als het over de relatie met ouders 
gaat. Deze directeur doelde op het feit dat ouders altijd hun 
‘eigen verhaal’ de school inbrengen, dat er soms één is van 
succes en geluk, maar ook regelmatig één van zorgen, verdriet 
en spanningen. Daarnaast worden scholen geconfronteerd 
met hele verschillende attitudes van ouders. Waar de ene 
ouder betrokken en voorkomend is, is de ander zwijgzaam en 
terughoudend. Of juist assertief en veeleisend. Het vraagt van 
onderwijsprofessionals om zich hiertoe te kunnen verhouden 
en dat is niet altijd eenvoudig. Maar juist omdat de relatie met 
ouders zo belangrijk is, verdient het alle aandacht.

MILDHEID EN COMPASSIE
Bij een excellente schoolcultuur hoort volgens Greven dat er 
onder professionals sprake is van een positieve grondhouding 
(blz. 12) en van mildheid tegenover jezelf en de ander (blz. 48). 
‘Elkaar aanspreken moet…..maar met compassie’ (blz. 139) , 
is zijn credo, dat ik versta als een pleidooi voor een bepaalde 
levens- en beroepshouding, die uiteindelijk ook waarneembaar 
is in de relatie met ouders.
Die houding van mildheid en compassie ontwikkelt geen mens 
echter zó maar, is mijn ervaring. Het vraagt, zeker in onze 
samenleving die gekenmerkt wordt door polarisatie en snelle 
oordelen (over de ander en over onszelf), om kennis en wijs-
heid en om (zelf-)reflectie en de juiste vaardigheden. Daar 
moeten we onszelf blijvend in trainen. Dat zou al in de oplei-
dingen mogen beginnen. Schoolteams kunnen in dit opzicht 
baat hebben bij ‘Verbindende Communicatie’ van Marshall 
Rosenberg, tijdens zijn leven actief als mediator en internatio-
naal vredeswerker in vele conflictgebieden. Zijn methode biedt 
inzicht in menselijk gedrag, maar ook heldere handvatten om 
daadwerkelijk contact te maken met de ander (hier: de ouder) 

en daarin tegelijkertijd jezelf niet te 
verliezen.

COLLEGIALE CONSULTATIE
Terecht pleit Greven voor de invoering 
van collegiale consultatie in het onder-
wijs (blz. 99), zodat professionals van 
elkaar kunnen leren en al ‘co-creërend’ 
(blz. 124) tot vernieuwing en verbetering 
kunnen komen. Er is mijns inziens nog 
iets dat pleit voor collegiale consultatie 
bezien in het licht van de relatie met 
ouders. Zoals eerder aangegeven, krijgen 
schoolprofessionals te maken met ‘de 
pret en de prut’ als het ouders betreft. 
Zij leven mee met de mooie momenten 
die in gezinnen plaats hebben, maar ook 
met de zorgen die er bestaan. Armoede, 
ziekte, echtscheiding, overlijden, versla-
ving, depressie, een vlucht uit eigen land; 
alles komt de school binnen. En al is het 
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leer-
krachten hulpverleners worden, zij zijn 
wel vaak degenen die – naast de officiële 
zorgverleners – deze verhalen horen en 
de gevolgen ervan bij kinderen en hun 
ouders zien. Dat heeft impact.
Mijn ervaring is dat leerkrachten vaak 
praktische mensen zijn die van aan- en 
doorpakken houden; een eigenschap 
die goed van pas komt in de dynamische 
schoolomgeving. Maar af en toe even stil-
staan bij dat wat op jouw pad komt en wat 
dat dagelijks van je vraagt en met je doet, 
is – gelet op het bovenstaande – geen 



27juli 2016

overbodige luxe.
Psychologen die te maken kregen met 
hulpverleners die langdurig geconfron-
teerd werden met de zorgen van anderen, 
constateerden dat zij gevoelig worden 
voor een burn-out. De spiegelneuronen 
in ons brein maken dat wij het leed van 
anderen als ons eigen leed kunnen gaan 
ervaren. Soms leidt dat tot ‘afsluiting’ 
vanuit zelfbescherming. Dat is begrij-
pelijk, maar tevens een houding die een 
excellent team niet dient. Intercollegiale 
ondersteuning binnen scholen, waarin ook 

deze ervaringen gedeeld en verwerkt kunnen worden, is daarom 
van belang. Het vergroot de weerbaarheid en veerkracht. Ook 
schoolprofessionals verdienen zo’n ondersteunend collegiaal 
netwerk, zodat zij hun waardevolle rol kunnen (blijven) spelen in 
het leven van kinderen en hun ouders.

PARTNERSCHAP MET OUDERS
En dan is er in dit boek natuurlijk aandacht voor dat grote poten-
tieel dat ouders eveneens vertegenwoordigen. Ook daar hebben 
de excellente schoolleider en zijn team oog voor. De school wordt 
immers beschouwd als een ‘pedagogische gemeenschap, een 
civil society, waarin al het beschikbare sociale kapitaal ingezet 
wordt voor de groei en ontwikkeling van de kinderen’ (blz. 60).
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GEMEENSCHAP VORMEN
Bij de uitdrukkelijke uitnodiging aan ouders om ook zelf een 
aandeel in de school(organisatie) te leveren, actief mee te hel-
pen ‘bouwen’ en zo partner te zijn binnen de excellente school, 
sluit ik me van harte aan. Op die manier wordt inderdaad het 
‘uit de economische sector geleende denken doorbroken van 
ouders als klanten’ (blz. 60). Greven onderschrijft dan ook 
de insteek van een schoolleider die ‘al aan de poort toetst of 
ouders bereid zijn om een rol te vervullen’ (blz. 60).
Terecht pleit hij ook voor het intensiever betrekken van ouders 
bij de visie van de school, dan alleen via de formele kanalen 
(MR), zonder aan de waarde van dit orgaan iets af te doen. 
Maar het gaat hier maar om een beperkte betrokkenheid, 
waarbij bovendien slechts een klein deel van de ouders direct 
betrokken is. Als gevaar van te veel nadruk op het formele 
aspect van de school/ouders-relatie zie ik dat het de warme 
betrokkenheid bij elkaar en bij de gemeenschap die je samen 
vormt in de weg kan gaan staan. Investeren in de onderlinge 
relaties loont in dit opzicht; ‘bekend maakt veelal bemind’. Za-
ken als huisbezoek, maar ook een ‘positief nieuws-telefoontje’ 
over hun kind(eren) maken de band tussen ouders en school 
hechter. Zo ontstaat persoonlijke loyaliteit van waaruit mensen 

zich sneller voor een gemeenschappelijke zaak gaan inzetten.
Gelukkig zien we, zeker in het primair onderwijs, al mooie 
vormen van partnerschap tussen school en ouders. Zo zijn 
zij soms direct betrokken bij de invulling van de identiteit 
van de school, bij pedagogische keuzes, bij de relatie met de 
buurt of wijk, of ondersteunen zij de school vanuit hun speci-
fieke expertise of talenten. Het verhaal van Greven ademt het 
verlangen naar elan uit, naar sprankeling, naar vernieuwing, 
naar bezieling binnen scholen. Hoe mooi zou het zijn als in de 
toekomst meer en meer ouders daardoor ook ‘aangeraakt’ 
worden en zich door scholen uitgenodigd voelen om hun eigen 
unieke aandeel te leveren? Dat kan in de vorm van koekjes 
bakken, helpen opruimen, een excursie naar je eigen be-
drijf organiseren, iets over jouw levensverhaal vertellen, een 
kunstproject helpen realiseren of de school adviseren inzake 
een financiële kwestie. Ook op drukbezette ouders, die maar 
incidenteel inzetbaar zijn, kan op die manier een beroep wor-
den gedaan om het onderwijs te verrijken. Het is vooral deze 
welkome perspectiefwisseling (van klant naar partner) die de 
excellente school kan aanbrengen.

