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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
Dilemma’s

Als bestuurder of als schoolleider word je dagelijks geconfronteerd met allerlei 
dilemma’s. Zo ervaart Eugène Bernard, voorzitter van het bestuur van de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs, een levensgroot dilemma tijdens het reguliere 
inspectiebezoek. “Als ik niet uitkijk, beweeg ik te veel mee met de manier van 
toezichthouden en word ik inspecteur nummer twee. Dan raak ik het vertrouwen van 
de scholen kwijt”, vertelt hij in het openingsartikel van deze Schoolmanagement. Hij 
wil die vertrouwensband tussen de scholen en het bestuur niet schaden maar op 
‘ooghoogte’ met de scholen blijven staan. “We willen niet controlerend zijn, maar 
stimulerend, gericht op de ontwikkeling van de school.” Tegelijkertijd wil Bernard op 
professioneel goede voet met de inspectie zijn. Hij bepleit een systematiek waarbij 
de inspectie voorwaardelijke en vertrouwelijke oordelen geeft. De scholen zijn dan 
opener en krijgen de kans om zich tijdig te verbeteren.

Een tweede artikel over dit onderwerp behandelt een hele set aan morele dilemma’s 
die je in je werk in het onderwijs kunt ervaren: ruimte bieden versus sturen, 
ambitieus blijven versus pragmatisme, authentiek zijn versus een rol spelen. Deze 
dilemma’s zijn onlosmakelijk verbonden met de beroepsuitoefening. Elke situatie 
vraagt van de bestuurder om opnieuw de belangen en de daaraan verbonden 
waarden te onderzoeken, te wegen en een keuze te maken. Voor bestuurders 
is het daarom van belang om een goed inzicht te hebben in hun opvattingen en 
in de waarden die hun keuzes beïnvloeden. Het is een proces van ‘professioneel 
zelfverstaan’, waarvoor genoemd artikel handvatten biedt. 

Een ander dilemma voor schoolleiders is het toetsen van ideeën aan data en 
onderzoek, versus varen op eigen gevoel en intuïtie. Annemarie Neeleman deed 
onderzoek en promoveerde op dit thema. Nederlandse schoolleiders kennen 
een hoge mate van autonomie. Neeleman onderzocht hoe deze autonomie 
wordt gebruikt. Verwacht mag worden dat interventies die zij doen evidence-
based of evidence-informed tot stand komen. Dat blijkt echter tegen te vallen. 
Interventiekeuzes zijn veelal gebaseerd op kennis en vaardigheden die door 
ervaring zijn opgedaan. Intuïtie en persoonlijke drijfveren spelen een belangrijke 
rol. Neeleman: “Schoolleiders zouden het gebruik van onderzoek als een inherent 
onderdeel van hun schoolleiderschap moeten beschouwen.”

Waarvan akte.

Uw opmerkingen zijn welkom:
b.nijveld@sdu.nl



6   SchoolManagement Juni 2019

Eind vorig jaar werd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Verus gediscussi-
eerd over de druk die het systeem legt op 
de dagelijkse gang van zaken op school en 

in de klas. Eugène Bernard spitst deze druk toe op 
het toezicht dat de overheid laat uitvoeren door de 
Inspectie van het Onderwijs. Bernard: “Dat er namens 
de samenleving toezicht is op de scholen, is iets 
vanzelfsprekends. En uiteraard wil ik voorkomen dat 
de inspecteur in het openbaar ons negatief beoordeelt, 
maar ik moet wel opletten. Als ik niet uitkijk, beweeg 
ik te veel mee met de manier van toezichthouden en 
word ik inspecteur nummer 2. Dan raak ik het vertrou-
wen van de scholen kwijt.”

Toenemende controle
Bernard, die tien jaar bestuurder van Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO) is, heeft het vertrouwen van de 
overheid zien afnemen. De controle nam omgekeerd 
evenredig toe. “Eerst was het voldoende als ik over de 
scholen vertelde. Toen moest ik hun resultaten laten 
zien. Nu moet ik bewijzen dat ons besturen van de 
scholen, dat wat wij doen, goed uitpakt. Waar houdt 
dit op?”
Hij stelt deze vraag omdat hij ronduit bezorgd is. Hij 
wil de vertrouwensband die er tussen de scholen en 
het bestuur van OMO is, niet schaden. “Wij willen op 
ooghoogte met de scholen blijven staan. We willen 
niet controlerend zijn, maar stimulerend, gericht op de 
ontwikkeling van de school”, zegt hij. Tegelijkertijd wil 
Bernard op professioneel goede voet met de inspectie 
zijn. Een dilemma is geboren. “Het is echt ingewikkeld 
om daarmee om te gaan.”

Strategisch gedrag
Eugène Bernard wijst op de reputatieschade als gevolg 
van een negatief inspectie-oordeel  (dat nu eenmaal 
openbaar is). Zo’n school komt in een vrije val terecht. 
Leerlingenaantallen nemen af, het lerarenkorps wordt 
uitgedund. De school heeft weinig armslag over.
“Dit gevaar werkt in de hand dat mensen zich bereke-
nend gaan opstellen. De neiging ontstaat de situatie 
mooier voor te stellen dan de werkelijkheid. Gejokt 
wordt er niet, maar volledig zal men niet altijd willen 
zijn. Dit heet strategisch gedrag.” Hijzelf probeert aan 
die neiging niet toe te geven. “Wij willen met de scho-
len hun trots delen, maar ook hun zorgen. Stel je voor 
dat een school voor ons iets belangrijks achterhoudt. 
Dat is een gemiste kans. Wij hadden kunnen helpen.” 
Hij vindt het daarom verstandiger als de inspectie 
voorwaardelijke en vertrouwelijke oordelen geeft. De 
scholen zijn dan opener en krijgen de kans om zich 
hopelijk tijdig te verbeteren.            

“Het zou beter zijn als het toezicht 
op scholen wordt beperkt tot een 
kleine set deugdelijkheidseisen”

Schijnzekerheid     
Bernard, die voor zijn komst naar OMO directeur van 
de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht was en 
aan diverse instituten in Frankrijk (zijn geboorteland), 
Engeland en de Verenigde Staten studeerde, heeft zo 
zijn bedenkingen bij de rapporten van de inspectie. 
“Ik ga uit van de professionaliteit van de inspecteurs, 

Het vertrouwensdilemma 
van de schoolbestuurder 
De onderwijsinspectie begint haar vierjaarlijkse onderzoek bij het schoolbestuur en vraagt 
wat dat bestuur doet om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Daarna gaat zij bij 
de scholen langs om te controleren of het allemaal wel klopt wat er is gezegd. Vervolgens velt 
de inspectie haar oordeel. Eugène Bernard, voorzitter van het tweekoppige bestuur van de 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, ervaart hierbij een levensgroot dilemma.

Nico Dullemans is  

adviseur en redacteur 

Verus

Door Nico Dullemans 
PO VO MBO
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maar het is heel ingewikkeld om causale verbanden te 
leggen tussen het fijnmazige testinstrumentarium van 
een school en de reële prestaties van haar leerlingen. 
Het gevaar is dat dergelijke rapporten uit beweringen 
en meningen van inspecteurs, los van empirie, kunnen 
bestaan.”
Hij voorziet dan ook dat schoolbesturen naar de 
rechter stappen en wijst op een gerechtelijke uitspraak, 
vorig najaar. De rechter verbood toen de inspectie de 
onderzoeksrapporten over drie scholen openbaar te 
maken.

De methode van de inspectie sluit falen van scholen 
overigens niet uit, aldus Bernard. Fouten zijn in het 
onderwijs niet altijd te voorkomen. Eigenlijk wordt 
de samenleving op deze manier een schijnzekerheid 
geboden. “Het zou beter zijn als het toezicht op scho-
len wordt beperkt tot een kleine set deugdelijkheidsei-
sen, die controleerbaar zijn en waar ouders blindelings 
op kunnen vertrouwen.”

“Het predicaat ‘goed’ of ‘excellent’ 
is niet functioneel, dat is iets voor 
consumentenorganisaties”

Dat de inspectie het predicaat ‘goed’ toekent aan 
scholen en betrokken is bij het excellentiepredicaat 
vindt hij niet functioneel. “Dat is iets voor consumen-
tenorganisaties. De overheid gaat daarmee buiten 
haar boekje en schept verwarring. Wat moeten ouders 
hiervan denken?” Hij vertelt dat een van de scholen van 
OMO haar excellentiepredicaat wil laten rusten. “Het 
blijkt als een boemerang te werken, want al snel klinkt 
het verwijt na fouten: ‘Maar de school is toch excel-
lent?’ Er is een lage tolerantie ten opzichte van fouten 
maken.”     

Vertrouwen
In feite maakt de onderwijsinspectie duidelijk dat ver-
trouwen sowieso niet voldoende is. In weerwil hiermee 
wil men bij OMO het geloof in vertrouwen blijven koes-
teren. Hoe gaat dat in zijn werk?  
Elk jaar heeft het bestuur een officieel gesprek met 
elke school. Bernard: “We hanteren een stelsel dat 
een formele kant heeft en een informele. Het formele 
gaat over de externe en interne regels die gelden. Het 
informele heeft betrekking op de gesprekken die wij 
voeren, met name tussentijds. Wij zijn regelmatig op de 
scholen en praten dan met iedereen. We willen dichtbij 
zijn. We zijn dus op de hoogte. De inspectie heeft ons 
met haar bevindingen nooit verrast.”

“Hoe houd je de innovatieve spirit? Op de scholen die 
goed gaan, zijn wij het meest kritisch. Het risico is dat 
deze een zelfgenoegzame houding aannemen. Scho-
len waar problemen zijn, daar helpen wij een handje. 
Wij werken dus met hen op ooghoogte. Een wederke-
rig gevoel van vertrouwen ontstaat. Dat lukt niet als je 
controlerend optreedt.”

Vertrouwen is bijna nooit beschaamd, vertelt Bernard. 
“We grijpen dan in. Maar deze cultuur van vertrou-
wen laten wij ons niet afnemen. Anders komen wij in 
opstand.”

Bron: nieuwsbrief Verus

Eugène Bernard: “De 

cultuur van vertrouwen 

laten wij ons niet afne-

men. Anders komen wij 

in opstand.”
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De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe 
dat het onderwijs op scholen van voldoende 
niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar 
de resultaten die scholen met hun leerlingen 

behalen op de basisvaardigheden taal en rekenen, zoals 
de wet voorschrijft. Het gemiddelde resultaat van leerlin-
gen op de eindtoets speelt nu nog een belangrijke rol bij 
het beoordelen van de resultaten. Dit gaat veranderen.

Waarom veranderen
Bij het beoordelen van de eindtoetsresultaten kijkt de 
inspectie naar de resultaten van leerlingen uit groep 8 in 
drie afzonderlijke opeenvolgende jaren. Die groepen tel-
len soms maar weinig leerlingen waardoor de eindtoets-
scores niet per definitie iets zeggen over hoe scholen het 
doen. Daarbij komt dat de zwaarte van de leerlingpopu-
latie als correctiefactor telt. Deze zogenoemde gewich-
tenregeling is enkel gebaseerd op het opleidingsniveau 
van de ouders terwijl ook andere factoren bepalen hoe 

zwaar de populatie is. Of ouders in de schuldsanering 
zitten, speelt bijvoorbeeld ook een rol, net als hun her-
komst en verblijfsduur in Nederland.
Deze combinatie maakt dat het huidige onderwijsresul-
tatenmodel als ‘oneerlijk’ wordt bestempeld. Daarom 
ontwikkelde de inspectie samen met het onderwijsveld 
een nieuw model.

Wat gaat veranderen
Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de inspectie haar 
oordeel over de basisvaardigheden baseren op de refe-
rentieniveaus voor taal en rekenen. Die referentieniveaus 
geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De 
inspectie kijkt specifiek naar twee indicatoren:
•	 	Het	percentage	leerlingen	dat	in	groep	8	het	mini-

mumniveau voor taal en rekenen beheerst, het zoge-
noemde fundamentele niveau, ook wel 1F genoemd. 
In principe zou iedere leerling dit niveau aan het 
einde van de basisschool moeten beheersen.

Zo gaat de inspectie straks beoordelen 
of je school het goed doet

Onderwijskwaliteit

Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, fundamenteel ni-
veau, streefniveau, 1F, enzovoorts. Iedere school en ieder bestuur heeft al te 
maken met deze technische termen. En ze worden de komende jaren alleen 
maar belangrijker. In dit artikel leggen we uit hoe.

PO
Door Annemieke Kooper

Annemieke Kooper i s 

communicat ieadviseur 

b i j  de PO-Raad
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•	 	Het	percentage	leerlingen	dat	in	groep	8	het	hogere	
niveau ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en (2F) 
voor taalverzorging en lezen haalt. Zoveel mogelijk 
leerlingen moeten op dit niveau les krijgen.

Om te kunnen bepalen of een school met haar leer-
lingen voldoende resultaat boekt en of dus voldoende 
leerlingen de referentieniveaus beheersen, kijkt de 
inspectie naar het percentage leerlingen dat in drie jaar 
tijd 1F of 1S/2F heeft gehaald. Ook in dit model houdt 
de inspectie daarbij rekening met de leerlingpopulatie, 
alleen wordt daarvoor niet langer de gewichtenrege-
ling gebruikt maar (onderliggende gegevens van) de 
zogenoemde schoolweging. Deze schoolweging houdt 
naast het opleidingsniveau van ouders, ook rekening 
met andere factoren, zoals het land van herkomst en 
verblijfsduur in Nederland. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek ontwikkelde hiervoor vorig jaar een indicator. 
Deze indicator is gebaseerd op dezelfde onderliggende 
gegevens waarmee ook wordt bepaald hoeveel geld 
scholen krijgen om onderwijsachterstanden aan te 
pakken. De schoolweging voor het toezicht verschilt 
ten opzichte van de maat van de bekostiging, omdat 
uitgegaan wordt van de totale populatie.
Weer even terug naar de referentieniveaus: telt een 
school relatief veel leerlingen met risico op een onder-
wijsachterstand, dan geldt een andere ondergrens en 
hoeven minder leerlingen 1S/2F te halen. Telt een school 
weinig van deze leerlingen, dan ligt de lat hoger. De 
inspectie noemt deze ondergrenzen signaleringswaar-
den. Iedere school kent dus een eigen, unieke signale-
ringswaarde.

Signaleringswaarden 
De signaleringswaarden zijn geen richtlijnen voor wat 
een school zou moeten bereiken. In feite zijn het meer 

minimumeisen. Schoolbesturen worden aangemoedigd 
hun eigen lat hoger te leggen. Dat hebben zij ook afge-
sproken in de Strategische Agenda van de PO-Raad.
De PO-Raad onderzoekt samen met andere organi-
saties of er goede referentiewaarden kunnen worden 
bepaald waarmee scholen (en besturen) die ambitieuze 
normen kunnen formuleren die passend zijn bij de eigen 
leerlingpopulatie. De PO-Raad onderzoekt daarnaast 
hoe scholen daarbij ondersteund kunnen worden.
Wanneer de waarden toch onder de signalerings-
waarden blijken te liggen, zal de inspectie de school 
tijdens een onderzoek om een toelichting vragen. Zijn 
er bijvoorbeeld andere bijzonderheden met bijvoorbeeld 
de leerlingpopulatie of passend onderwijs, dan kan 
de inspectie ook deze bij haar oordeel betrekken. Zijn 
die bijzonderheden er niet, dan worden de behaalde 
referentieniveaus gewoon als dusdanig gebruikt bij het 
beoordelen van de school.

