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voorwoord
Hybride

Op het moment dat ik deze column schrijf blijft het oorverdovend stil in de gangen 
en klaslokalen van 16 basisscholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke 
Tuinsteden uit Amsterdam. Het bestuur van deze scholen heeft besloten dat een 
week lang geen lessen gegeven zullen worden. Een rigoureuze maatregel die 
genomen is vanwege het aanhoudende lerarentekort en de onwil van politiek Den 
Haag om met oplossingen te komen die hout snijden. 

In mijn vorige column schreef ik al over boze boeren en bouwers die met hun acties 
op het Malieveld veel aandacht weten te genereren. En meer nog: ze dwingen 
meteen ook maar allerlei concessies af van Rutte en de zijnen. Van een staking van 
een dagje door leraren die gewoon hun werk willen doen en daar ook waardering 
voor willen krijgen, ligt niemand echt wakker. Hulde dus voor dit bestuur dat de 
zaken nu echt eens op scherp stelt.

Intussen wordt het nieuws grotendeels beheerst door boze Duindorpers die het 
verboden wordt � kkie te stoken. Ze uiten hun frustratie door vernielingen aan te 
richten met alle maatschappelijke kosten van dien. Nog afgezien van de enorme 
politie-inzet die nodig is om erger te voorkomen. Hadden deze relschoppers maar 
wat beter opgelet op school, dan zouden ze zich minder hoeven vervelen en minder 
vervelend zijn.

In deze editie van Schoolmanagement komt een bestuurder aan het woord die ons 
meeneemt in haar worsteling ten aanzien van lerarenstakingen. Moet je daar als 
bestuur achter gaan staan, of heb je als werkgever een andere positie en raad je het 
je personeel af daaraan mee te doen; leg je zelfs een loonsanctie op. Ik weet het niet 
precies, maar het zou maar zo kunnen dat deze casus als illustratie kan gelden bij 
het artikel over waardegericht leiderschap in dit nummer.

Ondanks de stakingen zitten onderwijzers en docenten niet stil. Alle creativiteit 
wordt uit de kast gehaald om de dagelijkse problemen van het lerarentekort baas 
te blijven. Hermen Blok, vo-docent, experimenteert al enkele jaren met de hybride 
docent. Mensen die zowel op de basisschool les geven als in het voortgezet 
onderwijs. Dit blijkt goed te werken: voor de basisscholen waar deze mensen les 
geven en voor het aantrekkelijk maken van het beroep.

De redactie wenst u allen een rustgevend welverdiend kerstreces.

Uw opmerkingen zijn welkom:
b.nijveld@sdu.nl
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“A ls je een hele goede voetballer of 
tennisser bent, en je stopt met 
trainen en jezelf ontwikkelen, dan 
kun je wel nagaan hoe je er een jaar 

later voor staat”, zegt Arend Smit, rector-bestuurder 
van het Keizer Karel College in Amstelveen en bestuur-
der van schoolleidersorganisatie SRVO. “Zo werkt het 
in elk beroep en zo werkt het ook voor schoolleiders. 
SRVO helpt schoolleiders. Niet door voor te schrijven 
hoe ze zich moeten ontwikkelen, maar door hen te 
laten vertellen wat ze belangrijk vinden voor schoollei-
derschap en hoe ze ermee bezig zijn.” Professionalise-
ring van een beroepsgroep begint met het vaststellen 
van een beroepsstandaard. Die maakt duidelijk wat van 
de beoefenaars van dat beroep in het algemeen wordt 
verwacht. Individuele beroepsbeoefenaars kunnen 
vervolgens voor zichzelf nagaan wat hun ontwikkelpun-
ten zijn. 

Beroepsstandaard
Voor schoolleiders in het vo is in 2014 voor het eerst 
zo’n beroepsstandaard opgesteld. Die bestaat uit vier 
elementen: een definitie van de beroepsgroep, profes-
sionele normen, vereiste competenties en bekwaam-
heidseisen. De normen gaan onder meer over integri-
teit en beroepsethiek; ze vormen het kompas van de 
schoolleider. De vereiste competenties en bekwaam-
heidseisen vormen samen het beroepsprofiel. Het was 

van het begin af aan duidelijk dat dit beroepsprofiel 
regelmatig geactualiseerd zou moeten worden, want 
onderwijs betekent: altijd in beweging zijn. Dat nieuwe 
beroepsprofiel is nu bijna klaar. Het is gebaseerd op  
onderzoeksliteratuur, op een internationale vergelijking 

Op weg naar  
maatwerk 

Professionalisering schoolleiders

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs (vo) zijn er in soorten en maten. De schoolcontext 
waarin ze werken, verschilt voor iedereen. Overeenkomsten zijn er ook: allemaal willen ze 
zich blijven ontwikkelen in het vak van schoolleider. Ze vinden dat nodig om het leerklimaat 
op school te bevorderen. Goed schoolleiderschap gaat dan ook over maatwerk in professio-
nalisering. 

Door Marjolein Zinkstok

Marjolein Zinkstok 

in  gesprek met  Arend 

Smit  en Leezan van Wi jk 

-  is  redacteur b i j  CAOP 

SRVO
SRVO is in 2015 opgericht met als doel schoollei-
ders te ondersteunen in hun professionalisering. 
Bij alle activiteiten zijn schoolleiders zelf betrok-
ken; ze hebben erover meegedacht of ze begeleiden 
ze. 

SRVO biedt onder meer:
•	 	een	netwerk	van	bijna	1.800	schoolleiders,	dat	

nog steeds groeit
•	 	een	denktank	van	450	schoolleiders	die	actuele	

thema’s bespreken rondom het schoolleider-
schap en meepraten over onderzoek

•	 	een	zelfscan	(met	360	graden-feedback)	om	te	
bepalen	waar	je	als	schoolleider	staat

•	 	recent	nieuws	en	onderzoek	over	(school)leider-
schap

•	 	overzicht	en	reviews	van	scholingsaanbod.

www.schoolleidersregistervo.nl
www.opleidingscatalogusvo.nl

VO
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van schoolleidersprofielen, en op gesprekken met 
belanghebbenden als schoolleiders, opleiders, bestuur-
ders, wervingsbureaus en HRM’ers. Ook leerlingen 
gaven input. De inhoud van het bestaande profiel 
blijkt nog steeds herkenbaar. Het grote verschil tussen 
het oude en het nieuwe profiel is dat de onderdelen 
‘competenties’ en ‘bekwaamheidseisen’ anders zijn 
ingevuld en dat er meer aandacht is voor de professio-
nele identiteitsontwikkeling van de schoolleider. 

Brede doelgroep
De meer dan 5.000 schoolleiders vo in Nederland wer-
ken in bijna 100 verschillende functies, variërend van 
teamleider tot locatiedirecteur en rector-bestuurder. 
Dat is een logisch gevolg van gespreid leiderschap. De 
competenties van zo’n brede beroepsgroep zijn dan 
ook breed geformuleerd. Smit: “Het gevaar van com-
petenties benoemen in een beroepsprofiel is dat het als 
een controlemiddel gaat werken. Als schoolleider ga je 
dan een lijstje afvinken: daaraan voldoe ik en daar-
aan niet. Maar we willen dat mensen zich in hun eigen 
situatie ontwikkelen en professionaliseren. Ze hoeven 
niet allemaal dezelfde competenties te hebben. Elke 
vorm van schoolleiderschap vraagt zijn eigen deskun-
digheden en persoonskenmerken. Daar leggen we de 
nadruk op in het nieuwe beroepsprofiel. Wat je moet 
kennen en kunnen, hangt af van je positie en van wie je 
bent als persoon. Maatwerk dus.” Ook SRVO-directeur 
Leezan van Wijk benadrukt dat een one size fits all-
traject voor schoolleiders niet werkt.  “Het was een 
expeditie door onontgonnen gebied”, zegt ze. “Met het 
nieuwe beroepsprofiel gidsen we onze collega’s als een 
sherpa door het schoolleiderlandschap van nu en de 
toekomst, met een landelijk beroepsprofiel, een gene-
rieke kennisbasis en een onafhankelijk portfolio.”

Leiderschapspraktijken en professionele 
identiteit
In het beroepsprofiel 2020 gaat het over leiderschaps-
praktijken en professionele identiteit in plaats van 
over competenties. Dat sluit aan bij wat internatio-
naal gangbaar is. Met leiderschapspraktijk wordt een 
bundeling van activiteiten bedoeld die leiders uitvoeren 
binnen hun specifieke context, gericht op bepaalde 
uitkomsten. Leiderschapspraktijken maken duide-
lijk wat schoolleiders doen; ze zijn allemaal direct of 
indirect gericht op het leren van leerlingen. Onderdeel 
van de professionele identiteit zijn persoonlijke bron-
nen. Succesvolle schoolleiders beschikken over sterk 

Arend Smit: “Niet voorschrijven hoe men zich moet ontwikkelen, 

maar hen zelf laten vertellen wat ze belangrijk vinden voor school-

leiderschap”
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ontwikkelde persoonlijke bronnen. Dat zijn persoon-
lijke kenmerken als probleemoplossend vermogen, 
veerkracht, communicatieve vaardigheden, (h)erken-
ning van emoties, en dergelijke. Die bronnen kleuren 
de leiderschapspraktijken van schoolleiders. Van Wijk: 
“Het beroepsprofiel is vooral bedoeld om de ontwikke-
ling van schoolleiders te ondersteunen. Dat betekent 
dat het onderwerp van gesprek moet zijn tussen eind-
verantwoordelijk schoolleider en bestuurder, en tussen 
afdelings- of teamleider en zijn leidinggevende. Dan 
heb je het over de vraag: wat zie je als goed schoollei-
derschap en wat zijn je ontwikkelpunten? Dat gesprek 
is er nu nog te weinig. Waar er wel over wordt gespro-
ken, zie en voel je dat in de schoolcultuur.”

In het nieuwe beroepsprofiel is 
meer aandacht is voor de professi-
onele identiteitsontwikkeling van 
de schoolleider

Jezelf ontwikkelen
Bij professionaliseren komt al snel de behoefte aan 
opleidingen, cursussen en trainingen in beeld. School-
leiders kunnen gebruikmaken van de online oplei-
dingscatalogus die SRVO en de VO-academie samen 
ontwikkeld hebben. Daarin staan aanbieders van oplei-

Leiderschapspraktijken
Leiderschapspraktijken zijn altijd situationeel bepaald. Daarom staan 
er in het beroepsprofiel concrete voorbeelden bij elke leiderschapsprak-
tijk.	In	die	voorbeelden	komt	nu	eens	een	rector,	dan	een	afdelingslei-
der	voor.	Zo	wordt	duidelijk	dat	schoolleiders	hun	leiderschap	op	heel	
verschillende	wijze	kunnen	invullen.

Voorbeeld	uit	het	nieuwe	beroepsprofiel		bij	leiderschapspraktijk	‘visie-
gestuurd	werken’
Er	komt	een	nieuwe	conrector	op	een	school	werken.	Die	oriënteert	
zich	de	eerste	tijd	op	de	situatie	in	de	school,	ze	kijkt	rond	en	ze	voert	
gesprekken. Na enkele maanden heeft ze een goed beeld: er is een 
schoolvisie,	maar	iedereen	interpreteert	die	op	eigen	wijze.	Docenten	
gaan	hun	eigen	gang.	Over	achterliggende	waarden	is	niet	gesproken.	
Ze ziet het als haar eerste taak om met de teams te praten over de visie 
en er samen betekenis aan te geven. 
Op	een	andere	school	komt	ook	een	nieuwe	conrector.	Die	ziet	een	
school	met	een	breed	gedeelde	visie	waar	iedereen	achter	staat.	Ook	
ziet	ze	teams	die	de	taken	goed	verdeeld	hebben,	maar	die	nog	beter	
gebruik kunnen maken van elkaars expertises. Zij kiest er allereerst 
voor om de teamleiders te ondersteunen in verbetering van de samen-
werking	binnen	hun	team.	
Twee	mensen	met	dezelfde	functie,	maar	in	een	totaal	verschillende	
situatie. Het is duidelijk dat in elk van beide situaties een ander soort 
schoolleider	nodig	is	en	dat	de	twee	conrectoren	verschillende	vaardig-
heden moeten inzetten. 