HOGE VERWACHTINGEN
En tot slot: ouders koesteren hoge 
verwachtingen van een excellente school 
(blz.14). Dat mag, zoals ouders van elke 
school een hoge verwachting mogen 
hebben. Nogal wat ouders zijn helaas 
in de ban geraakt van het rendement-
denken, waarbinnen prestaties, hoge 
cijfers en een schooladvies op het 
hoogste niveau de toegangspoort lijken 
te vormen tot de gedroomde glansrijke 
carrière, goedgevulde beurs en dus 
(!) het optimale levensgeluk van hun 
kind(eren). Het gevaar dreigt dat ouders 
een excellente school vooral beschou-
wen als dienend aan dit droombeeld. De 
excellente school kan met ouders delen 
dat, naast het grote belang van kennis 
vergaren en je talenten ontwikkelen, 
ook andere zaken van belang zijn in het 
leven van jonge opgroeiende mensen. 
Leren nadenken over jezelf en je leren 
verhouden tot de mensen en de wereld 
om je heen; ook daarover gaat excellent 
onderwijs.
Interessant in dit verband is het boek ‘De 
flow van het geluk’ van Emma Seppälä, 
wetenschappelijk directeur van het Cen-
ter for Compassion and Altruism van de 
gerenommeerde Stanford University.
Zij laat, aan de hand van vele onder-
zoeken op dit gebied, zien dat succes 
geen voorwaarde is voor (levens)geluk, 
maar (levens)geluk veel eerder een 
voorwaarde voor succes. Haar betoog 
onderstreept het grote belang van 
persoonsvorming en socialisatie in het 
onderwijs.
Dit type inzichten vormt boeiend en 
belangrijk materiaal voor het gesprek 
tussen opvoeders, in dit geval de school 
en de ouders, dat misschien toch nog te 
weinig gevoerd wordt. Al merken we in 
contacten met schoolleiders beslist wel 
hoeveel waarde zij hieraan hechten. Een 
excellente school mag hiervoor uitdruk-
kelijk tijd maken.  

Monica Neomagus
Adviseur ouderbetrokkenheid Verus
mneomagus@verus.nl

‘hoe mooi zou het zijn als meer  
ouders zich door scholen uitgenodigd 
voelen om hun eigen unieke aandeel 
te leveren?’



Drie posities van 
een schoolleider
Normaal gesproken ga ik in de eerste 
week van het schooljaar, nadat ik de 
ouders en leerlingen heb begroet, even 
langs de scholen in ons dorp om een 
praatje met de collega-directeuren te 
maken en te vragen hoe de vakantie is 
geweest. Dit jaar is mijn buurman mij 
voor. Hij vertelt me hoe leuk het is dat ik 
dat ieder jaar doe, maar hij heeft ook een 
reden voor zijn bezoek. Deze zomer heeft 
zijn school last gehad van vandalisme. 
Er is ingebroken. Er is niets weg, maar 
wel veel kapot gemaakt. Hij wil weten of 
er ook vandalisme was op mijn school. 

Maar ik kan hem vertellen dat een paar 
kapotte bierflesjes op het plein het enige 
ongemak is deze zomer.
Terwijl ik koffie maak voor mijn buurman 
komt de directrice van een school uit 
een andere wijk langs. Ze vertelt me dat 
ze het vorig jaar zo leuk vond dat ik in 
de eerste week langskwam. Ik vraag of 
ze ook last van vandalisme heeft gehad 
deze zomer. Ze antwoordt ontkennend. 
Na de begroeting met mijn buurman laat 

ze weten dat ze ook niet zomaar langs is 
gekomen. In de vakantie heeft ze gelezen 
over een themadag voor schoolleiders. 
Ze wil daar graag heen, maar niet alleen. 
Als ik vraag wat het thema is, vertelt ze 
dat het gaat over de negen principes van 
de excellente schoolleider. “Wat moet 
ik daar dan”, grap ik. Mijn buurman zegt 
dat hij alleen de drie posities van een 
goed schoolleider kent. Ik denk dat hij 
een grap over ballet gaat maken, omdat 
ik weet dat zijn dochter op ballet zit en 
ik heb daarbij het begrip ‘posities’ wel va-
ker gehoord. Maar hij is serieus en licht 

ze toe. “De eerste positie is ‘hier sta ik’.”
Toch ballet, denk ik.
“Wanneer je start als directeur,” legt hij 
uit, “dan moet je je even laten gelden. 
Rug recht en laten zien dat je er bent. 
De tweede positie is ‘buigen’. Je stelt je 
behulpzaam op met het idee ‘dit doen we 
samen’. De derde positie is ‘achterover 
leunen’. Je neemt even afstand en over-
ziet de situatie. Soms moet je wisselen 
van positie. Het helpt mij altijd staande te 

houden in de drukke gevarieerde wereld, 
waarin ik me als directeur beweeg.”
Ik vind het een leuk verhaal en ken het 
niet. Ook mijn collega is verrast en zegt 
dat er naast die drie posities dus blijk-
baar ook negen principes zijn om als 
goed directeur te functioneren. Zij wil wel 
graag weten hoe zij stappen kan zetten 
richting excellentie. Mijn buurman vraagt 
of haar resultaten op de eindtoets dan 
zo goed zijn. Daarop antwoordt zij dat de 
resultaten niet slecht zijn, maar dat het 
volgens de uitnodiging het er juist om 
gaat de waarde van een goede school-
leider tot zijn recht te laten komen. En ze 
vraagt of wij mee willen.
Mijn buurman zegt dat zij de eerste 
positie juist ingenomen heeft en met 
deze vraag de tweede positie inneemt. 
Lachend leunt ze achterover om even af-
stand te nemen en te zien of wij toehap-
pen. Ik snap haar beweging en zeg zon-
der aarzelen mee te gaan. Daarna pakt 
mijn buurman zijn agenda. Hij neemt 
de eerste positie in, vraagt wanneer 
het is en zegt dat hij een volle agenda 
heeft. “Daar staat hij,” zegt mijn collega 
lachend, “let op, hij buigt zo.”

