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6 Louise Elffers over de bijlesgeneratie 
  “We hebben het altijd over schoolkeuze, maar je hebt geen 

vrije keuze, je wordt geplaatst. Al heel vroeg in de school-
loopbaan sorteren wij kinderen uit en leggen wij daarbij 
een hele sterke scheidslijn tussen beroeps- en algemeen 
vormend onderwijs.”

12 Peoplemanagement
  Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs spe-

len een cruciale rol bij het uitvoeren van het HRM-beleid in 
de organisatie. Als peoplemanager geven zij daadwerkelijk 
handen en voeten aan dit beleid.

14  Onderzoekend werken en gespreid 
leiderschap

  Onderzoek verrichten is essentieel voor het verbeteren 
van het onderwijs. Het leiderschap daarbij wordt gespreid 
op basis van het idee welk teamlid de best aangewezen 
persoon is vanwege aanwezige expertise.

18 Administratieve werkdruk
  Er wordt enorm veel opgeschreven over leerlingen en les-

sen. Leerkrachten zijn te veel tijd kwijt aan administratie. 
“Iedere scheet schrijven we op, omdat het moet. Maar van 
wie moet dat?”

20  Beroepsonderwijs: passend, effectief 
en van hoge kwaliteit

  De start van het nieuwe studiejaar in het mbo is een mooi 
moment om te kijken naar de toekomst van het middel-
baar beroepsonderwijs. “Maatschappelijke veranderingen 
vragen om een nieuw soort professionalisering van ieder-
een in de onderwijsorganisatie.”

24  Risicomanagement
  Kinderen laten leren is de primaire opdracht van het onder-

wijs. Risicomanagement is bedoeld om naar alle risico’s te 
kijken die deze doelstelling kunnen bedreigen.

28  Besteden gelden verlaging werkdruk 
  Voor het primair onderwijs zijn extra middelen beschikbaar 

gesteld om te komen tot werkdrukverlaging. Maar wat is 
nu een effectieve manier om werkdruk te verminderen?

32  Kindermishandeling altijd melden
  De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

is verbeterd. Sinds 1 juli is in de meldcode duidelijker 
omschreven in welke situaties het nodig is dat onderwijs-
professionals hun vermoedens melden bij Veilig Thuis  en 
aan welke voorwaarden goede hulp voldoet. 
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www.nysingh.nl/onderwijs

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan 
individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, 
kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en 
huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. 
Wij zijn er om u voor te bereiden op de wereld van morgen. 
Besturen is immers vooruitzien.
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voorwoord
Druk
Louise Elffers deed begin dit jaar veel stof opwaaien met haar boek De bijles-
generatie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Ze verbindt daarin een aantal 
kenmerken van ons onderwijsstelsel met de toenemende vraag naar bijlessen en 
examentrainingen. De vroege selectie van leerlingen en de plaatsing in het voortge-
zet onderwijs, waarbij het vmbo wordt gezien als een te vermijden schoolsoort, legt 
een grote druk op kinderen, ouders en ook leerkrachten. Zij pleit voor een andere 
omgang met de schoolkeuze. Kinderen zouden meer kans moeten krijgen zich te 
bewijzen en niet direct opgesloten moeten worden in een vastgestelde leerroute. 

Ondanks het vermijdingscircus rondom het vmbo, is het beroepsonderwijs bezig het 
negatieve imago dat de sector ten onrechte aankleeft af te schudden. De koning liet 
zich zien bij de opening van het mbo-studiejaar en leverde daarmee een bijdrage 
aan de beeldvorming rondom het mbo. Huub Dekkers, oud bestuurder van het 
Albeda college, houdt in deze editie een warm pleidooi voor het beroepsgerichte 
onderwijs. “Er zijn zoveel mensen met een mbo-opleiding die allemaal essentieel 
zijn om onze samenleving draaiende te houden: monteurs, technici, kappers, � nan-
ciële administrateurs. De passie waarmee mbo’s al die mensen opleiden is werkelijk 
indrukwekkend.”

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, sluit zich graag aan bij deze woorden. 
“Jongeren moeten hun keuze voor vervolgonderwijs kunnen bepalen aan de hand 
van het beroep dat ze graag willen gaan uitoefenen.” 

Een terugkerend thema, ook in deze uitgave, is de ervaren werkdruk in het onder-
wijs. Een druk die leerkrachten zichzelf vaak opleggen, meent onderwijsbestuurder 
Ferdinand ter Haar:  “Het is een feit dat we te veel tijd kwijt zijn aan administratie. 
Iedere scheet schrijven we op, omdat het moet. Maar van wie moet dat? Geen 
idee.” Om de werkdruk werkelijk te verlagen zou veel vaker de waaromvraag gesteld 
moeten worden, vindt hij. 

Inmiddels heeft de regering structureel 430 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
werkdrukbestrijding in het primair onderwijs. De sector mag zelf bepalen hoe deze 
middelen worden ingezet. Klassenverkleining is daarbij te voordehand liggend en 
leidt niet tot het gewenste resultaat, betogen Iris Zeldenrijk en Amarens Veeneman in 
een lezenswaardig artikel hierover. Maar wat is dan wel effectief?

U leest het allemaal in deze editie van Schoolmanagement.

Uw opmerkingen zijn welkom:
b.nijveld@sdu.nl
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“E én op de vijf docenten is weleens 
gezwicht onder druk”, kopte de 
Volkskrant enige tijd geleden. Het 
bericht vervolgt: “Ouders intimideren 

basisschoolleraren om een hoger schooladvies te krij-
gen. Ze schelden docenten uit, bedreigen ze of zeggen 
naar de rechter te stappen als het advies van hun kind 
niet wordt aangepast. Drie op de vier leraren van groep 
7 en 8 is de afgelopen twee jaar onder druk gezet door 
ouders.”                                                

Inmiddels geven ouders jaarlijks zo’n 200 miljoen uit 
aan bijlessen voor hun oogappels teneinde hen een zo 
gunstig mogelijke Cito-score of eindexamenresultaat 
te laten behalen. Want ook bij hen is de druk groot; de 
druk om een veroordeling tot het vmbo te voorkomen 
en de boot naar beter en hoger onderwijs niet te mis-
sen. Nederland wil immers een kenniseconomie zijn en 
wil je er als toekomstige deelnemer aan die economie 
toe doen, dan moet je minimaal een hbo-diploma 
hebben, of liever nog universitair afgestudeerd zijn, zo 
is de gedachte. Onze samenleving raakt steeds hoger 
opgeleid hetgeen leidt tot inflatie van diploma’s en 
verdringing op de arbeidsmarkt. Werkgevers die een 
vacature op mbo-4 niveau uitzetten, krijgen sollicitan-
ten van hbo’ers en gaan liever met hen in zee. Waar je 
voorheen nog weleens trots je titulatuur op je naam-
bordje vermeldde, men kon zien dat je niet bij zomaar 
iemand aanbelde, is dat vandaag de dag niet langer 

onderscheidend. De kans dat de pakketbezorger min-
stens net zo hoog is opgeleid als jij, is niet denkbeeldig.

Risicomijdend plaatsen
Louise Elffers is lector Beroepsonderwijs aan de 
Hogeschool van Amsterdam en universitair docent 
Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Zij publiceert over het Nederlands onderwijsbestel 
en schoolloopbanen van leerlingen met verschil-
lende onderwijs- en thuisachtergronden en beïnvloedt 
daarmee het debat over ons onderwijs. Dit voorjaar 
was er geen krant die geen aandacht besteedde aan 
het verschijnen van haar boek De bijlesgeneratie - 
Opkomst van de onderwijscompetitie. Kennelijk legt 
zij een gevoelige zenuw bloot en levert haar boek stof 
tot nadenken. Hoe is het zover gekomen dat wij via 
radiospotjes worden opgeroepen onze kinderen naar 
bijlesinstituut X te sturen opdat ze dan ‘in twaalf weken 
tijd foutloos leren rekenen’? 

“Wij laten kinderen met elkaar wedijveren voor een plek 
op de havo of het vwo”, analyseert Elffers.  “Scholen 
willen de beste leerlingen binnenhalen en houden de 
twijfelgevallen het liefst buiten de deur. Het lijkt erop dat 
de belangen van kinderen en van scholen niet langer 
op één lijn zitten. Wij hebben een systeem ontwikkeld 
met niveauplaatsingen waarvan verkeerde prikkels uit 
gaan. De Onderwijsinspectie kijkt naar rendementen, 

‘Laten we er samen voor 
zorgen dat school genoeg is’

Schaduwonderwijs

Met haar boek De bijlesgeneratie, genereerde Louise Elffers veel publiciteit. Zij 
verklaart het ontstaan van een schaduwonderwijsindustrie mede vanuit de 
vroege selectie van leerlingen. De druk om te presteren is hoog. Kinderen zijn 
verwikkeld in een heftige competitiestrijd op jacht naar hoger en beter onder-
wijs. Een vmbo-schooladvies wordt ervaren als een gruwel. Tijd voor een stel-
selwijziging?

Bert Nijveld i s 

journal ist

PO VO MBO
Door Bert Nijveld 
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de prestaties van leerlingen worden als indicator voor 
de kwaliteit van de school gebruikt. Vallen die tegen 
dan doet die school het niet goed. Scholen waarvan 
leerlingen niet voldoen aan het afgegeven schooladvies 
krijgen strafpunten. Dus gaan die scholen risicomij-
dend plaatsen. Zelfs met een havo-advies mocht je 
op sommige scholen niet meer naar de havo, je moet 
een havo-vwo-advies hebben. Terwijl leerlingen en 
ouders aan de poort schudden: ‘geef mij alsjeblieft de 
kans om het te proberen’. Die belangen lijken haaks 
op elkaar te staan. Heel merkwaardig omdat iedereen 
die in het onderwijs werkt dat doet vanuit de motivatie 
leerlingen verder te willen helpen. Daar doen wij iets 
verkeerd, vind ik. Hoe hebben we dit ooit zo kunnen 
laten ontstaan? Hoe kan het dat wij als zeer strenge 
poortwachters zijn gaan functioneren in plaats van 
als kansenmotor? In plaats van te zeggen: ‘heb jij die 
ambitie en die en die prestaties, dan gaan wij het met 
je proberen; en lukt het niet: even goede vrienden’. De 
prikkels vanuit het toezicht moeten zodanig zijn, dat 
scholen wel de ruimte krijgen om die kansen te bieden, 
zonder te worden afgestraft als het toch niet lukt met 
een leerling.”

“Scholen willen de beste 
leerlingen binnenhalen en  
houden de twijfelgevallen het 
liefst buiten de deur”

Ze bepleit ook een minder grote rol voor het schoolad-
vies. “De schoolloopbaan wordt daarmee vroegtijdig 
op slot gezet. Je moet daar niet alles aan ophangen. 
Daar zitten we mee in het onderwijs. Bovendien is er 
heel veel ruimte voor ouders om hun kapitaal, zowel 
economisch als sociaal-cultureel, in te zetten om 
voordeel te creëren voor hun kind. Het thuismilieu is 
sowieso al van invloed, maar wat ik vooral aan kaak 
wil stellen is dat kinderen bij gelijk prestatieniveau toch 
verschillend worden geadviseerd. Ik haal in mijn boek 
een Turkse leerling die zegt dat zij geen kansen heeft 
gekregen omdat haar moeder alleen Turks spreekt, 
terwijl een medeleerling waarvan de moeder zei er alles 
aan te zullen doen om te helpen, die kans wel kreeg.  
“Zo blijft de thuisachtergrond kinderen tegenhouden, 
óók als ze op voldoende niveau presteren om naar het 
vwo te gaan.”

Regulier onderwijs niet genoeg
Elffers stelt in haar boek dat het risico bestaat dat 
scholen bewust of onbewust op schaduwonderwijs 
gaan leunen. “Je ziet in landen waar schaduwonderwijs 
door vrijwel alle leerlingen gebruikt wordt, dat leerlingen 
steeds meer gaan leunen op bijles, en minder opletten 
in de lessen. En leraren weten dat hun leerlingen straks 
toch nog naar bijles gaan, dus waarom zouden ze nog 
tijd aan extra uitleg besteden? Dat is een belangrijk 

risico van de opkomst van schaduwonderwijs. Of dit 
ook speelt in Nederland, kunnen we op dit moment 
nog niet vaststellen. In Nederland is nog weinig onder-
zoek gedaan naar schaduwonderwijs, ik doe er hard 
mijn best voor om dat van de grond te krijgen. 

“Het is evident dat als meer leerlingen schaduwon-
derwijs gaan volgen, dit invloed heeft op het reguliere 
onderwijs. Een overheveling van taken dreigt. Als je 
weet dat iedereen in de klas 
Citotraining krijgt, waarom zou je dan nog uitgebreid 
aandacht besteden aan hoe je die toets straks goed 
kunt maken? Terwijl niet iedere ouder die training kan 
betalen. Waar ik voor waarschuw is dat je als regulier 
onderwijs aan waarde gaat inboeten. De reguliere 
school kan nooit concurreren met een op een begelei-
ding. Een docent met een klas van 30 leerlingen kan 
niet de aandacht geven die de exclusieve huiswerk- of 
bijlesdocent wel kan geven. Tijdens tienminutenge-
sprekken hoor je al zeggen: wiskunde gaat niet lekker, 
hier is een lijstje met bijlesdocenten. Ik zeg niet dat dat 
goed of fout is. Het is belangrijk na te denken over de 
vraag wat je wel of niet als taak van de school ziet.” 

De conclusie dat het reguliere onderwijs tekort zou 
schieten, vindt zij echter veel te kort door de bocht. 

Louise Elffers: “Je 

kunt wel degelijk 

leerlingen in de 

onderbouw van het 

voortgezet onder-

wijs naar dezelfde 

school laten gaan 

en toch verschil-

lende routes laten 

volgen (foto Cora 

Hendriks).
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“Ik denk dat het aanbod niet veranderd is, maar de 
vraag. Door de toegenomen prestatiedruk is er meer 
behoefte aan begeleiding en maatwerk. Daar moe-
ten we het met elkaar over hebben. Schoolleiders en 
docenten doen dat ook al. Men stelt zichzelf de vraag 
of de school zelf dat aanbod kan organiseren, of door 
anders te roosteren iets minder klassikale lessen moet 
aanbieden.”

Vroege selectie
Anders dan in veel andere landen het geval is, moeten 
kinderen in Nederland al op jonge leeftijd voor een 
vervolgopleiding kiezen. De OECD (Organisation for 
Economic Cooperation and Development) tikt ons 
daarvoor al jarenlang op de vingers. Van een vrije 
keuze daarbij is, zoals duidelijk, natuurlijk geen sprake. 
Elffers: “We hebben het altijd over schoolkeuze, maar 
je hebt geen vrije keuze, je wordt geplaatst. Al heel 
vroeg in de schoolloopbaan sorteren wij kinderen uit 
en leggen wij daarbij een hele sterke scheidslijn tussen 
beroeps- en algemeen vormend onderwijs.” Zij wijst 
daarbij niet alleen op de reeds genoemde prikkels 
voor scholen, maar ook op het gegeven dat wij onze 
kinderen willen behoeden voor teleurstellingen. “Stel je 
voor dat iemand te hoog geplaatst wordt en het niveau 
toch niet aan blijkt te kunnen! Wat een teleurstelling! 
Als dat maar niet leidt tot psychische schade. Natuur-
lijk is het heel vervelend als iets niet lukt, andersom 
is het ook vervelend als je de kans niet krijgt om iets 
uit te proberen. De negatieve consequenties van zo’n 

mislukking, als je het al een mislukking wil noemen, zijn 
net zo groot als wij ze maken. En wij hebben die in ons 
stelsel heel groot gemaakt. De school krijgt strafpunten 
voor afstroom en de leerling moet naar een andere klas 
of naar een andere school.”