Werkoverleg tussen een onderwijs-

ontwikkelaar, facilitair medewerkers, 

conciërge en de directeur/schoollei-

der Alexander van Horssen van CSG 

Het Streek.
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dingen en bijscholingsmogelijkheden die relevant zijn 
voor schoolleiders. Iedereen heeft toegang; daarvoor 
hoef je niet ingeschreven te zijn bij SRVO. Voor school-
leiders die wel ingeschreven zijn, biedt de catalogus 
wel meer mogelijkheden. “Je kunt bijvoorbeeld een 
digitaal portfolio opstellen en bijhouden”, zegt Van Wijk. 
“Ook kun je een zelfscan uitvoeren, waarin je onder 
meer je ontwikkeldoelen invult. Daar hoort een pakket 
bij om 360 graden-feedback te vragen aan anderen. 
Als je de opleidingscatalogus op die manier gebruikt, 
kom je tot een veel gerichtere selectie van opleidingen 
en bijscholingen. Dat is ook weer maatwerk.” SRVO-
schoolleiders hebben bovendien de mogelijkheid om 
reviews te bekijken die collega’s hebben geschreven 
over opleidingen en ze kunnen zelf reviews plaatsen. 
Die helpen anderen om hun weg te vinden in het 
enorme aanbod. Van Wijk: “Net als bij het kiezen van 
een restaurant ga je af op ervaringen van anderen. Zo 
kun je de reviews van opleidingen ook gebruiken: je 
leest daar wat een opleiding collega’s heeft gebracht, 
wat werkt en wat niet.”

Erkenning 
Smit hoopt dat schoolleiders zich in 2020 laten inspire-
ren door het nieuwe beroepsprofiel en nagaan wat ze in 
hun eigen situatie nodig hebben. “Dat geldt niet alleen 
voor rectoren en directeuren, maar ook voor afdelings- 
en teamleiders. Die zijn steeds belangrijker. Ze zien 
zichzelf niet altijd als schoolleiders, maar dat zijn ze wel 
degelijk. Vroeger waren ze misschien meer coördinator, 

“Elke vorm van schoolleiderschap 
vraagt zijn eigen deskundigheden 
en persoonskenmerken”

maar nu wordt onderwijskundig leiderschap van ze 
verwacht. Dat is gespreid leiderschap: minder top-down 
en meer bottom-up. Ook is aandacht voor relaties met 
mensen steeds belangrijker in hun functie. Afdelings- en 
teamleiders hebben te maken met een paar honderd 
leerlingen en vaak sturen ze meer dan twintig collega’s 
aan. Ze zijn steeds bezig met de vraag wat leerlingen en 
docenten nodig hebben en hoe ze hen als afdelings- of 
teamleider kunnen ondersteunen. Het nieuwe beroeps-
profiel is een erkenning van het belang van school-
leiders. Ze doen ertoe! Ook minister Slob zei op het 
schoolleiderscongres in november hoe belangrijk het is 
dat schoolleiders zich organiseren en professionaliseren. 
Dat voelde als een erkenning van wat we de afgelopen 
jaren als beroepsgroep hebben opgebouwd.” 

Leezan van Wijk: 

“Net als bij het 

kiezen van een 

restaurant ga je af 

op ervaringen van 

anderen”

Verder lezen:

•	 	Professionalisering	en	positionering	team-	en	afdelingsleiders	vo,	Oberon	onderzoek	

en advies, in opdracht van ministerie OCW en SRVO, november 2018 

•	 	Schoolleidersagenda	Een	Vak	Apart,	VO-raad,	2017

•	 	Herziening	Beroepsprofiel	Schoolleider	vo,	SRVO,	november	2019

•	 Kennisbasis,	kern	van	het	vak,	SRVO,	maart	2016
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J e kunt Hermen Blok (35) gerust een pionier in 
het onderwijs noemen. Al meer dan drie jaar 
zet hij zich onvermoeid in om de kloof tussen 
po en vo te verkleinen. 

Daarbij laat hij zich niet afschrikken door barrières, 
zoals regels, roosters of salaris. 
Van zijn werkgever, LMC Voortgezet Onderwijs in 
Rotterdam, krijgt hij alle ruimte om leraren uit het vo 
te detacheren bij basisscholen. Met steun van het 
Arbeidsmarktplatform PO coördineerde hij in het 
schooljaar 2018-2019 een pilot bij Rotterdamse basis-
scholen. De ervaringen zijn zo positief dat Blok kansen 
ziet voor de rest van Nederland. 

Vraag en aanbod
“Veel mensen weten niet dat docenten bevoegd zijn 
om hun eigen vak zowel in het vo als het po te geven,” 
vertelt Hermen Blok. “Het begon met de doorstroom 
van leerlingen naar onze scholen in Rotterdam-Zuid, 
die was onvoldoende. Toen maakte ik een ronde langs 
basisschooldirecteuren en die vroegen telkens of ik 
nog mensen wist die interesse hadden om daar te wer-
ken. Tegelijk zag ik binnen het vo dat er op vacatures 
voor bijvoorbeeld geschiedenis en maatschappijleer 
steeds dik twintig geïnteresseerden afkwamen.”
Er was dus vraag en aanbod. Blok ontwikkelde een 
manier waarmee hij vo-docenten kan detacheren in 
het po. Dat hij voor een grote organisatie werkt met 

Brug tussen po en vo 
Hybride docenten  

’s Ochtends voor de klas op een middelbare school en ’s middags een paar uur Engels op een 
basisschool. Het idee van initiatiefnemer Hermen Blok krijgt veel bijval. Niet alleen van de 
hybridedocenten, maar ook van leerlingen en schoolbesturen. De pilot in Rotterdam was een 
succes. Nu verdient deze onorthodoxe POVO-aanpak landelijk brede navolging. 

Door Caroline Ludwig

Caroline Ludwig i s 

e igenaar van Tekst-

lab -  tekstbureau voor 

creat ieve communicat ie 

en journal ist iek

VOPO

Hermen Blok: “De reacties 

van de basisschoolleerlingen 

zijn super.”
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23 vestigingen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam 
en één in Spijkenisse, was handig. In totaal bestaat de 
poule uit duizend docenten. 

Succesvolle pilot
“Ik vroeg wie er interesse had om zijn eigen vak in 
het po te geven,” vervolgt hij. “Daar kwamen dertig 
enthousiaste reacties op. Uiteraard hebben we een 
screening gedaan; niet iedereen is geschikt voor het 
basisonderwijs. Wie geen orde kan houden in het vo, 
lukt dat ook niet in het po. Vorig jaar namen we deel 
aan een pilot voor Innovatieve oplossingen lerarente-
kort van het Arbeidsmarktplatform PO. Met veertien 
docenten gingen we van start bij vijf Rotterdamse 
basisscholen. In dertien gevallen was dat een succes.”
De vo-docenten geven les aan de groepen 6, 7 en 8 in 
het po. Het gaat om de vakken Engels, aardrijkskunde, 
geschiedenis, maatschappijleer, beeldende vorming, 
biologie en sport.
“Het is bijvoorbeeld veel efficiënter als één docent 
drie keer geschiedenis geeft in groep 8 dan dat de 
eigen leerkracht dat doet. Natuurlijk, in het vo zijn ook 
tekorten, al zijn die kleiner en vooral voor wiskunde, 
natuurkunde en Duits. Docenten in andere vakken 
met een deeltijdbaan kunnen hun uren aanvullen in het 
po. Het vraagt wel om een mentaliteitsverandering. 
Het onderwijs is nu erg dichtgetimmerd met regels en 
gewoontes. Dat geldt ook voor de Pabo-opleiding. 
Ook het verschil in salaris tussen vo en po helpt niet.”

Een dag per week
De POVO-aanpak heeft volgens Blok voornamelijk 
voordelen. 
“Ik noem het een win-win-win-situatie: voor de docen-
ten, de leerlingen en de schoolbesturen. Vo-docenten 
krijgen een andere blik op basisschoolleerlingen. 
Ze zien dat die al veel kunnen en dat de onderlinge 
verschillen soms groot zijn. Dat vraagt om een andere 
manier van lesgeven. Ook leren ze dat ze in het vo 
meer kunnen differentiëren. Het overgrote deel van 
de vo-docenten wil niet overstappen naar het po; ze 
geven het liefst hun eigen vak. Maar een halve of hele 
dag per week trekt velen wel. Bovendien zou volledig 
overstappen op diplomaproblemen stuiten, dat voor-
komen we op deze manier. De po-leerkrachten worden 
ontlast. Zij kunnen het uur dat hun leerlingen geschie-
denis krijgen van de vakdocent bijvoorbeeld besteden 
aan nakijken.” 

Blok merkt dat vooral jonge docenten en mannen 
openstaan voor deze nieuwe manier van werken. “Het 
past bij de huidige samenleving om meerdere banen 
naast elkaar te hebben. Veel mannen zijn, net als ik, op 

“Veel mensen weten niet dat docenten 
bevoegd zijn om hun eigen vak zowel in het  
vo als het po te geven”

De vo-docenten 

geven les aan de 

groepen 6, 7 en 

8 in het po.
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de Pabo afgeknapt door het kleuterverhaal. Werken 
in de bovenbouw vinden sommigen wel leuk. Net als 
mensen nu een sportaantekening halen, zou dat ook 
kunnen voor vakken als aardrijkskunde en biologie.” 

Minder harde knip
“De reacties van de basisschoolleerlingen zijn super,” 
zegt hij. “Ze vinden het hartstikke leuk om een vakdo-
cent voor zich te hebben. De specialisten zijn vaak heel 
enthousiast over het onderwerp. Ook zorgt een nieuw 
iemand voor de klas voor afwisseling. Van docenten 
horen we soms terug dat er leerlingen zijn die graag 
willen weten op welke middelbare school zij werken, 
daar wil die leerling dan naar toe. Na de basisschool 
is er nu een harde knip. Met vakdocenten wennen 
leerlingen aan meerdere gezichten en aan een andere 
manier van les krijgen, hierdoor is de overgang naar de 
middelbare school minder groot.”
Blok ziet dat alle partijen baat hebben bij een nauwere 
samenwerking tussen po en vo. Waar hij bij bestuur-
ders van basisscholen soms tegenaan loopt, is dat 
de nood zo hoog is dat ze direct een kant-en-klare 
leerkracht nodig hebben. 

“Het lerarentekort zorgt regelmatig voor kortetermijn-
denken. Dat is jammer, want voor kwaliteit en innovatie 
is meer nodig. Dit POVO-project is geen quick fix; je 
kunt het beter met zijinstroom vergelijken. Dat vraagt 
ook om tijd en energie. Voor de toekomst is het goed 
om meerdere wegen te bewandelen.” 

Droom
Het enthousiasme waarmee hij drie jaar geleden 
begon, is er nog steeds. Zijn aanpak wordt met 
belangstelling gevolgd door het ministerie, koepelor-
ganisaties, bestuurders en de media. Er verschenen 
artikelen in onder meer Trouw en Blok sprak bijvoor-
beeld op een HRM-congres. In april 2019 ontving hij 
in Rotterdam een delegatie van tien medewerkers van 
OCW. Het gaat hem echter niet snel genoeg. “Je wilt 
natuurlijk het liefst dat minister Slob zegt: dit gaan we 

overal doen. De mensen van OCW waren heel enthou-
siast, maar voor verandering is veel tijd nodig.”
Als Blok even hardop droomt, ziet hij voor zich dat po-
scholen gewoon vacatures voor vakdocenten uitzetten 
bij het vo. En ook dat de roosters in het po veranderen: 
met ’s ochtends een vaste leerkracht en ’s middags 
vakdocenten. 
“Het extra geld voor onderwijs is mooi, daar ben ik 
blij mee. Al is de eerste reflex van besturen om dat te 
besteden aan extra onderwijsassistenten. Ik daag men-
sen uit om ook verder te kijken en de POVO-aanpak 
een kans te geven. Dat zorgt weliswaar niet direct voor 
ontlasting, maar werkt wel op de lange termijn.” 

“Ik daag mensen uit om ook verder 
te kijken en de POVO-aanpak een 
kans te geven”

Masterclass POVO
Blok is naast projectleider bij de LMC Academie heel 
actief op social media. Zijn Facebookpagina met de 
naam VMBO-docent heeft 58.000 volgers. Daar deelt 
hij nieuws over het onderwijs en plaatst hij filmpjes, 
bijvoorbeeld van de staking in november, waar hij 
onder anderen Jesse Klaver interviewde. Op Insta-
gram (33.000 volgers) maakt hij onder dezelfde naam 
grappen over het onderwijs. Hij is beschikbaar om aan 
geïnteresseerde directeuren en besturen een master-
class POVO te geven. 
“Dan kom ik een dag langs en leg ik alles uit over 
de manier van werken en de contracten. Het meest 
geschikt zijn grotere schoolorganisaties met zowel po- 
als vo-scholen. Maar wij hebben alleen vo en dat is ook 
gelukt.” 