Hoeveel leerlingen op een school de referentieniveaus 
beheersen, houden scholen zelf bij. Sinds het schooljaar 
2016/2017 rapporteert iedere eindtoets hier (verplicht) 
ook over. De inspectie onderzoekt momenteel wat de 
signaleringswaarden precies gaan worden. Volgend 
schooljaar (2019/2020) zal ze het nieuwe model en de 
signaleringswaarden testen. In 2020/2021 wordt het 
model officieel van kracht. De verwachting is dat je dan 
op de website van de inspectie kunt vinden wat de voor 
jouw school geldende signaleringswaarden zijn. Op 
termijn zullen deze referentieniveaus ook een plek krijgen 
in scholenopdekaart.nl.

Schoolbesturen worden aangemoedigd hun 
eigen lat hoger te leggen
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Hoe SPO Utrecht de referentieniveaus gebruikt 
voor kwaliteitsambities

Voor het beantwoorden van de vraag hoe ze ervoor stonden, 
vergeleken de scholen van SPO Utrecht hun resultaten 
vroeger vooral met landelĳ ke gemiddelden. Ook keken ze 
naar het oordeel van de Inspectie van het Onderwĳ s. Dat 
kan anders, dacht het schoolbestuur. Inspectienormen zĳ n 
namelĳ k wettelĳ ke ‘minimumnormen’, benadrukt adviseur 
Onderwĳ skwaliteit Saskia de Jong. En die normen, deels 
gebaseerd op de eindtoetsresultaten, zeggen lang niet 
alles. “Je kunt prachtige eindresultaten halen, maar wat is 
de echte meerwaarde van de school als je een relatief mak-
kelĳ ke leerlingpopulatie hebt? En andersom, wat zegt het 
als de eindresultaten minder goed zĳ n, maar de populatie 
razend ingewikkeld is en achterstanden heeft?”

Tegenwoordig luidt de vraag van SPO Utrecht aan haar 
scholen daarom: welke norm stel je zelf? Ofwel: Wanneer 
ben jìj tevreden met je opbrengsten? Een vraag die past 
bĳ  de afspraken die de PO-Raad met haar leden maakte in 
haar Strategische Agenda: ieder schoolbestuur formuleert, 
in samenspraak met haar scholen, een eigen de� nitie van 
kwaliteit. En de lat ligt hoger dan de inspectienorm.

Een antwoord formuleren, bleek voor de scholen behoorlĳ k 
lastig. Want hoe doe je dat, een eigen norm bepalen? En als 
je die eenmaal hebt, hoe weet je dan of die norm haalbaar 
is? Of je misschien niet te ambitieus bent, of juist te laag 
inzet? SPO Utrecht ontwikkelde daarom met een groep 
medewerkers een handreiking voor alle scholen. Die helpt 
scholen bĳ  het bepalen van een eigen realistische norm en 
biedt inzichten hoe ze die vervolgens kunnen halen.

“De referentieniveaus spelen bĳ  ons daarbĳ  een steeds 
belangrĳ kere rol”, licht De Jong toe. SPO Utrecht koos daar-
voor omdat het landelĳ ke onderwĳ sresultatenmodel ook 
op die referentieniveaus is gebaseerd, maar vooral omdat 
de referentieniveaus veel zeggen over wat een kind heeft 
geleerd en wat de school hieraan heeft bĳ gedragen. Veel 
meer dan ‘dat ene cĳ fertje op de eindtoets’, waar kwaliteit 
nu nog deels aan wordt opgehangen.

Uitgangspunt is dat scholen zelf in kaart brengen hoe ze 
scoren op de referentieniveaus zodat ze de verschillende jaren 
met elkaar kunnen vergelĳ ken, vertelt De Jong. Door deze 
cĳ fers vervolgens af te zetten tegen de resultaten van andere 
scholen met eenzelfde leerlingpopulatie, kan de school zien of 
ze het veel beter doet dan andere, gemiddeld of juist minder 
goed. Zo weten ze ook of ze hun ambitie moeten bĳ stellen.

Iedere school kent daarmee een eigen, unieke, norm voor 
opbrengsten. Toch is de ondergrens voor alle scholen binnen 
het bestuur wel hetzelfde. De Jong: “We vinden dat iedere 
school ernaar moet streven dat alle kinderen minimaal 
1F-niveau halen, het fundamentele niveau. Als school kan 
je streven immers nooit zĳ n dat je kinderen ongeletterd of 
ongecĳ ferd van school laat gaan.”

De scholen van SPO Utrecht hebben inmiddels aan de hand 
van de handreiking schooleigen normen opgesteld. Omdat 
zĳ  er positief over zĳ n, wordt deze binnenkort aangepast 
zodat deze voor alle schoolbesturen geschikt is. Deze hand-
reiking wordt in september via de website van de PO-Raad 
ter beschikking gesteld aan alle scholen.

De lat ligt hoger dan de inspectienorm.
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Of het nu gaat om het lerarentekort, werkdruk of 
financiën, de problemen in het speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs stapelen zich op. Het 
kabinet moet echt met een plan komen om deze 

speciale scholen overeind te houden. Anders kan het een dood-
steek worden voor passend onderwijs voor alle leerlingen.

Het lerarentekort is een groot probleem in het primair onderwijs, 
maar in het (voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) komt het 
nog harder aan. De leerlingen zijn vaak extreem gevoelig voor 
veranderingen en het tekort is gemiddeld groter. Het diploma-
gerichte vso bijvoorbeeld kampt met een tekort van elf procent, 
weten we uit een actuele peiling. Aan de bovenkant verliezen we 
leerkrachten die vanwege de arbeidsvoorwaarden overstappen 
naar het reguliere voortgezet onderwijs of andere sectoren. Aan 
de onderkant komt er amper iets bij. Vrijwel geen enkele pabos-
tudent loopt stage op een speciale school. En onbekend maakt 
nu eenmaal onbemind. 

In tegenstelling tot het aantal leraren, neemt het leerlingaantal 
in het speciaal onderwijs momenteel juist toe. Daarnaast is er 
op veel plekken in het so en vso minder geld door de landelijke 
verevening. Hierdoor zijn er regio’s waar flink bezuinigd moet 
worden. Ik vind het knap dat er, ondanks alle problemen, maar 
weinig speciale scholen als ‘zwak’ of ‘onvoldoende’ worden 
beoordeeld, dat ernstige incidenten eigenlijk zelden voorkomen 
en scholen het hoofd boven water weten te houden. 

Leraren op speciale scholen hebben kleinere klassen, maar ze 
hebben te maken met een pittige doelgroep. En de problematiek 
wordt steeds heftiger, hoor ik regelmatig. De so- en vso-leraren 
zitten vaak in hogere salarisschalen, maar dat salaris is nog niet 
concurrerend met andere sectoren. Daarnaast hebben speci-
ale scholen veel onderwijsondersteunend personeel in dienst: 
onderwijsassistenten, logopedisten, gedragsdeskundigen, 
maatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen, et cetera. Op 
mytylscholen vormen zij zelfs de helft van het totale personeel. 
Ook aan ondersteuners is een groot tekort en zij zijn er in de hui-
dige cao financieel niet extra op vooruitgegaan, zoals de leraren. 
Daarover is veel onvrede in de sector. 

Bij het akkoord over de cao hebben we afgesproken om naar 
de functies, de functiebeschrijvingen en de inschaling van 
ondersteuners te kijken. Maar om daadwerkelijk afspraken te 
kunnen maken, moet er wel financiële ruimte zijn. Dat moet je 
heel zorgvuldig doorrekenen. Het is bijvoorbeeld onverantwoord 
om een cao te sluiten die onbetaalbaar is voor scholen met een 
hoog percentage ondersteuners. Het laatste wat we willen, is die 
scholen verder in de problemen brengen.

Het beeld dat het speciaal onderwijs voldoende geld heeft, klopt 
echt niet. Een aantal samenwerkingsverbanden heeft op het eer-
ste gezicht hoge reserves. Met deze mensen voeren wij gesprek-
ken om een beter beeld te krijgen van het verhaal achter de 
cijfers. Maar de meest noodlijdende speciale scholen liggen niet 
in de rijkste samenwerkingsverbanden, en je kunt een reserve 
maar één keer uitgeven. De problemen in het (v)so vragen om 
een structurele oplossing. De PO-Raad blijft daar samen met 
onder andere het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onder-
wijs (Lecso) op aandringen.

Alleen al om docenten in het diplomagerichte vso dezelfde 
arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden als een reguliere vo-
docent die hetzelfde werk doet, is 16,5 miljoen euro extra nodig. 
En daarmee zijn we er nog lang niet. Reguliere scholen durven 
alleen te experimenteren met passend onderwijs, als ze een 
back-up achter de hand hebben in de vorm van een degelijke (v)
so-voorziening. Hebben ze die niet, dan kan dat het definitieve 
einde betekenen voor passend onderwijs. Dit probleem is dus 
veel breder dan alleen het so en vso. Het is een stelselkwestie, 
het wordt tijd dat we dat onder ogen zien! 

Rinda den Besten, 
voorzitter PO-Raad

Hoe lang houdt het 
speciaal onderwijs 
dit vol? 

Column 
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Vergeleken met andere landen hebben 
Nederlandse scholen een zeer hoge mate van 
autonomie. Zo staat het scholen bijvoorbeeld 
vrij om zelf te beslissen over pedagogiek, 

didactiek, lesmethoden en personeelsbeleid. Dat lijkt 
een goede zaak. Uit internationaal vergelijkende studies 
komt naar voren dat onderwijssystemen met een hoge 
mate van schoolautonomie beter presteren. Voorwaarde 
is wel dat de verantwoording goed is geregeld. Cen-
trale examens, inspectietoezicht, het publiceren van 
schoolresultaten en andere vormen van verantwoording 
moeten zicht bieden op de prestaties van scholen en 
leerlingen.

De vraag die Annemarie Neeleman zichzelf stelde was 
hoe schoolleiders schoolautonomie gebruiken. “Welke 
beleidsbeslissingen nemen schoolleiders en waarom 
nemen ze de beslissingen die ze nemen? En vooral 
ook: welke rol speelt onderzoek bij het nemen van die 
beslissingen? Daar is nooit systematisch onderzoek 
naar gedaan. Hoe benutten zij die autonome ruimte in 
de praktijk? Die kennislacune heb ik willen opvullen met 
dit onderzoek.”

Het onderzoek vond plaats onder eindverantwoorde-
lijk schoolleiders in het voortgezet onderwijs en was 
multi-methodisch van aard, zowel in de breedte als in 
de diepte. “Op mijn vragenlijststudie reageerden bijna 
200 eindverantwoordelijke schoolleiders, hetgeen een 
representatief beeld geeft. Daarnaast heb ik een serie 
inhoudelijke diepte-interviews gedaan.” Haar ervaring 
daarmee was dat schoolleiders het ontzettend leuk 
vonden om over hun school en de schoolontwikkeling te 
praten. “Normaal, in de waan van de dag, komen ze zel-
den toe aan een diepgaand gesprek over wat ze doen 
en waarom ze dat doen;  de kern van hun existeren als 
schoolleider.” 

Pedagogische ambities
Een van de meest opvallende uitkomsten van haar 
onderzoek is dat de interventies van schoolleiders in het 
voortgezet onderwijs over het algemeen minder gericht 
zijn op kwaliteitszorg, relaties met stakeholders of de 
organisatie van het onderwijs, maar meer liggen op het 
vlak van onderwijsontwikkeling en professionalisering. 
Neeleman: “Interventiekeuzes worden hoofdzakelijk 
gemotiveerd door pedagogische ambities of uit over-
wegingen die samenhangen met de gevolgen van vrije 
schoolkeuze en de daaruit voortvloeiende noodzaak 
tot profilering. Zeker omdat in steeds meer gebieden 
sprake is van krimp, wordt het voor die schoolleiders 
heel belangrijk een onderscheidende profilering te heb-
ben. Ongeacht of een interventie al dan niet effectief is, 
willen ze zich onderscheiden van omliggende scholen. 
De verhoging van cognitieve leeropbrengsten blijkt geen 
primaire en expliciete doelstelling in de interventiekeuzes 
van Nederlandse VO-schoolleiders. Zolang tenminste 
aan de normen van overheids- of inspectiewege voldaan 
wordt, vertonen schoolleiders geen opvallende ambitie 
om deze leeropbrengsten als zodanig te verhogen.” 

Volgens Neeleman biedt haar onderzoek ook aanwijzin-
gen dat schoolleiders leeropbrengsten anders definiëren 
dan gebruikelijk is onder onderzoekers, beleidsmakers 
en toezichthouders. “In plaats van de continue verbete-
ring van cognitieve resultaten te zien als de heilige graal 
van onderwijs, lijken Nederlandse VO-schoolleiders veel-
eer gedreven te worden door het streven om leerlingen 
voor te bereiden op hun toekomstige rol in een verande-
rende samenleving.”

Bij het maken van die interventiekeuzes spelen persoon-
lijke drijfveren – die vaak zijn verbonden met de visie en 
de missie van de school - een grote rol. “Schoolleiders 
tonen met name  een waardengedreven, holistische en 

Beslissen  op intuïtie
Annemarie Neeleman promoveert eind juni in Maastricht op haar proefschrift 
School Autonomy in Practice. School Intervention Decision-Making by Dutch 
Secondary School Leaders. Tot welke inzichten heeft haar onderzoek geleid 
en wat kunnen schoolleiders, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers 
daarmee?

Bert Nijveld is freelance 

journalist en eindredac-

teur

Door Bert Nijveld

Autonome schoolleiders

PO VO MBO
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mensgerichte oriëntatie. De verhoging van cognitieve 
leeropbrengsten blijkt geen primaire en expliciete doel-
stelling in hun interventiekeuzes.”

Deze uitkomst van haar onderzoek zou bevreemding 
kunnen wekken: immers bij het beoordelen van het 
schoolsucces spelen juist de cognitieve opbrengsten 
een grote rol. Scholen worden afgerekend op resultaten 
die met name op het cognitieve vlak liggen, de harde 
scores die via cijfers meetbaar zijn. Een verklaring voor 
het minder grote belang dat schoolleiders in het VO 
voor dit aspect tonen, kan volgens Neeleman zijn dat de 
basiskwaliteit, zoals gedefinieerd door de Inspectie, op 
verreweg de meeste scholen op orde is. “Als je kijkt naar 
de hoeveelheid onvoldoende of zeer zwakke afdelingen 
in Nederland – onderwijskwaliteit wordt niet per school 
maar per afdeling beoordeeld - dan betreft dat maar 
2,7 procent van alle afdelingen in het VO. Je kunt dus 
stellen dat bij de rest van die afdelingen de basiskwaliteit 

op orde is. Ik kan mij daarom voorstellen dat school-
leiders hun aandacht op andere zaken richten dan het 
verhogen van die cognitieve prestaties en hun aandacht 
eerder richten op zaken als talentontwikkeling, vaardig-
heden, motivatie, veiligheid en persoonlijke groei van 
de leerling.” Het antwoord op de vraag of deze school-
leiders niet meer ambitie zouden moeten tonen op het 
cognitieve vlak, moet volgens haar door de samenleving 
worden gegeven. “Ik denk  dat mensen die kiezen voor 
een loopbaan in het onderwijs over het algemeen meer 
gedreven worden door non-cognitieve aspecten en 
een holistisch opvoedingsbegrip van het onderwijs. En 
zolang de extern genormeerde basiskwaliteit op orde is, 
valt daar wel wat voor te zeggen.”