Kansenongelij kheid
Bij een schoolkeuze of -plaatsing gaat het niet alleen 
over niveau, maar ook over oriëntatie: wil je praktijkge-
richt leren, meer theoretisch gericht, of in een combina-
tie van beide? 
Elffers: “In ons huidige stelsel bepalen wij dat voor 
leerlingen. Wij sluiten ze op in één bepaalde route en 
als die niet past, zijn er verregaande consequenties. En 
toch blijven we maar zeggen dat er allerlei opstroom-
mogelijkheden zijn, en dat het met die scheiding van 
leerroutes allemaal wel meevalt. Ja op papier, maar in 
de praktijk niet. Stapelen is in theorie mogelijk, maar 
we hebben steeds meer drempels opgeworpen, waar-
door de route van het vmbo naar hoger onderwijs een 
hele lange en moeilijke is geworden. De vroege selectie 
maakt dat deuren voor grote groepen leerlingen geslo-
ten worden en dat de verwijzing naar het vmbo wordt 
ervaren als een voortijdig game over. Landenvergelij-
kend onderzoek brengt de negatieve gevolgen van de 
vroege selectie in Nederland duidelijk in beeld: meer 
kansenongelijkheid en grote verschillen in de presta-
ties van leerlingen. Echt heel groot in vergelijking met 
andere landen. Dat heeft echt te maken met dat we ze 
heel aparte leerkansen geven.” 

“Waar ik voor waarschuw is dat 
je als regulier onderwij s aan 
waarde gaat inboeten”

Elffers hekelt de strikte scheiding tussen beroepson-
derwijs en algemeen vormend onderwijs. “Dat heeft 
als negatieve consequentie dat het beroepsonderwijs 
een heel erg onaantrekkelijke positie in ons onderwijs-
stelsel heeft gekregen en dat leerlingen en ouders 
geneigd zijn het beroepsonderwijs te mijden. Zij voelen 
de druk om zo hoog mogelijk te mikken zodat zij wel 
de kans hebben toegang te krijgen tot de route die wel 
uitzicht biedt op hoger onderwijs. De enorme voorkeur 
voor algemeen vormend heeft niets te maken met de 
belangstelling daarvoor, maar met de positie van het 
beroepsonderwijs en het vmbo. Het is heel erg verdrie-
tig dat het beroepsonderwijs zo’n negatief imago heeft. 
Volkomen ten onrechte.” 

De kwaliteit van het Nederlandse beroepsonderwijs 
is volgens Louise Elffers over het algemeen goed te 
noemen. “Veel andere landen kijken met jaloezie naar 
ons sterk ontwikkelde beroepsonderwijs. Wij leiden 
leerlingen in samenwerking met de arbeidsmarkt 
beroepsgericht op. Het is krachtig en goed onderwijs. 
Waar ik mij vooral zorgen over maak, is dat het heel 
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geïsoleerd is geraakt van andere onderwijsvormen en 
dat er een enorme tegenstelling is ontstaan. De vraag 
of je liever met je handen of met je hoofd wil werken is 
wat mij betreft een veel te scherpe tegenstelling. Nee 
wat ik aan de kaak stel, is dat als je de keus op die 
manier stelt, ouders en leerlingen dan heel vaak voor 
het laatste zullen kiezen.” 

Vmbo als onderkant
Het idee bij de vorming van het vmbo was, dat het 
samenvoegen van de mavo en het voorbereidend 
beroepsonderwijs ertoe zou leiden dat leerlingen zich 
aan elkaar zouden kunnen optrekken. De vmbo-vor-
ming was echter een beleidsfout, meent Elffers. “Het 
heeft het imago van de mavo naar beneden gehaald.  
Als je naar de prestatieverdeling kijkt, dan zie je dat 
de gemiddeld presterende leerlingen naar het vmbo-t 
worden verwezen. De leerlingen die onder dat gemid-
delde scoren, zitten op waar wij het vmbo geschikt 
voor vinden. In onze beleving is het een soort onderste 
onderkant en dat versterken we door het vmbo zo 
apart te houden van het havo en vwo. In de afgelopen 
jaren in steeds sterker mate. Brede scholengemeen-
schappen stoten hun vmbo-afdelingen af of brengen 
die onder op een aparte locatie. Ik haal in mijn boek 
ouders aan die zeggen dat zij hun kind niet tussen dat 
soort leerlingen willen hebben. Er bestaat een enorme 
associatie met problemen en moeilijkheden. Dat heb-
ben we zelf zo gecreëerd door die leerlingen zo apart 
te zetten en de verbinding door te knippen.” 

Tussen hoogopgeleid en laagopgeleid bestaat een 
enorme kloof. In onze samenleving is een dynamiek 
ontstaan die hoger opgeleiden meer beloont. Elf-
fers: “We hebben het zelfs al over dating voor hoger 
opgeleiden, over verzekeringen voor hoger opgeleiden, 
zwangerschapsgym voor hoger opgeleiden, want 
stel je voor dat ik mijn oefeningen doe naast iemand 
die niet naar de universiteit is gegaan. Heel vreemd, 
er klinkt in door als zou hoger opgeleid een hogere 
kwaliteit hebben. In onze samenleving zijn er allerlei 
voordelen om hoger opgeleid te raken. Gemiddeld 
genomen zie je dat mensen die hbo of wo hebben 
gedaan een veel grotere salarisontwikkeling doorma-
ken en zelfs een langere, gezonder levensverwachting 
hebben. Het is dus niet raar als ouders en leerlingen zo 
hoog mogelijk willen mikken.”
  

Stelselwijziging
De vraag dringt zich op of ons onderwijssysteem toe 
is aan een fundamentele stelselwijziging. Sinds het 
rapport van de parlementaire commissie Dijsselbloem 
bestaat grote huiver voor grote, top down opgelegde 
vernieuwingen. Maar volgens Elffers moeten we het 
wel degelijk over ons onderwijsbestel hebben. “De 
suggestie dat we het onderwijs met rust moeten laten 
deel ik niet. De samenleving verandert en het onderwijs 
beweegt mee. Heel logisch. Wat jammer is, is dat we 

alles maar onderwijsvernieuwing zijn gaan noemen. 
Meer ict in het onderwijs, inhoudelijke veranderingen 
in het curriculum of praten over scholen voor 10 tot 
14-jarigen: het heet allemaal onderwijsvernieuwing en 
dan roepen we algauw: nee hè, niet weer! Laten we de 
discussie niet doodslaan. Ik denk dat we nooit moeten 
stoppen met nadenken over het stelsel, zeker als we 
zien dat door de vroege selectie een sterke scheiding 
in leerroutes ontstaat, die echt negatief uitpakt voor de 
schoolloopbaan van sommige groepen leerlingen.”

“Het is heel erg verdrietig dat  
het beroepsonderwijs zo’n  
negatief imago heeft. Volkomen 
ten onrechte”
  
In haar boek stelt ze overigens geen rigoureuze maat-
regelen voor. “We hoeven niet alles af te breken en 
opnieuw op te bouwen. Scholen kunnen ook binnen dit 
bestaande stelsel al heel veel zelf doen. Op een andere 
manier met elkaar samenwerken, andere routes met 
elkaar aanbieden. Verbindt bijvoorbeeld de bovenbouw 
van de havo en mbo 4. Den Haag moet dan de ruimte 
geven om dat soort routes te organiseren. Maar daar 
knelt het vaak. In het hbo werd een doorstroomroute 
van mbo maar hbo ingericht, maar het mbo en het hbo 
hebben ieder een eigen kader met een eigen bekosti-
ging. Dan is er allerlei gesteggel over waar de leerlingen 
nu worden ingeschreven. Onder welk kader vallen ze? 
Dat soort zaken zit dan zo’n mooie doorstroomroute 
in de weg. En dat is natuurlijk jammer en onzin. Daar 
moet Den Haag dus meebewegen, eerder dan dat 
we alles weer op de schop nemen en op zoek gaan 
naar het perfecte stelsel. Want het stelsel dat voor alle 
leerlingen geweldig uitpakt, bestaat niet. Wel moeten 
we openlijk constateren waar problemen zitten. Ik 
ontmoette iemand van het ministerie die zich afvroeg of 
vroege selectie wel een relevante vraag is. Uiteraard is 
dat zo, de evidentie is oorverdovend zou ik willen zeg-
gen. Maar ik zeg dus niet dat we die selectie integraal 
moeten uitstellen en alle leerlingen pas vanaf 15 jaar 
moeten laten kiezen. Er zijn veel tussenmogelijkheden. 
Je kunt wel degelijk leerlingen in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs naar dezelfde school laten gaan 
en toch verschillende routes laten volgen. Het uit-
gangspunt is dat je de kans krijgt een bepaalde route 
te volgen. Dus niet te snel zeggen dat iets te hoog 
gegrepen zou zijn. Het ligt heel veel genuanceerder. 
Er is een enorme overlap in de prestatieniveaus van 
leerlingen waardoor je je dus kunt afvragen of het wel 
zo nuttig is ze zo sterk van elkaar te scheiden. Geef 
scholen de ruimte om daarmee te experimenteren. 
Laat ze dat vooral doen!”

Bijlesgeneratie
De vraag is hoe het voor de leerlingen zelf is om als 
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bijlesgeneratie op te groeien. Elffers: “Daar zijn inder-
daad wel zorgen over. Kweek je geen kinderen die 
alleen kunnen presteren als ze aan het handje worden 
gehouden en er iemand naast ze zit om hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden? Creëer je geen generatie 
die met oogkleppen op alleen maar bezig is met hoge 
cijfers halen en helemaal niet met zich breed te ontwik-
kelen? Wat doet het met kinderen als ze voelen dat ze 
verwikkeld zijn in een competitie en al heel vroeg alles 
moeten laten zien wat zij in zich hebben? Ik kan daar 
als wetenschapper nog niets over zeggen, we weten 
het niet. Er bestaat op dit moment geen onderzoek 
dat daar uitspraken over kan doen. We moeten er wel 
over nadenken. Mijn zorg is dat leerlingen en ouders 
niet meer durven vertrouwen op de school, en denken 
dat het per definitie onvoldoende is om de lessen op 
school te volgen. Het gaat om relatieve prestaties. Als 
de een gaat trainen en harder gaat lopen, dan moet jij 
dat ook maar doen. Want anders ben jij straks beter 
dan ik en mag jij wel naar het vwo en ik net niet. Ze 
belanden in een ratrace. Dat is waar ik in mijn boek 
voor waarschuw.”

“Zwangerschapsgym voor hoger 
opgeleiden, want stel je voor  
dat ik mijn oefeningen doe naast 
iemand die niet naar de  
universiteit is gegaan”

Zij hoopt met deze waarschuwing zowel ouders als 
scholen aan te spreken. “Scholen moeten erover 
nadenken hoe ze leerlingen breder kunnen begeleiden, 
in alle facetten van het leerproces. Ze zullen leerlingen 
en ouders moeten laten zien dat de school er alles 
aan doet om een leerling te laten groeien en de hen 
te bieden wat nodig is. Ouders moeten die scholen 
het vertrouwen geven dat dit ook inderdaad gebeurt. 
Bij twijfel niet meteen je heil buiten de school zoeken 
en je kinderen daarmee een dubbellange schooldag 
bezorgen. Laten we er samen voor zorgen dat school 
genoeg is.”

Bij twijfel niet met-

een je heil buiten 

de school zoeken 

en je kinderen 

daarmee een dub-

bellange schooldag 

bezorgen.
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M inder les- en meer ontwikkeltijd voor docenten. 
Die afspraak maakten we in het cao-akkoord met 
de bonden, dat op steun van ruim 80 procent van 
onze leden kon rekenen. Kern van de afspraak is 

dat de maximale lestaak (waar die 750 klokuren of meer is) vanaf 
1 augustus 2019 met 30 klokuren wordt verminderd. Vermeer-
derd met de opslagfactor komt daarmee in totaal 50 uur ontwik-
keltijd voor docenten vrij. ‘Hard nodig’, hoor ik schoolleiders 
zeggen: want leraren hebben meer tijd nodig om het onderwijs 
te verbeteren. Om te verdiepen, reflecteren en lessen beter voor 
te bereiden. Om een antwoord te vinden op de vraag hoe we 
het meeste uit iedere leerling halen en nieuwe (technologische) 
mogelijkheden daarvoor benutten. Nu ontbreekt die tijd, en dat 
leidt tot stagnatie van de verbeteringen die we nastreven. 

Tegelijkertijd hoor ik schoolleiders ook zeggen: Hoe ga ik dit 
aanpakken? Een investering vanuit het kabinet blijft vooralsnog 
uit - al zetten we die lobby onverminderd door. Ook de overheid 
zal de transitie in het onderwijs moeten steunen, al is het maar 
omdat die investering zich dubbel en dwars terugverdient voor 
de maatschappij. 

Er is dus meer nodig, maar scholen kunnen zelf ook ontwik-
keltijd creëren voor docenten. Er is geen extra geld, maar er 
is wel ruimte die deze eerste stap van 50 uur mogelijk maakt. 
Ruimte die bovendien toelaat dat te doen op een manier die 
betekenisvol is, voor docenten en leerlingen. Precies dat is de 
intentie achter deze cao-afspraak: laat onderwijsontwikkeling 
en werkdrukvermindering hand in hand gaan. Het belangrijkste 
instrumentarium daarbij is de Wet op de onderwijstijd. Het is al 
vaker gezegd: die biedt veel ruimte om het onderwijs anders 
te organiseren. Behalve ‘reguliere’ lesuren tellen ook projecten, 
onderzoeksopdrachten, keuzewerktijd, ict-ondersteund onder-
wijs en stages als onderwijstijd. 

Er is dus geen minimumaantal reguliere lessen dat aangeboden 
moet worden. Evenmin zijn er voorschriften over het aantal uren 
dat per vak op het rooster aangeboden moet worden. Dit biedt 
de mogelijkheid om tot minder lesuren voor docenten te komen 
en tijd voor ontwikkeling vrij te spelen. Dat is gelukkig niet alleen 

de theorie, maar op sommige scholen al praktijk. En op die 
scholen is de schoolleiding vaak verrast hoezeer een andere kijk 
op onderwijstijd uitpakt als katalysator voor onderwijsvernieu-
wing. 

De (wettelijke) ruimte is er, en ook zijn er positieve ervaringen in 
de onderwijspraktijk. Toch realiseer ik me dat scholen voor een 
grote uitdaging staan. De ervaringen van de ‘voorlopers’ laten 
zien dat vrijwel elke school kampt met een hoge werkdruk. En 
het laatste wat je wilt is dat ontwikkeltijd daar als een verplichting 
bovenop komt. Een schoolleider die het proces eerder mee-
maakte beschreef het treffend: “Mensen zijn vaak te druk met 
zagen om de zaag te slijpen.” Dat geldt waarschijnlijk op meer 
scholen en het vraagt wat van u als schoolleider en bestuurder 
om die ruimte toch te creëren. 