Wie meer wil weten kan contact opnemen met  
Hermen Blok via hblok@lmc-vo.nl

Benieuwd naar andere innovaties? Ga naar www.arbeidsmarktplat-
formpo.nl en zoek op ‘Magazine - Innovaties in het PO’.
Meer inzicht willen hebben in de arbeidsmarktsituatie in je eigen en in 
andere regio’s? Zoek dan op ‘Onderwijsatlas 2019’. De atlas bevat een 
breed scala aan landkaarten, grafieken en tabellen en is bruikbaar bij 
de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het po. 

“Je wilt natuurlijk het liefst dat minister Slob 
zegt: dit gaan we overal doen”
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‘L aura staat (nog) op afstand en wil zo graag op 
uw school aan de slag’. Met deze slogan voert 
het project Baanbrekers een campagne om 
mensen met een arbeidsbeperking op scholen 

aan het werk te helpen. De schoolbesturen in het primair en 
voortgezet onderwijs geven aan dat zij dit doel onderschrijven. 
Maar ze lopen in de uitvoering tegen knelpunten aan en dat 
maakt hen terughoudend om hun goede intenties om te zetten 
in daden. Begrijpelijk, maar geen afdoende reden om het erbij 
te laten zitten. Al was het maar omdat de doelgroep van de Wet 
banenafspraak onderdeel uitmaakt van de jongens en meisjes 
die we binnen het voortgezet onderwijs voorbereiden op hun rol 
in de samenleving. 

Dat schept voor de onderwijssector een speciale 
verantwoordelijkheid. En bovendien: u trekt gemotiveerde 
en betrokken medewerkers aan. Deze bewezen doorzetters 
nemen werk uit handen van andere medewerkers, leraren en 
onderwijsondersteunend personeel. Mocht de medewerker 
onverhoopt, bijvoorbeeld wegens ziekteverzuim, minder 
presteren, betaalt u een eerlijke en reële loonwaarde voor het 
werk. Kortom, de banenafspraak biedt scholen de kans om 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen én goed 
personeel binnen te halen. 

Vorig jaar ontmoette ik Odilly op de Praktijkschool van de 
Almeerse Scholengroep. Na vier jaar les gevolgd te hebben 
op deze school werkt hij nu als heftruckinstructeur. Ik vond het 
geweldig om te zien hoe Odilly, met een duwtje in de rug vanuit 
de banenafspraak, zijn plek op de arbeidsmarkt gevonden had. 
Dat betekent veel voor de school en de samenleving, maar 
vooral voor Odilly zelf.

Resten de praktische bezwaren, kort samen te vatten met ‘het 
is een hoop gedoe’. Nou, dat valt best mee, zeggen de scholen 
die reeds gebruik hebben gemaakt van de regelingen die de 
banenafspraak biedt. Het project Banenbrekers, van de PO- en 
VO-raad, helpt uw bovendien graag met het maken van een 
actieplan en het uit de weg ruimen van obstakels. 

U kunt zich als schoolbestuur aanmelden via 
baanbrekers@vo-raad.nl. 

Paul Rosenmöller,
voorzitter VO-raad

Bewezen  
doorzetters

Column VO-raad 
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H et onderzoek naar waardegericht leider-
schap wordt verricht vanuit een kennis-
kring, waar onderzoekers van verschil-
lende (hoge)scholen in participeren. In 

het eerste jaar van het lectoraat hebben leden van de 
kenniskring een verkennend onderzoek gedaan onder 
leidinggevenden in verschillende sectoren van het 
onderwijs. Zij onderzochten welke vraagstukken leven 
onder schoolleiders, wat de link is met waardegericht 
leiderschap en welke richting het onderzoek van het 
lectoraat op zou moeten gaan volgens deze school-
leiders. 

Welke vraagstukken leven onder  
schoolleiders?
Waarden geven aan wat mensen belangrijk vinden en 
waar zij naar streven. Gedeelde waarden kunnen men-
sen met elkaar verbinden en ze kunnen als richtingge-
ver fungeren bij het maken van afwegingen (Andersen, 
2019). Waarden en verbindingen ontstaan niet alleen 
uit discussies over wat de juiste waarden zijn, ze 
ontstaan vooral in het ervaren van concrete praktij-
ken en gesprekken over de vraagstukken die daarin 
spelen. Onderzoek naar waardegericht leiderschap 
zou daarom aan moeten sluiten bij dergelijke vraag-
stukken (Andersen, 2019). Om deze reden hebben we 

Waardegericht  
leiderschap: hoezo?
Wat betekent waardegericht leiderschap en hoe kunnen schoolleiders daar vorm aan geven? 
Deze vragen staan centraal in het Penta Nova- lectoraat ‘Waardegericht Leiderschap’ van lector 
dr. Inge Andersen en associate lector dr. Lisette Uiterwijk dat in september 2018 is gestart. 

Een verkennend onderzoek naar beelden van 
schoolleiders bi j  waardegericht leiderschap

PO VOPO VO
Door Henriette Hoogenkamp, Lisette Uiterwijk & Inge Andersen  

MBO

Opzet van het onderzoek

Het verkennend onderzoek bestond uit twee 
delen:

1)  Interviews met twaalf leidinggevenden. 
Het betrof vier schoolleiders en twee bestuurders 
uit het po, een schoolleider en een teamleider uit 
het vo, een leidinggevende, een faculteitsdirec-
teur en bestuurder uit het hbo en een schoolleider 
uit het mbo. De interviews richtten zich op vraag-
stukken waar leidinggevenden in hun praktijk 
mee te maken hebben en de eventuele rol die 
waarden daarin spelen. 

2)  Afname van een vragenlijst bij 64 schoollei-
ders. 
Van hen werken er 40 in het po, 21 in het vo, 2 in 
het so en 1 in het mbo  Met de vragenlijst werd 
in kaart gebracht welke beelden schoolleiders 
hebben bij waardegericht leiderschap en welke 
vragen rondom waardegericht leiderschap er 
onder hen leven. 
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diverse leidinggevenden gevraagd met 
welke vraagstukken zij in hun praktijk te 
maken hebben. Hoewel de geïnterview-
de leidinggevenden uit verschillende 
onderwijssectoren komen en verschil-
lende functies bekleden, komen de 
vraagstukken waar zij in de praktijk mee 
te maken hebben sterk overeen. De 
vraagstukken die uit de interviews naar 
voren kwamen kunnen ondergebracht 
worden in zes thema’s:

1. De balans tussen ruimte en regie
In veel onderwijsorganisaties probeert 
men eigenaarschap en zelfverantwoor-
delijkheid van leerlingen, leraren en 
teams te versterken. 

2. Verbinding in diversiteit
Hier gaat het om het verbinden van 
mensen, afdelingen of organisatielagen 
over verschillen heen.

3. Kwaliteitsbewaking 
Het bewaken van de kwaliteit van het 
onderwijs.

4. Zorg voor leraren
Dit thema wordt vooral in het po 
genoemd.

5. Botsende waarden 
Als waarden niet overeenkomen kan dit 
leiden tot botsingen.

6. Onderzoeksmatig werken
Verschillende scholen werken aan het 
gezamenlijk benutten van onderzoeks-
data voor onderwijs- en schoolontwik-
keling. Maar levert de data die verza-
meld wordt wel de juiste handvatten 
op?

Wat is de betekenis van waar-
den voor deze vraagstukken?
Waarden zijn principes en overtuigingen 
die als leidraad voor gedrag fungeren; 
het zijn duurzame opvattingen over 
wat de moeite waard is, idealen waar 
mensen naar streven en standaarden 
op basis waarvan specifieke praktijken 
worden beoordeeld als goed, juist, 
wenselijk of achtenswaardig (Andersen, 
2019). Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen eindwaarden (deze 
hebben betrekking op de waarde die je 
uiteindelijk wilt creëren, op het ‘waar-
toe’ van het onderwijs) en instrumentele 
waarden die richtinggevend zijn voor 

Henriëtte 

Hoogenkamp i s 

werkzaam geweest 

a ls theoloog en 

a ls leerkracht 

basisonderwi js .  S inds 

2008 werkt  z i j  a ls 

onderwi jsadviseur 

b i j  het  Marnix 

Onderwi jscentrum 

(onderdeel  van 

hogeschool  Marnix 
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Dr. Lisette Uiterwijk 
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Daarnaast is  z i j  senior 

onderwi jsadviseur 

b i j  het  Marnix 
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Voorbeelden van vraagstukken in  
de praktijk

 1. Balans tussen ruimte en regie
Bestuurder  hbo: “We proberen ruimte te creëren voor initiatief en 
ontmoeting. Zowel in het curriculum voor studenten als voor mede-
werkers. Dan heb je te maken met keuzes en afwegingen. Het gaat 
bijvoorbeeld om vast tegenover flexibel organiseren. Vanuit inhoud 
denken in plaats vanuit posities en regels, hoe organiseer je dat ? ”  
Schoolleider po: “Ik probeer vorm te geven aan een meer zelfsturend 
team,  gezien de ontwikkeling en implementatie van een nieuw 
onderwijsconcept. Het gaat om zelfsturing, borgen van goed onder-
wijs is niet top-down. Een gevaar is ‘ik (de leraar) mag alles’ , daar blijf 
je over in gesprek.”

2. Verbinding in diversiteit
Schoolleider vo: “Wat me bezig houdt is de vraag hoe je verschillen 
tussen mensen kunt erkennen, kwaliteiten kunt benutten en toch 
verbinding kunt houden in het grotere geheel.” 
Directeur hbo: “Er wordt nog veel gedacht vanuit bloedgroepen. De 
betrokkenheid bij de faculteit als geheel is minder groot. Ik zou die 
betrokkenheid graag willen vergroten” 

3. Kwaliteitsbewaking
Schoolleider mbo: “Hoe bij te dragen aan continuïteit in teams en 
onderwijskwaliteit nu fluctuatie/discontinuïteit toeneemt?”  
Teamleider vo (praktijkonderwijs): “We hebben nu een klas waarin 
soms tien verschillende dingen worden gedaan en op verschillende 
niveaus. Dat is voor een docent niet meer te doen. Dan bespreken we 
het in een werkgroep: Het gaat niet goed, hoe dan? Ik probeer dit in 
goede banen te leiden.”  

4. Zorg voor leraren
Schoolleider po: “Bescherming creëren t.a.v. druk vanuit grotere 
kaders, bijvoorbeeld vanuit het bestuur) – de school ontzorgen.” 
Schoolleider po: “Het bemensingsvraagstuk vraagt veel van mijn 
inzet, het vraagt ook zorg voor het welbevinden van teamleden zodat 
die niet uitvallen” 

5. Botsende waarden
Schoolleider mbo: “Organisatiewaarden zijn geformuleerd op 
hoofdlijnen, daaronder kunnen interpretaties verschillen en belem-
meringen worden ervaren. Daar uitkomen door middel van dialoog 
is soms lastig.” 
Schoolleider po: “Waarden schuren bij gesprekken met ‘lastige’ 
ouders .” 

6. Onderzoekmatig werken
Schoolleider vo: “ Welke data hebben we nodig om leiding te kunnen 
geven aan ontwikkeling? Verzamelen we wel de goede data? Ik ben 
steeds meer op zoek naar mogelijkheden om zicht te krijgen op 
de onderwijsprocessen. Toetsresultaten zeggen in mijn ogen niet 
voldoende, dan zit je aan het einde van de lijn” 
Bestuurder po: “Zijn we niet teveel gefocust geraakt op rode en 
groene bolletjes?” 
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het proces daar naartoe. Beide soorten waarden kun-
nen een belangrijke rol spelen in afwegingsprocessen 
in scholen: doen we het een of het ander? En waarom 
dan? Wat vinden we belangrijk? 

In de interviews hebben we leidinggevenden gevraagd 
op welke manier waarden een rol spelen in de door hen 
beschreven praktijkvraagstukken. De respondenten 
vonden het niet makkelijk om de link te leggen tussen 
de praktijkvraagstukken en waarden. Bij het thema  
Botsende waarden ligt de verbinding voor de hand, 
maar bij de andere thema’s vergde dit meer nadenken. 
Het bleek behulpzaam om respondenten te vragen wat 
hen in positieve of negatieve zin raakt bij een vraagstuk. 
Je wordt namelijk geraakt als iets van waarde is voor je, 
of als waarden juist in het geding zijn. 