Dirk van Boven

‘de waarde van een goede schoolleider 
tot zijn recht te laten komen’

column
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Van de smartphone tot de zelfscanner in de supermarkt 
en van het verkeer tot de landbouw en de apparatuur in 
het ziekenhuis: alles hangt van techniek aan elkaar. De 
vraag naar goed opgeleide technici neemt alleen maar 
toe. Alle hens aan dek dus om zo veel mogelijk jongeren 
te winnen voor een toekomst in een technische richting. 
TechniekTalent.nu geeft hier een flinke impuls aan. En 
zet zich in om samen met scholen en het technische be-
drijfsleven jongeren te enthousiasmeren voor techniek. 

“Maar liefst 87 procent van de jongeren 
is warm te maken voor techniek, als  
ze maar de juiste prikkels krijgen”,  
vertelt Chris van Bokkum, directeur van  
TechniekTalent.nu. “Met techniek is dat 
niet vanzelfsprekend. Techniek is over-

al, maar de banen die erachter schuilgaan, zijn grotendeels 
aan het oog onttrokken. Het productieproces vindt meestal 
plaats achter gesloten deuren. Dit maakt dat jongeren vaak 
een onvolledig of onjuist beeld hebben van technische be-
roepen. Er is nog te weinig besef van hoe breed en veelzijdig 
techniek is en dat het bijdraagt aan oplossingen voor allerlei 
maatschappelijke vraagstukken. Dat beeld willen we over-
brengen. Zodat leerlingen techniek ook meewegen in hun 
keuzes voor de toekomst.”

POSITIEVE ERVARINGEN OPDOEN MET TECHNIEK
Om meer technisch talent te winnen voor technische sec-
toren, werkt TechniekTalent.nu samen met schoolleiders, 
decanen, docenten én technische bedrijven. Van Bokkum: 
“Jongeren kiezen sneller voor techniek als ze er vroeg 
positieve ervaringen mee opdoen en zich bewust zijn van 
de mogelijkheden. Daarom ondersteunen we scholen om 
in hun programma’s meer aandacht aan techniek te  
besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. 

Dit doen we bijvoorbeeld door wetenschappelijk gefun-
deerde kennis te delen, workshops te geven, materialen 
aan te reiken en scholen in contact te brengen met techni-
sche bedrijven. Middelbare scholen kunnen onze Ambas-
sadeurs van de Techniek uitnodigen voor een gastles. Deze 
jongeren geven voorlichting over werken in de techniek op 

“Scholen leveren het vakmanschap 
voor de toekomst. Dan is het zaak dat 
de aansluiting van het onderwijs op 
het bedrijfsleven goed is.”

Onmisbare schakel 
tussen scholen en 
technische bedrijven
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Ons doel: jongeren enthousiasmeren voor de techniek en  
daarmee technisch talent winnen voor de technische sectoren. 
www.techniektalent.nu

basis van hun eigen ervaringen. Voor basisscholen hebben 
we een landelijk netwerk van vrijwillige techniekcoaches 
die helpen techniek te verankeren in het curriculum.”

KOSTELOOS, ONAFHANKELIJK EN LANDELIJK
Scholen kunnen kosteloos gebruikmaken van alle  
producten en diensten die TechniekTalent.nu biedt.  
“We worden niet gesubsidieerd, maar zijn een samen-
werkingsverband van technische sectoren en werken in 
opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties”, 
legt Van Bokkum uit. “Zij financieren gezamenlijk onze 
activiteiten omdat ze grote behoefte hebben aan gekwalifi-
ceerde medewerkers. Dat model heeft als voordeel dat we 
onafhankelijk en landelijk kunnen opereren. Doordat we 
geworteld zijn in het bedrijfsleven én jarenlange ervaring 
hebben met succesvolle projecten in het onderwijsveld, 
hebben we bovendien veel kennis in huis van wat aan beide 
kanten speelt. Dat helpt om de samenwerking tussen het 
onderwijs en de technische praktijk te verbeteren.”

VAKMANSCHAP VOOR DE TOEKOMST
Ook Erik Yperlaan ziet dit als grote  
kracht. Hij is directeur van het  
opleidings- en ontwikkelingsfonds  
metaalbewerking (OOM), een van de 
organisaties achter TechniekTalent.nu. 
“Scholen leveren het vakmanschap voor de toekomst. Dan 
is het zaak dat de inhoudelijke aansluiting van het onder-
wijs op het bedrijfsleven goed is. Dat je als school weet wat 
er in het onderwijsprogramma moet zitten om leerlingen 
op die toekomst voor te bereiden. Dat blijft een aandachts-
punt, want onderwijs en techniek blijken in de praktijk 
twee gescheiden werelden. Daarom is het ook zo belang-

rijk dat je leerlingen niet alleen de juiste dingen leert, 
maar ook verrijkt met echte ervaringen zoals gastlessen 
en bedrijfsbezoeken. Dan gaat techniek pas werkelijk  
voor ze leven. TechniekTalent.nu speelt daar een facili-
terende rol in. En helpt die activiteiten in te bedden in  
het studieprogramma.”

TECHNIEK OP DE KAART
De inspanningen van TechniekTalent.nu hebben volgens 
Yperlaan sinds de oprichting in 2011 al veel opgeleverd. 
“In mijn eigen sector groeit de instroom, tegen de krimp 
in. Het aantal leerlingen dat een bbl-opleiding volgt in de 
metaalbewerking, neemt toe. Dat heeft in eerste instantie 
te maken met de aantrekkelijkheid van het werk en hoe 
bedrijven zich presenteren. Maar ook met de beeldvorming 
op scholen over metaalbewerking die mede door Techniek-
Talent.nu toch wel positiever wordt. Daarnaast is techniek 
de afgelopen jaren echt op de politieke en maatschappe-
lijke kaart gezet. Het besef groeit dat techniek een banen-
motor is van grote economische betekenis. Dat is niet 
alleen de verdienste van TechniekTalent.nu, maar ze heeft 
daar zeker een bijdrage aan geleverd. Daar moet Techniek-
Talent.nu niet te bescheiden over zijn.”

“We ondersteunen scholen om in hun 
programma’s meer aandacht aan 
techniek te besteden. Op zo’n manier 
dat het leerlingen aanspreekt.”

TECHNIEKTALENT.NU BIEDT ONDER MEER
• workshops voor leerkrachten en docenten
• gastlessen van Ambassadeurs van de Techniek
•  techniekcoaches in het basisonderwijs
•  whitepapers met inhoudelijke en praktische  

informatie
•  toolkits voor decanen, mentoren en docenten

www.techniektalent.nu 
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Van de smartphone tot de zelfscanner in de supermarkt 
en van het verkeer tot de landbouw en de apparatuur in 
het ziekenhuis: alles hangt van techniek aan elkaar. De 
vraag naar goed opgeleide technici neemt alleen maar 
toe. Alle hens aan dek dus om zo veel mogelijk jongeren 
te winnen voor een toekomst in een technische richting. 
TechniekTalent.nu geeft hier een flinke impuls aan. En 
zet zich in om samen met scholen en het technische be-
drijfsleven jongeren te enthousiasmeren voor techniek. 