Samen met de bonden bieden wij via VOION vanaf nu onder-
steuning. Er zijn studiedagen over onderwijstijd, handreikingen 
om het gesprek in de organisatie goed te voeren en concrete 
praktijkvoorbeelden van scholen die hun onderwijstijd al anders 
hebben ingericht. Op de website van VOION vindt u daarnaast 
een factsheet met uitleg over de cao-afspraak en de ruimte die 
de Wet onderwijstijd biedt. En direct na de herfstvakantie orga-
niseren we een speciale ‘week van de ontwikkeltijd’ om elkaar te 
inspireren. Laten we deze kans samen aangrijpen om de zaag te 
slijpen!

Paul Rosenmöller,
voorzitter VO-raad

De zaag slijpen

Column VO-raad 
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Een goede vertaling van peoplemanagement 
die in één woord duidelijk maakt wat dit begrip 
inhoudt, is eigenlijk niet te geven. Het is in 
ieder geval wel meer dan alleen het voeren van 

jaarlijkse functioneringsgesprekken of het coördineren van 
een vakantierooster. Als peoplemanager moet je ook in 
staat zijn om voor het team waaraan je leiding geeft de 
organisatiedoelen te concretiseren; dat je de visie van de 
school kunt overdragen aan medewerkers. Een people-
manager heeft goed beschouwd een dubbele opdracht. 
Ten eerste geeft deze in de breedste zin daadwerkelijk 
vorm aan het personeelsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan 
opleiding en ontwikkeling, beoordeling en beloning en het 
zorgen voor een goede balans tussen werk en privé van 
medewerkers. Ten tweede toont een peoplemanager lei-
derschap, waardoor deze de medewerkers ondersteunt 
in het dagelijks functioneren en hun loopbaanontwikke-
ling.

Op orde
Wil een school team- en afdelingsleiders daadwerkelijk als 
peoplemanagers laten functioneren, dan moet het wel het 
eigen HR-beleid op orde hebben. Een, zoals hierboven 
aangegeven, breed gevoerd personeelsbeleid dat de 
onderwijsambities van een school koppelt aan de per-
soonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Zeker binnen 
onderwijsinstellingen is dat van groot belang, omdat 
leerkrachten en andere personeelsleden direct invloed 
hebben op de onderwijskwaliteit. 
De definitie van  HRM-beleid die wij hier hanteren is die 
van prof. dr. Paul Boselie van de Universiteit Utrecht (zie 
kader). Deze definitie sluit het beste aan op het publieke 
organisaties zoals onderwijsinstellingen. 

Voorwaarde is wel dat de  
middenmanager voldoende  

tijd en ruimte krijgt om  
peoplemanagement echt in  

de praktijk te brengen

Van papier naar praktijk 
Prof. dr. Eva Knies is hoogleraar strategisch HRM aan de 
Universiteit Utrecht en onderzoekt specifiek peoplema-
nagement in publieke organisaties zoals zorginstellingen, 
de politie en scholen in het vo. Zij ziet dat team- afde-
lingsleiders zeer gemotiveerd zijn om de rol als people-
manager in te vullen, maar dat dit in praktijk toch niet 
altijd optimaal gaat. “Voorwaarde is namelijk wel dat de 
middenmanager voldoende tijd en ruimte krijgt om peo-
plemanagement echt in de praktijk te brengen; de rand-

Vergroot effectiviteit  
personeelsbeleid 

Peoplemanagement 

Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs spelen een cruciale rol bij het uitvoeren 
van het HRM-beleid in de organisatie. Als peoplemanager geven zij daadwerkelijk handen en 
voeten aan dit beleid. Maar wat vraagt dit van hen en van het management? 

PO
Door Sander van Veen

Sander van Veen

i s  communicat ieadviseur 

VO Raad

Definities
Human Resource Management (HRM) heeft betrekking op management-
besluitvorming ten aanzien van beleid en concrete activiteiten die samen 
arbeidsrelaties vormgeven in een organisatie en gericht zijn op het behalen 
van organisatiedoelstellingen, maatschappelijke doelstellingen en doelstel-
lingen van individuele medewerkers.
(Boselie, 2014)

Peoplemanagement is de implementatie van HR-maatregelen door lijnma-
nagers en hun leiderschapsgedrag bij het ondersteunen van de medewer-
kers aan wie zij in de werksituatie leidinggeven.
(Knies et al, 2017)
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voorwaarden moeten op orde zijn”, aldus de hoogleraar. 
“Een valkuil kan zijn dat de team- of afdelingsleider wel 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het personeels-
beleid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden krijgt. 
Of dat de middenmanager aan zo veel medewerkers 
leiding geeft, dat het ondoenlijk is om doorlopend met alle 
medewerkers in gesprek te zijn. HRM krijgt juist vorm in 
de interactie tussen medewerkers en hun direct leiding-
gevende.” 

Vaardigheden meegeven
Leidinggevenden uit het middenmanagement zijn vaak 
doorgegroeid vanuit hun functie als docent. Ze hebben 
‘krijt aan de vingers’ waardoor ze vaak een goed gevoel 
hebben over hoe een team of een individuele medewer-
ker zouden moeten functioneren. Dat is natuurlijk een 
voordeel, maar betekent niet dat een team- of afdelings-
leider al direct over de juiste vaardigheden beschikt om 
medewerkers werkelijk te ondersteunen. Leidinggeven 
aan professionals in het onderwijs vraagt om specifieke 
vaardigheden, bijvoorbeeld het kunnen voeren van een 
goed en inhoudelijk gesprek met medewerkers of op 
het juiste moment een interventie plegen. De eindverant-
woordelijk schoolleider moet de peoplemanager dan ook 
voldoende handvatten meegeven om die leiderschapsrol 
goed in te vullen. 

Duurzaam concept
Het belang van peoplemanagement in het onderwijs 
is evident. Het biedt een duurzaam concept om het 
HRM-beleid van een school werkelijk handen en voeten 
te geven op de werkvloer en zo onderwijskundige doelen 
en de persoonlijke doelen van medewerkers met elkaar 
te verbinden en te realiseren. Het is een belangrijke voor-
waarde voor toekomstbestendig en duurzaam onderwijs. 

De VO-academie, onderdeel van de VO-raad, verzorgt 
speciaal voor schoolleiders uit het middenmanagement 
een leergang Peoplemanagement onder regie van 
hoogleraar Eva Knies. Meer informatie is te vinden op 
www.vo-academie.nl. Recent verscheen ook het katern 
11 ‘Goed onderwijs door focus op mensen’ eveneens 
van de VO-academie. Dit katern belicht alle aspecten op 
het gebied van peoplemanagement en is gratis te down-
loaden via de website van de VO-academie. 

Het AMO-model 

(ontwikkeld door 

Appelbaum cs.) 

laat zien hoe 

Abilities (het kun-

nen), Motiva-

tion (drijfveren) 

en Opportunities 

(voldoende kansen 

en mogelijkheden 

krijgen) met elkaar 

worden verbonden 

en leiden tot pro-

fessioneel gedrag 

en opbrengsten. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen gaan 
snel. Het World Economic Forum schat 
dat zo’n 65% van de huidige basis-
schoolleerlingen later een beroep krijgt 

dat nu nog niet bestaat. Kennis is in deze tijd sterk 
aan verandering onderhevig, mede gezien alle moge-
lijkheden en de snelheid van digitale verspreiding 

van nieuws en nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt van 
schoolleiders en leraren een andere houding ten aan-
zien van leren die niet enkel nadruk legt op prestaties 
of een beperkt aantal vaardigheden. Het vraagt om 
onderzoekend werken, ofwel werken vanuit het ontwik-
kelingsperspectief. 

Wie het weet,  
mag het zeggen
Van schoolleiders en leraren wordt enerzijds gevraagd dat zij resultaten en de 
kwaliteit van onderwijs verantwoorden, en anderzijds willen zij het onderwijs 
in hun school verder ontwikkelen, om voortdurend te kunnen aansluiten bij 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit lijkt een dilemma. Dat hoeft het 
echter niet te zijn, want onderzoekend werken en gespreid leiderschap kunnen 
allebei bijdragen aan zowel onderwijsontwikkeling als verantwoording. 

PO VO
Door Judith Amels

Judith Amels 

is  werkzaam als 

onderwi jsadviseur b i j 

de Marnix Academie in 

Utrecht.  Daarnaast doet 

z i j  promot ieonderzoek 

naar de inv loed 

van onderzoekend 

werken en gespre id 

le iderschap op het 

verandervermogen 

van leraren aan de 

Ri jksunivers i te i t 

Groningen.

Onderzoekend werken en gespreid  
leiderschap

Bij onderzoekend wer-

ken speelt de aanwezig-

heid van een onderzoe-

kende houding attitude 

een belangrijke rol.

MBO
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Onderzoekend werken
In scholen die onderzoekend werken, gebruiken leraren 
alle beschikbare data ten behoeve van school- en 
onderwijsontwikkeling. Dat zijn intern beschikbare data 
als input-, output- en tevredenheidsgegevens, maar 
ook extern beschikbare data als externe onderzoeks-
resultaten die aangeven wat werkt en wat niet werkt in 
onderwijsontwikkeling. Het zijn kwantitatieve data als 
leerlingresultaten en medewerkerstevredenheidspeilin-
gen, en kwalitatieve data zoals diagnostische gesprek-
ken met leerlingen of observaties. 

Bij onderzoekend werken speelt de aanwezigheid van 
een onderzoekende houding attitude een belangrijke 
rol. Schoolleiders en leraren zijn nieuwsgierig, willen 
weten en begrijpen en stellen vragen. Zij hebben een 
open, onbevooroordeelde en kritisch houding en kun-
nen bronnen afwegen op hun waarde. Ze zijn bereid tot 
perspectiefwisseling, willen routines loslaten en nieuwe 
informatie delen met anderen (Bruggink & Harinck, 
2012; Uiterwijk-Luijk, Krüger, Zijlstra & Volman, 2017). 
Vanuit een onderzoekende houding wordt het voort-
gaande leerproces van hun leerlingen gemonitord, 
bijgesteld en geoptimaliseerd, zodat alle leerlingen zo 
optimaal mogelijk onderwijs krijgen en zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden. 

Leeropbrengsten zijn een tussenproduct in plaats van 
een eindproduct. Ze worden gebruikt om te verant-
woorden. Maar veel belangrijker is dat ze worden 
gebruikt om de sterke en zwakke punten van het 
eigen onderwijs zichtbaar te maken. Sterke punten 
vragen om borging, en zwakke punten geven gerichte 
aanwijzingen voor verbeteringen. In de onderzoekende 
school zetten schoolleiders en leraren onderzoeks-
vaardigheden in: ze hebben enige kennis van statische 
begrippen, ze kunnen aangeven of data betrouwbaar 
en valide zijn en kunnen verschillende typen data her-
kennen. Zo ontstaat in de school een onderzoekende 
cultuur, waarin sprake is van écht, daadwerkelijk leren 
dat leidt tot verbetering en duurzame verandering. 

Daartoe stimuleert de schoolleider leraren onderzoe-
kend te werken: zowel op groepsniveau als op school-
niveau worden data benut voor verdere ontwikkeling 
van het onderwijs (Schildkamp, Poorten, Luyten & 
Ebbeler, 2016). Ook stimuleert de schoolleider een pro-
fessionele dialoog op basis van beschikbare gegevens, 
teneinde die in gezamenlijk overleg en gezamenlijke 
besluitvorming in te zetten voor het realiseren van de 
doelen die men zich als school heeft gesteld (Krüger, 
2018).

Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk van 
alledag? 
In deze casus hebben de leraren van de middenbouw 
een onbevooroordeelde en kritische houding en willen 
ze weten én begrijpen hoe het komt dat de woorden-
schatresultaten achterblijven. De leerkrachten erkennen 

en waarderen de kennis van de taalcoördinator, die 
nieuw opgedane kennis kan delen met haar collega’s. 
De leraren kunnen en durven routines los te laten, en 
nieuwe inzichten leiden tot expliciete kennis. Dergelijk 
handelen draagt bij aan de visie op onderwijs die de 
school heeft voor haar leerlingpopulatie, speelt in op 
leerbehoeften van leerlingen, verbetert het handelen 
van leraren en leidt tot meer eigenaarschap. 

De leraren in de casus werken onderzoekend: ze 
gebruiken aanwezige data (in dit geval de toetsge-

Casus  
woordenschatontwikkeling
In een bouwvergadering van de middenbouw (groep 3, 4 en 5) in 
maart legt de intern begeleider de ruwe scores van recente Citotoetsen 
op tafel. Leerkrachten, bouwcoördinator en intern begeleider inter-
preteren met elkaar de scores en vergelijken ze met eerdere periodes 
en met de gestelde doelen. Ze constateren dat de resultaten naar 
verwachting en naar tevredenheid zijn, behalve die van woordenschat-
ontwikkeling. Op dat gebied zijn de doelen niet behaald. Iedereen had 
verwacht dat de kinderen hier hoger op zouden scoren. Hoe komt dat? 
Want “we vinden dat de resultaten die we nu zien, niet passen bij ons 
onderwijs en bij onze leerlingen”. 

De collega’s vragen de taalcoördinator of zij een diepere analyse wil 
doen en wil onderzoeken wat mogelijke oorzaken van deze achterblij-
vende resultaten zijn. De taalcoördinator gaat ermee aan de slag. Ze 
gebruikt naast de eigen gegevens ook externe onderzoeksgegevens: 
wat doen scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie anders 
waardoor zij wel sterkere resultaten behalen? Haar bevindingen deelt 
ze met haar collega’s, en iedereen merkt dat ze weet waar ze het over 
heeft. Gezamenlijk wordt geconstateerd dat de kinderen mogelijk al 
vanaf groep 1 over een te geringe woordenschat beschikken, waardoor 
nieuwe woorden te weinig beklijven en de woordenschat te langzaam 
groter wordt. 

Met elkaar besluiten ze dat ze hier actie op gaan zetten. In alle groepen 
wordt aangesloten bij het thema van de taal-en leesmethode. Binnen 
dit thema zal elke leerkracht elke dag zichtbaar en hoorbaar een extra 
woord aanbieden, en de woorden worden gedurende een week steeds 
herhaald. De taalcoördinator presenteert haar analyse en het plan van 
aanpak van de middenbouw ook in de onder- en de bovenbouw. Daar 
wordt de aanpak omarmd en ook ingevoerd. Op basis van externe 
gegevens maakt zij voor alle leerjaren een overzicht van woorden die 
de kinderen minimaal moeten beheersen. Zo wordt de woordenschat 
van de kinderen sterk uitgebreid. Ook zorgt ze voor het benodigde 
extra materiaal. 