De verbindingen die uiteindelijk gemaakt werden 
betroffen vooral verbindingen met instrumentele 
waarden als richtinggevers onderweg. Slechts enkele 
leidinggevenden koppelden de vraagstukken ook 
expliciet aan eindwaarden. Het eerste thema, de 
balans bewaren tussen ruimte en regie, werd bijvoor-
beeld verbonden aan het werken vanuit de richting-
gevende waarde vertrouwen. Ook werd aangegeven 
dat er spanning ontstaat wanneer je vanuit vertrouwen 
probeert te werken in een organisatie die juist nog is 
ingericht is vanuit ‘controle’. Structuren en systemen 
worden vaak niet meer ter discussie gesteld maar kun-
nen juist top-down denken en strakke regie, regels en 
voorschriften versterken. Bewustwording van derge-

lijke spanningen wordt belangrijk gevonden door de 
leidinggevenden.

Op een vergelijkbare manier worden kwaliteitsbe-
waking en onderzoeksmatig werken gekoppeld aan 
‘ontwikkeling’. Ook hier kunnen bestaande systemen 
en werkwijzen eerder de nadruk leggen op ‘efficiëntie’ 
en ‘controle’ en ontwikkelingsgericht werken juist in 
de weg staan. Ook kun je de vraag stellen of we in 
het kader van kwaliteitsbewaking en onderzoeksma-
tig werken wel naar de juiste data kijken. Vinden we 
belangrijk wat we standaard meten of zoeken we naar 
manieren om te meten wat we belangrijk vinden? Als 
je streeft naar brede ontwikkeling van lerenden en 
bijvoorbeeld een eindwaarde als democratie, moet 
je dan eenzijdig blijven kijken naar de resultaten op 
cognitieve vakken? 

De respondenten gaven aan dat eindwaarden en rich-
tinggevende waarden niet vanzelfsprekend onderdeel 
zijn van gesprekken in scholen en dat dat eigenlijk heel 
jammer is omdat de taal van waarden kan bijdragen 
aan verdieping van reflecties. Bewustzijn van (verschil-
len in) waarden ligt ook aan de basis van begrip en 
verbinding, en werken aan zaken waar je in gelooft 
geeft energie en commitment (Andersen, 2019). Om 
dergelijke positieve resultaten te bereiken zouden 
waarden vaker onderwerp van gesprek kunnen zijn, 
gekoppeld aan de thema’s waar mensen aan wer-
ken en de vraagstukken die zich daarbij voordoen. 
Verschillende respondenten geven aan dat er wel 
kernwaarden zijn geformuleerd voor de organisatie 
maar dat het doorvertalen naar de praktijk ingewikkel-
der is. De meeste respondenten geven echter aan dat 
zij handelingsverlegenheid ervaren als het gaat om het 
voeren en bevorderen van waardegerichte gesprek-
ken. De waan van de dag en externe normen en 
verplichtingen nemen het bovendien vaak over. 

Gedeelde waarden kunnen mensen met elkaar 
verbinden en ze kunnen als richtinggever  
fungeren bij het maken van afwegingen

Het bevorderen van 

gesprekken over 

waarden vormt de 

kern van waardege-

richt leiderschap.
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Vragen van schoolleiders over waardege-
richt leiderschap

Uit het bovenstaande komt dus naar voren dat waar-
den vaak geen expliciete rol spelen in de dagelijkse 
praktijk, hoewel de respondenten het belang er wel 
degelijk van inzien. Zij weten echter niet goed hoe zij 
waarden een plek kunnen geven in gesprekken. 
Het bevorderen van gesprekken over waarden (waar-
degerichte interacties) vormt de kern van waarde-
gericht leiderschap. Maar hoe denken schoolleiders 
eigenlijk over waardegericht leiderschap, welke voor-
stelling hebben zij daarvan en welke vragen hebben zij 
erbij? Daarover gaat het tweede deel van dit artikel.

Definiëring
Diverse schoolleiders geven aan dat zij geen duidelijk 
beeld hebben van waardegericht leiderschap en dat 
ze de term niet gebruiken of zelfs niet kennen. ‘Ik ben 
heel benieuwd hoe waardegericht leiderschap er in de 
praktijk dan uitziet. Is het heel anders dan de manier 
waarop ik nu leidinggeef?’ vraagt een van hen zich 
bijvoorbeeld af. 

“Kun je waardegericht leiderschap 
leren?”

Schoolleiders associëren waardegericht leiderschap 
veelal met het werken vanuit ofwel persoonlijke waar-
den, ofwel organisatiewaarden. Wanneer het gaat om 
persoonlijke waarden wordt vaak de link gelegd met 
authentiek zijn, dicht bij jezelf blijven, je eigen waarden 
kennen en van daaruit handelen. Bij het werken vanuit 
organisatiewaarden wordt ook wel de link gelegd met 
de visie en missie van de school: waar staan we voor, 
wat willen we bereiken met ons onderwijs? En ook: 
“Waarom doen we wat we doen?” Waarden worden 
gezien als een kompas dat richting geeft aan wat je 
doet in de school. Schoolleiders denken bij waardege-
richt leiderschap ook aan moreel leiderschap, waarbij 
het gaat om het maken van de goede keuzes passend 
bij de organisatie en/of hun eigen waarden.  
 

De persoon van de schoolleider
Waardegericht leiderschap wordt door respondenten 
duidelijk verbonden met de persoon van de schoollei-
der. Zij willen weten: ‘Kun je waardegericht leiderschap 
leren?’ En ook: ‘Wat moet je weten over jezelf, wat 
kan je in de weg staan, wat vraagt het van jezelf en je 
team, zijn er voorwaarden?’ Respondenten noemen 
ook de relatie tussen de waarden van de school en de 
waarden van de schoolleider: ‘Wat is het verband tus-
sen de mate van doorleefbaarheid van een bepaalde 
waarde door een leider op de daadwerkelijke imple-
mentatie van die waarde in de organisatie?’ Een ander 

is bijvoorbeeld benieuwd ‘of teams ervaren dat hun 
leidinggevende vanuit kernwaarden werkt en of dat 
voor hen verschil maakt.’ 

Hoe geef je vorm aan waardegericht leider-
schap in de praktijk?

Net als de geïnterviewde leiders in het eerste deel van 
het onderzoek, bleken de schoolleiders veel vragen te 
hebben over met name de proceskant van waardege-
richt leiderschap.  ‘Hoe geef je als leider handen en voe-
ten aan dit proces, niet alleen de pioniersfase, maar hoe 
houd je het gesprek hierover gaande?’ ‘Zijn er scholen 
die structureel werken met waardegericht leiderschap, 
en hoe ziet dat er dan uit?’ vragen respondenten zich 
af. Zij zijn ook benieuwd welke inzet het vraagt van 
schoolleiders: ‘Hoe kun je het stimuleren binnen de 
school? Hoe betrek je leerlingen/ouders hierbij? Hoe 
maak je je organisatie dienend aan de waarden? Hoe 
geef je het vorm in een cultuur waar cijfers en opbreng-
sten (harde opbrengsten) beoordeeld worden?’ 
Waarden raken aan allerlei aspecten van de school-
organisatie. Een respondent verwoordt dat zo: ‘Ik 
ben benieuwd naar de verbinding tussen persoonlijk, 
waardegericht leiderschap en de verkenning op welke 
waarden een sleutelrol (kunnen) spelen in mijn orga-
nisatie. Hoe kan ik bijvoorbeeld professionele ruimte 
geven? Hoe komen we tot gezamenlijke betekenis-
geving? Hoe verbinden we het met leiderschap? Hoe 
blijven we in contact met elkaar (vanuit verschillende 
waarden)? Hoe voeren we een waardevol gesprek 
hierover?’ 

Waarden kunnen 

een belang-

rijke rolspelen bij 

beslissingen en 

ontwikkelingen in 

scholen.
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Waardecreatie waardegerichte 
interacties 
genereren

Verbinden met 
contexten

Effecten van waardegericht leiderschap
Veel vragen van de respondenten gaan ook over de 
effecten van waardegericht leiderschap op diverse 
aspecten van de schoolorganisatie: ‘Welke invloed 
heeft het waardegericht leiderschap op leerlingresulta-
ten, op schoolklimaat, op de professionele ontwikke-
ling van leraren, op de binding van docenten aan de 
school? Wat is de waarde van waardegericht leider-
schap voor de maatschappij? Maakt deze vorm van 
leiderschap je een sterkere leider?’ Ook willen respon-
denten weten of de effecten gemeten kunnen worden: 
‘Is het aanwijsbaar dat waardegericht leiderschap 
inderdaad op de lange termijn duurzame oplossingen 
geeft?’

Conflict van waarden 
Respondenten geven aan dat er sprake kan zijn 
van botsende waarden: persoonlijke waarden van 
teamleden kunnen botsen met organisatiewaarden. 
Hoe moeten schoolleiders daar mee omgaan? ‘Is 
het genoeg als teamleden waarden onderschrijven 
of moeten zij ook echt vanuit de waarden werken? Is 
het nodig dat iedereen in dezelfde organisatie vanuit 
dezelfde waarden werkt of is onderschrijven van 
deze waarden voldoende?’ Daarnaast: ‘In scholen 
werken mensen met heel verschillende achtergron-
den, verschillende waarden: hoe kun je mensen van 
verschillende waarden, culturen, organisaties (etc.) 
ofwel heterogene groepen verbinden om van elkaar te 
leren?’ Niet alleen de waarden van teamleden kunnen 
afwijken van de organisatiewaarden, maar ook de 
persoonlijke waarden van de schoolleider kunnen ver-
schillen van die van de organisatie: ‘Hoe doe je dat als 
christen in leidinggevende functie binnen bijvoorbeeld  
openbare instellingen? Of als moslim in een christelijke 
instelling?’

Conclusie
Het is duidelijk dat respondenten behoefte hebben 
aan begripsverheldering: waar gaat het om als we 
spreken over waardegericht leiderschap? Daar-
naast blijkt dat respondenten graag willen weten wat 
waardegericht leiderschap betekent voor de persoon 
en de persoonlijke ontwikkeling van de schoolleider, 
hoe waardegericht leiderschap er in de praktijk uitziet 
en wat het oplevert voor de leerling, voor teamleden, 
voor de maatschappij. Ook geven ze aan dat waarden 
ook kunnen botsen, zowel bij de schoolleider zelf als 
bij anderen die bij de school betrokken zijn. Hoe ga je 
daar als schoolleider mee om? Er liggen dus tal van 
boeiende vragen voor het lectoraat Waardegericht 
Leiderschap. 
Een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek van 
het lectoraat is dat waarden een belangrijke rol kunnen 
spelen bij beslissingen en ontwikkelingen in scholen, 
wanneer zij gekoppeld worden aan actuele vraag-
stukken, aan levende thema’s. Die koppeling vindt 
plaats in reflectieve gesprekken met diverse betrok-

kenen (waardegerichte interacties) waarin waarden 
verbonden worden aan concrete gebeurtenissen en 
te maken keuzes. Dit kan bijdragen aan het verbinden 
van mensen en activiteiten. In interactie met de diverse 
betrokkenen kunnen verbindingen worden gecreëerd 
over verschillen heen. Als dat lukt dan creëer je samen 
onderwijs dat uitdrukt wat je belangrijk vindt met 
elkaar. De schoolleider speelt een belangrijke rol bij het 
bevorderen van zulke interacties. We hebben waarde-
gericht leiderschap daarom als volgt gedefinieerd: 
Het bevorderen van en participeren in waardegerichte 
interacties rondom levende thema’s in de praktijk, 
vanuit bewustzijn van eigen waarden en omgevingsbe-
wustzijn, leidend tot gezamenlijke betekenisgeving en 
verbinding in verscheidenheid. 

Het hierboven beschreven proces is weergegeven in 
onderstaande figuur:

In de komende jaren zullen de onderzoekers van het 
lectoraat zich ervoor inzetten om zoveel mogelijk van 
de genoemde vragen te beantwoorden. Daarmee kun-
nen het concept waardegericht leiderschap en boven-
staande figuur verder worden ingekleurd, en kunnen 
handvatten geboden worden om vorm te geven aan 
waardegericht leiderschap.