“Maar liefst 87 procent van de jongeren 
is warm te maken voor techniek, als  
ze maar de juiste prikkels krijgen”,  
vertelt Chris van Bokkum, directeur van  
TechniekTalent.nu. “Met techniek is dat 
niet vanzelfsprekend. Techniek is over-

al, maar de banen die erachter schuilgaan, zijn grotendeels 
aan het oog onttrokken. Het productieproces vindt meestal 
plaats achter gesloten deuren. Dit maakt dat jongeren vaak 
een onvolledig of onjuist beeld hebben van technische be-
roepen. Er is nog te weinig besef van hoe breed en veelzijdig 
techniek is en dat het bijdraagt aan oplossingen voor allerlei 
maatschappelijke vraagstukken. Dat beeld willen we over-
brengen. Zodat leerlingen techniek ook meewegen in hun 
keuzes voor de toekomst.”

POSITIEVE ERVARINGEN OPDOEN MET TECHNIEK
Om meer technisch talent te winnen voor technische sec-
toren, werkt TechniekTalent.nu samen met schoolleiders, 
decanen, docenten én technische bedrijven. Van Bokkum: 
“Jongeren kiezen sneller voor techniek als ze er vroeg 
positieve ervaringen mee opdoen en zich bewust zijn van 
de mogelijkheden. Daarom ondersteunen we scholen om 
in hun programma’s meer aandacht aan techniek te  
besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. 

Dit doen we bijvoorbeeld door wetenschappelijk gefun-
deerde kennis te delen, workshops te geven, materialen 
aan te reiken en scholen in contact te brengen met techni-
sche bedrijven. Middelbare scholen kunnen onze Ambas-
sadeurs van de Techniek uitnodigen voor een gastles. Deze 
jongeren geven voorlichting over werken in de techniek op 

“Scholen leveren het vakmanschap 
voor de toekomst. Dan is het zaak dat 
de aansluiting van het onderwijs op 
het bedrijfsleven goed is.”

Onmisbare schakel 
tussen scholen en 
technische bedrijven
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De inspectie constateert ook dat scholen 
steeds meer selectieprocedures toepas-
sen, waardoor niet alle leerlingen gelijke 
kansen krijgen.
Tot slot constateert de Onderwijsin-
spectie dat schoolbesturen en school-
leiders soms keuzes maken die niet in 
het belang zijn van alle leerlingen, maar 
dat andere belangen dan goed onderwijs 
een grotere rol spelen.
De groeiende kansenongelijkheid kan 
het onderwijs niet alleen oplossen. Er 
zijn ook (politieke) keuzes gemaakt, 
die deze groeiende kansenongelijkheid 
veroorzaakt hebben. Maar alleen wijzen 

In hetzelfde Onderwijsverslag staat dat niet alle leerlingen 
en studenten de kans krijgen op onderwijs dat past bij hun 
niveau. De verschillen tussen leerlingen worden groter. De 

kansenongelijkheid neemt toe. Een constatering die voor veel 
commotie heeft gezorgd in onderwijsland; bij scholen, bestuur-
ders, de politiek, onderwijsorganisaties en ook bij CNV Onder-
wijs en CNV Schoolleiders. De kansenongelijkheid ontstaat 
door meerdere factoren. Het gedrag van ouders speelt daarbij 
een rol. Hoogopgeleide ouders kiezen gerichter voor goed 
onderwijs voor hun kinderen. Zij bemoeien zich meer met het 
onderwijs, investeren in huiswerk- en examenklassen, zoeken 
sneller ondersteuning en zoeken, waar nodig, professionele 
hulp, die zij ook vaak zelf betalen.
Een tweede factor is dat leraren een onbedoelde invloed heb-
ben, zo constateert de Onderwijsinspectie. Zij hebben vaak (niet 

bewust) hogere verwachtingen van kinderen met hoger opge-
leide ouders, dan van kinderen met lager opgeleide ouders. 
Juist bij de overgangen en selectiemomenten in het onderwijs 
kan dat het verschil maken voor leerlingen.
Een derde factor is dat scholen steeds meer van elkaar gaan 
verschillen. De Onderwijsinspectie constateert dat hoger 
opgeleide ouders steeds bewuster kiezen voor betere scholen. 

In de ‘Staat van het Onderwijs 2014-2015’ van de Onderwijsinspectie 
lezen we dat het Nederlands onderwijs gevarieerd is en van een hoog 
niveau, ook in vergelijking met het buitenland. Daarop mogen we met 
z’n allen best trots zijn. De inspectie schrijft dat leraren en school-
leiders hard werken voor hun leerlingen. “Leerlingen en studenten 
profiteren van de over het algemeen hoge kwaliteit van het onder-
wijs”, aldus de inspectie. Dat is precies waarom leraren en school-
leiders zo hard werken. Dat is hun innerlijke drive, hun motivatie en 
vergroot hun gevoel van beroepstrots.

‘Professioneel gedrag is noodzakelijk 
voor het realiseren van goed onderwijs 

voor alle leerlingen’

Professioneel 
gedrag in het 
onderwijs stimuleren
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naar anderen en andere partijen is niet de 
oplossing. Schoolleiders en leraren zullen 
ook zelf moeten reflecteren of zij het on-
derwijs van goede kwaliteit voor alle leer-
lingen realiseren en waar dit ook nog beter 
kan. Dat vraagt van allen die werkzaam 
zijn in het onderwijs professioneel gedrag. 
Professioneel gedrag is noodzakelijk voor 
het realiseren van goed onderwijs voor alle 
leerlingen. Maar wat is nu professioneel 
gedrag en hoe stimuleer je dat?

PROFESSIONEEL GEDRAG
Het Latijnse woord ‘professus’ betekent 
de openlijke belofte aan de buitenwereld 

zich te confirmeren aan bepaalde normen en waarden. Het 
bevat een moreel aspect. Professioneel gedrag is verbonden 
aan beroepstrots, beroepseer. Professioneel gedrag omschrijft 
het observeerbare gedrag, waarbij de normen en de waarden 
van de beroepsuitoefening zichtbaar worden en tot uitdrukking 
komen in bepaalde handelingen. We hebben het dan over pro-
fessionele kwaliteiten, zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid en 
verantwoordelijkheid, maar ook het kunnen reflecteren op het 
eigen gedrag en dat van anderen en hierover samen in gesprek 
kunnen gaan. En dit geldt in principe voor alle beroepen.