Onderzoeksgebruik
Van schoolleiders wordt in toenemende mate verwacht 
dat zij onderzoeksgegevens gebruiken bij hun dagelijkse 

Annemarie Neeleman: 

“Mijn persoonlijke 

drijfveer met dit promo-

tieonderzoek was om 

de onderwijspraktijk 

en de interventies van 

schoolleiders daarin 

wetenschappelijk geva-

lideerd te vangen en 

een realistischer beeld 

daarvan te schetsen 

aan beleidsmakers en 

onderzoekers.”



14   SchoolManagement Juni 2019

werkzaamheden. Begrippen als evidence-based of 
evidence-informed practice zijn gangbaar in deze. Dank-
zij digitalisering is a la minute een schat aan schooldata 
beschikbaar. Daarnaast is er een groeiende hoeveelheid 
wetenschappelijke kennis voorhanden die behulpzaam 
kan zijn bij het verder ontwikkelen van de school, waar-
onder ook onderzoek naar de effectiviteit van school- en 
schoolleiderinterventies  en de invloed daarvan op de 
leerresultaten van leerlingen. Annemarie Neeleman: “Mijn 
proefschrift toont aan dat interventiekeuzes veelal zijn 
gebaseerd op tacit knowledge, (kennis en vaardigheden 
die door ervaring zijn opgedaan - red), intuïtie en per-
soonlijke drijfveren. Onderzoeksgegevens spelen zelden 
een voorname rol in de besluitvorming van schoollei-
ders. Deze bevinding kan op twee dingen kan duiden. 
Ofwel schoolleiders hebben weinig tot geen interesse 
in die onderzoeksgegevens, hebben daar een aversie 
tegen, of missen de competenties om daar gebruik 
van te maken. Als dat het geval is dan hebben we een 
stevige discussie met elkaar te voeren, want daar is de 
afgelopen jaren veel beleidsaandacht naartoe gegaan 
vanuit het ministerie, de VO-raad en de ontwikkelaars 
van het beroepsregister. Ofwel het bestaande onderzoek 
is te weinig bruikbaar voor Nederlandse schoolleiders, 
omdat zijn werken vanuit andere doelstellingen. Mogelijk 
zouden ze  meer onderzoek willen gebruiken, maar is 
er weinig onderzoek dat voor hen relevant is. Is dat het 
geval dan hebben we een andere discussie te voeren: 
wat is de relevantie van het huidige onderwijsonderzoek 
voor schoolleiders?”

Verantwoording
Een hoge mate van autonomie is vooral effectief wan-
neer het  gepaard gaat met  een goede verantwoor-
dingssystematiek. Neeleman: “Verantwoording afleggen 
is een voorwaarde voor het welslagen van schoolauto-
nomie en vereist concrete en meetbare doelen. Deze zijn 
voor wat de cognitieve leeropbrengsten betreft school-
extern gereguleerd via gestandaardiseerde kaders en 
instrumenten. Als het gaat om pedagogische, non-cog-
nitieve doelstellingen, die doelstellingen dus waardoor 
schoolleiders in het VO voornamelijk gedreven worden, 
dan is dat een stuk ingewikkelder. Die doelen zijn  vaak 
aanzienlijk lastiger om concreet te formuleren, laat staan 
te meten en te waarderen. De vraag in deze is dus hoe 
de pedagogische verantwoording geformaliseerd kan 
worden in termen van doelstellingen en opbrengsten.” 

Volgens haar zouden we vooral daar het gesprek met 
elkaar over moeten aangaan. “Je hoeft echt niet alles 
in kengetallen vast te leggen, maar nu er veel aan-

dacht naar die non-cognitieve doelen blijkt uit te gaan, 
moeten we nagaan hoe we de verantwoording daarover 
kunnen inrichten. Ik denk dat we al een heel eind zijn 
als we schoolleiders vragen hun doelstellingen op die 
non-cognitieve ambities te formuleren. In schoolplan-
nen wordt vaak wel in algemene termen over zaken als 
talentontwikkeling en persoonlijke groei gerept, maar 
deze worden lang niet altijd ook in heldere doelstellingen 
geoperationaliseerd. Daar kunnen we consequenter op 
doorvragen: wat bedoel je precies met talentontwikke-
ling, hoe zien we dat terug in je onderwijs en waaruit 
blijkt dat als een leerling vier, vijf of zes jaar op jouw 
school heeft gezeten?”  

Betere afstemming
Neeleman: “Mijn persoonlijke drijfveer met dit pro-
motieonderzoek was om de onderwijspraktijk en de 
interventies van schoolleiders daarin wetenschappelijk 
gevalideerd te vangen en een realistischer beeld daar-
van te schetsen aan beleidsmakers en onderzoekers. 
Ik sprak regelmatig beleidsmakers en onderzoekers 
die een, in mijn ogen, vertekend beeld hadden van 
wat daadwerkelijk op scholen plaatsvindt, wat mensen 
die daar werken drijft, wat hun overwegingen zijn en 
hun dagelijkse realiteit. Ik proefde daar een behoorlijke 
mismatch. In internationale ranglijsten scoort Neder-
land nog steeds behoorlijk hoog. In dat opzicht is 
dus weinig aanleiding om te veronderstellen dat we 
de verkeerde dingen doen. Echter, je kunt pas met 
elkaar bepalen of iemand de goede dingen doet, als je 
hebt gedefinieerd wat goed onderwijs is. Wat dus veel 
breder kan zijn dan alleen die cognitieve opbrengsten. 
En als wij maar doorgaan met effectiviteitonderzoek 
op basis van cognitieve leeropbrengsten, wat is daar 
dan relevantie van voor de praktijk?  Hopelijk kan mijn 
onderzoek bijdragen aan een betere afstemming van  
beleid en onderzoek  op waar de behoeften van de 
onderwijspraktijk.”

Ook voor bestuurders en opleidingsinsituten bevat 
het promotieonderzoek een belangrijke boodschap. 
Neeleman: “Als blijkt dat onze schoolleiders daadwer-
kelijk weinig interesse hebben in het toepassen van 
onderzoek, dan zouden beleidsmakers, opleidingsin-
stituten en besturen hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen wat betreft de professionaliteitseisen aan en de 
professionele ontwikkeling van schoolleiders. Gezien 
de bestaande beroepsstandaard en het beroepsregis-
ter mogen we van schoolleiders verwachten dat zij vol-
doen aan de overeengekomen normen met betrekking 
tot onderzoeksgebruik en –vaardigheden. Tegelijkertijd 
moet deze ontwikkeling effectief gefaciliteerd worden. 
Het feit dat schoolleiders betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van de standaard en het register impli-
ceert dat zij deze elementen zelf ook als een inherent 
onderdeel van hun schoolleiderschap beschouwen.”

“Zolang aan de normen van overheids- of  
inspectiewege voldaan wordt, vertonen  
schoolleiders geen opvallende ambitie om  
leeropbrengsten te verhogen”
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De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) is inmiddels een jaar van 
kracht.  Deze Europese wetgeving moet 
zowel voor mensen van wie gegevens 

worden verwerkt, als voor organisaties die persoons-
gegevens verwerken (zoals ook onderwijsinstellingen) 
voor meer grip op die gegevens zorgen. 

Onderwijsbesturen hebben niet stilgezeten, ze hebben in 
kaart gebracht welke persoonsgegevens worden gebruikt 
en hebben hun privacybeleid – of in de woorden van de 
Autoriteit Persoonsgegevens: een gegevensbescher-
mingsbeleid – afgestemd op de nieuwe wetgeving. Uit 
dit beleid moet op een transparante wijze blijken dat de 
schoolorganisatie aantoonbaar aan de AVG voldoet. 

WhatsApp in het onderwijs

Wat wel en niet mag
De meeste onderwijsorganisaties hebben inmiddels een vastgesteld 
privacybeleid, of zijn dit aan het ontwikkelen. Veel besturen kampen met 
de vraag of het gebruik van WhatsApp nog wel binnen de kaders van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid valt. Er zijn 
veel haken en ogen.

Door Carola van Andel en Maarten van Nijendaal 
PO VO MBO
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Een vraag die zich bij veel besturen opdrong, was of 
het gebruik van WhatsApp binnen het privacybeleid en 
de kaders van de AVG past. Een eenduidig antwoord 
op deze vraag is niet te geven: er zijn veel mitsen en 
maren. Bij drie daarvan staan wij hier stil, te weten 1) 
de toestemming, 2) de controle over de verwerking 
van persoonsgegevens en 3) de gegevenshuishouding. 
Oordeelt u vervolgens zelf of de geschetste knelpunten 
in de weg staan bij het gebruik van WhatsApp in uw 
organisatie. 

Wel of niet van toepassing
Alvorens op bovenstaande punten in te gaan, is het 
goed te benoemen wanneer de AVG van toepassing 
is en wanneer niet. In artikel 2 lid 2 AVG is namelijk 
bepaald dat de verordening niet van toepassing is op de 
verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke 
persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of 
huishoudelijke activiteit. Dit betekent dat als ouders of 
leerlingen onderling een WhatsAppgroep aanmaken, de 
AVG hier niet op van toepassing is. De school staat hier 
immers buiten.
Het wordt anders als een leerkracht ook deelneemt in 
deze WhatsAppgroep. Vanaf dat moment is sprake van 
het verwerken van persoonsgegevens door de onder-
wijsinstelling. Het gaat dan niet alleen om de contactge-
gevens en profielfoto’s van de deelnemers in de groep, 

maar ook om hetgeen in die groep gedeeld wordt. Dit 
kunnen foto’s zijn, maar ook andere privacygevoelige 
informatie zoals gegevens over iemands gezondheid, 
godsdienst of seksualiteit. Dit worden bijzondere per-
soonsgegevens genoemd en verwerking hiervan is aan 
strikte voorwaarden gebonden. 

Toestemming
Artikel 9 lid 1 AVG verbiedt verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens, tenzij één van de in lid 2 opgeno-
men uitzonderingen van toepassing is. Voor onder-
wijsorganisaties lijkt het gebruik van WhatsApp alleen 
mogelijk indien betrokkene daarvoor uitdrukkelijke 
toestemming geeft. 

Rechtsgeldige toestemming moet vrijelijk, ondubbelzin-
nig, geïnformeerd en specifiek zijn gegeven. Hierbij moet 
een organisatie duidelijk toelichten voor welke specifieke 
verwerking toestemming wordt gevraagd. Een toestem-
ming in algemene termen is niet rechtsgeldig.

Daar komt bij dat aantoonbaar moet zijn dat toestem-
ming is verkregen en moet het voor de betrokkene 
duidelijk zijn dat de gegeven toestemming op elk 
moment kan worden ingetrokken. Onderwijsorganisaties 
moeten dus zorgvuldig administreren dat toestemming 
is verleend. 
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Het verwerken van persoonsgegevens op grond van de 
(uitdrukkelijke) toestemming van betrokkenen is in de 
praktijk behoorlijk lastig, omdat toestemming op ieder 
moment kan worden ingetrokken. Dit zou betekenen dat 
indien een ouder of leerling de gegeven toestemming 
intrekt, deze ook uit de WhatsAppgroep verwijderd zou 
moeten worden. 

Ook het verkrijgen van een rechtsgeldige toestemming 
van de leerkracht kan in de praktijk problematisch zijn. 
Dit speelt met name bij leerkrachten die – bij gebrek 
aan een telefoon die door de instelling wordt ver-
sterkt – gebruik moeten maken van een eigen (privé) 
telefoon(nummer). Hij of zij wordt door het gebruiken 
van WhatsApp verplicht privégegevens te delen met 
de andere ouders en leerlingen in de groep én met 
WhatsApp. Dit lijkt op zichzelf al een onwenselijke situ-
atie. Daar komt bij dat in afhankelijkheidsrelaties – zoals 
een werknemer ten opzichte van een werkgever –in de 
regel moet worden aangenomen dat de afhankelijke par-
tij zijn toestemming niet in vrijheid heeft kunnen geven 
vanwege mogelijke negatieve gevolgen bij weigeren van 
deze toestemming.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt bovendien dat 
zij toestemming moeten hebben van de persoon die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. In de voorwaar-
den van WhatsApp is echter opgenomen dat gebruikers 
woonachtig in een land in de Europese Regio ten minste 
16 jaar oud moeten zijn om de dienst te gebruiken. 
Hiermee is gebruik van WhatsApp georganiseerd vanuit 
school voor leerlingen jonger dan 16 jaar uitgesloten.

Controle over de verwerking
Een WhatsApp groep met ouders of leerlingen ouder 
dan 16 jaar behoort wel tot de mogelijkheden, mits alle 
betrokkenen rechtsgeldig toestemming hebben gege-
ven. Het is dan wel van belang dat duidelijke afspraken 
worden gemaakt (en vastgelegd) over wat precies 
gedeeld wordt binnen een WhatsAppgroep.

In het gebruiken van een WhatsAppgroep schuilt het 
risico dat de school zelf geen controle heeft over de 
berichten die in de groep worden gedeeld. De kans 
bestaat dat in de groep een stroom van berichten wordt 
geplaatst, waarbij persoonsgegevens worden gedeeld 
waarvoor geen rechtsgeldige toestemming is gege-
ven. Ook is het goed denkbaar dat berichten in een 
verkeerde groep of naar verkeerde contacten worden 
gestuurd. Bij het gebruiken van WhatsApp groepen die-
nen onderwijsinstellingen dus vooraf goed na te denken 
hoe zij omgaan met ongewenste of verkeerd verzonden 
berichten.

Gegevenshuishouding
Stel dat al de hiervoor omschreven privacyrechtelijke 
obstakels worden overwonnen en de onderwijs-
instelling gebruik gaat (of wellicht blijft) maken van 

WhatsApp. In dat geval is het goed om acht te slaan 
op een recente uitspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State van 20 maart 2019 
(ECLI:NL:RVS:2019:899). In deze uitspraak stond de 
vraag centraal of de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) van toepassing is op sms- en WhatsAppberich-
ten. De uitspraak is helder: op sms- en WhatsAppbe-
richten over een bestuurlijke aangelegenheid is de Wob 
van toepassing, ongeacht of deze berichten op de 
zakelijke of privé telefoon van een bestuurder of ambte-
naar staan. 