Aan de vooronderzoeken hebben naast de auteurs 
van dit artikel de volgende mensen meegewerkt: Ria 
de Gooijer (InHolland), Serge van de Heg (Johannes 
Fontanus College Barneveld), Heleen den Herder 
(CHE), Gerlo Teunis (PCO Noord Twente) en Kees van 
der Vloed (Driestar).

Verwijzing:

Andersen, I. (2019). Leiders van betekenis. Lectorale rede. 

Utrecht: Penta Nova
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Evaluatie Onderwijsraad  
2013-2018

Hoe heeft de Onderwijsraad in de periode 2013-2018 
gefunctioneerd? En wat kan de Onderwijsraad in zijn 
functioneren verbeteren? Deze vragen stonden cen-
traal in het evaluatieonderzoek naar het functioneren 
van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018.  Op 
basis van de kaderwet adviescolleges wordt de Onder-
wijsraad elke vier jaar geëvalueerd.
De Onderwijsraad wordt in de evaluatie een gezag-
hebbend, onafhankelijk en deskundig adviesorgaan 
genoemd. De kwaliteit van de analyses en adviezen 
wordt hoog gewaardeerd. 
De evaluatie levert ook een aantal waardevolle aanbe-
velingen op, zoals het scherper kijken naar het aantal 
adviezen en de timing ervan.
Daarnaast schetst de evaluatie een aantal interes-
sante denkrichtingen. Voorbeelden hiervan zijn meer 
zichtbaarheid van de raad in het maatschappelijk debat 
versus distantie die een gezaghebbend adviesorgaan 
kenmerkt. En focus op strategische vraagstukken ver-
sus vertaling van de adviezen naar de onderwijspraktijk 
via bijvoorbeeld een concreet handelingsperspectief. 
Met deze denkrichtingen kan de raad nader koers 
bepalen in de komende periode.

De evaluatie is in te zien via: www.onderwijsraad.nl

Samen ten dienste van de 
school

Rondom scholen is een ‘schil’ van dienstverleners 
actief die op allerlei manieren het onderwijs ondersteu-
nen. Op dit moment sluiten de vraag vanuit scholen 
en het aanbod van deze dienstverleners niet goed op 
elkaar aan. De Onderwijsraad doet een aantal aanbe-
velingen.
De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve 
dienstverleners zoals methodemakers, toetsontwikke-
laars, adviseurs, trainers en onderzoekers sluiten op dit 
moment niet goed op elkaar aan. Een goede afstem-
ming is belangrijk omdat educatieve dienstverlening 
moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onder-
wijs. Daarom vindt de Onderwijsraad dat scholen en 
aanbieders samen moeten optrekken bij het vaststellen 
van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen 
en evalueren van het aanbod.
Het is hierbij belangrijk dat alle betrokkenen een 
gelijkwaardige inbreng hebben. Hiervoor is het nodig 
dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt 

wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren 
brengen. Schoolleiders moeten zorgen dat school niet 
een plek is waar alleen leerlingen leren, maar waar ook 
leraren(teams) en andere professionals kunnen leren 
over hun vak en over goed onderwijs. In andere woor-
den: schoolleiders moeten een lerende cultuur stimule-
ren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken.

Het rapport Samen ten dienste van de school is in te 
zien en te downloaden via www.onderwijsraad.nl

Download ‘Samen ten dienste van de school’ 

PDF document | 67 pagina’s | 1,5 MB

Advies | 18-11-2019   

De rode bovenmeester

Onlangs verscheen het boek De rode 
bovenmeester van Sjoerd Karsten. Het 
boek schets een interessant beeld van 
het ontstaan van de humanistische en 
socialistische beweging en de rol van het 
onderwijs daarin.
De ‘rode bovenmeester’ Adriaan H. 
Gerhard (1858-1948) was tot in de jaren 
’30 van de vorige eeuw een begrip in de 
onderwijswereld, in de politiek en onder 
vrijdenkers. Hij was de eerste bekende 
pedagoog die een humanistische opvoe-
ding zonder kerkelijke en andere dogma’s 
bepleitte. Hij maakte naam als voorvechter van de 
verbetering van het onderwijs aan de allerarmsten en 
van de geestelijke verheffing van de arbeiders. Gerhard 
vertegenwoordigde de Nederlandse sociaaldemocratie 
zonder echt een partijmens te worden.
Dit boek biedt een goed inzicht in de roerige vooroor-
logse geschiedenis van de socialistische en huma-
nistische beweging. Middels deze publicatie krijgt 
deze eigenzinnige humanist weer de aandacht die hij 
verdient.

Sjoerd Karsten was onderzoeker bij het Kohnstamm 
Instituut en is nu emeritus hoogleraar onderwijskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties
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E en (werk)staking is het tijdelijk stoppen met 
het leveren van arbeid om een sociaal-
politiek doel te bewerkstelligen. Aldus 
Wikipedia. In het onderwijs wordt de laatste 

periode geregeld gestaakt. De bedoeling is hiermee 
een boodschap af te geven aan de landelijke politiek. 
Tussen de werknemers in het onderwijs, de leerkrach-
ten, onderwijsondersteuners en directeuren, en de poli-
tiek zit een derde partij, de besturen. Formeel zijn de 
besturen de werkgevers van al die betrokken collega’s 
in het onderwijsveld, echter in financieel opzicht zijn de 
besturen zeer sterk afhankelijk van de landelijke poli-
tiek. Voor een aantal Nederlandse scholen geldt boven-
dien dat zij bestuurd worden door een vrijwilligersbe-
stuur. Zo ook de Eerste Leidse Schoolvereniging waar 
ik voorzitter van ben. Juist vanuit onze waardering voor 
onze leerkrachten hebben zij ons de noodzaak laten 
voelen dat er structureel geïnvesteerd moet worden 
in het onderwijs. En daarom hadden wij een bewogen 
weekend nadat op 1 november het convenant werd 
getekend om 460 miljoen extra uit te trekken voor het 
funderend onderwijs. 

Op vrijdagavond 1 november verscheen een eerste 
berichtje in de groepsapp van ons bestuur: 460 miljoen 
euro extra voor onderwijs en een linkje naar de NOS-
website. Meteen volgde de vraag: ‘Gaat de staking nu 
nog wel door?’. 

Staken 
of niet
Werkstakingen in het onderwijs, scholen die een week dicht gaan: voor de onderwijsbesturen 
zijn dit lastige dilemma’s. Werk je hier aan mee of niet? Hoe verhoud je je als bestuurder tot dit 
soort acties? De auteur van dit artikel deelt haar overwegingen met de lezer. Blijvend actueel 
met nieuwe stakingen op komst.

Door Marieke van den Vlekkert – Maatje

Marieke van den Vlek-

kert – Maatje i s   senior 

bele idsadviseur Onder-

wi js  & Kwal i te i t  b i j  de 

Verenig ing voor 

Chr iste l i jk  Voortgezet 

Onderwi js  te Rotterdam 

en omgeving

De Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) is in 1920 
opgericht door ouders met als doel ‘het oprichten 
en in standhouden van één of meer scholen voor 
primair onderwijs’. Sinds 1922 heeft de E.L.S. één 
school en is het daarmee een kleine, standvastige 
speler in het Leidse onderwijsveld. 
Het bestuur van de vereniging is tevens het 
bevoegd gezag van de school. Naast haar dagelijks 
werk als senior beleidsadviseur in het voortgezet 
onderwijs is Marieke van den Vlekkert – Maatje 
voorzitter en portefeuillehouder onderwijs in het 
bestuur van de E.L.S. Het bestuur bestaat verder 
uit ouders met een uiteenlopende professionele 
achtergronden, van de advocatuur tot ICT en van 
techniek tot bouw.

MBOVOPO
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Sinds 2017 hebben wij meermaals de keuze moeten 
maken hoe wij zouden reageren op  aangekondigde 
stakingen. En dat is niet gemakkelijk voor een vrijwil-
ligersbestuur van een schoolvereniging. Wij zijn om te 
beginnen ouder van één of meerdere kinderen op deze 
school, hebben vrijwel nooit een achtergrond in het 
onderwijs en komen heel weinig in contact met andere 
bestuurders. Toch zijn wij werkgever van een team van 
circa 30 mensen en beslissen wij bij elke stakingsop-
roep opnieuw of en hoe wij het team willen steunen, en 
vervolgens of en hoe de lessen  kunnen doorgaan. 

Overwegingen
In aanloop naar 6 november hebben wij als bestuur 
wederom besloten om achter ons team te gaan staan. 
De stakingsbereidheid binnen onze school is groot. Er 
is (nog) geen klas naar huis gestuurd maar voor team, 
directie en bestuur is de urgentie duidelijk, want wij 
worden geraakt door: 

•	 Een	groeiend	lerarentekort
 -  Onze bovenformatieve inzet, bedoeld voor 

onderwijsontwikkeling en duurzame kwaliteit van 
onderwijs, gaat op aan vervangingsuren.

 -  Een onverwachte vacature aan het begin van 
het schooljaar is nog steeds niet opgevuld. Er 
zijn geen belangstellenden te vinden. 

 -  Bij kortdurende vervanging zijn er onvoldoende 
(bevoegde) leerkrachten beschikbaar.

 -  Eigen leerkrachten werken structureel extra 
om de gaten in de formatie op te vangen zodat 

er geen klassen naar huis gestuurd hoeven te 
worden. 

•	 Aantrekkelijkheid	van	het	vak
 -  De onderbetaling van leerkrachten in het primair 

onderwijs. 
 -  De hoge werkdruk, onder andere door de 

verantwoordingslast en het grote verantwoorde-
lijkheidsgevoel. 

 -  De toename van het lerarentekort door beeld-
vorming rondom het leraarschap die niet 
gekanteld wordt, waarbij werkdruk en beloning 
belangrijke ingrediënten zijn. 

•	 	Afname	van	de	ruimte	voor	eigen	onderwijs-
keuzes	binnen	de	schoolvereniging

 -  Eigen, financiële, middelen gaan, als we niet 
oppassen, naar ‘gewoon goed onderwijs’ in 
plaats van naar onze eigen onderwijskeuzes. 

 -  Het risico dat ‘gewoon goed onderwijs’ straks 
alleen nog maar beschikbaar is voor diegenen 
die dat kunnen betalen.  

Het team willen we bovendien steunen omdat zij zich 
ontzettend betrokken tonen en zich op allerlei manieren 
extra inzetten voor onze kinderen. Door een tijdlang 
extra te willen werken om een vacature op te vullen. 
Door extra te komen om ziekte van collega’s op te 
vangen. Door een arm om elkaars schouder te slaan 
als dat even nodig is. Omdat we trots zijn op de manier 
waarop het team dit doet, staan we achter hen. 
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Op maandag 28 oktober bekrachtigen we tijdens onze 
maandelijkse bestuursvergadering de definitieve beslis-
sing om door te betalen en op dinsdag 29 oktober 
delen we dit mee aan vertegenwoordigers van het 
team. De directeur van de school stelt een bericht op 
aan alle ouders om mee te delen dat de school dicht 
zal zijn op 6 november. Mede namens team en bestuur 
vraagt hij om begrip van de ouders. Als bestuur van de 
vereniging weten we dat we ons in de volgende leden-
vergadering zullen moeten verantwoorden aan onze 
leden, de ouders die op de stakingsdag thuis moeten 
blijven voor hun kinderen. Wij vinden dat we ons besluit 
goed kunnen uitleggen. 

Ineens is er geld
Tot vrijdagavond 1 november het bericht verschijnt dat 
460 miljoen extra voor het onderwijs wordt vrijgemaakt. 
We zijn verbaasd. Ineens is er geld. Maar is dit het geld 
waar we op zitten te wachten? Gaat dit het verschil 
maken voor onze school, voor onze kinderen en voor 
de kwaliteit van hun onderwijs? En hoe gaat het nu 
verder. Kunnen we op deze termijn de beslissing om 
de school te sluiten terugdraaien? Verwachten ouders 
dit, of rekenen zij inmiddels op een ‘vrije dag’? 