Voor de volgende Citotoets wordt afgesproken welke vaardigheidsgroei 
de kinderen moeten kunnen realiseren. Na die afname worden de 
scores opnieuw geanalyseerd en wordt de aanpak geëvalueerd: “Zijn 
dan wel onze gezamenlijk gestelde doelen bereikt?”
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gevens) om met elkaar beslissingen te nemen over 
onderwijsontwikkeling (het verbeteren van het woor-
denschatonderwijs) die op grond van die data nodig is 
(“we zijn hier niet tevreden mee”) en om doelen te stel-
len (“wat willen we over een half jaar hebben bereikt”) 
die steeds gelinkt worden aan de visie van de school 
en ook weer worden geëvalueerd. Het was met opzet 
dat in de casus de intern begeleider de rúwe scores op 
tafel legde en niet al een geïnterpreteerde versie van 
die scores.
De schoolleider in deze school moedigt samenwerking 
voortdurend aan. Letterlijk én figuurlijk moet er ruimte 
zijn om een professionele dialoog te voeren; facilitering 
en ruimte om inbreng te kunnen hebben zijn voorwaar-
delijk! 
Onderzoekende scholen gebruiken naast eigen data 
ook evidence based informatie: onderzoeksresultaten 
van anderen buiten de eigen school, die aangeven 
wat werkt en wat niet werkt in onderwijsontwikkeling. 
Zoals de taalcoördinator in de casus op zoek ging naar 
gegevens van andere scholen om te zien wat zij doen 
op het gebied van woordenschatontwikkeling en hoe 
zij de gewenste resultaten behalen. Belangrijk is dat het 
voor iedereen duidelijk is welke data relevant zijn en dat 
eenduidigheid bestaat over begrippen. Ook hiervoor is 
de professionele dialoog noodzakelijk.
Data zijn niet eng; maak er wijsheid van!
Data zijn ruwe onderzoeksgegevens. Ze zijn nog niet 
geïnterpreteerd en ze hebben nog geen betekenis. 
Leraren en schoolleiders moeten zelf stappen nemen 
om via data en informatie te komen tot kennis en wijs-
heid (Earl & Katz, 2006). Aan de hand van de casus 
ziet dit proces er als volgt uit: 

De scores op de woordenschattoets zeggen op 
zichzelf nog niets. In de vorm van tabellen en grafie-
ken geven de scores al meer informatie over de stand 
van zaken en worden ze praktisch bruikbaar. Zeker 
wanneer vergelijking plaatsvindt met prestaties op de 
vorige toets. De informatie wordt kennis door over de 
geanalyseerde data een dialoog te voeren en deze 
informatie te interpreteren. Hun kennis wordt wijs-
heid als op basis van de geïnterpreteerde data nieuwe 
waarden en oordelen tot stand komen (‘We hebben 
onze doelen niet bereikt; hoe zou dat komen?’) en 
als zij op basis daarvan beslissingen nemen die hun 
gedrag en hun handelen veranderen: er komt een plan 
van aanpak dat tot verbetering moet leiden. Wijsheid 
is dus verbonden aan waarden in de school. Wie van 
data tot wijsheid komt, is goed in staat te handelen 
naar wat de school, de leraren en de kinderen nodig 
hebben, want een mooie score (en wat is mooi?) is niet 
altijd goed genoeg.

Data ondersteunen het nemen van beslissingen, want 
zij geven een objectief beeld van datgene dat verbeterd 
kan of moet worden. Ze helpen bij het focussen op de 
juiste zaken en het gericht blijven op gestelde doe-
len en succesvolle strategieën. De resultaten van de 
woordenschattoets lieten objectief zien dat de gestelde 
doelen niet zijn behaald en dat het onderwijs op woor-
denschatontwikkeling beter moet. In het gebruik van 
data op deze manier ligt het accent op onderwijsont-
wikkeling en is verantwoording van de onderwijsresul-
taten voordehand liggend en vanzelfsprekend.
Gespreid leiderschap
De eerste casus liet zien dat in het team, naast 
onderzoekend werken, ook sprake was van gespreid 
leiderschap: teamleden konden werken vanuit affiniteit 
en expertise.

Gespreid leiderschap is een perspectief op leider-
schap dat uitgaat van de gedachte dat leiderschap niet 
een kenmerk van een persoon is maar van de gehele 
organisatie. Leiderschap wordt gespreid op basis van 
het idee ‘welk teamlid is op grond van een vraag of 
probleem de best aangewezen persoon vanwege aan-
wezige expertise om de kar te trekken bij het komen 
tot een oplossing of verandering’. Teamleden erkennen 
ieders expertise en kennen elkaar een leiderschapsrol 
toe, formeel of informeel (Spillane, 2012). Verantwoor-
delijkheid wordt gezamenlijk gedragen en besluiten 
worden collectief genomen. De schoolleider blijft de 
formele, eindverantwoordelijke leider.

Onderzoekend werken draagt bij aan de ontwikkelca-
paciteit van de school en kent twee sleutelwoorden: 
‘weten’ op basis van data en ‘samen’ tot wijsheid 
komen. 
De casus ouderparticipatie (op pag 17) laat zien dat 
gespreid leiderschap sterk bijdraagt aan het realiseren 
van ‘weten’ en ‘samen’. 

Leiderschap wordt 

gespreid op basis van 

het idee welk teamlid 

op grond van een vraag 
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expertise om de kar te 

trekken.
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In deze casus ging het aanvankelijk mis. In de eerste 
casus ontdekten de leraren zelf de noodzaak van de 
verandering en hadden daar affiniteit mee. In de laatste 
casus is daar geen sprake van. Bij de teamleden 
ontbreekt het gevoel van noodzaak tot verandering. 
Totdat het idee van een andere vorm van ouderpartici-
patie door een van de leerkrachten uit de ijskast werd 
gehaald en een gevoel van eigenaarschap ontstaat.  
De kindercoach neemt én krijgt op grond van haar 
expertise een leiderschapsrol. In een gezamenlijk 
proces van betekenisgeving ontstaat een dialoog over 
ouderparticipatie en het nut van een nieuwe vorm. In 
gezamenlijkheid (ook de onder- en middenbouw wor-
den meegenomen in het proces) wordt een ontwikkel-
plan gemaakt, waarbij de schoolleider het team hiertoe 
de ruimte biedt.

Relatie gespreid leiderschap en onderzoekend werken
In onderzoekend werken én in gespreid leiderschap 
speelt eigenaarschap bij leraren en schoolleiders een 
grote rol. Waar het ging over de woordenschatontwik-
keling van de leerlingen was dat eigenaarschap er vanaf 
het begin, evenals de ruimte om gebruik te kunnen 
maken van de aanwezige expertise en affiniteit. In de 
casus over ouderparticipatie ontbraken eigenaarschap 
en affiniteit in eerste instantie, met weerstand als gevolg. 
In tweede instantie trok de kindercoach, mede door 
expertise en affiniteit, het eigenaarschap naar zich toe. 
Beide voorbeelden laten zien dat bij onderzoekend 
werken het toekennen van een trekkersrol op basis van 
expertise en een ontwikkel- en besluitvormingsproces 
waarin iedereen eigenaar kan zijn, hand in hand gaan 
bij het bewerkstelligen van een succesvolle verandering. 

Data ondersteunen het nut of de noodzaak van een 
verandering en besluiten worden gefundeerd genomen. 

De uitspraak ‘wie het weet, mag het zeggen’, wordt 
hier letterlijk genomen. Leiderschap wordt verworven 
op basis van wijsheid, affiniteit en expertise. 
Daadwerkelijke en duurzame onderwijsontwikkeling in 
scholen zal slagen als er tegelijk sprake is van onder-
zoekend werken en gespreid leiderschap.
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Casus ouderparticipatie
Een team wil naar een vorm van ouderparticipatie waarin 
ouders én leerlingen meer inbreng hebben en eigen verant-
woordelijkheid nemen. Tijdens een studiedag hebben de 
teamleden een presentatie gehad over een dergelijke vorm 
van ouderparticipatie: wat zijn de effecten ervan en waarom 
is het van belang de stap naar zo’n nieuwe vorm te maken. 
Na die studiedag hebben de bouwcoördinatoren uitgewerkt 
hoe een andere vorm van ouderparticipatie er op de school 
uit zou kunnen zien en welke stappen nodig zijn om zo ver 
te komen. Dit hebben ze gepresenteerd in hun eigen bouw. 
Maar weerstand was het gevolg: “Dat wordt voor ons veel 
meer werk, daar hebben we geen tijd voor; wanneer moet 
ik zulke gesprekken voeren; kinderen kunnen hier niet aan 
mee doen, want onze gesprekken zijn altijd ’s avonds en dan 
slapen ze al, enz”. Het plan ging de ijskast in; tijdelijk ……

Na enige tijd kaartte een groepsleerkracht met specialisatie 
kindercoaching in een bouwvergadering opnieuw de ouder-
participatie aan. Ze vertelde de collega’s dat ze onderzoek 
had gedaan naar het voeren van gesprekken met kinderen 

en naar ouderparticipatie. Ze had artikelen gelezen, met 
collega-kindercoaches gesproken en kinderen en ouders 
gepolst. En wat blijkt: kinderen kunnen heel goed vertel-
len wat ze willen leren en waar ze hulp bij nodig hebben. 
Datzelfde geldt voor hun ouders wanneer die mee kunnen 
praten. Zo ontstaat een gedeelde en gezamenlijke verant-
woordelijkheid van ouders, leerkracht én kind met een 
positief effect op de leerresultaten. Dus waarom zouden we 
het niet doen? Het past in de visie en misschien levert een 
gedeelde verantwoordelijkheid tijdwinst op, want ouders én 
leerkrachten kunnen aangeven hoe vaak en op welke manier 
ze elkaar in een schooljaar willen spreken. Als leerkracht 
krijg je dus meer vrijheid. 

Er ontstaat een dialoog over de stap naar een nieuwe vorm 
van ouderparticipatie. Onder leiding van de kindercoach 
wordt een plan met tijdpad voor invoering bedacht. Dit deelt 
zij met de andere bouwen en iedereen ziet het nut en heeft 
weer eenzelfde doel voor ogen.
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Vooropgesteld: Ter Haar vindt dat de mensen in 
het primair onderwijs fantastisch werk leveren. 
“Zeker als je ziet dat ze dat vaak met beperkte 
middelen en tegen een beperkte vergoeding 

moeten doen. Maar ik denk ook dat er teveel dingen op 
een manier gedaan worden, die niet erg efficiënt is. En 
niet omdat daar een goede afweging aan ten grondslag 
ligt, maar omdat het nou eenmaal altijd al zo gedaan 
wordt.”

Bellen in de avonduren
Een voorbeeld. Ter Haar: “Er wordt enorm veel opge-
schreven over leerlingen en lessen. Het is een feit dat 
we te veel tijd kwijt zijn aan administratie. Iedere scheet 
schrijven we op, omdat het moet. Maar van wie moet 
dat? Geen idee. En leraren weten het vaak ook niet, als je 
het ze vraagt. Er wordt heel veel informatie bijgehouden 
terwijl niemand daarom vraagt. En volgens mij begint het 
daarmee: dat je jezelf telkens afvraagt, moet dit wel, heeft 

“We hebben meer helden 
nodig in het onderwijs”

Administratieve werkdruk

In het primair onderwijs wordt uitgebreid actie gevoerd voor meer geld en 
meer mensen. Omdat de werkdruk te hoog is. Maar daar is Ferdinand ter Haar, 
bestuurder van Stichting Fluvium, Onderwijsgroep Spoenk en SPGG, het niet 
direct mee eens. “Die werkdruk, daar kunnen we zelf nog heel wat aan doen.” 

PO
Door Jorti jn Bij l

Jorti jn Bij l 

i s  market ingmanager 

b i j  AFAS
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dit wel nut. Op een of andere manier zie je dat ergens 
een idee ontstaat, en dat dat vervolgens nauwelijks meer 
verandert. Sommige scholen hebben nog de lesroosters 
bij de deur van het lokaal hangen. Omdat dat moet van 
de Inspectie. Terwijl de Inspectie echt al tien jaar geleden 
heeft besloten dat niet meer hoeft.’

Volgens Ter Haar wordt er te weinig gekeken naar welke 
zaken echt zin hebben, en welke zaken niet. De oorzaak 
daarvan zoekt hij bij de medewerkers én de organisatie. 
“In het primair onderwijs werken we bijvoorbeeld heel 
veel met deeltijdwerkers. Dat betekent dat er ook veel 
overgedragen moet worden. En je ziet dat daar zelden 
een efficiënt systeem voor ontwikkeld wordt. Bij een 
overdracht zonder bijzonderheden, zou ik zeggen: schrijf 
ergens op waar je gebleven bent in het rekenboekje - en 
klaar is Kees. Maar in de praktijk zie je dat er vaak ’s 
avonds onderling gebeld wordt. Dan gaat het tien minu-
ten over werk, twintig minuten over iets anders, en dan 
ben je voor je gevoel pas om halfelf klaar met werk. Dat 
vind ik niet handig van die medewerkers, maar óók niet 
van zo’n organisatie.” 

Stoppen met vergaderen
“Scholen hebben zich vaak ook nog helemaal niet zo 
goed ingesteld op al die deeltijders. Dan zou je mensen 
immers ook wel de gereedschappen aanbieden om 
efficiënter te werken. En waarom wordt er bijna overal 
nog elke week uitgebreid vergaderd? Overlegjes bij de 
koffieautomaat zijn vaak veel effectiever. Maar als jij als 
jonge docent ergens nieuw binnenkomt, krijg je al gauw 
van de oude garde te horen: zo doen wij dat al jaren. 

Toen ik nog directeur was heb ik een keer gezegd: that’s 
it, we vergaderen niet meer. De een is een appel aan 
het eten, de ander doet nakijkwerk, deze vergaderingen 
hebben nul zin. Regel het zelf maar. En wat gebeurde er? 
Er ontstond een ritme van vier, vijf vergaderingen per jaar. 
Op hoofdpunten. En de rest regelden we bij de koffieau-
tomaat. Dat moet je wel durven, ook als team. Maar als je 
niets probeert, verandert er ook niks.’

Zeiksnorren en helden
Om de ervaren werkdruk werkelijk te verlagen, moet 
de waaromvraag vaker worden gesteld. En mensen 
moeten burgerlijk ongehoorzaam durven te zijn. Leraren 
die directeuren en bestuurders tegenspreken, omdat 
ze vinden dat het geen zin heeft wat ze moeten doen. 
Dat zijn helden, en daar hebben we er meer van nodig. 
Desnoods moeten we onze eigen tegenspraak orga-
niseren. Als wij van mensen vragen dat ze zelfbewuste 
professionals zijn, moeten ze ook het vertrouwen voelen 
dat ze mogen zeggen wat anders moet. Zodat ze niet 
meer constateren: dit kan zo niet, en het vervolgens 
accepteren. Maar zodat ze een analyse maken, en met 
alternatieven komen. Nu wordt er vaak geklaagd, maar 
hoor je maar weinig goede ideeën. Dat is zonde, want 
het levert het beeld op dat we allemaal zeiksnorren zijn 
in het po. Terwijl we juist positiviteit, optimisme en trots 
uit moeten stralen.’

“Iedere scheet schrijven we op, omdat het 
moet. Maar van wie moet dat?”
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De carrière van Huub Dekkers heeft zich de 
afgelopen tien jaar grotendeels afgespeeld 
in het onderwijs. Zo is hij onder andere lid 
geweest van het college van bestuur bij het 

Albeda College en directeur van de sector Onderwijs & 
Onderzoek bij PwC Advisory. Nu is hij alweer ruim een 
jaar algemeen directeur van Stichting CINOP, een maat-
schappelijke organisatie die zich inzet voor een optimale 
deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en 
morgen. 

Waar komt die liefde voor het mbo vandaan?
“Ik moet eerlijk toegeven dat ik, voordat ik de stap naar 
het onderwijs maakte, nog nooit een voet binnen had 
gezet bij een mbo. Maar na mijn eerste beroepsmatige 
bezoek was ik direct verkocht. Er zijn zoveel mensen met 
een mbo-opleiding die allemaal essentieel zijn om onze 
samenleving draaiende te houden: monteurs, technici, 
kappers, financiële administrateurs. De passie waarmee 
mbo’s al die mensen opleiden is werkelijk indrukwekkend. 
En je staat verbaasd wanneer je ziet wat een prachtige 
dingen studenten daar allemaal tot stand brengen.” 