Deze uitspraak is ook relevant als een betrokkene, 
bijvoorbeeld een leerling, ouder of medewerker, een 
beroep doet op zijn inzagerecht op grond van artikel 
15 AVG. Met voornoemde uitspraak moet aangeno-
men worden dat in voorkomende gevallen eveneens 
WhatsApp-berichten in de reactie en besluitvorming 
op een inzageverzoek betrokken moeten worden. 
Dit betekent dat organisaties ook op het gebied van 
WhatsApp-berichten moeten zorgen voor een zorgvul-
dig bewaarbeleid. Met deze uitspraak wordt opnieuw 
het toenemende belang van een gedegen informatie-
huishouding en privacybeleid duidelijk. 

Afsluitend
Gebruikmaken van WhatsApp binnen een (onderwijs)
organisatie is gezien het voorgaande zeker niet zonder 
risico. Zoals met alle verwerkingen van persoonsgege-
vens moet zorgvuldig worden gemotiveerd op welke 
grondslag persoonsgegevens worden verwerkt en wat 
de doeleinden zijn van de verwerking. Gelet op het 
beginsel van minimale gegevensverwerking uit artikel 
5 lid 1 sub c AVG moeten organisaties zich tevens 
afvragen of het gebruik van WhatsApp noodzakelijk is, 
mede gezien de aanmerkelijke kans dat privacygevoe-
lige informatie wordt verwerkt. Dit komt mede doordat 
WhatsApp in belangrijke mate privé wordt gebruikt en 
wordt gezien als een zeer toegankelijk medium. 

Strikte afspraken over welke gegevens wel of niet te 
delen, zijn eenvoudiger te maken (en te handhaven) als 
gebruik wordt gemaakt van een afzonderlijke, op het 
onderwijs toegesneden, applicatie. Diverse alternatieven 
zijn in te passen in een goed werkbaar privacybeleid. 
Onderwijsinstellingen kunnen bij het maken en motiveren 
van hun keuze tegelijkertijd vanuit hun rol voorlichting 
geven over verstandig omgaan met persoonsgegevens. 
Op die manier heeft niet alleen de onderwijsinstelling grip 
op persoonsgegevens, maar hebben leerlingen, ouders 
en medewerkers diezelfde grip ook. 

Gebruik maken van WhatsApp in een onderwijs-
organisatie is zeker niet zonder risico
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Mede door de komst van de universitaire 
pabo’s, de pabo zij-instroomtrajecten 
en de pabo deeltijdopleidingen wer-
ken steeds meer leerkrachten met een 

academisch niveau in het basisonderwijs. Dit kan 
een duidelijke toegevoegde waarde opleveren: deze 
leerkrachten zijn analytisch, stellen kritische vragen 
en hebben een onderzoekende houding (Van Amster-
dam, 2018). Vanuit hun theoretische, academische 
achtergrond zijn zij in staat om onderwijsonderzoek in 
gang te zetten of uit te voeren. Ook kunnen zij de brug 
vormen tussen onderwijs en onderzoek. Hierbij moet 

worden benadrukt dat uit onderzoek van Broeks et al. 
(2018) blijkt dat het momenteel nog uitzonderlijk is dat 
academische leerkrachten op basis van hun kwalitei-
ten worden ingezet en daarin worden gefaciliteerd.

De vaardigheden, kennis en kunde die deze leer-
krachten meenemen, dragen bij aan een veelzijdig en 
gedifferentieerd schoolteam en kunnen daarmee een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering 
van het basisonderwijs. Doordat academische leer-
krachten ook les blijven geven, zijn zij goed in staat de 
relatie te leggen tussen praktijk en theorie. 

Wat kun je er mee? 
In het basisonderwijs werken steeds meer leerkrachten met een universitair 
opleidingsniveau. Zaak is hun toegevoegde waarde te benutten. Hoe doe je 
dat? En hoe behoud je ze voor het basisonderwijs? Leden van de Beroeps-
vereniging Academici Basisonderwijs (BAB) geven enkele goede voorbeelden.

Academici in het PO

PO PO 
Door Hannah Bij lsma 

Hannah Bij lsma i s 

bestuurs l id van de 

Beroepsverenig ing 

Academic i 

Basisonderwi js

Doordat academische leerkrachten ook les blijven 

geven, zijn zij goed in staat de relatie te leggen 

tussen praktijk en theorie.
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Goede voorbeelden
Academische leerkrachten kunnen hun kwaliteiten 
ontplooien en inzetten als zij een duidelijke positie en 
de erkenning krijgen die zij verdienen van collega’s 
(leerkrachten en leidinggevenden) in het werkveld. 
Hieronder vertellen vijf leden van de BAB hun verhaal. 
Zij dienen als goede voorbeelden: het zijn acade-
mische leerkrachten waarvan de vaardigheden en 
kwaliteiten benut worden ten behoeve van de het leren 
van leerlingen, de school en/of het bestuur.
Deze goede voorbeelden geven de mogelijke toege-
voegde waarde aan van academici in het basisonder-
wijs.

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs
Academische leerkrachten die werkzaam zijn in 
het basisonderwijs hebben zich verenigd in de 
Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs 
(BAB), opgericht in april 2016. Het doel van de BAB 
is ten eerste om elkaar te inspireren door werker-
varingen en wetenschappelijke kennis te delen. Dit 
gebeurt door lezingen, workshops en het jaarlijkse 
BAB-congres te organiseren. Ten tweede richt 
BAB zich op het behartigen van belangen door 
in gesprek te gaan met onderwijsorganisaties. 
De BAB onderhoudt contact met de universitaire 
pabo’s om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen en hun afgestudeerden. Het derde 
doel is daaraan gekoppeld: het waarborgen van de 
professionaliteit van academische leerkrachten. 
Door academici in het basisonderwijs een inspire-
rende plek te geven die past bij hun vooropleiding, 
kunnen zij bijdragen aan een proces van continue 
professionalisering. 

De BAB Academy, een professionaliseringspro-
gramma speciaal voor academische leerkrachten 
die momenteel ontwikkeld wordt, kan eraan 
bijdragen dat zij werkzaam blijven in het basis-
onderwijs. Gezien het komende lerarentekort en 
de actuele status van het lerarenberoep is dit van 
essentieel belang. Maar bovenal kunnen acade-
mische leerkrachten bijdragen aan een blijvende 
kwaliteitsimpuls in het basisonderwijs, waar de 
hele Nederlandse maatschappij profijt van heeft.

Esther Oerlemans

Academische leerkracht  
& Coach
 
“Ik werk als leerkracht en ib’er voor 

hoogbegaafde kinderen. 

Ik vind het een uitdaging om leerlingen 

te laten zien dat ze vaak meer kunnen 

dan ze in eerste instantie denken.”

Opleiding & loopbaan

“In 2004 ben ik begonnen met de studie 

Psychologie. Ik vond het gedrag van 

kinderen erg interessant en wilde hier 

graag meer over leren. Na een tijdje bin-

nen de GGZ gewerkt te hebben, wilde 

ik weer verder studeren. Ik ben toen de 

master Jeugdstudies gaan volgen. Ik 

heb mij tijdens deze opleiding gespecia-

liseerd in adolescenten en het uitvoeren 

van wetenschappelijk onderzoek. Na deze master ben ik gaan werken als onder-

zoeksassistent op de Universiteit Utrecht. Naast mijn baan als onderzoeksassistent 

ben ik als docent voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de slag 

gegaan. Door deze baan ben ik erachter gekomen dat ik lesgeven geweldig vind. 

Ik wilde graag weer met jongere kinderen werken en heb toen besloten om te 

gaan studeren aan de pabo. Inmiddels werk ik voor het derde jaar als leerkracht 

voor hoogbegaafde leerlingen en ik ben sinds dit jaar ook ib’er bij ons op school. 

Ik vind het interessant om de kennis die ik in de opleidingen heb opgedaan, te 

combineren met het lesgeven.” 

Toegevoegde waarde 

“Ik zie een grote meerwaarde van academische leerkrachten in het basisonderwijs. 

Ik merk dat veel academische leerkrachten bezig zijn om zichzelf steeds verder te 

ontwikkelen. Ze reflecteren op hun handelen en gaan op zoek naar kennis die hen 

verder kan helpen. Ze hebben behoefte aan kennis en verdieping.”

Toekomst

“Sinds dit schooljaar werk ik ook als ib’er. Ik geniet van het samenwerken met 

andere leerkrachten en het samen kijken naar wat we kunnen doen om een leer-

ling weer verder te helpen. Ik wil graag verder groeien in deze rol. Ook wil ik mij 

verder ontwikkelen als leerkracht voor hoogbegaafde leerlingen. Ik geniet erg van 

het ontwikkelen van lesmateriaal en het optimaliseren van mijn onderwijs.” 

Referenties:

Broeks, L., Bakker, W., Hertogh, E., Van Meeuwen-Kok, J., Gondwe, M. (2018). Loopbaanpaden in het primair onderwijs, Utrecht: adviesbureau Berenschot.

Functieprofiel academische leerkracht Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland.

Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2). 79-104.  

Van Amsterdam, P. (2018). Verkenning Academische Lerarenopleiding PO/Academische Pabo’s. In opdracht van de Vereniging Hogescholen (VH). 
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Annemarie van Es

Academische leerkracht &  
Didactisch expert

 
“Bij goede projecten kunnen leerlingen 

hun talenten en vaardigheden ontwikke-

len. Daar zet ik mij met heel veel plezier 

voor in. Ik zie een goede leerkracht als 

ontwerper van zijn eigen onderwijs.”

Opleiding 

“Vanuit het bestuur van De Haagse 

Scholen (DHS) waarvoor ik werkzaam 

ben, kwam de vraag of er collega’s 

geïnteresseerd waren in de acade-

mische MEBIT-opleiding (Master of 

Evidence Based Innovation in Teaching) 

aan de Universiteit van Maastricht. Deze 

opleiding heeft zich ten doel gesteld om 

evidence based werken meer onderdeel 

te laten zijn van de beroepspraktijk. Dit houdt in dat interventies, strategieën en 

beleid in het onderwijs zich meer baseren op wetenschappelijk onderzoek. In de 

MEBIT-opleiding leer je een wetenschappelijke houding aan te nemen, weten-

schappelijk onderzoek te beoordelen en zelf onderzoek te doen. In september 

2013 begon ik met een premaster in deeltijd, in combinatie met mijn werk op 

school, en in november 2016 rondde ik de opleiding af met een diploma. De oplei-

ding heeft mij een ander perspectief op onderwijs geboden. Ik sloot de opleiding af 

met een fantastische reis naar de Teachers Academy in Colombia University, New 

York, waar mijn medestudenten en ik posterpresentaties hebben gegeven over de 

onderzoeken die we hebben gedaan.”

Loopbaan

“Ik heb niet altijd gewerkt als leerkracht. In september 2002 ben ik als zij-instromer 

begonnen in het primair onderwijs. Mijn kracht ligt in het ontwerpen van onderwijs 

en het vormgeven van projecten. Daarbij kan ik mijn kunstopleiding en mijn werk-

ervaring in grafisch ontwerp, drukwerkbegeleiding en grafische ICT goed inzetten. 

Op obs De Startbaan in Den Haag, waar ik met veel plezier werkzaam ben als 

intern begeleider en cultuurcoördinator, heb ik een plusklas opgezet voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ondersteun ik het team in het opzetten van 

projecten en thematisch werken. De voortgang van deze projecten is te volgen op 

mijn blog: https://woordenbeeldclub.com/ .”

Toekomst

“De kennis en vaardigheden opgedaan in de MEBIT-opleiding wil ik inzetten om 

onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk. De theoretische bevindingen uit 

onderzoek kunnen de komende jaren een goede onderbouwing worden voor 

het verder ontwikkelen van projectonderwijs. Vanuit het bestuur van DHS is men 

ook bezig met het opzetten van een academische werkplaats. Daarvoor lopen 

gesprekken met de gemeente Den Haag en het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-

onderzoek (NRO). In deze werkplaats zal bestaand onderzoek, en wellicht ook mijn 

eigen onderzoek, een rol gaan spelen bij het belichten van diverse onderwijsvraag-

stukken die bij DHS aan de orde zijn. Hierin zal ik, naast mijn werk als leerkracht en 

coördinator van projecten, ook een rol gaan spelen.”

Mare van Hooijdonk

Academische leerkracht & 
Onderzoeker 
 
“Ik werk als Promo-

Doc, waarbij ik een 

baan als leerkracht 

in groep 1/2/3 

combineer met een 

promotietraject aan de 

Universiteit Utrecht.”

Opleiding & loop-

baan

“In 2007 ben ik 

begonnen aan 

de pabo aan de 

Hogeschool Utrecht. 

Helaas bestond de 

academische pabo 

toen nog niet, maar gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om tijdens 

mijn opleiding al aan de Universiteit Utrecht te studeren. Na het 

afronden van de pabo en de pre-master onderwijskunde, wilde 

ik graag nog meer de diepte in. Vandaar dat ik me inschreef voor 

de researchmaster Educational Sciences: Learning in Interactio, 

ook aan de Universiteit Utrecht. Deze master bereid je voor op 

een promotietraject, maar ik voelde er niet veel voor om alleen 

maar promotieonderzoek te doen en niet meer in de onderwijs-

praktijk te werken. Ik geniet namelijk van de energie van kinderen 

en vind het leuk om te onderzoeken wat daadwerkelijk werkt in 

de praktijk. Toen kwam de mogelijkheid voorbij om mee te gaan 

in de PromoDoc pilot en een baan als leerkracht te combineren 

met een promotietraject, gedurende vijf jaar. Dit was dan ook 

op mijn lijf geschreven. Over ongeveer twee jaar verwacht ik te 

promoveren op het assessment van creatief probleemoplossen 

in het basisonderwijs. Ondertussen werk ik nog altijd met veel 

plezier als juf.”

Toegevoegde waarde 

“Naast het feit dat mijn kennis over creatief denken wordt ingezet 

bij het ontwikkelen van onderwijs, denk ik dat mijn collega’s me 

met name waarderen om mijn kritische blik, mijn eeuwige ‘waar-

omvragen’ en mijn vermogen om overzicht te houden.” 

Toekomst

“In de toekomst zou ik het wetenschappelijk onderzoek en het 

onderwijs graag nog meer bij elkaar brengen. Ik zie namelijk dat 

deze werelden nog te ver van elkaar afstaan. Zo vind ik dat de 

onderwijspraktijk baat heeft bij een wat meer wetenschappelijke 

benadering bij bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling, en kan de 

universiteit nog meer aansluiten bij wat er leeft in de praktijk. 

Academici in het basisonderwijs kunnen hier het verschil maken, 

en daar wil ik me graag hard voor maken. Hoe precies? Dat weet 

ik nog niet, maar dat ga ik de komende twee jaar uitzoeken!”
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Julia Vrolijk

Academische leerkracht &  
Curriculumontwikkelaar
 

“Ik ontwikkel het curriculum voor 

ons fulltime hoogbegaafdenonder-

wijs en geef les aan de topklas 8. 

Daarnaast coördineer ik voor vijf 

basisscholen van ons bestuur de 

overgang van het PO naar het VO.”

Opleiding & Loopbaan

“Tussen 2010 en 2014 heb ik de 

Academische Lerarenopleiding Pri-

mair Onderwijs in Utrecht gevolgd. 