BEROEPSEER EN BEROEPSTROTS
Professioneel gedrag vormt de basis van beroepseer en de 
daaruit voortkomende beroepstrots. De definitie van beroep-
seer is: ‘het stellen van hoge eisen aan het doen en laten 

Foto: Elly Verkennis van Elly Fotografie.
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PROFESSIONEEL GEDRAG IN DRIE 
DOMEINEN
We maken een interessant uitstapje 
naar professioneel gedrag in de medi-
sche wereld. Mook et al. (2009) werken 
in een interessant artikel professioneel 
gedrag uit in drie dimensies: omgaan 
met je eigen taken en werk, omgaan met 
anderen en het eigen functioneren. De 
faculteit geneeskunde van de univer-
siteit van Leuven heeft dit bijvoorbeeld 
uitgewerkt in een overzicht dat als lei-
draad dient voor studenten en docenten. 
Zij stellen dat professioneel gedrag een 
weerspiegeling is van professionele 
kwaliteiten.
De medische universiteit van Leuven 
heeft dit vervolgens uitgewerkt in stan-
daarden, waaruit professioneel gedrag 
van studenten en docenten moet blijken. 
Deze visie op professioneel gedrag is 
ook bruikbaar voor het onderwijs.

NIEUWE PROFESSIONALITEIT 
LERAREN
Kneyber en Evers stellen in hun boek 
‘Het Alternatief II’ dat onderwijs kampt 

van de eigen persoon om in de ogen van anderen iets voor te 
stellen (streven naar bepaald gedrag)’ (www.beroepseer.nl). 
Sterke beroepsovertuigingen zijn het fundament van professio-

neel gedrag. In het onderwijs zijn de volgende beroepsovertui-
gingen voor de meeste onderwijsmensen herkenbaar.

•  Mensen in het onderwijs willen graag met (jonge)  
mensen werken.

• Ze willen graag het verschil maken bij hun leerlingen.
•  Ze willen graag ieder (jong) mens ongeacht de achter-

grond een kans geven.
•  Ze willen vakkennis met een passende pedagogische 

aanpak overdragen.
• Ze willen werken volgens hoge kwaliteitsnormen.
• Leraar (en schoolleider) voelt als een roeping.
•  Leraar (en schoolleider) zijn, dat ben je met je hele 

zelf, je hele persoon.

Bron: e-boek CNV Onderwijs, Trots op ons mbo.  
www.plezierinhetonderwijs.nl. 

PROFESSIONELE KWALITEITEN

OMGAAN MET TAKEN OMGAAN MET ANDEREN EIGEN FUNCTIONEREN

• Plichtsbesef
•  Verantwoordelijkheid nemen voor je 

taken, je eigen opleiding
•  Time management (tijdsefficiënt,  

stiptheid, nakomen van deadlines,..)
• Verzorgd en nauwkeurig werken
...

•  Respectvol, altruïstisch, empathisch, 
integer, communicatief, leiderschap

•  Respect voor privacy van anderen
•  Bereidheid bij te dragen in opleiding 

van medestudenten en zelf opleiding te 
ontvangen (bv. geven en ontvangen van 
constructieve feedback)

• Eerlijkheid en objectiviteit
...

• Zorg dragen voor zichzelf
•  Bereidheid te reflecteren over 

eigen gedrag en opvattingen
•  Streven naar realistische zelf-

inschatting (kennen van eigen 
sterktes en grenzen)

•  Bereidheid om eigen aandeel te 
zien in gebeurtenissen

•  Bereidheid om advies of hulp te 
vragen indien nodig

•  Open voor andere meningen
• Zelfzeker zonder arrogantie
• Eerlijkheid

Bron: http://med.kuleuven.be/nl/O2/Formulieren/professioneel-gedrag.

‘‘Professioneel gedrag is verbonden 
aan beroepstrots’
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met een fundamenteel en diepere problematiek. Zij vragen zich 
af of iedereen in het onderwijs zich bezighoudt met de primaire 
opdracht van onderwijs, namelijk goed onderwijs geven. Zijn 
leraren en schoolleiders zich wel bewust van hun primaire 
taak: alle leerlingen gelijke kansen bieden op goed onderwijs? 
Zij stellen dat het onderwijs deze rol weer op zich moet nemen 
en schetsen daarbij een mooi beeld van de nieuwe professio-
naliteit van leraren. Zij schrijven: ‘het draait om een individuele 
leraar die openstaat voor verbetering, korte termijn doelen kan 
realiseren, op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, col-
legiaal kan samenwerken en in staat is om het eigen handelen 
te plaatsen in relatie tot een overkoepelende bedoeling van het 
onderwijs. Maar het draait ook om de manier waarop de profes-
sie zich als collectief presenteert aan de buitenwereld’ (blz. 14).

PROFESSIONEEL GEDRAG STIMULEREN
Diverse wetenschappers beschrijven de bovenstaande nieuwe 
professionaliteit. Het gaat daarbij steeds weer om het ver-
groten van het handelingsvermogen van leraren, het nemen 
van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een sterke 
professionele identiteit. Dat handelingsvermogen van leraren is 
de laatste jaren verkleind, vooral door de politiek, door be-
stuurders, door schoolleiders en door de leraren zelf. Het weer 
versterken van het professioneel gedrag zou je kunnen stimule-

ren, door, net als in de medische wereld, 
te focussen op de hierboven genoemde 
dimensies: omgaan met taken, het om-
gaan met anderen en kunnen reflecteren 
op het eigen functioneren.

THEMADAG
Op de themadag van CNV Schoolleiders 
werken we het stimuleren van 
professioneel gedrag in de masterclass 
verder uit. We beginnen met een 
analyse in hoeverre er sprake is van een 
professionele cultuur op uw school en 
waar de mogelijkheden tot verbetering 
liggen. We onderzoeken het wederzijds 
vertrouwen in elkaar met behulp van de 
vertrouwensmeter. Vervolgens kijken we 
op welke manieren professioneel gedrag 
gestimuleerd kan worden, onder andere 
door het op de juiste wijze geven van 
feedback. 

Myriam Lieskamp
CNV Onderwijs

Foto: Elly Verkennis van Elly Fotografie.
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Het onderwijs is altijd in beweging. Met onze nascholing lopen u en uw team voorop!
Al onze nascholing heeft een praktische insteek met een theoretische onderbouwing

zodat de opgedane kennis direct in de praktijk is toe te passen. 
 