Passend, effectief  
onderwijs van hoge 
kwaliteit

Beroepsonderwijs

Stichting CINOP realiseert gefundeerde, integrale en toepasbare oplossingen 
voor complexe onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Hoewel breed geori-
enteerd op leren in het algemeen, is een van de specialiteiten van CINOP het 
beroepsonderwijs. De start van het nieuwe mbo is een mooi moment om met 
de algemeen directeur Huub Dekkers te kijken naar de toekomst van het mid-
delbaar beroepsonderwijs.

Door Freek Grootenbroer

Freek Grootenbroer is 

editor ia l  consultant bi j 
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Er wordt veel gesproken over het feit dat de onderwijswereld 
– die van het mbo in het bijzonder -steeds sneller verandert. 
Wat gebeurt er?
“Persoonlijk heb ik de voorkeur om dit soort vraagstukken 
altijd te beschouwen vanuit grote trends. Vanuit proces-
sen die van grote invloed zijn op onze samenleving en die 
ons allemaal op de een of andere manier zullen raken. 
Verandering is iets van alle tijden, maar recent onderzoek 
laat zien dat de snelheid en intensiteit van veel huidige 
ontwikkelingen een bijzonder disruptief karakter hebben. 
“Denk bijvoorbeeld aan demografische ontwikkelingen. 
We hebben wereldwijd te maken met een enorme bevol-
kingstoename, terwijl wij, in het Westen juist vergrijzen. 
Toekomstscenario’s laten zien dat het mbo te maken zal 
krijgen met een terugloop van zo’n 20%. Die terugloop is 
bij veel instellingen al begonnen. Tegelijkertijd zal er steeds 
meer vraag ontstaan vanuit volwassenen die moeten 
worden bij- of omgeschoold. Denk aan stratenmakers 
bijvoorbeeld, die door een switch naar de logistiek langer 
gezond aan het werk zouden kunnen blijven.
“Economische machten zijn aan het verschuiven. Het 
Westen is niet meer de vanzelfsprekende leider van de 
wereld; landen als China zijn bezig met een enorme 
inhaalslag en bepalen straks de agenda. Intussen neemt 
de druk op onze planeet steeds maar toe: klimaatver-
andering, schaarste aan grondstoffen, allerlei zaken die 
leiden tot steeds meer onzekerheid met als gevolg steeds 
meer spanningen en polarisatie tussen mensen, culturen 
en landen. 
“Een andere trend is natuurlijk die van de technologische 
ontwikkelingen. Denk alleen al aan kunstmatige intelligen-
tie en robotisering. Twee fenomenen die een geweldige 
impact op de arbeidsmarkt hebben. Veel menselijke taken 
worden overgenomen door machines. Banen veranderen 
ingrijpend of zullen zelfs verdwijnen. Er ontstaan ook com-
pleet nieuwe functies.
“Data-analyse en de opkomst van allerlei draagbare 
sensoren, zoals smartwatches en intelligente apparaten, 
kunnen menselijk gedrag en onze fysieke en mentale 
gezondheid steeds beter in de gaten houden en zelfs 
voorspellen en beïnvloeden. Er zijn op dit moment al 
verregaande experimenten die kennis en vaardigheden 
direct in het brein kunnen plaatsen. Dit zijn maar een 
paar voorbeelden. Er gebeurt zo ontzettend veel. En het 
zijn allemaal zaken die enorm veel invloed hebben op de 
manier waarop we straks leren. Waar leiden we mensen 
voor op? Wat staat mensen straks te wachten wanneer 
ze voor het eerst de arbeidsmarkt betreden? Hoe gaan 
we dat aanpakken? Vragen waar we nu over moeten 
nadenken en die we moeten oppakken. Alles gaat zo snel 
tegenwoordig – we kunnen ons niet veroorloven om af te 
wachten.” 

Je schets een behoorlijk pessimistisch scenario. Zie je de 
toekomst somber in?
“Integendeel! Natuurlijk erken ik de risico’s en gevaren 
van al die grote ontwikkelingen die op ons afkomen. En 
het is verleidelijk om daarin te blijven hangen. Maar ik 
vind het belangrijk om juist te focussen op de positieve 
aspecten. Er gebeuren namelijk ook allemaal geweldige 

dingen. Medisch gezien is er al zoveel mogelijk. We zijn 
in staat om bepaalde ziektes de wereld uit te helpen. En 
hoewel veel mensen het niet zo beleven, laten cijfers zien 
dat grote problemen als armoede, laaggeletterdheid en 
ook oorlog wereldwijd nog nooit op zo’n laag niveau zijn 
geweest. Natuurlijk zijn we er nog lang niet, maar het 
zijn wel prachtige en hoopgevende voorbeelden. Samen 
onze schouders ergens onder zetten en een probleem 
echt bij de horens vatten; dat inspireert me.” 

Laten we even terugkeren naar het onderwijs. Wat beteke-
nen al die trends voor deze sector?
“Ik begrijp dat dit grote verhalen zijn. Enorm complex, vol 
onzekerheid. Maar toch is er een aantal elementen waar 
je zeker mee te maken krijgt als onderwijsinstelling. Zoals 
de leerlingenkrimp.

De grootste zekerheid is de onzekerheid. Daar bedoel 
ik mee dat we zeker weten dat er met name op de 
arbeidsmarkt van alles gaat veranderen. En blijft veran-
deren. We weten alleen niet hoe. Dat betekent dat we 
mensen moeten opleiden die hierop kunnen anticiperen. 
We moeten hen weerbaar maken. Een jong iemand 
opleiden tot vrachtwagenchauffeur is mooi en belangrijk, 
maar over een jaar of 15 is de kans groot dat we geen 
chauffeurs meer nodig hebben. Dit is zeker voor het 
beroepsonderwijs een extreem relevant vraagstuk. Hoe 
leidt je mensen op zodat ze duurzaam inzetbaar blijven? 
Hoe faciliteer je dat mensen hun leven lang kunnen 
blijven leren zodat ze kunnen mee ontwikkelen? Dat 
ze mobiel blijven op de arbeidsmarkt en daar kunnen 
worden ingezet waar ze het hardste nodig zijn? Dit zijn 
vragen die we nu al kunnen beantwoorden en dus ook 
moeten oppakken.” 

Hoe dan?
“Om mensen op te kunnen leiden voor een sterk veran-
derende arbeidsmarkt is het voor onderwijsinstellingen 
belangrijk dat wordt nagedacht over flexibilisering. Flexi-
bilisering is het vermogen om je als organisatie continu 
aan te passen aan een veranderende omgeving, zonder 
daarbij compromissen te sluiten. Dus niet ten koste van 
de visie of van de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks 
het feit dat wensen en verwachtingen van de maatschap-
pij steeds veranderen, zorgt flexibilisering toch voor 
passend, effectief onderwijs van hoge kwaliteit. Het is ook 
niet voor niets een belangrijk thema dat is opgepakt door 
de overheid.”

Het klinkt eenvoudig; bij verandering moet je mee verande-
ren.
“Natuurlijk is dit een enorme uitdaging. Een ingewikkeld 
proces dat je als school integraal moet aanvliegen. Het is 
geen klassieke organisatieverandering waar je van situatie 

“Er zijn zoveel mensen met een  
mbo-opleiding die allemaal essentieel zijn om  
onze samenleving draaiende te houden”



22   SchoolManagement September 2018

A na een aantal interventies verder kunt in situatie B. Het 
is een continu proces dat je moet ontwerpen en integre-
ren, waar je instapt en niet meer mee stopt. Dat vraagt 
om een nieuw soort professionalisering van iedereen in 
de onderwijsorganisatie. Aan de ene kant inhoudelijke 
competenties bij de docenten waarbij je nadenkt over 
het ontwerp en ontwikkeling van het leren zelf. Aan de 
andere kant moeten de benodigde condities voor dit 
leren opnieuw worden bekeken. Denk aan visie, strategie 
en leiderschap, aan de ontwikkeling en borging van een 
kwaliteitsstructuur. En niet te vergeten; het moet betaal-
baar en organiseerbaar blijven, terwijl de werkdruk van de 
docenten juist omlaag moet. Iedereen in de organisatie 
moet hierin mee gaan; alle neuzen dezelfde kant op.   
“Nogmaals: een enorme uitdaging, maar wij zien in onze 
dagelijkse praktijk dat er opleidingen zijn die in staat zijn 
om dit te doen. Organisaties die begrijpen wat er op hen 
afkomt en die overtuigd zijn van de nieuwe richting die ze 
in willen slaan.”

Wat betekent dit specifiek voor mbo’s? Zij zijn toch bij 
uitstek organisaties die van oudsher verbonden zijn met 
hun regio en de lokale arbeidsmarkt en dus in staat om te 
anticiperen op vraag en aanbod?
”Inderdaad is een goed mbo verbonden met de regi-
onale arbeidsmarkt. Maar de snelheid waarmee deze 

zal veranderen zal van een nieuwe orde zijn. Mbo’s 
moeten opnieuw nadenken over de regio waar ze deel 
van uitmaken. De rol van die regio zal enorm toenemen 
maar tegelijkertijd moet juist internationalisering hoog 
op de agenda komen te staan. De bedrijven waar 
mbo’s voor opleiden, opereren steeds meer buiten de 
landsgrenzen en vragen werknemers die daarmee om 
kunnen gaan. Internationalisering is het ideale mid-
del om geschikte en vooral ook weerbare mensen op 
te leiden. Niet voor niets nemen steeds meer scho-
len - zeker ook mbo’s – het thema op in hun visie en 
strategie als iets dat samenvalt met de kwaliteit het 
onderwijs.”

Hoe kun je als mbo leren om te anticiperen op de toekomst?
“Een van de kwalijkste zaken in onderwijsland vind ik dat 
de kennisinfrastructuur de laatste jaren enorm is ver-
schraald, met name in het mbo. Je ziet daarom dat de 
behoefte van opleiders en hun bestuurders om van elkaar 
te leren erg groot is. Om succesvol te kunnen zijn en 
blijven, is het cruciaal om de verbinding met anderen te 
zoeken; met andere opleidingen en instituten, bedrijven, 
beleidsmakers, onderzoekers en specialisten. Zo kunnen 
we samen zorgen dat ons onderwijs klaar is voor de 
toekomst.”
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Ik denk met trots terug aan die bijzondere maandag, eind 
augustus. Bijzonder was het omdat we – samen met ROC 
Tilburg en de andere Brabantse mbo-scholen - voor het 
eerst de nationale opening van het mbo-jaar organiseerden. 

Extra bijzonder werd het door de aanwezigheid van de Koning 
en zijn oprechte woorden voor onze studenten en alle medewer-
kers in het mbo. “Onze samenleving kan niet zonder mbo’ers”: 
een grotere blijk van waardering kan de Koning bijna niet geven. 
En natuurlijk hij heeft gelijk. Ruim 40 procent van onze beroeps-
bevolking heeft een mbo-diploma (18% hbo, 10% wo), zij zijn de 
denkende doeners die onder andere zorgen, bouwen, onderne-
men, produceren, installeren en ons land veilig houden. 

Het mbo heeft wat te vieren: onderzoek bewijst dat de onder-
wijskwaliteit op peil is, dat studenten en medewerkers over het 
algemeen tevreden zijn over respectievelijk opleiding en werk, 
dat het bedrijfsleven onder meer de vakkennis van afgestu-
deerde mbo’ers waardeert. Heel mooi, maar het betekent niet 
dat we voldaan achterover kunnen leunen. Toekomstbestendig 
beroepsonderwijs dat jongeren voorbereidt op de samenleving 
en beroepen van morgen betekent voor iedereen in en om het 
mbo gewoon elke dag keihard werk aan de winkel.

Met dit hopelijk jaarlijkse event willen we aan een groot publiek 
laten zien hoeveel je met het mbo kunt bereiken en hoe trots 
we mogen en moeten zijn op het mbo. En dat is nodig: de 
verwachting is dat de komende jaren minder jongeren zich gaan 
aanmelden voor een mbo-opleiding. Er worden simpelweg 
minder kinderen geboren. Ook is met name de laatste jaren de 
maatschappelijk druk op jongeren groot om theoretisch ver-
volgonderwijs te kiezen, als opstapje naar hoger onderwijs. Dat 
laatste is mede te danken aan de overheid die onder de noemer 
‘gelijke kansen’ focust op ‘iedereen een hbo-diploma of hoger’. 
Terwijl wat ons betreft gelijke kansen staat voor je zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en gaan voor een beroepskeuze die past bij 
je talenten en mogelijkheden. 

Onze belangrijkste boodschap is dat jongeren hun keuze voor 
vervolgonderwijs moeten kunnen bepalen aan de hand van het 
beroep dat ze graag willen gaan uitoefenen. Weten wat je wor-
den wilt en hoe je wil bijdragen aan onze economie en samenle-
ving zou bovenaan moeten staan. Daarna de opleidingsweg er 
naartoe, via het mbo of ander beroepsonderwijs. Dat dit wordt 
gesteund bleek op die mooie maandag ook uit de aanwezig-
heid van vele burgemeesters, van vertegenwoordigers van het 
(regionale) bedrijfsleven, van studenten, docenten en instructeurs 
en uit de vele prachtige bijdragen van sprekers met een hart voor 
het mbo.

De komende jaren zullen we daarom met onder meer partners 
als het bedrijfsleven aandacht blijven vragen voor de zegeningen 
van het beroepsonderwijs, onder het motto ‘Dit is mbo’. Laat 
ik deze bijdrage eindigen met nog een prachtige uitspraak van 
de Koning aan het adres van onze studenten uit zijn toespraak: 
“U bent gewoon heel erg gewild, vooral degenen die in hun 
opleiding intensief kennis maken met de beroepspraktijk. Nog 
niet iedereen beseft het misschien, maar een keus voor het mbo 
is een slimme keus.” Ik kan dat alleen maar van harte onder-
strepen, niet in de laatste plaats vanwege mijn eigen keuze voor 
het mbo. Twee jaar geleden ging ik in het mbo aan de slag als 
voorzitter van de MBO Raad. En daar heb ik nog geen moment 
spijt van gehad. Het mbo is gewoon retegoed!
 

Ton Heerts, 
voorzitter MBO Raad

Het mbo,  
een slimme 
keus

Column 
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Vrijwel alle schoolbesturen besteden aandacht 
aan risicomanagement, al was het maar 
omdat zij zich hierover moeten verwantwoor-
den in het jaarverslag. Risicomanagement is 

bedoeld om naar alle risico’s te kijken die de doelstel-
lingen kunnen bedreigen, toch wordt het vaak als een 
taak gezien voor fi nanciële mensen binnen de onder-
wijsorganisatie. Goed beleid rondom risicomanage-
ment richt zich echter op meer dingen. 

Om risico’s goed te laten aansluiten bij het primaire 
proces is het van belang dat wat uw organisatie écht 
belangrijk vindt als het over de doelstelling ‘kinderen 
laten leren’ gaat en hoe uw organisatie dit wil bereiken, 
helder beschreven staat. Dit vormt het startpunt om 
risicomanagement beter te integreren in het onderwijs-
proces.