In eerste instantie vond ik de uni-

versitaire vakken het interessantst, 

maar naarmate ik meer ervaring 

kreeg met lesgeven door de vele 

stages, ging ik het lesgeven ook 

steeds leuker vinden. Omdat ik behoefte had aan nog meer verdieping, heb 

ik vervolgens de master Onderwijswetenschappen gedaan aan de Universiteit 

Utrecht.

Ik sta nu voor het derde schooljaar als academische leerkracht voor de klas. 

Sinds dit schooljaar geef ik les aan de topklas 8: fulltime hoogbegaafdenon-

derwijs. Naast het zeer compact aanbieden van de reguliere vakken, besteed 

ik aandacht aan andere belangrijke facetten in de aanloop naar de middelbare 

school; denk aan omgaan met faalangst, tegenslag, frustratie, perfectionisme 

en uitdagende opdrachten. Omdat hiervoor geen vast curriculum bestaat, 

ontwikkel ik samen met de andere topklasleerkrachten onze eigen leerlijnen.   

Daarnaast coördineer ik de overgang van het PO naar het VO voor vijf basis-

scholen van ons bestuur. Naast het regelen van de praktische zaken van deze 

overgang, werken we als school samen met middelbare scholen om manieren 

te vinden om de overstap naar het VO een zo positief mogelijke ervaring 

te laten zijn voor de leerlingen, met het doel om afstroming te voorkomen. 

Kortom, allerlei uitdagende opdrachten die voor mij het werk erg interessant 

houden!”

Toegevoegde waarde 

“Als academische leerkracht kijk je vaak net iets verder of vanuit een ander 

perspectief. Door kritische vragen te stellen kun je samen met je collega’s niet 

alleen nadenken over hóe we iets moeten doen, maar ook waaróm we het zo 

willen doen. Dat zie ik als een grote meerwaarde voor het onderwijs.” 

Toekomst

“Op dit moment zit ik tussen de hoogbegaafde achtstegroepers erg op mijn 

plek. Ik wil me graag blijven bezighouden met het ontwikkelen van het curricu-

lum voor het topklasprogramma en wil me verder verdiepen in hoogbegaafd-

heid en in factoren die de overgang tussen PO en VO soepel laten verlopen. 

In de wat verdere toekomst zou ik graag op een grotere schaal wat voor het 

onderwijs betekenen, bijvoorbeeld door mee te denken over onderwijsvernieu-

wing.”

Laura de Winter

Academische leerkracht &  
Orthopedagoog

 
“Ik werk als leerkracht in 

het speciaal basisonderwijs 

en als dyslexiebehandelaar/

orthopedagoog bij Marant. 

Mijn werk motiveert mij om 

leerlingen in te laten zien 

wat ze al kunnen, zodat ze 

van daaruit nieuwe dingen 

kunnen leren.”

Opleiding & Loopbaan

“In september 2011 

ben ik begonnen aan de 

academische pabo in 

Nijmegen. Ik heb hiervoor 

gekozen omdat ik graag 

als leerkracht wilde werken, maar ook graag het gedrag van kinderen 

wilde kunnen verklaren. Toen ik hoorde over de academische pabo 

wist ik: ‘Dit is mijn opleiding.’ De opleiding was hard werken, maar 

dat was het ook helemaal waard. Doordat ik tijdens mijn opleiding 

stageliep, kon ik alle theorie van de opleiding direct in praktijk brengen 

voor de klas. 

Na het afronden van de bachelor ben ik op reis gegaan en heb ik 

Engelse lesgegeven in Vietnam, om na terugkomst de master Spe-

ciale Leerbehoeften te volgen in Nijmegen. Het geeft mij voldoening 

om kinderen die in of buiten de klas iets extra’s nodig hebben te 

ondersteunen.

Tijdens mijn masteropleiding heb ik voor de klas gestaan in een 

asielzoekerscentrum. Dit was ontzettend leerzaam, leuk, bijzonder 

en uitdagend om te doen. Dit werk heb ik met veel plezier voortgezet 

en na het afronden van mijn master ben ik daarnaast aan de slag 

gegaan als orthopedagoog bij Marant. Dingen die ik leerde op de ene 

plek kon ik vaak op de andere werkplek weer inzetten. En dat is nog 

steeds zo. Inmiddels sta ik, naast mijn werk bij Marant, namelijk voor 

de klas in het speciaal basisonderwijs. Op de school waar ik nu werk 

heb ik stagegelopen en ik riep toen al: ‘Ik wil hier later werken.’ Dat is 

gelukt!”

Toegevoegde waarde

“De kracht van een academisch leerkracht vind ik het kritisch denken. 

Het valt mij op dat veel academisch leerkrachten zichzelf continu deze 

vraag stellen: ‘Waarom doe ik wat ik doe en kan het ook anders?’ 

Hierdoor brengen zij veel dynamiek in een team en blijft een team 

constant in ontwikkeling. Een enorme meerwaarde dus!”

Toekomst

“Op dit moment ben ik altijd met een brede glimlach aan het werk. Ik 

vind het heel fijn dat mijn twee werkplekken elkaar zo mooi aanvullen 

en ben daar ook trots op. Zolang ik nog veel blijf leren en die brede 

glimlach blijft staan, zit ik goed!”
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In september 2017 is een nieuwe masteropleiding 
gestart, de Teammaster Transitie in Onderwijs met 
Technologie (ofwel ‘3TO’). Een bijzondere oplei-
ding, ontwikkeld op verzoek van een brede verte-

genwoordiging van de onderwijssector1. De vraag die 
in 2016 werd geëxpliciteerd was duidelijk: “Ontwikkel 
een masteropleiding die scholen helpt om een transitie 
te realiseren.” Hierin werd het belangrijk gevonden dat 
1) de master zou zijn voor leraren in het po, vo, mbo 
en hbo, zodat zij zelf leren een transitie in de school te 
realiseren, 2) de master zou bijdragen aan bewuste en 
gefundeerde keuzes ten aanzien van de inzet van tech-
nologie in scholen, in lijn met de visie op goed onder-
wijs, en dat 3) de master zou bijdragen aan duurzame 

schoolontwikkeling en de ontwikkeling van een ‘culture 
of innovation’. Dit laatste wordt door veel opleidingen 
beoogd, maar schoolontwikkeling blijkt vaak lastig 
te realiseren via individuele professionalisering (o.a. 
Snoek, 2014). Om de kans op een succesvolle omslag 
te vergroten, richt de nieuwe master zich op teams. 
Meerdere leden van het schoolteam nemen deel aan 
de master; tenminste twee leraren én de school-/ 
teamleider. Samen vormen zij het ‘3TO-team’. Zij  
hebben de potentie en ambitie om zich als transitielei-
ders te ontwikkelen en dit leren zij door een duurzame 
verandering in hun eigen school te realiseren. De 
master is dus geen individuele master, maar een team-
master. 

De kracht van samen  
leren en samen werken 

3TO

“Een masteropleiding die scholen helpt om een transitie te realiseren, om 
eigentijds en toekomstgericht onderwijs te creëren.”, dat was de wens vanuit 
de onderwijssector. Nu, twee jaar later, studeren de eerste studenten van de 
Teammaster Transitie in Onderwijs met Technologie (3TO) af. Een bijzondere 
opleiding waarin schoolleiders én leraren samen leren en samen werken aan 
het creëren van toekomstgericht onderwijs in hun eigen school. 

PO VO
Door Nadira Saab, Ebru Turan en Roos van der Voort

Ebru Turan i s  onder- 

wi jskundige en onder-

zoeker Centrum onder-

wi js  & innovat ie Le iden

www.hsle iden.n l /coi l 

Nadira Saab i s 

docent en onderzoeks-

begele ider 3TO

www.onderwi jsma-

kers.n l

Roos van der Voort i s 

docent en ople id ings-

manager 3TO 

www.onderwi jsma-

kers.n l

MBO



SchoolManagement    23Sdu Uitgevers

“Als directeur heb je snel de neiging dat jij de 
vernieuwing moet inbrengen en dat het team 
moet volgen. Zo was ‘t eigenlijk altijd. Maar een 
transitie doe je niet alleen, zelfs wij als 3TO-team 
zorgen niet voor de transitie. Wij zorgen ervoor dat 
de transitie plaats kan vinden en dat is denk ik de 
grootste winst die ik heb geleerd.” (schoolleider, 
student 3TO)

De teammaster is de eerste ter wereld en zowel natio-
naal als internationaal is er grote belangstelling naar de 
werkwijze en effecten in het onderwijs.
De innovatiekracht die door het 3TO-team gegene-
reerd wordt, is groter dan die van een individuele deel-
nemer (Lomos e.a., 2011). Studenten geven regelmatig 
aan dat zij door samen te leren en samen het proces 
te doorlopen, ‘common ground’ creëren en gemeen-
schappelijke taal. Dit helpt hen bij het transitieproces in 
de eigen school. Dit blijkt ook in de praktijk, aldus een 
bestuurder van deelnemende scholen: “De kans dat er 
een grotere beweging op gang komt, die meer impact 
heeft en blijvend is, is vele malen groter. Dat zie ik nu al 
gebeuren!”

Samen werken aan de transitie
Binnen de teammaster leert het 3TO-team hun eigen 
schoolteam te begeleiden in het transitieproces. De 
studenten leren hoe je teams kunt begeleiden, hoe je 
een creatief proces kunt vormgeven en begeleiden, 
om samen een transitie te realiseren. Het is dus niet zo 
dat de studenten de transitie ‘bedenken’ en ‘uitrol-
len’. Er wordt gewerkt met principes van een creatief 
proces, waarbij studenten experimenten en interventies 
bedenken en uitvoeren, die gezamenlijk bijdragen aan 
de transitie. Studenten ervaren dat ze op deze manier 
werken aan een breder draagvlak en dat de betrok-
kenheid en het enthousiasme zich als een olievlek 
verspreidt in de school. Het werken volgens principes 
van een creatief proces, maakt dat er gelijk beweging 
wordt gecreëerd waarbij gebruik gemaakt wordt van 
talenten en kwaliteiten van teamleden. Bijzonder is 
dat niet eerst draagvlak wordt gecreëerd en daarna 
de verandering wordt geïmplementeerd, maar dat dit 
gelijktijdig plaatsvindt waarbij gebruik wordt gemaakt 
van het potentieel in het team. 

“De opleiding heeft mij geleerd dat  
veranderingen van onderaf mogen komen en  
dat hoe serieuzer je de teamleden neemt, hoe 
meer kwaliteiten naar voren komen.” (schoolleider, 
student 3TO)

Naast de ontwikkeling van de individuele professionali-
teit wordt in de teammaster veel aandacht besteed aan 
teamontwikkeling en cultuurontwikkeling, als onderdeel 
van de transitie. Hoe creëer je professionele samen-
werking? Hoe creëer je een cultuur waarin een nieuws-
gierige, open en kritisch onderzoekende houding ten 
aanzien van onderwijsontwikkeling kenmerkend is? 
Om studenten hierin te ondersteunen wordt binnen de 
teammaster met verschillende werkvormen gewerkt, 
die direct toepasbaar zijn in de eigen school. Studen-
ten ervaren dus zelf de werkvorm en het effect bij hen 
zelf, vervolgens voeren zij werkvormen uit met het 
eigen team in de school. Studenten vinden het prettig 
dat zij de werkvormen direct kunnen toepassen, maar 
ook dat ze het eerst zelf ondervinden en daarin zelf 
te ervaren wat ze daarin tegenkomen. Niet alleen als 
individuele student, maar ook als 3TO-team. Zij maken 
vervolgens de vertaalslag naar hun eigen schoolteam 
en de interventies die zij te doen hebben. 

“In de teammaster heb ik mijzelf echt leren ken-
nen en mogen ontwikkelen. De opleiding nodigt 
heel erg uit om buiten je comfortzone te gaan 
en op het moment dat je dat eerst zelf doet, dan 
pas kun je dat naar mijn idee van je teamleden 
vragen.” (schoolleider, student 3TO)

Partnerschap, ruimte en congruentie
In de teammaster is het transitieproces steeds rich-
tinggevend. Hierin worden drie leidende principes, of 
waarden, gehanteerd. Dit zijn partnerschap, ruimte 
en congruentie. Deze principes geven richting aan 
de keuzes die worden gemaakt in het ontwerpen van 
de vorm, inhoud, processen en organisatie van de 
opleiding. 

Zo wordt Partnerschap als voorwaarde gezien om een 
transitie te kunnen realiseren. Een transitie is een funda-
mentele verandering en raakt alle lagen van de organi-
satie. Dit kan alleen slagen wanneer betrokkenen samen 
opereren en partnerschappen vormen. Dit gebeurt o.a. 
in het samenspel van schoolleiders en leraren. Deelne-
mende scholen en besturen zien hier een grote meer-
waarde in. 

“Ik geloof in de combinatie van beide perspectie-
ven. Waarbij de leerkracht de mogelijkheid heeft 
om vanuit het heden naar het dagelijkse werk te 
kijken en de directie vaak wat verder vooruit kijkt. 
Alle twee heel belangrijk, maar dat staat nog wel 
eens los van elkaar. Als dat bij elkaar komt, dan is 
dat heel erg krachtig.” (bestuurder)
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Het principe van Ruimte heeft ondermeer betrekking op 
de invulling van het programma. De teammaster kent 
een ‘half-open programma’. Dat wil zeggen dat een deel 
van het programma wordt gevormd met aspecten die 
relevantie hebben voor het transitieproces van alle deel-
nemende scholen.  Denk hierbij aan kennis en vaardig-
heden op het gebied van transitiekunde en teamontwik-
keling, kennis over maatschappelijke ontwikkelingen die 
invloed (gaan) hebben op het onderwijs (zoals techno-
logische ontwikkelingen) en kennis en vaardigheden op 
het gebied van het doen van onderzoek. De rest van het 
programma wordt gevormd op basis van wat er nodig 
en wenselijk is vanuit de studenten en op basis van de 
specifieke ontwikkelvraag van de school; de beoogde 
transitie (ambitie) van de school. 
Dit is dus specifiek voor de betreffende opleidingsgroep. 
Het half-open programma geeft ruimte om betekenis-
vol onderwijs te verzorgen, passend bij de behoeften 
van de studenten. Studenten vinden dat het half-open 
programma goed aansluit bij wat ze nodig hebben om 
hun eigen transitieproces vorm te geven. Studenten zijn 
zelf eigenaar van hun transitieproces en dit vraagt een 
actieve houding, waarbij zij verantwoordelijkheid en regie 
nemen. 