Onze volledige agenda bekijkt u via www.medilexonderwijs.nl

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs   T. (030) - 700 12 20                 E. info@medilexonderwijs.nl

 
Woensdag 2 november

BURN-OUT BIJ  
LERAREN 

Preventie en aanpak  
van een (dreigende)  
burn-out in het onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/voorkomuitval

 
Woensdag 9 november

MARKETING EN  
COMMUNICATIE  
VOOR HET VO

Met een passende profilering  
en communicatiestrategie  
nieuwe leerlingen aantrekken

www.medilexonderwijs.nl/marketingvo

 
Woensdag 14 december

ZINVOL TOETSEN  
IN HET PRIMAIR  
ONDERWIJS
Een andere kijk op  
toetsen in groep  
3 t/m 8

www.medilexonderwijs.nl/zinvoltoetsen

 
Donderdag 3 november

MARKETING EN  
COMMUNICATIE  
VOOR HET PO  

Met een passende profilering  
en communicatiestrategie  
nieuwe leerlingen aantrekken

www.medilexonderwijs.nl/marketingpo

 
Dinsdag 13 december

ROUW OP JE DAK
Omgaan met verlies bij  
kinderen en jongeren 

www.medilexonderwijs.nl/rouw

 
Dinsdag 10 januari

DE ROL VAN   
SECTIEVOORZITTER
Effectief leidinggeven  
aan uw vaksectie

www.medilexonderwijs.nl/sectievoorzitter

Schrijf u  

nu in!
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Tweederde van alle docenten in het basisonderwijs geeft 
weleens buiten les, zo blijkt uit onderzoek van DUO 
onder 1.555 docenten. Van de leerlingen die al buiten les 

krijgen, zijn kleuters het rijkst bedeeld. Zij krijgen gemiddeld 
28 keer per jaar buiten les, 1 procent van het totaal aantal 
lesuren. De midden- en bovenbouw krijgt gemiddeld negen keer 
per jaar buiten les, slechts 0,3 procent van het totaal aantal 
lesuren. DUO vroeg docenten ook wat volgens hen de ideale 
verhouding tussen binnen en buiten les zou zijn: driekwart van 
de lessen binnen, een kwart buiten. Die 25 procent staat nog 
ver af van het huidige gemiddelde van 0,5 procent. Vakken als 
natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en 
bewegingsonderwijs zouden zich volgens docenten goed lenen 
voor een buitenles (DUO, 
2016).

REKENEN EN LEREN OP 
HET SCHOOLPLEIN
Op basisschool De Kleine 
Vliegenier in het Utrechtse 
Zuilen gaan de leraren 
regelmatig naar buiten 
om les te geven. Hier is 
een Gezond Schoolplein 
ontwikkeld met veel ruimte 
om uitdagend te spelen en 
buiten les te krijgen. De 
school startte een traject 
met Beweeg Wijs en legde 
een heus rekenplein aan. 
Vier velden van tien x 

tien tegels, waarop leerlingen allerlei 
educatieve rekenspellen kunnen doen. 
Op het rekenplein wordt bewegen en 
rekenen gecombineerd. Meester Pong 
Hu is coördinator van het rekenplein. “De 
kinderen zijn erg enthousiast over de 
buitenlessen. Ze wennen er snel aan dat 
het schoolplein niet alleen een speelplein 
is, dat ze buiten ook les kunnen krijgen. 
Ze merken op het rekenplein soms 
helemaal niet meer dat ze met leren 
bezig zijn.”
Pong krijgt van schooldirecteur John van 

Als het aan de kinderen op de Utrechtse basisschool De Kleine Vliegenier ligt, krijgen ze elke dag bui-
ten les. “Ik denk dat ik buiten meer leer. Als ik iets in een boek lees, kan ik het vergeten, maar buiten 
gaat het gelijk in mijn hoofd. Buiten ben ik het potlood en is het plein een boek”, aldus Mohammed uit 
groep 4. Niet alleen leerlingen, ook docenten willen vaker buiten lesgeven.

‘Eigenlijk kun je alle vakken buiten geven’

Buiten leren voor 
meer plezier en 
resultaat

▶
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Batenburg de ruimte om met buitenlessen te experimenteren. 
Van Batenburg: “Samen met het team hebben we training ge-
kregen van IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) 
in de mogelijkheden om buiten lessen te kunnen geven. Het was 
verrassend te merken dat je eigenlijk alle vakken buiten kunt 

geven. We zijn als team ermee aan de slag gegaan en hebben 
lessen uitgeprobeerd. De kinderen moesten eerst eraan wen-
nen en ook de docenten moesten hun draai zien te vinden. Op-
vallend is dat de kinderen geconcentreerder in de klas werken 
als ze buiten zijn geweest. En ze onthouden langer wat ze buiten 
ontdekt hebben.”

BETER LEREN DOOR BEWEGING
Wetenschapsjournalist Mark Mieras – hij 
deed onlangs een literatuurstudie naar het 
effect van buiten les op het kinderbrein – 
ziet grote voordelen in het combineren van 
bewegen en leren. “Buitenspel verbetert 
de conditie en stimuleert beweging én het 
helpt leerlingen aan een goed lichaams-
gevoel. Ook dat helpt ze beter leren. Het 
onderzoeksterrein embodied cognition 
levert daarvoor talloze aanwijzingen. 
Kinderen die hun lichaam beter voelen en 
hun lichaam bij het leren goed gebruiken, 
presteren beter tijdens de les.” Kinderen 
die gebaren maken bij rekenen of taal, 
hebben meer grip op de lesstof (Mieras, 
2016).
Ook toont Mieras aan dat basisschoolleer-
lingen die buiten hebben gespeeld, daarna 
taakgerichter zijn in de klas. Dat gaat niet 
alleen om de sportieve inspanning, maar 
ook om de aard van de beweging. Behen-
digheidsspelen als tikkertje, voetbal, hin-
kelen en touwtjespringen doen een direct 
beroep op executieve functies als werk-
geheugen, zelfbeheersing en cognitieve 
flexibiliteit (Mieras, 2016).

WAAROM NIET?
Als tweederde van alle docenten vaker 
buiten les zou willen geven, en het zo goed 

zELF AAN DE SLAG
•  Wilt u op uw school vaker buiten lesgeven? Via Gezondeschool.nl/buitenlesdag 

vraagt u voorbeeldlessen, tips en inspiratie op.
•  Ruim honderddertig scholen in het primair en voortgezet onderwijs deden op  

12 april mee met de eerste Buitenlesdag. Doet u in april 2017 ook mee?  
Geef vrijblijvend uw interesse door via schoolpleinen@gezondeschool.nl en  
blijf op de hoogte.

•  Wilt u aan de slag met een Gezond Schoolplein? Kies bewust. Veranker gezond-
heid in het beleid en kies samen ervoor: met de directie, de docenten, kinderen, 
ouders en de buurt. Vind tips en inspiratie op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

•  Meer informatie over het interventieprogramma Beweeg Wijs vindt u op  
Beweegwijs.nl. 

‘kinderen die buiten hebben gespeeld, 
zijn taakgerichter in de klas’
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OVER GEzONDE SCHOOLPLEINEN
Een gezond schoolplein geeft 
kinderen en jongeren de ruimte 
om te bewegen en te spelen in een 
uitdagende, groene en rookvrije 
omgeving. Dat is belangrijk voor 
een gezonde ontwikkeling. Een 
gezond schoolplein prikkelt de 
fantasie, stimuleert beweging 
en leert over het belang van de 
natuur. Tijdens én na schooltijd. 
Dit heeft een positief effect op 
het concentratievermogen en de 
leerprestaties.
Tussen 2013 en 2016 realiseren 
zeventig geselecteerde scholen 
uit het basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroeps-
onderwijs een gezond schoolplein.
Verschillende partners werken 
aan de coördinatie en uitvoering 
van het project ‘Gezonde School-
pleinen’: De Onderwijsagenda 
Sport, Bewegen en Gezonde 
Leefstijl (PO-Raad, VO-raad en de 
MBO Raad), Jantje Beton, IVN en 
RIVM Centrum Gezond Leven.

is voor de leerlingen, waarom gebeurt dat dan niet al op grote 
schaal? Belemmeringen die docenten noemen zijn te weinig tijd of 
ruimte in het lesrooster, de begeleiding van leerlingen en de extra 
organisatie die een buitenles met zich meebrengt, onzekerheid 
over het weer en beperkingen van het buitengebied, zoals weinig 
ruimte en/of uitdaging op en rond het plein (DUO, 2016).
Inderdaad, de ene belemmering is makkelijker weg te nemen dan 
de ander. Wat werkt en wat niet werkt, daar kom je alleen achter 
door ermee aan de slag te gaan. Probeer buitenlessen uit, ervaar 
wat wel en niet werkt en deel die ervaringen. Ontdek hoe leuk en 
leerzaam buitenlessen zijn, voor zowel leerlingen als docenten.  