Het prachtige risico
Je kan nog zoveel lesplannen, leerplannen en protocol-
len maken als je werkzaam bent in het onderwijs: als 
je een leraar en vijfentwintig kinderen bij elkaar brengt, 
gebeuren er ook altijd dingen waar je niet op gere-
kend hebt. Pedagoog Gert Biesta1 beschrijft onderwijs 
daarom als een ‘prachtig risico’. Al proberen we zoveel 

Voorkom dat je door 
de ondergrens zakt

Auteurs onderzochten hoe risicomanagement van waarde kan zĳ n door het 
te benaderen vanuit de doelstelling van het primair onderwĳ s: kinderen laten 
leren. Zĳ  deden dit aan de hand van een pilotproject in samenwerking met de 
PO-Raad en schoolbestuur Trinamiek. 

PO
Door Arco van de Ven en Marc Vermeulen

Prof.  dr.  Arco 

van de Ven RA  is 

hoogleraar Bestuur l i jke 

in format ievoorz ien ing 

TIAS/ T i lburg 

Univers i ty ;  prof.  dr. 

Marc Vermeulen 

is  hoogleraar 

Onderwi jssocio logie 

TIAS/T i lburg Univers i ty. 

Risicomanagement 
in het primair onderwijs 

Als je een leraar en 

vijfentwintig kinde-

ren bij elkaar brengt, 

gebeuren er ook altijd 

dingen waar je niet op 

gerekend hebt.

Schoolleider schoolbestuur 
Trinamiek, deelnemer pilot 
risicomanagement PO-Raad:

‘’Risicomanagement was voor mij  altij d een zaak 
van het bestuur en van de controller. Ik had er als 
schoolleider dan ook weinig mee van doen. Tot 
het moment dat ons als directeuren gevraagd 
werd om mee te denken. Met elkaar legden we 
het strategisch beleidsplan tegen de inhoudelij ke 
meetlat van risicomanagement. Het woord ‘geld’ 
is in dat meedenkproces met het bestuur nergens 
gevallen. Het gesprek ging over de thema’s die 
voor ons als scholen in de komende jaren spelen. 
Wat gebeurt er in de groepen en met de leer-
lingen? Wat zij n daarin onze uitdagingen? Wat 
zal daarin lastig zij n en ons verhinderen om de 
goede dingen te doen? Het toverwoord daarbij  is 
‘ondergrenzen’: wat willen wij  voorkomen als wij  
met kinderen werken? Dat is voor mij  de kern van 
denken over strategische risico’s.”
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mogelijk te regelen en vast 
te leggen, het onderwijs is 
maar voor een klein gedeelte 
voorspelbaar. Dat is ook de 
kracht van goed onderwijs: 
het ontstaat iedere keer weer 
opnieuw. Voor Biesta zijn 
risico’s het hart van wat hij de 
‘zwakke kracht’ en het ‘prach-
tige risico’ van het onderwijs 
noemt. 
Risicobeheersing lijkt op 
gespannen voet te staan met 
dat ‘prachtige risico’. Waarom 
zou je risico’s moeten mana-
gen als ze iets moois opleve-
ren? Omdat er ook bedreigin-
gen zijn voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Denk bijvoor-
beeld aan onenigheid met 
ouders, spanningen binnen het 
team, tegenvallende onderwijs-
opbrengsten of negatieve oor-
delen van de Onderwijsinspec-
tie. Juist dan is het beheersen 
van die risico’s nodig om de 
‘prachtige risico’s’ volledig te 
kunnen laten ontstaan.

Strategische risico’s
In de praktijk blijkt dat risico-
management geen integraal 
onderdeel is van het onder-
wijsmanagement, maar eerder 
gezien wordt als een taak voor 
financiële mensen binnen de onderwijsorganisatie. 
Het wordt opgepakt door het invullen van lijstjes met 
mogelijke risico’s en maatregelen. Risicomanagement 
kan echter veel breder opgevat worden en gaat zeker 
niet alleen over financiële continuïteit. Sterker nog: het 
beheersen van risico’s is nodig om goed onderwijs te 
garanderen.
Het is daarbij belangrijk onderscheid te maken in 
verschillende soorten risico’s. Kaplan en Mikes2 maken 
een behulpzame indeling waarbij zij benadrukken dat 
verschillende risico’s ook verschillend moeten worden 
aangepakt. Strategische risico’s ontstaan door een door 
de organisatie gekozen strategie en daarmee vrijwillig 
aangegane risico’s. Niet alle risico’s zijn strategisch, er 
zijn ook externe risico’s en vermijdbare risico’s.
Wij pleiten naar aanleiding van de pilot voor meer 
aandacht voor juist de strategische risico’s. Daarbij 
gaat het om de belangrijke strategische doelen die 
het bestuur kiest. Het realiseren van die doelen kan in 
de knel komen door gedrag van mensen in en om de 
school. Ouders of leerlingen kunnen dingen van de 
school willen die haaks staan op de gekozen aanpak. 
Leraren kunnen in de klas dingen doen die niet sporen 
met de uitgangspunten van de school. Ook bestuur-

ders zijn niet altijd consequent 
als het gaat om het maken van 
beleid dat past bij de uitgangs-
punten van de scholen of het 
bestuur.

Stappenplan
Om risicomanagement meer te 
verbinden met het onderwijs-
proces is een pilot uitgevoerd 
bij schoolbestuur Trinamiek, een 
bestuur van meer dan twintig 
scholen. Er hebben drie work-
shops plaatsgevonden; een 
workshop met het bestuur, een 
bijeenkomst met enkele direc-
tieleden en tenslotte nog een 
workshop waarbij leerkrachten 
aanwezig waren. Tijdens de 
workshops is een stappenplan 
gebruikt om handen en voeten 
te geven aan het strategisch 
risicomanagement.

Stap 1: Vaststellen van heldere 
doelstellingen van de organi-
satie
Bij de strategische risico’s draait 
het met name om de verande-
ringen of aanscherpingen in de 
koers van de organisatie. Bij 
Trinamiek was er net een nieuw 
koersplan geschreven waarin de 
kernthema’s ‘inspirerend onder-
wijs’ en ‘respectvolle omgang’ 

centraal stonden. Wat dit betekende voor het school-
bestuur werd in de workshops verder uitgewerkt in 
een gedetailleerde visie, een inschatting van de huidige 
stand van zaken en acties om invulling aan de gewij-
zigde koers te geven. 

VASTSTELLEN VAN HELDERE 
DOELSTELLINGEN VAN DE 

ORGANISATIE

BEPALEN VAN 
ONDERGRENZEN DIE DE 

DOELSTELLING ‘KINDEREN 
LATEN LEREN’ IN GEVAAR 

BRENGEN

BEPALEN WAT NODIG 
IS OM NIET DOOR DE 

ONDERGRENZEN TE ZAKKEN

KIJKEN NAAR OVERBODIGE 
REGELS, PATRONEN EN 

GEWOONTEN

IN GESPREK MET ELKAAR 
GAAN EN IN DIALOOG 

BLIJVEN

Schoolbestuurder Trinamiek, deelnemer 
pilot risicomanagement PO-Raad:

‘‘Als College van Bestuur hebben wij in het Koersplan het strategisch 
beleid voor onze organisatie geformuleerd met als titel ‘Samen voor 
Boeiend Onderwijs’. De drie kernthema’s daarin waren ‘boeiend 
onderwijs’, ‘pedagogische tact’ en ‘samen’. Deze thema’s zijn uitge-
werkt in doelstellingen. Een aantal directeuren en leerkrachten zijn 
uitgenodigd om met ons na te denken over de risico’s en daarbij de 
ondergrenzen te benoemen. Boeiend in deze gesprekken was dat door 
na te denken over wat we niet wilden, dit een verdieping gaf aan wat 
wij nu precies met elkaar willen bereiken in onze organisatie.“ 
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Stap 2: Bepalen van ondergrenzen die de doelstel-
ling ‘kinderen laten leren’ in gevaar brengen
In methodieken over risicomanagement begint het 
begrip ‘risicobereidheid’ steeds belangrijker te wor-
den. De mate waarin een organisatie bereid is risico’s 
te nemen, kan worden vertaald naar welke onder-
grenzen voor een organisatie zo belangrijk zijn dat zij 
niet geschonden mogen worden. In beleidsplannen 
staan dromen over de te bereiken doelen centraal. Bij 
risicobereidheid draait het juist om wat moet worden 
voorkomen. Door dit scherp vast te stellen, word je om 
te beginnen gedwongen concreet te worden over de 
dromen. Uit de gesprekken bij Trinamiek bleek dit op 
zichzelf al een nuttige stap te zijn. Betekent bijvoor-
beeld een respectvolle omgang met kinderen dat je 
echt nooit een kind op de gang zet? Vervolgens helpt 
een scherpe ondergrens ook bij de afweging of het de 
moeite waard is voor een organisatie om maatregelen 
voor specifieke risico’s te treffen. Dit kan ook beteke-
nen dat juist minder maatregelen getroffen worden. 
Je timmert dan niet alles dicht maar beperkt je tot die 
dingen die écht niet mogen gebeuren. 
Bij schoolbestuur Trinamiek stond deze vraag centraal: 
wanneer is er echt sprake van onderwijs dat niet inspire-
rend is voor de kinderen? De discussies over de onder-
grenzen hebben ertoe geleid dat de consequenties van 
de aangepaste koers concreter werden gemaakt.  Ook 
ontstond er een gezamenlijk beeld over wat uiteindelijk 
niet acceptabel voor het schoolbestuur is.

Stap 3: Bepalen wat nodig is om niet door onder-
grenzen te zakken
Om te zorgen dat de koers van een organisatie niet 
alleen op papier bestaat, moeten er acties uit afgeleid 
worden. Het stellen van duidelijke ondergrenzen helpt 
bij het kiezen van prioriteiten. Het signaleren van het 
doorbreken van de ondergrens moet niet leiden tot 
het ombuigen van de visie en de plannen, maar tot het 
aanpassen van de praktijk zodat de droom ook realiteit 
kan worden. Bij het stellen van de ondergrenzen staat 
het leren van de leerling centraal en niet het comfort 
van de leraar. Als het voor de kwaliteit van onderwijs 
nodig is, kiest de pilotorganisatie ervoor om de leer-

kracht over te plaatsen. Ook wordt in het personeels-
beleid opgenomen dat er niet te veel leerkrachten voor 
één klas staan en er voldoende ruimte voor overdracht 
is bij invalskrachten en duo-leerkrachten.
In de scholen moet een risicocultuur groeien waarin het 
bepalen en naleven van ondergrenzen vanzelfsprekend 
is. Dat vergt openhartigheid en veiligheid. Elkaar aan-
moedigen om niet in de buurt van de ondergrenzen te 
blijven hangen is ook nodig. Er moeten consequenties 
worden getrokken als het aanspreken van collega’s niet 
leidt tot het zekerstellen van de grenzen.

Stap 4: Kijken naar overbodige regels, patronen en 
gewoonten
Zorgen voor helderheid is belangrijk. Dat geldt ook 
voor het doorbreken van patronen en gewoonten die 
niet bijdragen aan het handhaven van de ondergren-
zen. Veel praktijksituaties leiden tot een vraag naar een 
gezamenlijke aanpak en daarmee tot een toename aan 
regels. Niet alleen regels van bestuurders en directie, 
maar ook tot regels die door leraren worden bedacht. 
Bij Trinamiek waren er bijvoorbeeld twintig regels op 
de scholen rondom het buitenspelen van leerlingen. 
Zo mocht er bij een school geen verstoppertje worden 
gespeeld in de fietsenstalling. Dergelijke regels kunnen 
juist negatief inspelen op het verzorgen van inspirerend 
onderwijs. Het is in dit soort situaties belangrijk om af 
te wegen of het achterliggende risico een bedreiging 
voor de ondergrens vormt. De veiligheid in de fietsen-
stalling kan waarschijnlijk ook op een andere manier 
worden gewaarborgd.

Stap 5: In gesprek met elkaar gaan en in dialoog 
blijven
Risicomanagement is geen eenmalige activiteit. In 
de workshops hebben slechts een beperkt aantal 
medewerkers bijgedragen aan het bepalen van de 
ondergrenzen en wijze van sturing. Dit betekent dat 
de ondergrenzen opgenomen moeten worden in het 
koersplan. Daar hoort goede besluitvorming en com-
municatie bij. De organisatie moet open blijven staan 
voor wijziging van de koers als de omgeving hierom 
vraagt. Ook moet het schoolbestuur voortdurend kijken 

Schoolleider schoolbestuur Trinamiek, 
deelnemer pilot risicomanagement  
PO-Raad:

“Relevant voor mijzelf vond ik de vraag: Wat is jouw taak als schooldi-
recteur als het gaat om het versterken van ‘risk appetite’ – het bewust 
worden van wat ongewenst is en daarmee een risico inhoudt? Ten 
diepste gaat het over de vraag welke ondergrenzen ik als directeur zelf 
hanteer voor ‘boeiend onderwijs’ in mijn school en wat ik zelf doe om 
te voorkomen dat leerkrachten door ondergrenzen zullen gaan en hoe 
ik de voortgang monitor.” 

Leraar schoolbestuur  
Trinamiek, deelnemer pilot 
risicomanagement PO-Raad:

“De ondergrens van het kind in beeld houden – 
beperkt aantal leerkrachten voor een groep, het 
bewaken van een goede sfeer en zelfredzaamheid 
– betekent aandacht voor wie wanneer voor de 
groep staat en borgen van een goede overdracht. 
[..]Dit kan leiden tot het inzetten van andere leer-
krachten op een groep dan een invalskracht.”
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of er andere ondergrenzen bepaald moeten worden. 
Dat gesprek voeren en veranderingen doorvoeren, 
vergt nogal wat, bleek ook uit de gesprekken bij 
Trinamiek. Daar was het uitgangspunt dat beslissin-
gen op basis van gelijkwaardigheid moesten worden 
genomen. Schoolbestuur Trinamiek maakt hierbij 
gebruik van de ‘consentmethode’ waarbij besluiten 
worden genomen door argumenten uit te wisselen in 
een zorgvuldige dialoog. Tijdens de workshop van de 
leerkrachten bleek dat zij hier eigenlijk niet op zaten 
te wachten. Waarom moet iedereen meepraten als bij 
een klas van een andere leerkracht iets wordt uitgepro-
beerd? De discussie over ondergrenzen moet daarom 
ook gaan over op welk niveau grenzen worden gesteld 
en wanneer dit wel of niet gebeurt op basis van vol-
ledige overeenstemming.

Samen genieten
De confrontatie van de onderwijskundige ‘dromen’ met 
dat wat ‘echt niet mag voorkomen’ is een krachtige 
manier om beleid te vertalen naar de praktijk van het 
lesgeven. Inzicht in de financiële consequenties van 
risico’s is nodig om de financiële kaders vast te stellen 
waarbinnen inhoudelijke keuzes over het onderwijsbe-
leid worden genomen. Bij de vertaling van de beleids-
keuzes naar de onderwijspraktijk, speelt strategisch 
risicomanagement een belangrijke rol.
Terug naar het ‘prachtige risico’ van Gert Biesta. Om 
mooie risico’s te kunnen lopen, moet je met elkaar 
de lelijke risico’s onder ogen willen zien en durven 
aanpakken. Er zijn slechte risico’s die heel erg voor de 
hand liggen, bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid. 
Maar er zijn ook risico’s die voortvloeien uit de keuzes 

die een school zelf maakt. “Bij ons op school kan het 
niet gebeuren dat…..”. Alleen al het feit dat je dit kunt 
benoemen met elkaar, vermindert de kans dat je er 
toch in terecht komt. Door de risico’s bij de naam te 
noemen, worden ze concreet en dus herkenbaar. Door 
dit samen te doen, slaag je erin gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen. Als je samen voorkomt 
dat er cruciale dingen misgaan, dan pas kun je ook 
samen genieten van dat veel grotere aantal momenten 
waarin de risico’s prachtig zijn.