“Wij waren eerst heel afwachtend. We willen naar 
een hoger plan, we willen beter onderwijs voor de 
kinderen, dus we hadden zoiets van ‘kom maar op’. 
Maar ja, zo werkte het niet. We moesten zelf aan 
de slag.’’ (student 3TO)

Het principe van Congruentie betekent dat wordt gehan-
deld conform de waarden en de visie, conform met dat 
wat wordt beoogd. Als opleiding hebben we als doel 
om bij te dragen aan het transitieproces op de scholen, 
dat is de focus. We zijn dan ook alert op hoe we dat 
doen; of de inhoud, werkvormen, ervaringsprocessen, 
beroepsproducten, etc., ook wezenlijk bijdragen aan 
dat transitieproces. Deze alertheid op congruentie wordt 
ook van studenten gevraagd, dus dat wat zij in hun 
eigen school doen, ook in lijn is met wat zij beogen, met 
de visie op goed onderwijs. Ten aanzien van technologie 
gaat het er niet om om zo veel mogelijk technologie in 
te zetten, maar om scholen bewuste keuzes te laten 
maken in technologie en dat technologie wordt inge-
zet die bijdraagt aan hun visie op goed onderwijs. Een 
ander voorbeeld is dat binnen de teammaster niet het 
doel is om onderzoekers op te leiden, maar transitielei-
ders die transitiegericht kunnen onderzoeken. Dus dat 
onderzoek kan worden uitgevoerd ten dienste van het 
transitieproces. Studenten doen bijvoorbeeld onderzoek 
naar de visie op goed onderwijs, de organisatiecul-
tuur en de gewenste transitie. Naast dat dit veel data 
oplevert, zijn dit tegelijkertijd interventies in de school die 
bijdragen aan de transitie. 

Tot slot
Dit studiejaar zullen de eerste studenten gaan afstu-
deren. Ieder 3TO-team heeft een eigen proces door-
lopen, ieder vanuit een eigen teamontwikkelingsfase 
en organisatiecultuur. Uit interviews met deelnemende 
schoolleiders, leraren en bestuur2 blijkt dat zij zeer 
positief zijn over de opleiding en het effect in de scholen:  
in de scholen is meer gerichtheid ontstaan op wat voor 
hen goed onderwijs is. Er wordt dialoog gevoerd over 
wat er nodig is in het onderwijs en wat men belangrijk 
vindt. Er worden beelden gevormd over hoe toekomst-
gericht onderwijs eruit kan zien. Hierdoor wordt ook 
kritisch gekeken naar het huidige onderwijs en het eigen 
handelen. Een ander gevolg van de opleiding is dat in de 
scholen experimenten worden uitgevoerd om elementen 
van dit toekomstgerichte onderwijs op kleine schaal 
uit te proberen. Naast dat dit enthousiasme en energie 
genereert bij de betrokkenen, heeft het een stimulerend 
effect op anderen. Een derde effect heeft te maken met 
de ontwikkeling van het team. Zo geven studenten aan 
dat er op een meer professionele manier wordt samen-
gewerkt in de school. 
De eerste teammaster ter wereld lijkt hiermee een effec-
tieve manier te zijn om samen te werken aan de ontwik-
keling van een school. We hopen dat meer opleidingen 
deze nieuwe manier van opleiden zullen volgen, zodat 
professionalisering leidt tot schoolbrede ontwikkeling! 
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Noten

1  diverse scholen, schoolbesturen, ministerie OCW, PO-

raad, Kennisnet, hogescholen en universiteiten

2  Er zijn momenteel twee cohorten die deelnemen aan de 

master. In totaal zijn dit 35 studenten. Acht studenten zijn 

geïnterviewd, waarvan vijf in 2017 gestart zijn en drie in 

2018, waarvan twee mannen en zes vrouwen. Daarnaast 

is een bestuurder geinterviewd, waarvan twee scholen 

deelnemen aan de master.
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Op een basisschool in Amsterdam hangt een motto:  
‘I ♥ fouten… fouten zijn het bewijs dat je het pro-
beert.’ Ik vind dit een mooi motto. Ook het maken 
van de Staat van het Onderwijs ging de afgelopen 

jaren gepaard met pijnlijke fouten: onbegrijpelijke infographics, 
tenenkrommende filmpjes, fouten in tabellen, oersaaie work-
shops en andere dingen die pijn doen. Toch hebben we van 
deze mislukkingen meer geleerd dan van alle dingen die goed 
gingen. Dus koester je mislukkingen!

Mislukkingen zijn onlosmakelijk verbonden met innovatie. Wist u 
dat ons onderwijs tot het meest innovatieve onderwijs ter wereld 
behoort? Onlangs werkte ik met een internationale groep onder-
wijsspecialisten, die jaloers zijn op ons innovatieve onderwijs. 
Dat er daarmee allemaal bijzondere vormen van onderwijs zijn, 
vinden ze prachtig.

De jaloezie van mijn internationale collega’s staat haaks op 
recente berichten in de pers over innovaties in het onderwijs. 
Journalisten vragen zich vooral af of onderwijsinnovaties wel 
verantwoord zijn. Scholen met vernieuwende concepten moeten 
zich verdedigen. En wetenschappers laten zien dat sommige 
innovaties bewezen ineffectief zijn.

Wie heeft er nu gelijk? Is het Nederlands onderwijs een Walhalla 
van innovatie waar het buitenland terecht jaloers naar kijkt? Of 
wordt er op scholen onverantwoord geëxperimenteerd met 
kinderen?

Het antwoord is: we weten het niet goed. Om dit te kunnen 
weten, is het nodig dat innovaties geëvalueerd worden. Welke 
doelen dient de innovatie en worden deze doelen ook gehaald? 
Zijn leerlingen en leraren beter of slechter af? Dit zijn simpele vra-
gen, maar op veel scholen worden ze nauwelijks gesteld. Terwijl 
evaluaties ons kunnen leren of er sprake is van een verbetering 
of een (leerzame) mislukking.

Als we niet evalueren, blijven scholen ook innovaties kiezen die 
elders mislukt zijn. Denk bijvoorbeeld aan sommige Iederwijs en 
Ipad-scholen. Waarom is er geen kennisbank waarin gedeeld 

wordt welke innovaties mislukken en welke wel effectief zijn? 
Andere landen hebben zo’n kennisbank wel. En waarom zijn er 
zo weinig goede wetenschappelijke evaluaties van onderwijsin-
novaties?

Stel dat we een kennisbank hadden. Dan weten we ook wat 
het beste werkt. Bijvoorbeeld voor de meest intelligente leerlin-
gen. Nu gaan zij soms vast naar het vervolgonderwijs, zitten ze 
op andere scholen in plusklassen, krijgen ze schaaklessen en 
werken ze op weer andere scholen in een plusgroepje aan verrij-
kingsstof. Waarom deze enorme variatie? Weten we niet wat het 
beste werkt? En hoe kan het dat er, ondanks al deze innovaties, 
steeds minder hoogpresteerders zijn?

Fouten maken is goed. Innoveren is goed, Maar alleen als je 
ervan leert. Zoek uit wat wel en niet werkt. En koester je misluk-
kingen. Delen we onze kennis en mislukkingen niet, dan zijn we 
onverantwoord aan het experimenteren met kinderen. Doen we 
dit wel, dan zijn mijn buitenlandse collega’s terecht jaloers op het 
mooie en innovatieve onderwijs in Nederland.

Inge de Wolf,
Inspectie van het Onderwijs

Schoolmanagement nodigt u als lezer uit een column in te sturen van  

maximaal 550 woorden. Reacties zijn welkom: b.nijveld@sdu.nl

Koester je  
mislukkingen!

Gastcolumn
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Hierin pleiten de raden voor een sterke ken-
nisinfrastructuur voor het onderwijs die helpt 
om ‘evidence-informed’ te werken aan 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs, doordat 

optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis, 
en doordat onderwijsprofessionals en onderzoekers 
elkaar weten te vinden om gezamenlijk nieuwe kennis te 
onwikkelen. Voor vraagstukken die zich in de onder-
wijspraktijk voordoen, worden oplossingen gezocht 
door bestaande kennis te delen of door nieuwe kennis 
te creëren, door kennis te organiseren, en uiteindelijk te 
benutten. Samenwerking tussen de sectoren, op basis 
van gelijkwaardigheid, is voor een versterkte kennisinfra-
structuur essentieel. Elke sector levert een bijdrage aan 
de versterkte kennisinfrastructuur, die past bij de eigen 
expertise en bij initiatieven die al gaande zijn binnen de 
eigen sector. 

Belangrijkste opbrengsten uit de  
bouwsessies van de sectorraden
De sectorraden hebben in de periode oktober 2018 tot 
en met januari 2019 twaalf bijeenkomsten georgani-
seerd met stakeholders uit alle sectoren om de ervaren 
uitdagingen, wensen en goede voorbeelden ten aanzien 
van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs zo goed 
mogelijk in kaart te brengen. 

•	 	Deelnemers	noemden	al	goed	functionerende	part-
nerschappen met een focus op onderwijsonderzoek, 
maar gaven ook aan dat ze vaak kwetsbaar zijn 

omdat ze in de meeste gevallen subsidie-afhankelijk 
zijn, vaak lokaal opereren en niet altijd voldoende zijn 
ingebed in het beleid van de onderwijswijsorganisatie.

•	 	Deelnemers	geven	aan	dat	er	behoefte	is	aan	
samenwerking om gezamenlijk kennis te creëren 
en aan ontsluiting van kennis, om deze te kunnen 
benutten en dat leraren niet altijd ruimte, tijd en 
waardering krijgen wanneer zij oog hebben voor 
evidence-informed werken en veel werk op dat 
gebied verzetten.

•	 	De	deelnemers	ervaren	in	het	huidige	kennisland-
schap een gebrek aan een zo volledig mogelijke 
bron of database waar onderzoekers relatief gemak-
kelijk hun onderzoeksresultaten beschikbaar kunnen 
stellen en waar leraren relevante en toegankelijke 
onderzoeksbronnen kunnen raadplegen die zij voor 
hun lespraktijk kunnen benutten. 

•	 	Er	is	meer	tijd	en	ruimte	nodig	voor	het	ontwikke-
len van bovengenoemde gewenste samenwerking 
en partnerschappen, en voor het inbedden van 
onderzoek in de onderwijspraktijk. Leraren ervaren 
dat het zich verdiepen in onderwijskundig onderzoek 
en innovaties nu als een extra taak. Deze profession
aliserings¬werkzaamheden zouden deel uit moeten 
maken van hun (vrijwel) dagelijkse werkzaamheden, 
maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn.

•	 	Schoolleiders	en	bestuurders	zijn	onmisbaar	voor	
een goede samenwerking tussen onderwijs en 
onderzoek en voor het op “evidence-informed” wijze 
verbeteren van het onderwijs. Zij hebben een cru-
ciale rol in het dusdanig inrichten van de schoolor-

Lerend onderwijs voor een  
lerend Nederland

Ontwikkelagenda voor een versterkte  
kennisinfrastructuur voor het onderwijs  

Op 1 april lanceerden de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU in 
aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven Lerend onderwijs voor een lerend  
Nederland: een gezamenlijke ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het 
onderwijs. 
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Door de Onderzoeksbende
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ganisatie, dat aan de juiste randvoorwaarden wordt 
voldaan voor een lerende, professionele cultuur 
binnen de school.

Een lerende cultuur en wederkerigheid is 
belangrijk voor verbinding
Een professionele cultuur waarin steeds willen blijven 
leren en verbeteren de norm is, is voorwaardelijk om de 
ambitie voor een toekomstbestendig onderwijs waar te 
maken. Om een dergelijke cultuur te bewerkstelligen en 
evidence-informed te kunnen werken, moeten onder-
wijsprofessionals en onderzoekers elkaar kunnen vinden 
en kunnen samenwerken in duurzame partnerschappen 
en netwerken. Wanneer een kennisinfrastructuur voor 
het onderwijs stevig staat, weten professionals uit de 
onderwijspraktijk hoe ze aan antwoorden kunnen komen 
op hun kennisvragen. Ze worden ondersteund bij het 
evidence-informed handelen doordat ze bestaande ken-
nis weten te vinden en daarmee zelf onderzoek doen, 
of doordat ze samen met een onderzoeker kennis uit 
(fundamenteel) onderzoek kunnen contextualiseren in 
hun eigen lespraktijk. Een andere mogelijkheid die een 
versterkte kennisinfrastructuur biedt, is dat door onder-
wijsprofessionals en onderzoekers samen nieuwe kennis 
voor kan worden ontwikkeld waarmee nieuwe vragen 
kunnen worden beantwoord. Onderwijsonderzoekers 
weten dankzij een versterkte kennisinfrastructuur welke 
kennisvragen er leven in de onderwijspraktijk, hoe zij hun 
onderzoek hierop kunnen laten aansluiten, en hoe ze de 
inzichten die hun onderzoek oplevert kunnen delen. 

Een professionele cultuur waarin 
steeds willen blijven leren en  
verbeteren de norm is

Zij kunnen dan professionals uit het werkveld niet alleen 
actief betrekken bij de uitvoering van hun onderzoek, 
maar ook bij het formuleren van de vragen die aan hun 
onderzoek richting geven. Daarmee vergroten zij de 
maatschappelijke impact ervan, en vervullen daarmee 
een opdracht waaraan binnen het domein van onderzoek 
steeds meer waarde wordt gehecht. Een kennisinfra-
structuur faciliteert een interactief proces, waarin onder-
wijspraktijk en onderzoek elkaar versterken, waardoor het 
Nederlandse onderwijs zich kan vernieuwen en verbete-
ren op basis van inzichten over wat waarom werkt.

Verkennen en aanpakken
Sinds de ondertekening van de intentieverklaring heb-
ben de gezamenlijke sectorraden veel input opgehaald. 
Op basis daarvan is er meer zicht op de manier waarop 
en voorwaarden waaronder onderwijs en onderzoek 
in een overkoepelende infrastructuur elkaar kunnen 
versterken. Tegelijkertijd is er nog veel inzet nodig om 
daadwerkelijk tot een landelijke infrastructuur te komen. 

Daarom stellen de sectorraden voor te beginnen met het 
instellen van een landelijke werkgroep ‘kennisinfrastruc-
tuur voor het onderwijs’ gaat verkennen hoe een lan-
delijk kennisnetwerk en regionale R&D-netwerken eruit 
kunnen komen te zien. Een landelijk kennisnetwerk kan 
bestaande (regionale) initiatieven verbinden, coördineren, 
en kennisdeling stimuleren. Andere mogelijke functies 
van dit kennisnetwerk zijn het bundelen van bestaan-
de en beloftevolle initiatieven en het vraaggestuurd 
ondersteunen en inhoudelijk voeden van regionale en 
thematische netwerken. Ook wordt er gewerkt aan 
concrete oplossingen om onderwijs en onderzoek beter 
met elkaar te verbinden, zoals:

•	 	Een	Onderzoeksgereedschapskist	naar	analogie	
van de ‘Teaching and Learning Toolkit’, waarmee de 
Education Endowment Foundation uit het Verenigd 
Koninkrijk onderwijsonderzoek voor het werkveld 
ontsluit.

•	 	Toegang	tot	wetenschappelijk	onderzoek	voor	lera-
ren en andere onderwijsprofessionals.

•	 	Thematische	Kennistafels	waaraan	onderwijsprofes-
sionals, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers 
zitting hebben in kaart kunnen brengen wat de 
belangrijkste kennisvragen zijn voor elk van deze 
vraagstukken, wat er al aan kennis bestaat, en welk 
aanvullend onderzoek er nodig is. 