Gaandeweg het weekend houden we de nieuwsbe-
richten goed in de gaten. Via nieuwswebsites, maar 
ook via twitter wordt veel informatie gedeeld. We kijken 
bij de bonden en letten op wat de PO-raad ons aanbe-

veelt. We lezen wat is afgesproken tussen regering en 
vakbonden en schrikken als iemand terugrekent hoe 
weinig er van die 460 miljoen overblijft op het niveau 
van de school of de leerling. We appen met elkaar, vra-
gen onze directeur om raad, terwijl het team onderwijl 
graag wil weten of ons standpunt voor 6 november 
wijzigt. 

Reageren op  een aangekondigde 
staking is niet gemakkelijk voor 
een vrijwilligersbestuur van een 
schoolvereniging

De daadwerkelijke implicaties voor het onderwijs blijven 
zo diffuus dat we moeten besluiten om de maandag-
ochtend af te wachten voordat we als bestuur ons 
standpunt zullen herzien of bekrachtigen. Dat het 
ontbreekt aan structurele investeringen en dat wij dit 
betreuren is wel duidelijk, maar mag, kan en gaat er nu 
gestaakt worden op 6 november? Onze directeur laat 
aan team en ouders weten dat we pas maandag in de 
loop van de dag kunnen communiceren over wat dit 
betekent voor de woensdag. 

Maandagochtend 3 november is wél duidelijk dat 
de stakingsoproep weer helemaal terug op tafel ligt. 
Voor ons als bestuur volgt een laatste afstemming 
per whatsapp. Unaniem stemt het bestuur in met 
mijn voorstel om de staking nog steeds te steunen en 
aan het begin van de ochtend kan ik dit bekrachtigde 
standpunt delen met de directeur en het team. Later 
op de ochtend krijgen alle ouders een mededeling via 
het ouderportaal dat de staking op 6 november toch 
door zal gaan. Het team maakt zich op voor een sta-
kingsdag en het bestuur slaakt een zucht van verlich-
ting. En de ouders? Die zijn in veel gevallen druk met 
het regelen van speelafspraakjes voor hun kinderen 
voor de vrije woensdagochtend.  

Steun alom
Ook andere schoolbesturen in Nederland schaarden zich achter de 
stakingsdag. Zo stuurden de gezamenlijke Utrechtse schoolbesturen 
een persbericht uit met als kop: Utrechtse besturen teleurgesteld over 
onderhandelingsresultaat.
Deze besturen stellen in dit persbericht dat het onderhandelingsak-
koord geen oplossing biedt voor structurele problemen in het po en 
vo. “Het geeft onvoldoende aan dat er in het onderwijs structurele 
problemen zijn. Een eenmalige investering in het onderwijs zonder 
perspectief op langetermijnverbeteringen en -investeringen is voor de 
besturen onbegrijpelijk.”
Het bericht vervolgt: “Hoewel we als besturen uiteraard blij zijn met 
extra geld, draagt de wijze waarop dit geld geïnvesteerd wordt in 
onvoldoende mate bij aan het doel van de aangekondigde staking, 
namelijk het verminderen van het structurele probleem van de lera-
rentekorten. Tekorten die zich in onze stad zeer hard beginnen te mani-
festeren. Onze medewerkers en directieleden werken heel hard om te 
voorkomen dat dit leidt tot uitval van lessen, maar de continuïteit en 
kwaliteit van het onderwijs staan onder druk en dat merken we elke 
dag weer!”
De Utrechtse schoolbesturen gaven aan nog steeds achter de doelen 
van de staking te staan en deze te ondersteunen. Zo zouden stakende 
medewerkers niet worden geregistreerd en de besturen zouden scho-
len bezoeken om met elkaar te praten over de actie.
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Met een pré-verkiezingsjaar voor de deur is het voor 
verenigingen als de MBO Raad extra belang-
rijk om met de scholen goed te kijken naar de 
langetermijnambities van het mbo. Want het mbo 

is belangrijker dan ooit. Ons mooie beroepsonderwijs is landelijk 
en in elke regio schakelpunt tussen bedrijfsleven, overheid en 
publieke diensten. Omdat we de mbo’ers (jongeren en werken-
den) van vandaag en morgen scholen die het hart zijn van zoveel 
sectoren (techniek, zorg, horeca, groen, economie). En omdat 
het mbo ook mensen met een afstand kansen biedt om mee te 
kunnen doen, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

De afgelopen jaren hebben de scholen met de partners hard 
gewerkt om die publieke opdracht goed in te kunnen vullen. Met 
onderwijs dat kwalitatief van hoog niveau is, aansluit op wat de 
arbeidsmarkt vraagt en tegelijk die arm om de schouder is van 
kwetsbare groepen om in elk geval met beroepsonderwijs (in de 
Entree bijvoorbeeld) te starten. Met aandacht voor de wereld om 
ons heen: ook het mbo spant zich de komende jaren in om bij te 
dragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen (sdg’s) zoals in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld 
als mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

We komen van ver. En we kijken nog verder. De komende tien 
jaar moeten we vanwege diverse complexe uitdagingen (aan-
sluiting onderwijs-arbeidsmarkt, krimp, leven lang ontwikkelen) 
grote stappen zetten. Met als stip op de horizon smart en simpel 
beroepsonderwijs. Met smart bedoelen we dat het toch mogelijk 
moet zijn om de onderwijskolom slimmer in te richten. Jongeren 
moeten langer de tijd krijgen om een keuze te maken (einde aan 
de vroegselectie). Daarmee helpen we ze veel gerichter te kiezen 
voor een beroepsopleiding. Ook willen we een betere wisselwer-
king tussen havo en beroepsonderwijs realiseren: goed aanslui-
tende profielen moeten het gemakkelijker maken om te switchen 
van havo naar mbo en andersom. Belangrijk om jongeren die 
onderweg zijn het onderwijs te kunnen laten kiezen dat het aller-
beste bij hun talenten, leerstijl en eigen ontwikkeling past.  

 
 

‘Simpel’ staat voor vereenvoudiging, voor alle beroepsonderwijs 
onder één dak in de regio. De winst van deze ambitie is groot, 
op allerlei gebieden. Allereerst de jongeren zelf. Een groot maat-
schappelijk aandachtspunt is dat veel groepen jongeren na het 
basisonderwijs geen natuurlijk onderdeel meer zijn van elkaars 
leefwereld. Alle beroepsonderwijs onder één dak brengt ze bij 
elkaar en versterkt de sociale cohesie. 
Beroepsopleidingen van alle niveaus bij elkaar biedt de voordelen 
van gebruik maken van elkaars faciliteiten en structuren. Van 
in elkaars keuken kijken. Uitwisseling van docenten, kennis en 
leermethoden. 

Voor het bedrijfsleven is zo’n ‘huis van het beroepsonderwijs’ 
in de regio laagdrempelig: zaken doen wordt daarmee een stuk 
efficiënter. De mogelijkheden zijn legio. En zo’n aanpak is ook 
een antwoord op veel overheidsvraagstukken als de betaalbaar-
heid, doelmatigheid en vindbaarheid van het beroepsonderwijs. 
Voor ons als ‘onderwijsmensen’ is het daarnaast zaak om 
beroepsonderwijs onder één dak vooral herkenbaar, kleinschalig 
en laagdrempelig voor iedereen te houden. Voor jongeren en hun 
ouders, voor onze samenwerkingspartners, voor ieder ander die 
er een leven lang wil  leren. En wil werken. Want beroepsonder-
wijs is er niet alleen om kennis te halen maar ook om kennis te 
delen.

Kan alle beroepsonderwijs onder één dak realiteit worden? Ja, 
het kan. En om de goede redenen zouden we dat ook echt 
moeten willen. Daarom is het zo belangrijk dat we vooruit durven 
kijken. En helder hebben wat we de komende kabinetten aan 
ondersteuning zullen vragen.

 
Ton Heerts, 
voorzitter van de MBO Raad

Alle beroeps- 
onderwijs onder 
één dak: het kan

Column MBO
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We spreken over ‘middelbaar’ en over 
‘beroeps’ en over ‘onderwijs’. Ik ga 
deze drie kernbegrippen ter discussie 
stellen. Zeker niet omdat ik een hekel 

heb aan de sector, verre van: ik ben er mijn loopbaan 
begonnen en heb zojuist mijn rol als toezichthouder 
bij ROC Deltion beëindigd. De sector heeft mijn hart 
gestolen en dat verandert niet. Maar ik ben ook een 
fanatieke fotograaf. Ik werkte vroeger graag met 
Kodakproducten. Kodak kon zich niet voorstellen dat 
je foto’s kon maken zonder film en papier. Het bedrijf 
adverteerde begin jaren negentig met de kreet ‘Kodak-
moment’: dat unieke moment dat je met Kodak vast-
legt. Inmiddels heeft dit woord een andere betekenis 

gekregen, namelijk het moment in 2012 dat het bedrijf 
erachter kwam geen bestaansrecht meer te hebben en 
na 140 jaar roemloos ten onderging. Om een Kodak-
moment voor het mbo te voorkomen moeten we eerst 
pijnlijke werkelijkheden onder ogen zien om daarna te 
bepalen hoe we verder gaan. Dit artikel hoopt hieraan 
bij te dragen. 

Middelbaar is niet meer 
De Nederlandse bevolking is op weg om voor de helft 
uit hogeropgeleiden te bestaan. In een hightecheco-
nomie is dat nuttig. Onderwijs levert de brandstof voor 
dit proces, steeds meer mensen leren steeds langer 

Het Kodakmoment voor het mbo 
en de bestuurlijke conseque nties daarvan
Dit wordt geen leuk artikel, zeker in het begin niet. Verhalen over besturing van organisaties 
gaan vrijwel altijd uit van de aanname dat de organisatie zelf moet blijven bestaan en hooguit 
de besturing misschien moet worden aangepast. In deze bijdrage begin ik met de vraag of er 
überhaupt nog behoefte is aan middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Pas daarna kom ik 
toe aan de vraag of en hoe er dan nog wat te besturen valt. 

Door Marc Vermeulen 
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door. Moderne samenlevingen ordenen zichzelf langs 
de lijnen van diploma’s, van wat iemand kan, in plaats 
van langs de lijnen van afkomst en familiekapitaal. Dit 
fenomeen wordt aangeduid als ‘meritocratisering’. 
Recent wordt echter steeds vaker gewezen op de 
schaduwzijden hiervan (Vermeulen, 2017). Er lijkt 
sprake te zijn van een nieuwe tweedeling, door het 
SCP (2017) aangeduid als die tussen cans en cannots. 
Wat betekent deze tweedeling voor het middelbaar 
beroepsonderwijs? Ten eerste vervalt de ratio achter 
het begrip middelbaar in de betekenis van gemiddeld: 
als het grootste deel hoger opgeleid is, dan wordt 
middelbaar als vanzelf lager en dat geeft binnen de 
rangorde van de samenleving een heel andere positie, 
zoals de zure lessen over het lager beroepsonderwijs 
ons leren. Maatschappelijk aanzien is een positioneel 
en geen absoluut goed: onderwijs ordent je in een 
wachtrij en als er steeds meer mensen voor je komen 
te staan, ga je als vanzelf naar achteren. Ouders begrij-
pen dat fenomeen heel goed, al was het maar omdat 
ze zelf steeds hoger opgeleid zijn. Dat willen ze voor 
hun kinderen ook. Voor hoogopgeleide autochtone 
ouders betekent dit dat ze mbo voor hun kinderen wil-

len vermijden of op zijn best tolereren als opstapje naar 
het hoger onderwijs.

Waar beroepsonderwijs (lager, middelbaar en hoger) 
traditioneel altijd werd gezien als een goede carrière-
mogelijkheid voor kinderen uit de werkende klasse, lijkt 
dit – overigens met uitzondering voor jongeren met een 
migratieachtergrond – voor de autochtone bevolking 
niet goed meer te werken. Voor jongeren met een 
migrantenachtergrond is het middelbaar beroepson-
derwijs nog steeds de ‘talentenmachine’ waar je iets 
kunt leren waarmee je je boterham kunt verdienen en, 
mocht je dat willen, van waaruit je kunt doorstromen 
naar het hoger beroepsonderwijs. Naarmate de inte-
gratie van migranten vordert zal dit overigens op een 
kleinere populatie betrekking hebben. Als de tweede 
generatie goed opgeleid is zullen zij hun derde genera-
tie vermoedelijk niet meer naar mbo’s willen sturen.

Binnen het mbo zien we ook een verschuiving van de 
lagere naar de hogere niveaus. Steeds meer studenten 
studeren op niveau 4, en voeden daarmee de groei van 
het hbo nog eens extra.