Voor schoolbesturen en schoolleiders is het niet  
eenvoudig om inhoud te geven aan risicomanagement. 
Daarom heeft de PO-Raad op de website een tool- 
box risicomanagement ingericht met daarin verschillen-
de brochures die u kunnen helpen risicomanagement 
een onderdeel te maken van het onderwijsmanage-
ment.

Noten

1 Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg (Uitgeverij Phronese)

2  Kaplan, R. , Mikes, A. (2012). Managing Risks: A New Framework. Harvard Business 

Review, June, 49-60.

3 Zie: https://hbr.org/2012/06/managing-risks-a-new-framework 

Leraar schoolbestuur  
Trinamiek, deelnemer pilot 
risicomanagement  
PO-Raad:
“Het bestuur wil het aantal leerkrachten voor de 
klas – als ondergrens – beperken tot maximaal 
drie leerkrachten. Dat is mooi gesteld, maar als 
leerkracht zie ik dat zoiets in onze schoolpraktijk 
onmogelijk is. Op voorhand weten wij nu al dat 
deze ondergrens overschreden zal gaan worden. 
In ons gesprek leidde deze vaststelling tot naden-
ken over de manier waarop we de kans hierop 
zo klein mogelijk kunnen maken. Het werd niet 
zozeer een praktische discussie, maar veel meer 
een inhoudelijke discussie. Is het de moeite waard 
om te onderzoeken of het op termijn mogelijk is 
om met meerdere collega’s verantwoordelijk te 
zijn voor een groep leerlingen? Een interessante 
gedachte om verder uit te werken in ons team. To 
be continued, zal ik dus maar zeggen.” 

Schoolbestuur Trinamiek, deelnemer 
pilot risicomanagement PO-Raad:

“De strategische risico’s die wij in beeld hebben zijn onvermijdelijk ver-
bonden aan onze strategie en de manier waarop wij daar uitvoering 
aan geven. Deze risico’s zijn de keerzijde van wat wij echt met elkaar 
willen bereiken. Prachtige risico’s dus. Wij realiseren ons tegelijk ook 
dat wij de kans van optreden moeten verkleinen. Dat vraagt om een 
voortdurende dialoog op alle niveaus. Een prachtige uitdaging.” 

Het beheersen van 

risico’s is nodig om 

goed onderwijs te 

garanderen.
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In het primair onderwijs is veel te doen over de 
hoge werkdruk. Dit heeft negatieve gevolgen, 
zoals burn-out klachten bij leerkrachten, verzuim, 
uitval en prestatieverlies. Ook komt dit het imago 

van de sector niet ten goede. Inmiddels is duide-
lijk dat er structureel 430 miljoen euro beschikbaar 
is voor werkdrukbestrijding in de po. Ook is er een 
werkdrukakkoord gesloten tussen partijen verenigd in 
het PO-front en minister Slob over de besteding van 
deze extra middelen. Het werkdrukakkoord betekent 
dat scholen in het primair onderwijs met ingang van 
het huidige schooljaar € 237 miljoen extra krijgen om 
werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021-2022 
loopt dit bedrag op tot € 430 miljoen. Een gemiddelde 
school van 225 leerlingen krijgt in schooljaar 2018-
2019 circa € 35.000 extra, oplopend tot € 65.000 in 
het schooljaar 2021-2022 en structureel daarna. Alle 
partijen in het PO-front zijn het met minister Slob eens 
dat de werkdruk zoveel mogelijk op schoolniveau moet 
worden aangepakt. In het akkoord hebben zij daarom 

afgesproken dat schoolteams het gesprek over werk-
druk moeten gaan voeren. Op basis van dat gesprek 
wordt duidelijk op welke manier de medewerkers werk-
druk ervaren en wat eraan gedaan kan worden.

Kleinere klassen 
Als het gaat om werkdrukverlaging in de po wordt vaak 
als eerste gedacht aan het verkleinen van de klas-
sen. Wetenschappelijk onderzoek naar het verkleinen 
van klassen richt zich vooral op de effecten daarvan 
voor de leerprestaties. Hoewel dit lastig te onderzoe-
ken is omdat leerprestaties van meerdere factoren 
afhankelijk zijn - niet in de laatste plaats de kwaliteit 
van de leerkrachten -, slagen sommige onderzoekers 
er toch in om tot resultaten te komen. De conclusies 
zijn echter niet eenduidig. Onder andere het Natio-
naal Regio-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft 
onderzoek gedaan naar het effect van kleinere klassen 
op de leerprestaties van leerlingen. Zij concluderen 

Oorzaken en oplossingen 
uit de praktijk 

Voor het primair onderwijs zijn extra middelen beschikbaar gesteld om te 
komen tot werkdrukverlaging. Maar wat is nu een effectieve manier om werk-
druk te verminderen? En hoe zet je de extra middelen doelmatig in? Dit artikel 
gaat in op de oorzaken van werkdruk en deelt een aantal praktijkvoorbeelden 
hoe op verschillende scholen in het land het geld voor werkdrukverlichting 
wordt besteed.
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dat er “geen recente (wetenschappelijke) onderzoeken 
(maximaal 10 jaar oud) voor de Nederlandse onderwijs-
situatie bekend zijn waaruit blijkt dat grote klassen (van 
meer dan 30 leerlingen) een negatieve invloed hebben 
op de cognitieve ontwikkeling of de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs”1. 
Echter, in het algemeen wordt wel aangenomen dat het 
beter is om in speciale omstandigheden de groepen 
niet te groot te maken, bijvoorbeeld bij jongere kinde-
ren, bij achterstandsleerlingen of bij zeer heterogene 
klassen. Of kleinere klassen ook bijdragen aan werk-
drukverlichting is nog niet eenduidig vastgesteld. Het 
verkleinen van klassen kent in ieder geval één duidelijk 
knelpunt: de betaalbaarheid. De extra middelen die op 
dit moment door de overheid beschikbaar zijn gesteld, 
zijn niet dusdanig dat daar een dergelijke maatregel 
volledig mee gefinancierd kan worden. Scholen van 
225 leerlingen krijgen vanaf 2020 structureel € 65.000 
per jaar, daarmee zouden scholen 1 fte OP of mis-
schien 1,5 fte OOP extra kunnen inzetten. De vraag 
is of klassen daarmee echt verkleind kunnen worden; 
waarschijnlijk niet. Een ander serieus probleem dat zich 
op de middellange termijn voor zal doen, is of kleinere 
klassen (en dus: meer klassen) met de huidige schaar-
ste op de arbeidsmarkt überhaupt gerealiseerd zouden 
kunnen worden.  Om tot andere - en wellicht meer 
effectieve - maatregelen voor werkdrukverlaging te 
komen, is het noodzakelijk om de oorzaken van werk-
drukbeleving boven tafel te krijgen. Laten we beginnen 
we bij het begin, wat is werkdruk eigenlijk? 
 

Wat is werkdruk? 
Werkdruk wordt vaak gerelateerd aan te weinig tijd 
en gezien als een tijdsprobleem. In de wetenschap 
is de opvatting over werkdruk echter breder dan dat. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek kan werkdruk 
ontstaan wanneer sprake is van (te) hoge taakeisen 
en/of (te) weinig energiebronnen2,3. Taakeisen kunnen 
omschreven worden als things that have to be done. 
Energiebronnen is een verzamelterm voor de organisa-
torische, sociale en psychologische aspecten van een 
baan. Indien je werkdruk wilt verminderen, kun je taak-
eisen verlagen en/of energiebronnen verhogen, zodat 
deze meer met elkaar in evenwicht komen. Tabel 1 laat 
meer concrete voorbeelden van belastende taakeisen 
en mogelijke energiebronnen zien.  

Medewerkers kunnen de taakeisen dus als te hoog 
ervaren als bijvoorbeeld sprake is van tegenstrijdige 
taken of doelstellingen, bijvoorbeeld als twee collega’s 
iets anders van je willen of als er ambiguïteit bestaat 
over wat nu eigenlijk de doelstelling is. Daarentegen 
kan men misschien beter met deze taakeisen omgaan 
als men voldoende energiebronnen heeft. Dat kan zijn 
voldoende autonomie en/of kennis en knowhow om 
zelfstandig met de situatie om te gaan of voldoende 
sociale steun van collega’s. Als er een disbalans 
ontstaat tussen de taakeisen en de energiebronnen, 
ontstaat het gevoel van werkdruk. Het is dus veelal 

persoonsafhankelijk wanneer iemand werkdruk ervaart, 
de ene werknemer zal dat eerder hebben dan de 
ander. Werkdruk is dus moeilijk objectief te bepalen, 
we kunnen beter spreken over ervaren werkdruk.  

Oorzaken van werkdruk in het onderwijs 
De taakeisen en energiebronnen die tot nog toe 
genoemd zijn, zijn algemeen toepasbaar. Er is ook 
onderzoek gedaan naar oorzaken waardoor specifiek 
in het onderwijs werkdruk wordt ervaren. Met stip op 
één als veroorzaker van werkdruk in het primair onder-
wijs staat de hoeveelheid niet-lesgevende taken. 36% 
noemt het administratiewerk de belangrijkste oorzaak 
van de werkdruk die ze voelen. Nog eens 29% noemt 
het als tweede of derde oorzaak4. 

Of kleinere klassen ook bijdragen 
aan werkdrukverlichting is niet 
eenduidig vastgesteld.

Daar komt bij dat er in het primair onderwijs gemid-
deld genomen relatief weinig onderwijsondersteunend 
personeel is. Per honderd leerkrachten zijn er gemid-
deld drie ondersteuners zoals secretaresses, klassen-
assistenten en conciërges. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat leraren en schoolleiders veel administratieve taken 
zelf moeten doen. Ter vergelijking: in het mbo zijn er 
veertien ondersteuners per honderd leerkrachten.  Een 
andere oorzaak van ervaren werkdruk die genoemd 
wordt, is een ‘te groot aantal leerlingen met gedrags-
problemen’ in de klas. Dit wordt door 15 procent van 
de leerkrachten gezien als de belangrijkste oorzaak van 
hoge werkdruk. Te grote klassen is voor 13 procent 
van de ondervraagden de voornaamste reden van 
de ervaren werkdruk. In de media spreekt men van 

Tabel 1:  

voorbeelden van 

belastende taak- 

eisen en mogelijke 

energiebronnen

Belastende taakeisen Mogelijke energiebronnen

1.  Tegenstrijdige taken of  
doelstellingen

1.  Regelmogelijkheden  
(bv. autonomie)

2.  Inefficiëntie door ICT 2.  Mogelijkheden om samen met 
collega’s naar oplossingen te 
zoeken (functionele en sociale 
steun)

3.  Onvoldoende informatie  
(onduidelijk, tegenstrijdig, te 
laat)

3.  Professionele ontwikkeling

4.  Onvoldoende bezetting (te  
weinig of onvoldoende  
gekwalificeerd personeel)

5.  Inefficiënte manier van werken

6.  Weinig ondersteunende stijl 
van leidinggeven
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veel ‘chaos en onrust in de klas’ in vergelijking met de 
landen om ons heen5. Dit maakt het werk van de leer-
kracht zwaarder en draagt bij aan een hoge werkdruk. 
Ook wordt gewezen naar verschillende ontwikkelingen 
zoals toenemende kwaliteitseisen van de inspectie, 
mondige ouders6, lerarentekort en krimp (en de daar-
aan gerelateerde daling van de formatie) als oorzaken 
van toenemende werkdruk.  De bovengenoemde 
veroorzakers van werkdruk in het primair onderwijs 
richten zich sterk op de taakeisen: veel niet-lesgevende 
taken zoals administratief werk, veel zorgleerlingen in 
de klas met meer complexe problematiek, grotere klas-
sen en toenemende kwaliteitseisen. Er is echter weinig 
aandacht voor de energiebronnen. Kan de ervaren 
werkdruk niet ook verklaard worden door gebrek aan 
autonomie, gebrek aan knowhow om met sommige 
situaties om te gaan, of door gebrek aan collegiale 
steun?   

Oplossingsrichtingen bij te hoge werkdruk 
Het mag duidelijk zijn dat maatregelen voor het 
verminderen van de ervaren werkdruk zich kunnen 
richten op het verminderen van de taakeisen, maar 
ook op het vergroten van de energiebronnen. Bij hoge 
ervaren werkdruk bestaat er een disbalans tussen 
deze twee, welke weer hersteld moet worden. In het 
onderwijs richt men zich snel op het verminderen van 
taakeisen en wordt het vergroten van energiebronnen 
als mogelijkheid vergeten. Maatregelen die zich richten 
op het vergroten van de energiebronnen vergen vaak 
weinig monetaire investeringen en vereisen vaker een 
omslag in de organisatiecultuur en organisatiestruc-
tuur. Dit geldt overigens ook voor het verminderen van 
taakeisen. De oplossing zit niet enkel in extra inzet van 
personeel of materieel: een andere manier van organi-
seren kan ook bijdragen aan het verminderen van de 
taakeisen en daarmee de ervaren werkdruk. Bijvangst 
van het anders organiseren kan zijn dat er creatief 
omgegaan wordt met de schaarste van leraren op de 
arbeidsmarkt.  

Met stip op één als  
veroorzaker van werkdruk in  
het primair onderwijs staat de 
hoeveelheid niet-lesgevende  
taken

Wat zien we in de praktijk? 
Welke keuzes maken de schoolteams als het gaat om 
de besteding van de werkdrukmiddelen? Wat opvalt 
is dat de extra middelen voornamelijk worden ingezet 
aan de personele kant, en zelden op materieel. Om 
hiervan een voorbeeld te geven zoomen we in op een 
casus. School x ervaart krimp. Groep 7 krimpt met 
drie leerlingen, maar de werktijdfactor van de leer-
kracht krimpt daarmee nog niet evenredig mee. Er 

ontstaat onbetaalbare overformatie. Het team van de 
desbetreffende school besluit de extra middelen voor 
werkdrukverlaging in te zetten om het gat te dichten 
zodat deze leerkracht fulltime werkzaam kan blijven. 
De redenering van deze school is: minder leerlingen in 
een klas betekent minder werkdruk voor de leerkracht. 
Is dit een doelmatige besteding van de werkdrukmid-
delen? Volgens de school heeft deze besteding wel 
degelijk invloed op de ervaren werkdruk. Hoewel elke 
situatie verschilt, valt hier in het algemeen toch iets 
tegenin te brengen. Er verandert namelijk feitelijk niets 
aan de omstandigheden. Het is zeer waarschijnlijk dat 
de leerkrachten over twee of drie jaar niet meer de 
effecten ervaren van de ‘extra’ middelen. Die middelen 
zijn immers toegevoegd aan de personele lumpsum. 
Bovendien is aan het begin van dit artikel al gebleken 
dat kleinere klassen niet de meest effectieve oplossing 
is om werkdruk in het primair onderwijs te verlagen.   