•	 	Werkplaatsen	Onderwijsonderzoek	(PO,	VO,	MBO,	
HBO,	WO)	waarin	leraren	en	onderzoekers	op	gelijk-
waardige wijze samenwerken aan onderzoeksvragen 
die direct relevant zijn voor de onderwijspraktijk. 

•	 	Een	review	van	de	kennisbasis	hbo-lerarenopleidin-
gen om in kaart te brengen welke positie onderzoe-
kende vaardigheden en “evidence-informed” kennis 
hebben binnen de opleiding, en waar deze mogelijk 
nog meer nadruk kunnen krijgen. 

Meer informatie:  De hele ontwikkelagenda is te v inden op  

www.onderzoeksbende.nl . 

Minister Van 

Engelshoven neemt 

de ontwikkelagen-

da in ontvangst.
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De lerares trad op 2 september 2012 bij de 
school in dienst als lerares basisonderwijs. 
Zij was bevallen van een derde kind. Enige 
tijd na de bevalling meldde zij zich ziek.

Er volgt een re-integratiegesprek met de 
personeelsfunctionaris over het Plan van Aanpak 
op grond van de Wet verbetering poortwachter. 
Dit gesprek verliep niet goed en mondde uit in een 
woordenwisseling, zodanig dat zij aangifte deed tegen 
de personeelsfunctionaris vanwege intimidatie en 
bedreiging.
Vervolgens hebben de algemeen directeur en de 
vestigingsdirecteur een gesprek met de lerares 

gevoerd. Toen is afgesproken dat niet langer de 
personeelsfunctionaris de contactpersoon zou zijn, 
maar een casemanager van de Arbodienst. Deze zou 
de re-integratie gaan begeleiden.

Inmiddels was vastgesteld dat de lerares een 
angststoornis had ontwikkeld en dat het verstandig 
was een periode zo min mogelijk contact te hebben 
met de school.
Langzamerhand had de lerares toch weer contact 
met enkele collega’s. Ook zou weer contact met de 
vestigingsdirecteur mogelijk zijn, maar niet met de 
personeelsfunctionaris. Wat gebeurde er?

Dringende reden voor ontslag 
op staande voet  
De relatie tussen een lerares met ziekteverlof en een school was zo geëscaleerd dat de school 
meende haar ontslag op staande voet te moeten geven. De lerares kon zich hierin niet vinden 
en vroeg de rechter een forse financiële tegemoetkoming. De rechtbank stelde de lerares in het 
gelijk. Waarin was de school tekort geschoten?

Loes van der Sluis is 

advocaat bij Berculo 

advocaten te Utrecht 

vandersluis@berculo.nl 

Door Loes van der Sluis 

Bedreiging via sms-bericht en e-mail

PO VO MBO
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Dreigende taal
De personeelsfunctionaris zocht toch contact met de 
lerares. Hij belde haar via een anoniem nummer. De 
lerares verbrak de verbinding vrijwel direct. Hierop heeft 
de echtgenoot van de lerares via een sms-bericht aan 
de personeelsfunctionaris laten weten: ‘… Mocht jij haar 
nog een keer op wat voor manier dan ook proberen te 
bereiken, dan heb je voortaan met mij te maken.’ De 
lerares heeft kort daarna aan de personeelsfunctiona-
ris en alle 120 werknemers van de school een e-mail 
gezonden: ‘.. jij hebt mij bedreigd (dat er wat zal gebeu-
ren met mijn gezin, mijn kinderen, mijn man)! Dit weet de 
Arbodienst, bedrijfsarts, politie, inspectie, UWV, kortom 
iedereen. Jij weet dat jij geen contact met mij mag heb-
ben maar toch ga jij mij anoniem bellen!...’ 
Dit alles was aanleiding voor de school de lerares ont-
slag op staande voet te verlenen. Als dringende reden 
werd opgegeven dat de echtgenoot een personeelslid 
ernstig had bedreigd. Ook het verspreiden van onjuiste 
informatie over de personeelsfunctionaris per e-mail en 
het zenden daarvan aan alle 120 werknemers werd haar 
zwaar aangerekend. Door dit laatste had de lerares naar 
de mening van de school in ieder geval de goede naam 
van de personeelsfunctionaris en zijn positie binnen de 
school ernstig beschadigd.
De lerares legde zich niet neer bij haar ontslag en 
verzocht de rechter te Amsterdam om haar onder meer 
een billijke vergoeding toe te kennen en een immateriële 
vergoeding.

Oordeel van de kantonrechter 
Als een werkgever een werknemer ontslag op staande 
voet geeft en de rechter oordeelt dat een dringende 
reden voor dat ontslag ontbreekt, dan kan de rechter 
de arbeidsovereenkomst herstellen. De werknemer 
kan de rechter in plaats van herstel verzoeken om een 
billijke vergoeding toe te kennen. De relatie is dan zo 
ernstig verstoord dat een terugkeer van de werknemer 
niet verstandig is, hetgeen ernstig verwijtbaar is aan de 
werkgever. 

Eerst diende vast komen te staan dat de door de school 
gestelde dringende reden ontbrak. De kantonrechter 
meende dat dit inderdaad het geval was. De perso-
neelsfunctionaris had niet telefonisch contact met de 
lerares mogen opnemen. Hij was immers op de hoogte 
van de angststoornis van de lerares. Bovendien vond de 
kantonrechter het sms-bericht van de echtgenoot niet 
ernstig bedreigend. De echtgenoot maakte zich volgens 
de kantonrechter zorgen over het welbevinden van zijn 
zieke vrouw. In dat licht diende naar het oordeel van de 
kantonrechter ook de e-mail van de lerares te worden 
beoordeeld. Ook al zou objectief gezien de actie van de 
lerares disproportioneel zijn, dan nog kon dit subjectief 
gezien, gezien de situatie rond de zieke lerares, niet lei-
den tot een ontslag op staande voet. Van de school had 
als professionele werkgever mogen worden verwacht, 
dat zij alvorens tot het uiterste middel van een ontslag 
op staande voet over te gaan, eerst alternatieven had 

onderzocht, zoals in gesprek te gaan met de echtge-
noot en de lerares. Als de school meende dat van haar 
in alle redelijkheid niet verlangd kon worden de arbeids-
relatie voort te zetten omdat deze ernstig verstoord 
was, dan had zij de kantonrechter kunnen verzoeken 
de arbeidsovereenkomst te ontbinden in plaats van de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het 
ontslag was naar het oordeel van de kantonrechter der-
halve niet rechtsgeldig gegeven, waardoor het verzoek 
van de lerares om toekenning van een billijke vergoeding 
dan ook kon worden toegewezen.

Billijke vergoeding
De Hoge Raad heeft in 2017 een aantal uitgangspunten 
geformuleerd aan de hand waarvan een billijke vergoe-
ding dient te worden begroot. Zo dient de vergoeding 
aan te sluiten bij de uitzonderlijke omstandigheden van 
het geval. Ook dient de billijke vergoeding in relatie te 
staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 
de werkgever. Daarnaast kan worden gelet op hetgeen 
de werknemer aan loon zou hebben genoten als het 
ontslag zou zijn vernietigd en de arbeidsovereenkomst 
was voortgezet. Had de werkgever de arbeidsovereen-
komst op rechtmatige wijze kunnen beëindigen, dan dient 
te worden gekeken naar de termijn waarop dit dan was 
gebeurd. Ook dient de kantonrechter te beoordelen of de 
werknemer op korte termijn erin zal slagen ander werk 
te vinden. Daar de lerares ziek was, was dit zeker een 
element dat bij het vaststellen van de billijke vergoeding 
aandacht behoefde. Bovendien kan in de vaststelling van 
de billijke vergoeding worden betrokken een eventueel 
aan de werknemer toekomende transitievergoeding of het 
recht op een schadevergoeding. De lerares stelde imma-
teriële schade te hebben geleden, zodat de kantonrechter 
hier ook aandacht aan diende te geven. 

Op 17 januari 2019 oordeelde de kantonrechter dat een 
totale vergoeding van € 40.000,- bruto billijk was. Met 
dit bedrag werd de lerares naar het oordeel van de rech-
ter gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar hande-
len van de school. Bij het vaststellen van de vergoeding 
heeft de kantonrechter onder meer rekening gehouden 
met de opzegtermijn, de (WW)-uitkering, transitievergoe-
ding en de gevorderde immateriële schadevergoeding. 
Bovendien achtte de kantonrechter niet uit te sluiten dat 
de lerares te zijner tijd weer op haar vakgebied aan het 
werk zal komen, gelet op de grote vraag naar basis-
schoolleerkrachten. De vergoeding was fors hoger dan 
de transitievergoeding, maar was lager dan de door de 
lerares gevraagde vergoedingen van totaal meer dan  
€ 125.000,- bruto.  

Geen dringende reden, maar wel ernstig verwijtbaar 
handelen door de school waardoor een billijke vergoe-
ding gerechtvaardigd was. De school had anders met 
het sms-bericht en de e-mail van de echtgenoot en de 
lerares om moeten gaan.

Vragen of reacties? vandersluis@berculo.nl 
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Het mag ten zeerste worden betwijfeld of alle 
scholen in Nederland die per 1 juli aan-
staande aan de informatieplicht op basis 
van de Wet milieubeheer moeten voldoen, 

deze datum gaan halen. Leo van Wijchen, teamleider 
Huisvesting & Facilities van de stichting Carmel College 
uit Hengelo zegt het onomwonden: “We hebben inmid-
dels diverse externe partijen ingeschakeld om het zo 
snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar 1 juli gaat ons 
gewoon niet lukken.”

In totaal bestuurt de stichting 54 scholen voor het voort-
gezet onderwijs, waarvan 14 nieuwbouwlocaties. Eén 
van de scholen, een school in Emmen uit 1968, heeft als 
pilot voor de informatieplicht gediend. “Het achterhalen 
van de vereiste milieu-informatie levert bij de nieuwe 
gebouwen niet zoveel problemen op. Maar op al die 
andere locaties stuiten we op de nodige problemen. Het 
vereiste detailniveau is gewoon te hoog. We hadden al 
best veel data beschikbaar, maar bepaalde dingen heb 
je gewoon niet bij de hand. Zo werd gevraagd of er een 
toerenregeling op de compressor zit. Afgezien van de 
vraag hoe zinvol dit soort informatie is, moesten we dat 
natuurlijk wel even uitzoeken.”

Een ware worsteling
De informatieplicht is een typisch voorbeeld van een 
Haagse regel die in de praktijk tot een ware worste-
ling leidt. Omdat de gevraagde informatie (nog) niet 
beschikbaar is, omdat er te weinig capaciteit en geld 
voor beschikbaar is, en omdat er getwijfeld wordt aan 
de effectiviteit ervan.
Om de stem van het werkveld een plek te geven, heeft 
Bouwstenen voor Sociaal een ‘Route verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed’ gepubliceerd. 

Veel bij Bouwstenen aangesloten gemeenten en scholen 
hebben hier een bijdrage aan geleverd. Volgens Bouw-
stenen vereist de verduurzaming van onderwijsgebou-
wen meer samenwerking en een integrale aanpak, ook 
over de grenzen van de afzonderlijke sectoren heen; 
eenvoudiger en meer op de praktijk aansluitende regels; 
en meer maar ook betere (openbare) vastgoedinforma-
tie. Het is nadrukkelijk zaak om voor de uitvoering ook 
meer geld uit te trekken, stelt Bouwstenen. Alleen dan 
kan het gewenste tempo worden gehaald. Van Wijchen 
is het daar van harte mee eens.

Verduurzaming  
onderwijsgebouwen

Prakti jk worstelt  

De huidige strategie voor de verduurzaming van onderwijsgebouwen leidt tot veel administra-
tieve rompslomp. De nadrukkelijke keuze voor de korte termijn maakt dat kansen op de lange 
termijn worden gemist. En er wordt te weinig budget voor uitgetrokken. Hoog tijd voor een 
koerswijziging stelt Bouwstenen voor Sociaal. 

PO VO
Door Eric Harms

Eric Harms i s  f ree lance 

journal ist
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Financiering is een probleem
Frank Rubel is beleidsmedewerker Huisvesting & Facili-
taire zaken van onderwijsstichting Swalm & Roer uit Roer-
mond, die 23 scholen voor primair onderwijs bestuurt. 
“We hebben al wel iets aan de verduurzaming gedaan, 
maar om in 2050 energie- en CO2-neutraal te kunnen zijn, 
moet er nog heel wat gebeuren. Daarbij hangt aan iedere 
maatregel een prijskaartje, waarvan niet duidelijk is wie 
dat gaat betalen. De financiering is echt een probleem. 
Ik hoor van schoolbesturen die hebben geïnvesteerd in 
het energieneutraal maken van hun gebouwen dat zijn nu 
worden geconfronteerd met een stijging van de exploita-
tielasten met drie procent, omdat de nieuwe installaties 
veel meer onderhoud vergen. Het is niet automatisch 
zo dat je met een duurzame technische installatie geld 
uitspaart. In de praktijk lijkt het tegendeel het geval.”

“Zo werd gevraagd of er een  
toerenregeling op de compressor 
zit”

Laaghangend fruit niet altijd beter
Daar komt bij dat de huidige regelgeving dwingt tot de 
keuze om te investeren in ‘laaghangend fruit’ dat in vijf 
jaar kan worden terugverdiend. Terwijl maatregelen waar-
mee op korte termijn tegen de minste kosten het meeste 
milieurendement kan worden geboekt, wel eens strijdig 
zouden kunnen zijn met zaken die op lange termijn meer 
effect hebben. Rubel: “Ik kan nu overal bewegingsmel-
ders laten installeren bij mijn verlichting, maar op termijn 
zou het compleet vervangen van de verlichting een veel 
betere oplossing kunnen zijn. Ik kan mijn verwarmingsin-
stallatie wel zo aanpassen dat deze waterzijdig kan wor-
den ingeregeld, maar misschien bespaar je wel veel meer 

energie door het hele gebouw goed te isoleren en andere 
type installaties in te zetten die minder energie hoeven op 
te wekken. Wanneer je kleine dingen doet, voordat je er 
verstandig over hebt nagedacht, gooi je geld weg. We 
moeten er veel integraler naar kijken. Kortetermijnmaatre-
gelen kunnen zeker effect hebben, maar de lange termijn 
is minstens zo belangrijk om erbij te betrekken.”
Dan strekt het ook veel verder dan alleen energiebespa-
ring, denkt Rubel. “Het liefst wil ik, zoals Bouwstenen 
bepleit, uitgaan van hoe we er als scholen in 2050 bij 
moeten zitten en welke maatregelen ik de komende 
jaren moet nemen om daarop uit te komen.”