Binnen de groep autochtone Nederlanders zien we 
dat het mbo nu eigenlijk al als een soort ongewenst 
restonderwijs fungeert: je komt er terecht bij gebrek 
aan beter en het bevestigt dat de samenleving 
kennelijk niet zo veel met je kan. Dat klinkt hard en 
dat is het ook: groeiende maatschappelijke onvrede, 
gele hesjes en afhaakgedrag komen in deze groep 
veel voor. Ze zien onderwijs als onderdeel van een 
weinig ontvankelijke sociale orde en zeker niet als 
mogelijkheid om je verder te ontplooien. Een bijkomend 
probleem is dat er inmiddels zoveel mensen in het 
hoger onderwijs zitten, dat ook die meerwaarde onder 
druk komt te staan. Ook beroepen op het hoogste 
niveau van het mbo en op het hbo lijken nu weg-
geautomatiseerd te worden. De hypotheekadviseur 
verdwijnt doordat een robot hypotheekadvies kan 
geven. Mensen in deze banen zullen zich moeten laten 
‘opscholen’ naar een hoger niveau, maar de vraag 
is of ze daar de capaciteiten wel voor hebben. Voor 
een bepaalde groep zal dat niet het geval zijn en die 
zal meeconcurreren met mbo’ers op de overblijvende 
banen op mbo-niveau.

Voorbij het beroep 
Het woord ‘beroeps’ in middelbaar beroepsonderwijs 
staat onder druk. Traditioneel kent het beroepsonder-
wijs specifieke onderdelen als de slagersvakschool, 
de schildersopleiding, de scholen voor scheepvaart 
en transport, enzovoort. Deze sectorindeling volgt 
grofweg de indeling van beroepen op de arbeidsmarkt 
en werkt door in de curricula, die zich richten op de 
kern van het beroep van slager, van schilder of van 
transporteur. Dit is tot nu toe het fundament van lan-
delijke kwalificatiedossiers op basis waarvan de school 
leerplannen moet ontwikkelen. Maar op het moment 
dat er niet meer eenduidig aangegeven kan worden 
wat de invulling van een beroep is, of een beroep voor 
een deel van de arbeidsmarkt wegvalt, dan moet je je 
afvragen of je het sturingsmechanisme voor leerplan-
nen nog wel op beroepen moet willen baseren. De 
technische beroepen bijvoorbeeld waren van oudsher 
sterk geïnstitutionaliseerd, met een beroepsvereniging 
en een branchevereniging, waarbij precies omschreven 
stond wat een elektromonteur op een bepaald niveau 
moest kennen en kunnen. Maar als de werkzaamhe-
den in de bouw veranderen en van een elektromonteur 
veelzijdiger kennis en kunde verwacht wordt, roept dat 

Het Kodakmoment voor het mbo 
en de bestuurlijke conseque nties daarvan
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de vraag op hoe deze dynamiek vertaald kan wor-
den in curricula. Zeker ook gezien de grote groepen 
zzp’ers, die ook de vaardigheden moeten hebben om 
een bedrijf draaiende te houden.

Voor de planning van voorzieningen vormt het verva-
gen van beroepen ook een probleem. Voor de bijslui-
ters van opleidingen moeten kansen bepaald worden 
op het vinden van een ‘passende’ plek op de arbeids-
markt, op een passende stage. Voor de macrodoel-
matigheid worden baankansen naar beroep meege-
wogen. Maar hoe wordt er bepaald hoeveel mensen 
er opgeleid moeten worden voor welke richting? Is 
er overproductie? Hebben we te veel mensen die 
opgeleid worden voor een creatief beroep, terwijl daar 
nauwelijks vraag naar is? Het ROA in Maastricht maakt 
ramingen gebaseerd op de Enquête Beroepsbevol-
king van het CBS. Met die ramingen, uitgesplitst naar 
beroep, kan bepaald worden hoeveel verzorgenden er 
nodig zijn, hoeveel elektriciens of schilders. Maar als 
het beroep niet meer het onderscheidende criterium 
is, worden de volumeplanningen voor de opleidingen 
ingewikkelder. Er kan dan niet meer gesteld worden 
hoeveel elektriciens er nodig zijn, maar wel dat er vraag 
is naar mensen in de bouw die over elektrotechnische 
vaardigheden beschikken, maar ook over andere 
vaardigheden. 

Ook in de praktijk buiten het onderwijs speelt dit. Zo 
vroeg uitzendbureau Randstad in hun matchingswerk 

traditioneel aan een werkgever voor wat voor beroep 
iemand gezocht werd, en dan zochten ze in hun 
databestand iemand met die beroepskwalificatie. Deze 
werkwijze laten ze nu los. Tegenwoordig vragen ze 
aan een werkgever wat voor werk de gezochte man of 
vrouw zou moeten kunnen doen, en welke competen-
ties nodig zijn, zonder daar een naam van een beroep 
aan vast te plakken. Bij de mensen die zich inschrijven 
vragen ze wat ze allemaal kunnen, zoals hun vaardig-
heden en werkervaringen, maar ook waar hun interes-
se ligt en waar ze goed in zijn. En vervolgens laten ze 
zoekrobots vacatureteksten doorlopen. Op basis van al 
die onderdelen, dus niet alleen het beroepslabel maar 
ook de competenties, ervaringen en wat de werkgever 
belangrijk vindt, ontstaat een match.  Als matchingsca-
tegorie wordt het woord ‘beroep’ niet meer gebruikt. In 
de Nederlandse wetgeving is het fenomeen beroep nu 
nog heel belangrijk, maar er zijn voldoende aanwijzin-
gen dat deze referentie al in de nabije toekomst onder 
druk komt te staan. Dit heeft ingrijpende gevolgen op 
het stelselniveau (bijvoorbeeld macrodoelmatigheid), 
op het curriculumniveau (bijvoorbeeld vaststellen van 
kwalificatiedossiers) en op organisatieniveau (de interne 
verdeling van studenten over opleidingen). 

En het gaat misschien ook wel niet meer over onder-
wijs En daarmee is dan het derde woord uit de naam 
ter discussie. In een inmiddels al wat ouder – maar 
daarmee niet achterhaald – artikel legt Jarl Bengts-
son (1991) de relatie tussen economische structuur 
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en het type arbeid dat er verricht wordt. Kort en 
goed komt het erop neer dat naarmate de economie 
zich meer richting diensten en ontwerp ontwikkelt, 
cruciale vaardigheden verschuiven van uitsluitend 
handvaardig (skills) naar meervoudige competenties 
die bijvoorbeeld ook creativiteit en ondernemerschap 
behelzen. Bengtsson schreef zijn artikel tijdens de 
derde industriële revolutie (de opkomst van compu-
ters en internet). Inmiddels zitten we volgens kenners 
alweer in de vierde industriële revolutie (internet of 
things, artificial intelligence). Ontwikkelingen staan dus 
bepaald niet stil. Werkprocessen worden complexer en 
vragen meerdere handelingen die tegelijkertijd moeten 
worden verricht. Multi-skilled is moeilijker dan single-
skilled. Werkprocessen bestaan meer uit ontwerpen, 
uit dienstverlening en verbeelding, dan uit maken. Dat 
vergt een volgende stap: er worden emoties toege-
voegd aan het werkproces. Medewerkers moeten 
kunnen communiceren, kunnen inspelen op de wens 
van de consument, verstand hebben van het product, 
kunnen plannen enzovoort. Een van de consequenties 
is dat we steeds meer een beroep doen op kenmerken 
van werknemers die zowel moeilijk observeerbaar als 
leerbaar zijn. Bergenhenengouwen en collega’s (1998) 
wijzen erop dat deze kenmerken niet alleen moeilijker 
leerbaar zijn, maar ook moeilijker veranderbaar. In de 
bekende competentie-ijsberg (Figuur 1) van Spencer 
en Spencer (1993) zitten we dan al behoorlijk onder het 
wateroppervlak.

Figuur 1 

De competentie-ijsberg (Bergenhenegouwen et al., 1998, 77).

 

De driehoek brengt de positie van vaardigheden 
(skills) en persoonlijkheidskenmerken in beeld. Aan de 
rechterkant staan de vaardigheden en kernmerken die 
belangrijk zijn op de arbeidsmarkt. De pijl gaat naar 
beneden naar de kenmerken die ‘onder het waterop-
pervlak’ zitten, dus in eerste instantie minder zichtbaar 
zijn. Onder het wateroppervlak zitten zaken als hou-
ding, waarden, morele standaarden en zelfperceptie, 
motivatie, commitment. Aan de linkerkant zien we de 
mate van beïnvloedbaarheid van die vaardigheden. En 
daar zien we dat de vaardigheden die minder zichtbaar 
zijn ook minder beïnvloedbaar zijn. Wat beïnvloedbaar 
is wordt trivialer, en wat belangrijk is wordt minder beïn-
vloedbaar. Dat vraagt een ander onderwijsmodel.
 

Beroeps‘onderwijs’ staat en valt met de gedachte dat 
je mensen een beroep kunt leren. Door naar school 
te gaan en stage te lopen ontwikkelen ze vaardighe-
den (skills). Maar zaken als creativiteit, het herkennen 
van de psychologie van de consument, meedenken 
en stiptheid, zijn ook persoonlijkheidskenmerken. De 
bijdrage van beroepsonderwijs is vooral te achterhalen 
of die vaardigheden al dan niet aanwezig zijn. Ze zijn of 
aangeboren of in de vroege jeugd ontwikkeld. Dus, als 
een zestienjarige het beroepsonderwijs binnenkomt zijn 
deze persoonlijkheidskenmerken al een heel eind ont-
wikkeld en al dan niet al in die jongere aanwezig. Per-
soonlijkheidskenmerken zijn in het onderwijs niet aan 
te leren. Er kan hooguit sprake zijn van beïnvloeding 
zodat die kenmerken duidelijker naar voren komen of 
versterkt worden. Dat betekent voor beroepsopleidin-
gen dat er minder sprake is van studenten nieuwe din-
gen te leren, maar meer van het zichtbaar maken van 
de aanwezige talenten om deze eventueel te verfijnen. 

Daarmee draagt het onderwijs bij aan de verdere ont-
wikkeling van die talenten en wordt duidelijk welke ken-
merken de student wel of niet heeft. Dit is lastig voor 
het beroepsonderwijs omdat het traditioneel gericht is 
op het aanleren van nieuwe dingen, uitgaande van het 
maakbaarheidsideaal. Assessment en selectie wor-
den als een noodzakelijk kwaad gezien. Het is opval-
lend dat we bij het benoemen van de kernfunctie van 
onderwijs praten over kwalificeren, socialiseren en sub-
jectificeren. Nog niet zo lang geleden stond in dat rijtje 
‘selectie’ waar nu ‘subjectificatie’ staat. De vraag is of 
datgene wat meer essentieel wordt voor de beroepsui-
toefening (nog) wel geleerd kan worden in het tijdven-
ster van het mbo. Zou er niet veel meer sprake moeten 
zijn van een beroepsassesmentcentrum in plaats van 
een opleidingscentrum? Dat vergt ingrijpende aanpas-
singen van de dynamiek van beroepsonderwijs. In 
recenter werk bevestigt Bengtsson (2013) zijn eerdere 
analyse en wijst hij op de moeizame afstemming tus-
sen deze ontwikkelingen en bijvoorbeeld de leven-lang-
lerenagenda. Het recente werk van Frey (2019) toont 
hoe bij de grote revoluties in de economie de instituti-
onele structuren bezweken. Als we aan de vooravond 
staan (of al zitten in) van de vierde industriële revolutie 
dan zou de conclusie kunnen zijn dat het middelbaar 
beroepsonderwijs een artefact is van twee revoluties 
geleden; een institutie die er nog niet in geslaagd is om 
bij de tijd te komen. In die assessmentrol zal van een 
mbo gevraagd worden objectief en eerlijk zichtbaar te 
maken wie over de gewenste kenmerken beschikt en 
wie niet. Dat is op zich al een hele klus. Rechtvaardig-
heid en betrouwbaarheid zijn uiterst belangrijk om deze 
beoordeling te legitimeren. Daarnaast is de vraag wat 
de verantwoordelijkheid is ten opzichte van degenen 

Het middelbaar beroepsonderwijs is een  
artefact van twee revoluties geleden
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die niet over de gewenste kenmerken beschikken. 
Worden zij bijvoorbeeld geholpen om activiteiten te 
ontplooien (bijvoorbeeld een bedrijfje op te zetten) die 
wel aansluiten? Of worden bedrijven gestimuleerd hun 
eisen aan te passen en hun werk anders in te rich-
ten (jobcarving). Voor deze groepen verschuift de rol 
van een roc van onderwijzen naar ondernemen; een 
belangrijke sociale innovatie.