Naast het verlagen van de  
taakeisen, kan ook het vergroten 
van de energiebronnen de ervaren 
werkdruk doen afnemen

Een ander voorbeeld van de besteding van werkdruk-
middelen is het inhuren van mensen die bepaalde 
taken van de leerkracht overnemen. Denk hierbij aan 
het in dienst nemen van een gymdocent om leerkrach-
ten van deze taak te ontlasten, of een begeleider die 
bepaalde leerlingen individueel extra ondersteuning 
biedt. Ook kiezen schoolteams voor het inhuren van 
een eventmanager die organisatorische taken op zich 
neemt zoals het organiseren van schoolreisjes en 
sinterklaas- en kerstvieringen. Bijkomend voordeel is 
dat op deze manier de leerkracht zoveel mogelijk bezig 
is met het onderwijs zelf en dat voor de uitvoering van 
de randactiviteiten niet gevist wordt uit de schaarse 
vijver van leerkrachten.  Niet enkel investeringen in 
personeel (extra handen) kunnen bijdragen aan werk-
drukverlichting: ook investeringen in materieel kunnen 
hierin een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan 
investeringen in bepaalde digitale leermiddelen die de 
taakeisen kunnen verminderen. Er zijn producten op de 
markt die voor elke leerling lesmateriaal op maat aan-
bieden, of tools die helpen met het nakijken van toet-
sen. Hierdoor heeft de leerkracht minder nakijkwerk en 
wordt hij/zij ondersteund bij het differentiëren in de klas. 
Ook kiezen scholen geregeld voor investeringen in ICT 
met als doel om administratieve lasten te verminderen 
en werkprocessen te verbeteren7. Sommige scholen 
kiezen voor immateriële investeringen zoals profes-
sionalisering van individuen of teams. In dat laatste 
geval valt te denken aan vaste intervisiemomenten op 
vrijdagmiddag met als doel om de energiebronnen van 
de leerkrachten te vergroten. Doordat er structureel 
aandacht is voor de professionele ontwikkeling, groeit 
bij de leerkrachten de kennis en het zelfvertrouwen om 
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zelfstandig met de situatie om te gaan en ervaart men 
voldoende sociale steun van collega’s. 

Tot slot 
Gezien de oorzaken van werkdruk die eerder in dit arti-
kel aan bod kwamen, lijkt het verlichten of verminderen 
van de niet-lesgevende taken een effectieve manier van 
besteding van de middelen. Immers, de taakeisen van 
de leerkracht nemen hierdoor merkbaar af. In de situ-
atie waarbij mensen worden ingehuurd om niet-lesge-
vende taken over te nemen van de leerkracht zijn de 
effecten direct merkbaar in de school. De kans is groter 
dat men over drie jaar nog weet welke keuzes gemaakt 
zijn om werkdruk te verlagen en waarom. Mocht het 
team dan tot de conclusie komen dat de inzet toch 
niet effectief genoeg blijkt, is bijsturen gemakkelijker te 
realisteren dan wanneer de werkdrukmiddelen opgaan 
aan de reguliere loonkosten van leerkrachten. Omdat 
de koppeling tussen de inzet van de middelen en het 
doel wat ermee beoogd wordt duidelijk zichtbaar blijft, 
is het beoordelen van doelmatigheid tenslotte een 
stuk gemakkelijker.  Het is nog te vroeg om over het 
algemeen te beoordelen wat de meest effectieve en 
doelmatige besteding is van de werkdrukmiddelen. Wel 
is het interessant om op te merken dat in de po-sector 
een breed palet aan variaties ontstaat. Deze initiatieven 
zijn echter veelal gericht op het verlagen van de taak-
eisen. In dit artikel is duidelijk geworden dat naast het 

verlagen van de taakeisen ook het vergroten van de 
energiebronnen de ervaren werkdruk kan doen afne-
men. In dit kader zijn wellicht maatregelen te bedenken 
die niet eens geld hoeven te kosten, zoals het vergro-
ten van de autonomie of het organiseren van sociale 
en functionele steun. Wat uiteindelijk het best werkt zal 
nog moeten blijken. Het is dus zaak om de ervaringen 
met elkaar te blijven delen om zo veel mogelijk van 
elkaar te leren. 

Noten
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7  Zie voor voorbeelden www.kennisnet.nl/artikel/werkdruk-verminderen-met-ict/  
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I n Nederland zijn naar schatting ieder jaar 119.000 
kinderen thuis niet veilig: zij worden mishandeld, 
misbruikt of verwaarloosd door hun ouders of 
verzorgers. Dat is in elke schoolklas gemiddeld 1 

kind.  Leerkrachten zien kinderen elke dag en kunnen 
een belangrijke rol spelen om die kinderen in beeld te 
krijgen, hulp in gang te zetten en te steunen. Wettelijk 
zijn zij verplicht om bij vermoedens van kindermishan-
deling te handelen volgens de Wet Meldcode, maar 
er is nog veel handelingsverlegenheid. De aanpak van 
kindermishandeling in het onderwijs vraagt dringend 
aandacht.

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling is sinds 2013 van kracht. Deze helpt professional 
zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van een 
dergelijke situatie. Per 1 januari 2019 verandert deze 
wet. Ook scholen zijn straks verplicht om te werken 
met de aangepaste meldcode en kennis daarover en 
het gebruik ervan te bevorderen.

De aanleiding voor de verbetering is dat nog teveel 
gezinnen buiten beeld blijven van hulpinstantie Veilig 
Thuis. Professionals melden zorgelijke situaties alleen 
bij Veilig Thuis als zij dat zelf nodig vinden, als zij de 

Kindermishandeling  
altijd melden

Verbeterde  
meldcode

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Sinds 1 juli 
is in de meldcode duidelijker omschreven in welke situaties het nodig is dat 
onderwijsprofessionals hun vermoedens melden bij Veilig Thuis  en aan welke 
voorwaarden goede hulp voldoet. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals 
hiermee werken. 

Edith Geurts  is  expert 

ve i l ig  opgroeien en 

hoofdredacteur van 

Augeo Magazine
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situatie heel ernstig vinden of als zij niet in staat zijn om 
hulp te bieden. Onderwijsprofessionals zien slechts een 
deel van de problemen thuis en als er al hulp in een 
gezin is, hebben ze er vaak geen zicht op of eventuele 
bemoeienis de veiligheid heeft vergroot, of verwaarlo-
zing is gestopt, of geweld later toch weer is opgelaaid. 
Wat wel nodig is om kindermishandeling blijvend te 
stoppen: er gaat vaak langere tijd overheen voordat de 
veiligheid is hersteld en verwaarlozing is afgenomen. 

Structurele en acute onveiligheid melden 
Om kwetsbare gezinnen in risicovolle omstandigheden 
beter in beeld te hebben en houden, is in de verbe-
terde meldcode vastgelegd dat het de professionele 
norm is om vermoedens van ernstige kindermishande-
ling en huiselijk geweld altijd te melden bij Veilig Thuis. 
Van ernstige kindermishandeling is sprake als een kind 
thuis structureel onveilig is of wanneer er een acuut 
onveilige situatie is ontstaan, bijvoorbeeld bij geweld 
met wapengebruik of met ernstige letsels tot gevolg. 
Ook wanneer kinderen of volwassenen uit zichzelf ver-
tellen dat bij hen thuis geweld of verwaarlozing speelt, 
dient dit gemeld te worden: wanneer een kind zelf 
vertelt over mishandeling of verwaarlozing beschouwen 
we dat als een acute situatie waarop direct gereageerd 
moet worden. 

Melden én hulp organiseren
Een andere wijziging is dat in de verbeterde meldcode 
geen sprake meer is van een onderscheid tussen 
melden of hulpverlenen. Ook als je een melding hebt 
gedaan bij Veilig Thuis ga je, in overleg met hen, na 
welke hulp je zelf kunt bieden of organiseren. Melden 
én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan 
langdurig zicht op veiligheid organiseren.  
Bovendien zijn in de verbeterde meldcode de voor-
waarden waaraan die hulp moet voldoen om effectief 
te zijn, zijn ook omschreven. Zo moet de hulp gericht 
zijn op het stoppen van het geweld en het herstellen 
van duurzame veiligheid. Ook al er is geen sprake van 
een vermoeden van ernstige kindermishandeling, als 
aan één van de voorwaarden niet voldaan kan worden, 
meld je alsnog bij Veilig Thuis.

Augeo Foundation, een particuliere stichting, is voor 
veilig opgroeien en aanpak van geweld tegen kinderen. 
Met online scholing vanuit de academy leren professio-
nals kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren 
en werken volgens de meldcode. Jaarlijks vergroot de 
academy kennis en vaardigheden van tienduizenden 
leerkrachten en andere professionals. 

Wil je meer informatie? 
Kijk op: www.augeo.nl/meldcode 

Stappenplan 
In vijf stappen wordt precies aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit: 

Stap 1: Breng signalen in kaart
Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen 
of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstap-
pen objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer 
indien nodig de kindcheck uit.

Stap 2: Overleg met een deskundige collega of 
Veilig Thuis
Overleg met een deskundige collega om signalen 
te duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een 
forensisch arts. Neem bij eergerelateerd geweld, 
huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct 
contact op met Veilig Thuis.

Stap 3: Praat met ouders of verzorgers en zo 
mogelijk met kinderen
Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de 
ouders/verzorgers van het kind. Alleen als jouw 
veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen 
door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

Stap 4: Weeg het geweld
Maak een inschatting van de aard en de ernst 
van de situatie op basis van signalen, het overleg 
met een collega en het oudergesprek. Vraag bij 
twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans 
op schade: melden.

Stap 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening 
nodig?
Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied 
of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de 
situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een 
melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke 
hulp je zelf kunt organiseren.
Niet elke professional zal alle stappen zetten: een 
leerkracht zal vooral signalen in kaart brengen, 
overleggen met een deskundige collega en (even-
tueel samen) het gesprek met de ouders en het 
kind voeren. De aandachtsfunctionaris kindermis-
handeling, de IB-er of de schoolmaatschappelijk 
werker zal de stappen 4 (wegen van informatie) 
en 5 (melden en/of hulp organiseren) voor zijn of 
haar rekening nemen.  
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N aar schatting vijf procent van de kinderen 
in de basisschoolleeftijd in Nederland heeft 
problemen met taalverwerving die niet toe-
geschreven kunnen worden aan gehoor-

problemen, ernstige fysieke of emotionele problemen, 
cognitieve beperkingen of afwijkende omgevingsin-
vloeden . Er is dan sprake van een taalontwikkelings-
stoornis (TOS) die vraagt om ambulante ondersteuning 
in het (speciaal) basisonderwijs of een verwijzing naar 
het speciaal onderwijs Cluster-2. De alertheid op de 
aanwezigheid van TOS is de afgelopen jaren groter 
geworden, zeker sinds de invoering van de Wet op 
Passend Onderwijs. Toch zien we dat een groot aantal 
schoolteams aangeeft niet te beschikken over voldoen-
de handvatten om goed in te kunnen spelen op de 
leerbehoeften en –mogelijkheden van deze leerlingen.

Consortium
Expertisecentrum Nederlands werkte het afgelopen 
jaar samen met Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris 
Groep, Radboud Universiteit en 10 po-scholen aan het 
project TOS in Beeld. In dit praktijkgerichte onderzoek 
(mogelijk gemaakt door NRO; zie kader) ging het pro-
jectconsortium dieper in op de ondersteuningsvragen 
die leraren hebben bij het bieden van passend onder-
wijs aan leerlingen met TOS. De nadruk lag daarbij ook 
op vraagstukken rondom het verspreiden en borgen 
van expertise binnen schoolteams. Het lukt scholen 
maar ten dele om de expertise over TOS beschik-
baar te maken voor het hele team. In het project zijn 
verschillende goede praktijken aan het licht gekomen, 
zoals het houden van een ‘warme overdracht’ en het 
voeren van teambesprekingen, maar deze praktijken 
kwamen niet op alle scholen voor.

Checklist als leidraad 
Om kennisdeling in het team en de borging van de opge-
dane expertise te kunnen optimaliseren is een checklist 
ontwikkeld in samenspraak met de Intern Begeleiders, 

zorgteamleiders en taalcoördinatoren van de scholen, die 
samen een Community of Practice vormden. Dit hulpmid-
del is tezamen met informatie en voorbeelden van good 
practice van ondersteuning bij TOS in de klas beschik-
baar voor het hele onderwijsveld via de website TOSin-
Beeld.nl. De checklist kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
als praatstuk voor teamvergaderingen over de visie en 
aanpak van TOS binnen de school.

NRO kortlopend 
praktijkonderzoek
Het project TOS in Beeld is (mede) gefinancierd 
door het Nationaal Regieorgaan Onderwijson-
derzoek (NRO), in een kortlopend praktijkgericht 
onderzoeksproject (PPO 405-16-512). 
Zie www.tosinbeeld.nl/ voor inhoudelijke infor-
matie voor leraren, de onderzoeksrapportage en 
de borgingstools, waaronder de checklist: http://
tosinbeeld.nl/uploads/1/0/9/2/109294305/tos_
in_beeld_borgingstool_a3_webversie.pdf

TOS in Beeld
Passend onderwijs  

Reguliere basisscholen krijgen steeds meer te maken met kinderen met een taalontwikke-
lingsstoornis (TOS). In het project TOS in Beeld  is onderzocht welke vragen er leven binnen 
schoolteams rondom het onderwijs aan deze leerlingen. Op basis van dit onderzoek zijn 
instrumenten ontwikkeld waarmee kennis over TOS gevonden, gedeeld en geborgd kan wor-
den, waaronder een website en een checklist.
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Grammatica voor automatisering

Verlof aanvragen
Ik vraag verlof aan
Jij vraagt verlof aan
Hij vraagt verlof aan
wij vragen verlof aan
Zij hebben verlof aangevraagd 

Declareren
Ik declareer
Jij declareert
Hij declareert
wij declareren
Zij hebben gedeclareerd

Ziekmelden
Ik meld me ziek
Jij meldt je ziek
Hij meldt zich ziek
wij melden ons ziek
Zij hebben zich ziekgemeld

Loonstrook
Ik bekijk de loonstrook
Jij bekijkt de loonstrook
Hij bekijkt de loonstrook
wij bekijken de loonstrook
Zij hebben de loonstrook 
bekeken

Met de onderwijs software van AFAS automatiseer je al jouw HRM- en 
bedrijfsvoeringsprocessen in één pakket. Zo lever je nu en in de toekomst 
financieel gezond onderwijs.

AFAS.nl/onderwijs
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...LATEN WIJ DAT 
NIET VERGETEN

ONDERWIJS DRAAIT
OM DE LEERLING

Daarom ondersteunt Merces uw bedrijfsvoering op strategisch en operationeel niveau, 
zodat er meer tijd en geld overblijft voor beter onderwijs. Onze toegevoegde waarde 
ligt in het kritisch kijken naar uw organisatie, de processen en tenslotte de ingezette ICT. 
Onze mensen begrijpen dat elke schoolorganisatie uniek is en dat een ondersteuningsvraag 
altijd afhangt van besturingsfilosofie, schaalgrootte en beschikbare competenties van de 
medewerkers. Ontdek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen!

WIJ HELPEN U 
GRAAG MET:

FINANCE

ADMINISTRATIE-
KANTOOR 2.0

 BEDRIJFSKUNDIG 
ADVIES

DETACHERING

eHRM

KENNISPARTNER IN HET ONDERWIJS
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