Aan iedere maatregel hangt een 
prijskaartje, waarvan niet duidelijk 
is wie dat gaat betalen

Aan de slag
Om schoolbesturen in het basis- en voortgezet onder-
wijs te helpen energie te besparen is het ministerie 
van BZK een programma “Scholen besparen energie” 
gestart, in samenwerking met het ministerie van OCW, 
de PO-Raad, de VO-raad, RVO, Ruimte-OK en Bouw-
stenen voor Sociaal. Via het programma kan een beroep 
worden gedaan op een zogeheten Energiebespaarder: 
iemand die met het schoolbestuur in gesprek gaat over 
de concrete mogelijkheden om energie te besparen. In 
Bouwstenenverband wisselen scholen van Roermond 
tot Emmen en van Den Haag tot Enschede hun ervaring 
met diverse maatregelen uit. Het programma voorziet 
duidelijk in een behoefte, merkt Ingrid de Moel van 
Bouwstenen. “Maar let op: geen situatie is vergelijkbaar 
en voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen 
moet je ook verder kijken dan energie. We hebben 
iedereen nodig om de verduurzamingsopgave te reali-
seren. Het is daarbij cruciaal om niet alles achter elkaar 
aan te pakken, maar juist zo inclusief mogelijk: gezond-
heid, energie, duurzaamheid, klimaat, circulariteit. En 
vooral ook: houdbaar op de lange termijn.”

Bouwstenen voor  
Sociaal
Bouwstenen voor Sociaal is onafhankelijk, onder-
nemend, ontvangt geen subsidie en fungeert als 
motor voor het veld.
Inhoudelijk steunt Bouwstenen op de input van 
mensen in het veld. Mensen die nut en noodzaak 
van een dergelijk platform onderschrijven en er 
zelf ook belang bij hebben. Mensen die beseffen 
dat het veld het zelf moet doen en de oplossing 
niet uit Den Haag komt. Zij brengen informatie in, 
doen verslag van bijeenkomsten of treden op als 
correspondent. 
Financieel steunt Bouwstenen op partners uit het 
veld. Zij maken het werk van Bouwstenen mogelijk. 

Bouwstenen.nl
Op de website van Bouwstenen treft u meer informatie over:
•	 	de	praktijkervaring	met	de	informatieplicht	waaronder	de	pilot	van	

het Carmelcollege  www.bouwstenen.nl/infoplicht
•	 	de	praktijkervaring	met	energiemaatregelen		www.bouwstenen.nl/

praktijkervaring_energiemaatregelen_maatshappelijk_vastgoed
•	 	het	programma	“Scholen	besparen	energie	www.bouwstenen.nl/

scholenbesparenenergie
•	 	de	notitie	Route	verduurzaming	maatschappelijk	vastgoed		www.

bouwstenen.nl/bouwstenenpublicaties
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Wanneer iemand wordt gedwongen te 
kiezen tussen belangen of handelswij-
zen die allebei voor- en nadelen heb-
ben, kan men spreken over een moreel 

dilemma (Bauduin & Kanne, 2009). Een voorbeeld van 
zo’n dilemma ervaren door een bestuurder werkzaam 
in het onderwijs is: authentiek willen blijven versus 
een rol spelen. De betreffende bestuurder beschouwt 
zichzelf als iemand die strategisch kan handelen als 
het moet. Maar dat betekent niet dat hij zichzelf ziet of 
wil zien als een politiek dier dat anderen manipuleert 
en spelletjes speelt om zijn doelen te bereiken of zijn 
ambities te realiseren. Hij wil als bestuurder oprecht en 
authentiek kunnen blijven. 

De manier waarop bestuurders omgaan met zulke 
dilemma’s kan grote impact hebben, bijvoorbeeld op 
de tevredenheid of het welbevinden van collega’s en 
op het eigen functioneren. Dilemma’s kunnen een flinke 
druk geven bij de bestuurder, zeker wanneer hij of zij 

een sparringpartner mist. In dit artikel spreken we over 
professionele dilemma’s van bestuurders en verwijzen 
daarmee naar morele dilemma’s in een professionele 
(werk)context. We volgen hierbij de volgende defini-
tie: Een professioneel dilemma doet zich voor als in 
de ervaring van een professional in de context van 
zijn of haar beroepsuitoefening een lastige, welover-
wegen keuze gemaakt moet worden tussen twee 
alternatieven die beide gepaard gaan met bezwaren.

Professioneel zelfverstaan 
Kelchtermans (2009) benadrukt dat dilemma’s onlos-
makelijk verbonden zijn met de beroepsuitoefening, 
ook met die van bestuurders. Professionele dilemma’s 
maken professionals kwetsbaar, omdat elke keuze vat-
baar is voor discussie en kritiek. Dilemma’s verdwijnen 
niet met het toenemen van bestuurlijke ervaring. Bij het 
omgaan met dilemma’s en het maken van keuzes han-
delen bestuurders tot op zekere hoogte op basis van 

Professionele dilemma’s 
van bestuurders 

Professionele dilemma’s dwingen bestuurders tot het maken van lastige 
keuzes. Zulke keuzes kunnen grote impact hebben. We vroegen zes 
bestuurders uit onderwijs, zorg en welzijn met welke dilemma’s zij in hun 
werk te maken hebben en hoe zij hiermee omgaan. De dilemma’s die deze 
bestuurders bezighouden blijken grote overeenkomsten te hebben. Ligt 
uitwisseling op de stip?

Door Marjol i jn Peltenburg, Tamme Spoelstra en Jos Castel i jns
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theoretische en/of praktische bewijzen, maar vooral 
vanuit hun persoonlijke opvattingen en overtuigingen in 
relatie tot hun beroepsuitoefening. Aan de basis voor 
die keuzes kunnen algemeen ethische principes ten 
grondslag liggen, maar de concrete context waarin 
het professionele dilemma zich voordoet is hierin zeker 
medebepalend. Dat betekent dat normatieve afwegin-
gen altijd situationeel zijn: elke situatie vraagt van de 
bestuurder om opnieuw de belangen en de daaraan 
verbonden waarden te onderzoeken, te wegen en een 
keuze te maken. Voor bestuurders is het daarom van 
belang om een goed inzicht te hebben in hun opvat-
tingen en in de waarden die hun keuzes beïnvloeden. 
Kelchtermans (2009) spreekt over het proces van 
professioneel zelfverstaan en onderscheidt daarin de 
volgende componenten:
-  Zelfbeeld (i.c., wie ben ik als bestuurder?)
-  Zelfwaardegevoel (i.c., hoe waardeer ik mijzelf als 

bestuurder?)
-  Beroepsmotivatie (i.c., Wat is voor mij de zin van dit 

werk? Wat motiveert mij?) 
-  Taakopvatting (i.c., Wat hoor ik te doen? In wiens 

belang moet ik handelen?) 
-  Toekomstperspectief (i.c., Hoe zie ik mijn toekomst 

als bestuurder? Welke idealen heb ik?).

Interviews met bestuurders uit onderwijs, 
zorg en welzijn
Maar wat zijn nu eigenlijk dilemma’s waarmee bestuur-
ders in hun dagelijks werk te maken hebben? En 
hoe verhoudt de wijze van omgaan met dergelijke 
dilemma’s zich tot de componenten van het professi-
oneel zelfverstaan? Om deze vragen te beantwoorden 
hebben wij zes bestuurders geïnterviewd. 
Zij zijn bevraagd via de Biografisch Narratieve Interview 
Methode (Wengraf, 2001), waarmee de verhalen van 
bestuurders over door hen ervaren professionele dilem-
ma’s in beeld gebracht kunnen worden. Kenmerkend 
voor deze methode is dat deze is opgebouwd uit een 
drietal interviewsessies. Tijdens de eerste interviewses-
sie is slechts een vraag voorgelegd, en wel: “Vertel me 
jouw verhaal over de bestuurder die je bent gewor-
den en noem daarin alle ervaringen en gebeurtenis-
sen die er hierin voor jou toe deden.” Hierop deden de 
geïnterviewden hun verhaal. Tijdens de tweede inter-
viewsessie is ingezoomd op enkele kritische momenten 
in hun verhaal waarbij er ‘iets op het spel stond’. De 
derde sessie, kende een semigestructureerd karakter 
en was erop gericht om de verhalen van de bevraagde 
bestuurders compleet te maken. De interviewsessies 
zijn vervolgens geanalyseerd door twee onafhankelijke 
beoordelaars. 

Professionele dilemma’s van bestuurders
Alle dilemma’s uit de verhalen van de geïnterviewde 
bestuurders zijn op basis van inhoudelijke overeenkom-
sten geclusterd. Dit leidde tot zeven dilemma’s. Deze 
dilemma’s en hun frequentie zijn opgenomen in tabel 1. 

Ter illustratie van de zeven dilemma’s is in tabel 2 een 
voorbeeld opgenomen van elk dilemma met de koppe-
ling naar één of meer componenten van het professio-
neel zelfverstaan. 

Tabel 1. Professionele dilemma’s van bestuurders.

Dilemma f

1 Ruimte bieden versus sturen/ leiding geven 6

2 Ambitieus blijven versus pragmatisme 4

3 Betrokkenheid versus afstandelijkheid 4

4 De humane versus de systemische kant van het beroep 4

5 Je werk goed willen doen versus goed voor jezelf zorgen 3

6 Toetsen van ideeën versus varen op eigen gevoel 3

7 Authentiek zijn versus een rol spelen 2

Tabel 2. Voorbeelden van professionele dilemma’s van bestuurders.

Ruimte bieden versus sturen/leiding geven
De bestuurder stelt zichzelf in de actualiteit van zijn werk de vraag hoe je aan de ene kant zelf-
sturende principes bij medewerkers stimuleert en andere kant samenhang kunt bewaken in het 
team (toekomstperspectief). Het stimuleren van processen van zelfsturing gaat bestuurder 
naar eigen zeggen goed af (zelfwaardegevoel), maar de uitdaging is om dit goed samen te laten 
gaan met het stellen van (langere) termijn doelen voor de organisatie (toekomstperspectief). 

Ambitieus blijven versus pragmatisme
De bestuurder is steeds meer op strategisch niveau gaan werken (zelfbeeld), naar buiten 
gericht. Dit vindt hij zijn taak als bestuurder (taakopvatting). Het werd voor de organisatie ook 
tijd dat dat gebeurde, vindt hij. Dat ging overigens niet meteen; eerst was het nodig om ‘binnen’ 
orde op zaken te stellen: de bedrijfsvoering, huisvesting, de basiskwaliteit van leerkrachten. 
Daar moest hij eerst mee aan de gang (taakopvatting).

Betrokkenheid versus afstandelijkheid
Voor de bestuurder is afstand/nabijheid steeds een thema. Zij ziet zelf dat zij daarin veel geleerd 
heeft en een goede balans vond, maar dat werd niet altijd ook door anderen zo gezien (zelf-
waardegevoel). Op het moment dat werd gezegd dat zij teveel zorgde voor haar medewer-
kers, werd het haar teveel en raakte zij tijdelijk uit het werk.

De humane vs. de systemische kant van het beroep
Om de zaak goed te laten functioneren in een nieuwe fase met meer aandacht voor bestendi-
gen en onderhouden (toekomstperspectief), was het volgens de bestuurder van belang dat 
er andere capaciteiten in het team zouden komen en daarvoor was een professionaliseringsslag 
nodig (taakopvatting). Hierover zegt de bestuurder dat het indertijd in zijn organisatie eigenlijk 
not done was om dit van de medewerkers te verlangen.

Je werk goed willen doen versus goed voor jezelf zorgen
Na 25 jaar ervaring als bestuurder en leidinggevende heeft deze nog niet het gevoel dat hij klaar 
is. Hij zal ook in de toekomst nieuwe uitdagingen zoeken en aangaan (beroepsmotivatie). Hij 
realiseert zich dat het werk van een bestuurder veeleisend is en spreekt de ambitie uit om werk 
en privé meer met elkaar in balans te brengen (toekomstperspectief).  

Toetsen van ideeën versus varen op eigen gevoel
De bestuurder 5 is een harde werker die vanuit zijn bestuurdersfunctie vaak alleen beslissin-
gen maakt. Hoewel hij zich nooit eenzaam heeft gevoeld in zijn positie (zelfbeeld) en in het 
algemeen geen spijt heeft van gemaakte keuzes (zelfwaardegevoel) ervaart hij wel behoefte 
aan een sparringpartner met wie hij vrijuit van gedachten kan wisselen en belangenverstrenge-
ling voorkomt.

Authentiek zijn versus een rol spelen
De bestuurder 4 houdt er niet van zich anders voor te doen dan dat hij is. Iedereen, ook hij zelf, 
heeft nu eenmaal zijn goede en minder goede eigenschappen (zelfbeeld). Het verschil in opvat-
tingen over de verantwoordelijkheden van manager, bestuurder en raad van toezicht leidde op 
een bepaald moment tot discussie met de toezichthouder (zelfwaardegevoel).



Een leidinggevende binnen een onderwijs- 
instelling wordt regelmatig geconfronteerd  
met te nemen beslissingen die ook juridische 
consequenties kunnen hebben. Neem ik een 
nieuwe docent aan voor bepaalde of onbepaalde 
tijd? Hoe ga ik met een zieke medewerker om?  
Zijn mijn contracten nog wel up-to-date?   
Waar vind ik al deze informatie?

Juridisch advies is daarbij onmisbaar. Bij Berculo 
Advocaten zijn ervaren en gespecialiseerde advocaten 
werkzaam die dagelijks dergelijke vragen voor hun 
cliënten beantwoorden. Ondernemingen in de 
onderwijssector, de zorg- en welzijnsector, de private 
sector, maar ook particulieren behoren tot het 
cliëntenbestand.

Tevens is Berculo Advocaten actief op het gebied  
van het juridisch onderwijs. Met regelmaat worden 
naar de wens van de cliënten op maat gesneden 
cursussen of interactieve workshops over een juridisch 
onderwerp verzorgd. 
Wilt u meer weten: www.berculo.nl

Maliesingel 17  –  3581 BD  Utrecht  –  T  030 231 80 60  
secretariaat@berculo.nl
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De vijf componenten van het professioneel zelfverstaan 
lijken een kader te bieden voor de wijze waarop de 
bestuurders omgaan met deze dilemma’s. Met name 
de componenten zelfbeeld en taakopvatting komen 
frequent (n=32) voor in de interviews en hebben veelal 
betrekking op argumenten of beweegredenen voor de 
wijze waarop de bestuurders hun professie vormge-
ven, bij wijze van rechtvaardiging. De componenten 

zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie en toekomstper-
spectief komen minder frequent (n=12) voor in de inter-
views en lijken veelal betrekking te hebben op diepere 
gevoelens en innerlijke drijfveren die de bestuurders 
bezighouden in hun beroep.

Het zijn juist deze gevoelens en drijfveren waarvoor 
de bevraagde bestuurders meer de tijd zouden willen 
nemen. Zij hebben een zekere behoefte om uit te 
wisselen over professionele dilemma’s rond zelfwaar-
degevoel, beroepsmotivatie en toekomstperspectief 
met andere bestuurders. Op deze behoefte hebben we 
ingespeeld door het organiseren van een zogeheten 
professionele dialoog voor bestuurders werkzaam in 
onderwijs, zorg en welzijn. Het doel van deze profes-
sionele dialoog voor de deelnemende bestuurders 
was om meer inzicht te ontwikkelen in wie zij zijn als 
bestuurder door met andere bestuurders - die geen 
concurrent zijn - in gesprek te gaan. In onze volgende 
bijdrage beschrijven we onze ervaringen met deze 
dialoog en bieden we een handreiking voor het zelf 
organiseren hiervan.
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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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