BRONNEN
Mieras, M. (2016). Buitentijd = Leertijd. Literatuurstudie.
DUO Onderwijsonderzoek (2016). Rapportage onderzoek buiten-
les.

Tekst: Teuni Verploegh 
Foto’s: Tamara Reijers
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Samenwerkingsscholen zijn scholen, waarop zowel open-
baar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. 
Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samen-

werkingsschool te vormen. Door samenwerkingsscholen kan 
het openbaar als bijzonder onderwijs behouden blijven, terwijl 
anders een van de twee zou moeten verdwijnen.

WAAROM DIT WETSVOORSTEL?
In de praktijk bleken de mogelijkheden die de wet biedt te 
beperkt en werd vaak voor een andere vorm van samenwerking 
gekozen. Het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is 
gestuurd, verruimt de mogelijkheden om een samenwerkings-
school te vormen. Er moet wel sprake zijn van bedreiging van 
de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs. 
Daarnaast wordt het mogelijk dat een stichting voor openbaar 
onderwijs bevoegd gezag is van een samenwerkingsschool. 

WAT zIjN DE VOORWAARDEN?
Om een samenwerkingsschool te kunnen 
vormen, moeten scholen een fusieproces 
doorlopen. Daarbij worden de medezeg-
genschapsraad en voor de openbare 
school ook de gemeenteraad betrokken. 
Er moet ook een fusie-effectrapportage 
worden gemaakt, maar een formele 
fusietoets hoeft niet te worden doorlopen. 
Om een samenwerkingsschool te kunnen 
vormen, moet de bedreiging van de con-
tinuïteit worden aangetoond. Daarnaast 
moet duidelijk zijn op welke wijze de 
bijzondere identiteit en het openbare ka-
rakter binnen de samenwerkingsschool 
vorm krijgen. Omdat identiteit uiteindelijk 
op schoolniveau wordt vormgegeven, 
wordt in het wetsvoorstel de vormgeving 
van de identiteit geregeld via een wet-
telijk verplichte identiteitscommissie op 
schoolniveau. In de statuten moet de in-
stelling van een identiteitscommissie, de 
samenstelling en bevoegdheden worden 
geregeld.
De samenwerkingsschool rapporteert in 
het schoolplan en de schoolgids over de 
manier waarop de bijzondere identiteit 
en het openbare karakter vorm krijgen. 
De stichting voor bijzonder onderwijs of 
het samenwerkingsbestuur rapporteert 
daarnaast jaarlijks aan de gemeente-
raad of gemeenteraden over de manier 
waarop het openbare karakter in de 
samenwerkingsschool vorm krijgt. 

Kyra Keybets
CNV Onderwijs

Op 4 juli 2016 is het wetsvoorstel Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt het samengaan van openbare en bij-
zondere scholen makkelijker.

Wet vereenvoudigt 
samenwerkingsschool 
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Een ‘Frisse School’ is een schoolgebouw met een laag 
energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat 
om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid 

(Bron: Frisse Scholen | RVO). Hoe vervelend is het, naast een on-
nodig hoge energierekening, dat een ventilatiesysteem niet naar 
behoren werkt? Of dat filters jarenlang niet vervangen zijn en er 
stukken luchtkanaal ontbreken? Bij de oplevering van scholen 
gaat nogal wat mis. ‘Scholenbouw, het kan en moet beter’ kopt 

een blog op www.duurzaamgebouwd.nl, het integrale platform 
voor de bouw- en vastgoedsector. In zeven recent opgeleverde 
nieuwbouwscholen werkte het klimaatsysteem niet naar behoren.

SLIM KLIMAATSySTEEM
De markt dwingt uitvoerende partijen scherp in te schrijven, 
wanneer het gaat om een ‘Frisse School’, waardoor er weinig 
geld overblijft voor een adequate oplevering en nazorg. 
Zonde en onnodig. Een ‘Frisse School’, verzorgd door een 
slim klimaatsysteem, zorgt juist voor betere prestaties in de 
breedste zin. Vraag gestuurd ventileren, koelen en verwarmen 
resulteert in maximaal comfort en minimale exploitatiekosten. 
Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert 
maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame 

gastcolumn

De luchtkwaliteit en het thermisch comfort op sommige scholen is 
niet goed. Menig onderzoek wijst uit dat dit negatieve invloed heeft 
op de prestaties en het ziekteverzuim van leerlingen en docenten. 
Uiteraard werkt dit ook door op de energie- en onderhoudskosten.

Elke school een  
frisse school

wereld en is daarmee een statement aan 
leerlingen en de omgeving (RVO.nl).
Nu de energie-eisen steeds strenger 
worden, en we volgens Europees beleid in 
2020 zelfs energieneutraal moeten gaan 
bouwen, is het van belang dat energiezui-
nige gebouwen ook daadwerkelijk zuinig 
zijn en blijven. Dit kan door middel van 
een meldkamer: op afstand de actuele 
status kunnen zien van de complete 
installatie. Storingsmeldingen worden di-
rect gesignaleerd en eventueel verholpen 
en bovendien is er altijd managementin-
formatie beschikbaar.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe 
scholen energiezuinig gezond zijn en blij-
ven? De oplossing ligt voor de hand. Een 
alles-in-een klimaatoplossing die ventila-
tie combineert met koelen en verwarmen. 
Door constante meting van CO2, tempe-
raturen en luchtvochtigheid wordt het 
binnenklimaat optimaal aangepast aan de 
wensen van de gebruiker. Elke school een 
‘Frisse School’. 

Harry Vaatstra
Directeur Klimaatgroep°Holland
www.klimaatgroepholland.nl

‘een duurzame school levert een  
bijdrage aan een duurzame wereld’
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Het is zomer en bijna zomervakantie als ik bij een bevriende collega in 
de tuin zit voor zomaar wat gebabbel. In managementtermen zou dat 
reflectie heten, maar wij hebben niet zoveel met managementtaal. Het 
gras is gemaaid en onder de houten overkapping zitten we binnen en 
buiten. De zon schijnt en het is donderdagmiddag. Dankzij de (aflo-
pende) BAPO-dagen, in managementtaal compensatieverlof, mogen 
we genieten van de natuur. Het schooljaar loopt teneinde. We hebben 
de stress van de laatste maanden achtergelaten bij de voordeur.
Wilma, zo heet mijn collega, strekt een hand uit en wijst me op een 
bijzondere boom aan de overkant van het gazon: een Ginkgo Biloba. 
Een notenboom of tempelboom in gewoon Nederlands. Ze vertelt 
dat het een heel bijzonder exemplaar is en dat die veel zorg behoeft 
om in het Nederlandse klimaat te gedijen. Ik trek de vergelijking met 
haar leerlingen op school. Ook daar lopen bijzondere en exotische 
exemplaren rond, die met een eenvoudig rugzakje (zo blijven we dat 
noemen, eigenwijs als we zijn) niet geholpen zijn. Extra aandacht en 
waardering hebben die leerlingen nodig, net zoals een Ginkgo Biloba. 
“En weet je,” haar ogen stralen, “plotseling begon hij te bloeien en te 
groeien. Eigenlijk zonder duidelijke reden. Zomaar.” 
Ik wijs op de wat pieterige beuken op de grens van hun tuin. “Ja, de 
nattigheid hè”, zegt ze wat mistroostig. Ze vertelt dat de door haar 
geraadpleegde deskundige aangaf dat een wisselende waterstand 
niet helemaal het ding is van een beuk. Ook hier denk ik aan leerlin-
gen. Niet in elke tuin kunnen ze gedijen. “Een beuk met een rugzak”, 
probeer ik grappig te zijn.
“Ach, ik denk dat we maar gewoon moeten afwachten wat het wordt”, 
antwoordt ze. Ik herken dat niet in onze schoolwereld. Afwachten wat 
het wordt, de natuur zijn gang laten gaan, kennen we niet binnen ons 
vakgebied. Direct aanpakken, programma’s en onderzoek om scheef-
groei te voorkomen, is het motto. Misschien kunnen we iets leren van 
de natuur. Even afwachten. Niet elke beuk groeit op dezelfde wijze, 
toch?
Ik maak een compliment over de prachtige grasvlakte voor me. Wilma 
staat op en wenkt. “Kijk hier eens”, wijst ze. Ergens in de groene oase 
is een kale plek. Ze kijkt er verdrietig naar.
“Maar de rest is toch prachtig groen”, zeg ik. 
“Iets te veel kalium gestrooid”, verklaart ze de ongerechtigheid.

“Ja, ook dat kan”, zeg ik. Te veel aandacht 
leidt tot schade. En als we te veel de min-
der mooie kanten blijven benoemen, loop 
je kans het prachtige geheel te missen.
We praten onder een heerlijke kop koffie 
over het onderwijs en wat ons daarin boeit 
en ergert. Een school is als een tuin. Elke 
leerling op de school heeft zo zijn aanpak 
nodig. Er zijn erbij die hun eigen groei 
bepalen, die wat later of eerder zijn. In 
ons onderwijs kijken we te veel naar het 
gemiddelde, constateer ik na een slok. 
Ze knikt. “Hadden we maar wat meer tijd 
voor de natuurlijk groei”, beantwoordt ze 
mijn gedachte.
We vallen stil en laten de tuin op ons in-
werken. Vele metaforen schuiven voorbij.
“Straks vakantie”, zeg ik.
“Ja, maar de natuur heeft nooit vakantie”, 
antwoordt ze.
“Nee, die bepaalt zijn eigen tempo en 
heeft dus geen vakantie nodig”, haal ik een 
wijsheid aan. “Mooie afscheiding”, zeg ik, 
wijzend naar het hek.
“Ja,” zegt ze, “grenzen maken niet alleen 
mooie tuinen, maar ook mooie mensen.” 
Metaforisme is besmettelijk.
Ik denk aan het nieuwe seizoen, nieuwe 
plannen, maar een maak ik vanuit deze 
tuin. Geduld en respect voor de groei die 
wij niet beïnvloeden kunnen.

In de tuin
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korte berichten

Respect
Alle zandkorrels in de woestijn

hebben hun eigen vorm.
Alle druppels in de zee
verschillen van elkaar.

Geen berg, geen grasspriet
geen wolk, boom of blad  

is aan elkaar gelijk.

Alleen machines maken dezelfde dingen.

Als alles in de natuur verschilt,
verschillen ook onze kinderen.

Wij gunnen alle kinderen
dat zij in hun verscheidenheid

verschillend mogen zijn
en daardoor elkaar versterken.

Want kijken naar verschillen leidt tot angst,
maar werken aan verbinding leidt tot veiligheid.

Chris Lindhout

Gedicht

Je kent ze vast wel, die kinderen waarvan je zegt ‘er is iets 
met dat kind, maar wat?’. Ruim 20 procent van de leerlin-
gen is hoogsensitief en 40 procent is sensitief. Maar wat 
is dat: (hoog)sensitiviteit? Wat doe je ermee als ouder en/
of leerkracht en als school? Is het de zoveelste hype of het 
antwoord op veel vragen?

Chris Lindhout, redacteur van Direct, heeft zich verdiept in 
dit verschijnsel en kan leerkrachten, ouders en anderen 
vanuit de praktijk van alledag meenemen op een boeiende 
reis naar deze karaktereigenschap. Als trainer van CNV On-
derwijs vertelt hij al vele jaren over hoogsensitieve kinderen 
en hoe je daarmee omgaat. Op ouderavonden, cursusdagen 
van teams of informatieavonden voor ouders kwam steeds 
weer de opmerking ‘had ik dat maar eerder geweten’.

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met 
Chris Lindhout via chrislindhout@hotmail.com.

HOOGSENSITIEF    
Hype of antwoord?

Direct is er voor en door schoolleiders van het primair 
en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepson-
derwijs. Wilt u een bijdrage leveren 
aan Direct of heeft u een goed idee 
voor een artikel? Mail naar redac-
tie@cnvs.nl. Wij stellen uw reacties 
op prijs! Direct 6 verschijnt op 19 
november 2016.

Doe mee aan Direct

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

VAKBLAD VOOR SCHOOLLEIDERS

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

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

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

In het onderwijs zet je je elke dag in voor 
je leerlingen. Samen met jouw collega’s 
werk je aan de toekomst van een nieuwe 
generatie. Jij bent er voor je leerlingen, wij 
zijn er voor jou.
Gun je jouw collega ook de voordelen van 
het lidmaatschap van CNV Onderwijs? Maak 
hem of haar dan nu lid! Het nieuwe lid 
ontvangt tijdelijk de eerste 3 maanden gratis 
en het Inspiratieboekje cadeau. Jij ontvangt 
tijdens deze actie een cadeaubon t.w.v. €25,- 
voor het aanbrengen van een nieuw lid. 

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

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

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

zwart = 0/0/0 RGB

CNVCONN-OND-0916 adv Direct VO.indd   1 07-09-16   13:53