Over sturing en oversturing 
Het vierde aspect is van een andere orde en heeft te 
maken met het toenemende populisme in onze samen-
leving. Publieke instellingen in het algemeen, en dus 
ook roc’s liggen momenteel onder het vergrootglas. 
Zodra er ook maar iets gebeurt, heeft iedereen er met-
een een mening over en wordt de kwestie uitvergroot 
op sociale media. Ook doordat leerlingen hun mobiele 
telefoon gebruiken om een incident op te nemen en 
openbaar te maken. Daarmee is het onderwijs, en 
de publieke dienstverlening in het algemeen, in een 
glazen huis terechtgekomen. Waar in het verleden 
directbetrokkenen inspraak hadden, vindt tegenwoor-
dig iedereen iets over wat er in het roc gebeurt. De 
publieke opinie richt zich op incidenten en dat maakt 
dat ook de politiek daarop inzoomt. Dat gebeurt in een 
politiek klimaat dat versnipperd raakt: er zijn meer par-
tijen, kleinere fracties en sneller wisselende samenstel-
lingen van de volksvertegenwoordiging. De drukte van 
partijen ontstaat vooral op de flanken: zowel rechts als 
links zien we opkomende nieuwe bewegingen die met 
veel nadruk, snel en kort op de bal hun standpunten 
geven. Dat komt de genuanceerde afweging niet ten 
goede, om het maar zacht uit te drukken. De Vlaamse 
socioloog Elchardus (2002) muntte dit alweer even 
geleden met het begrip ‘dramademocratie’. 

Deze dramatisering vindt zijn voedingsbodem in een 
bevolking die deels aan het afhaken is. Het zijn de 
mensen die het in het onderwijs niet (voldoende) red-
den, aangewezen zijn op flexibele banen, geen eigen 
huis meer kunnen kopen en op wier schouders de 
mantelzorg relatief zwaar drukt. De cannots van het 
SCP voelen als eersten de consequenties van de her-
zieningen in de verzorgingsstaat. Omdat zij zelf en hun 
kinderen ook niet meer vooruitkomen door onderwijs, 
verliezen ze perspectief. De socioloog Dahrendorf 
wees op de rol die de schuldvraag hierbij speelt: het 
onderwijssysteem beweert bijvoorbeeld iedereen kan-
sen te bieden. Als die niet verzilverd worden, moet dat 
wel aan individueel falen liggen. Waar er in het verleden 
een externe attributie mogelijk was – ik kom uit een 
arbeidersnest, ben een meisje, dus had ik geen kansen 

– kan dat nu niet meer. Dat levert veel chagrijn op dat 
zich vertaalt in politiek extremere keuzes.  David van 
Reybrouck (2011) pleit ervoor om met Henk en Ingrid 
te gaan praten in plaats van over Henk en Ingrid als 
strategie om verder polariseren te voorkomen. 

De structuur van het drama dat opgevoerd wordt, is 
er inmiddels niet helderder op geworden. De betrok-
kenheid van allerhande partijen resulteert in rapporten, 
schetsen, scenario’s enzovoort. Dat maakt het lastig 
om de grote centrale lijn te blijven zien. En mede 
doordat ook mensen zonder verstand van zaken hun 
mening verkondigen over wat goed onderwijs is en wat 
adequaat is, komen redelijke en rationele argumenta-
ties onder druk te staan. De discussie over feiten, alter-
natieve feiten en fake news gaat niet voorbij aan het 
onderwijs. Professionals worden in het nauw gedreven 
en scholen in het defensief geduwd, met als risico dat 
de feitenbasis onder de besturing ondermijnd wordt. 

Het onderwijs, en de publieke dienstverlening 
in het algemeen, is in een glazen huis  
terechtgekomen
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Hoe nu verder 
Samenvattend zijn er vier lastige kwesties voor het 
mbo. Allereerst de kloof die ontstaat tussen het grote 
aantal hoogopgeleiden en zij die in deze opwaartse 
trend niet mee kunnen gaan. Het middelbaar onderwijs 
lijkt daardoor af te zakken naar een lager (waarderings)
niveau. De tweede kwestie is het verdwijnen van spe-
cifieke beroepen en de vraag naar meer flexibiliteit en 
multi-kwalificatie. Deze kwestie is gerelateerd aan het 
derde aspect: dat de arbeidsmarkt steeds meer vraagt 
om vaardigheden die moeilijk aan te leren zijn omdat ze 
direct raken aan persoonlijkheidskenmerken. Dit vraagt 
een insteek van het onderwijs die persoonlijkheidsken-
merken herkent, versterkt en ondersteunt. De laatste 
kwestie betreft de trend in de huidige samenleving 
om scholen als publiek eigendom te zien waarover 
iedereen een mening mag hebben; hoe een roc dient 
te werken en hoe deze bestuurd dient te worden. De 
school staat voortdurend in de etalage. 

Aan het slot van mijn bijdrage wil ik een aantal richtin-
gen schetsen waarin we oplossingen kunnen zoeken 
om de besturing van roc’s in dat ingewikkelde speel-
veld mogelijk(er) te maken: 

Vereenvoudigen, vereenvoudigen, vereenvoudigen 
Het stelsel van mbo is erg doorgeschoten in complexi-
teit: het grote aantal kwalificaties en opleidingen, de 
hoeveelheid aan partijen die er druk mee zijn, de 
breedte-eis van roc’s en mengingen van doelgroepen 
met zeer verschillende behoeften. Het maakt het alle-
maal wel erg ingewikkeld. Ik pleit niet op voorhand voor 
schaalverkleining, maar wel voor kleinere en eenvou-
digere arrangementen: wat mij betreft geen warenhuis 
maar een bedrijvenverzamelgebouw.

Versterken van de regionale samenwerking met 
direct betrokken stakeholders 
De ‘r’ van roc heruitvinden: regionale afstemming 
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moet gemakkelijker worden en dan met name op de 
invulling van de inhoud van de opleidingen. Een lastig 
punt daarbij is dat de overheid eigenlijk een voor roc’s 
ongeschikte besturingsstructuur kent. In het huis van 
Thorbecke kennen we het land, de provincie en de 
gemeente. Regio’s zijn zwak ontwikkeld en regionale 
samenwerking over grenzen heen is ingewikkeld. Roc’s 
werken regionaal op een schaal die niet gematcht 
wordt in het openbaar bestuur. Die afstemming moet 
opnieuw uitgevonden worden. Het kan niet anders 
dan dat beroepsonderwijs onder publieke sturing staat 
(belastinggeld, civiel effect, enzovoort). We maken of 
politieke regionale besturen die passen bij de schaal 
van het roc (naar analogie van de local educational 
authorities, politiek gekozen bestuurders voor een 
instelling), of we schalen de roc’s op of terug naar een 
niveau dat voor het openbaar bestuur herkenbaar is. In 
Amsterdam is dat de stad en in Drenthe de provincie.

Gezagspositie van professionals van controle naar 
vertrouwen brengen 
Het is een vaak genoemd thema, professionals staan 
in het hart van de oplossing. Zij moeten stevig gepo-
sitioneerd en gekwalificeerd zijn om hun ingewikkelde 
werk te doen. Er kan dan sprake zijn van verantwoord 
vakmanschap. ‘Verantwoord’ in twee betekenissen: 
vakmanschap dat van goede kwaliteit is (dus geen 

onverantwoord geklungel, maar deugdelijk en deugd-
zaam), en als onderdeel van de publieke verantwoor-
ding: maak zichtbaar wat je doet, waar je voor staat en 
stel je open voor opmerkingen vanuit de omgeving.

Beheerssystemen uitlijnen en prikkels afstemmen 
en normatiever maken 
Beheerssystemen (bekostiging, toezicht, doelmatig-
heid): uitlijnen en prikkels afstemmen en normatie-
ver maken. Het roc-systeem is veel te ingewikkeld 
gemaakt. Het is wenselijk om minstens de helft van 
de regels en bijbehorende instituties te schrappen; het 
zal als een opluchting voelen. De voordelen zijn dat er 
veel minder energie gaat zitten in het beheer van al die 
regelsystemen. Daarnaast ontstaat er een veel beter 
overzicht van zaken die van belang zijn als er iets moet 
veranderen. Dat komt de responsiviteit en flexibiliteit 
ten goede. Tot slot neemt de kans van het optreden 
van tegen elkaar inwerkende regelsystemen en bijbe-
horende prikkels af.

Stel waarde centraal 
Bij TIAS zijn we erg geïnspireerd door het werk van de 
Amerikaanse politicoloog Mark Moore over publieke 
waardecreatie. Het centraal stellen van die waarde en 
deze bij de tijd brengen is cruciaal. De uitvoeringsprak-
tijken en de toezichtsmechanismen overwoekeren nu 
een moderne waardeinvulling. De opgave in moderne 
arbeidsmarkten is te groot om daar moeilijk over te 
doen.

Dat lijstje is incompleet, onderling samenhangend 
maar zonder er meteen een volgorde in te zien, laat 
staan een plan van aanpak. Als het mbo ons aan het 
hart gaat, moeten we met elkaar deze ongemakkelijke 
kwesties op tafel leggen en doordenken, zonder dat 
we ons opsluiten in vaststaande structuren en heilige 
huisjes. Roc’s spelen een belangrijke rol in het integre-
ren en verbinden van groepen in de samenleving die 
maar in beperkte mate over sociale en/of intellectu-
ele hulpbronnen beschikken. Dat vergt de moed om 
ongemakkelijkheden aan te pakken en laat dat nou net 
een van die charmante kenmerken van de sector zijn: 
niet lullen maar poetsen. Ik stroop er graag de mouwen 
voor op.

Dit artikel verscheen eerder in De Nieuwe Meso.

Referenties 

Bengtsson, J. (1991). Human Resource Development. Education, training and labour 

market development. In: Futures, December, 1085-1106. • Bengtsson, J. † (2013). 

National strategies for implementing lifelong learning (LLL): The gap between policy and 

reality: An international perspective. In: International Review of Education, 59(3), The Future 

of Lifelong Learning, 343-352. • Bergenhenegouwen, G., Mooijman, E., & Tillema, H. 

(1998). Strategisch opleiden en leren in organisaties Groningen: Noordhoff. • Dahrendorf, 

R. (2013). The Rise and Fall of Meritocracy http://www.project-syndicate.org/ commen-

tary/the-rise-and-fall-of meritocracy. download 2015-1-17. • Elchardus, M. (2002). De 

dramademocratie Amsterdam: Terra-Lannoo. • Frey, C.B. (2019). The Technology Trap: 

Capital, Labor and Power in the Age of Automation Princeton: Princeton University Press. 

• Hooge, E.H. (2017). Sturingsdynamiek in onderwijs op stelselniveau: Lenige netwerkstu-

ring door de overheid Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University.  

https:// www.tias.edu/dossiers/detail/onderzoek-zichtop-sturingsdynamiek • Vermeulen, 

M. (2017). Herwaardering van beroepsonderwijs in de 21ste eeuwse verzorgingsstaat, 

in: K. Hoogeveen, IJ. Jepman & F. Studulski (Red.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten 

Utrecht: Sardes. • Sociaal Cultureel Planbureau (2017). De Sociale staat van Nederland 

Den Haag: SCP https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/publicaties_2017/De_soci-

ale_staat_van_Nederland_2017 • Reybrouck, D. van (2011). Pleidooi voor populisme. 

Amsterdam: De Bezige Bij. • Waslander, S. (2017). Sturingsdynamiek in het middelbaar 

beroepsonderwijs Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University.

Mensen zonder verstand van zaken  
verkondigen hun mening over wat goed  
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Stijgend vertrek van leraren uit 
de vier grote steden 

In de vier grote steden neemt het aantal leraren primair 
onderwijs dat vertrekt naar een andere regio aanzienlijk 
toe. Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe 
leraren voor terug.
Dat blijkt voor het eerst uit cijfers die CentERdata voor het 
Arbeidsmarktplatform PO heeft geanalyseerd. Gekeken 
is of leraren mobieler zijn wanneer de vraag naar leraren 
toeneemt.
Over het algemeen zijn leraren tegenwoordig mobieler. In 
2013 verandert 3,9 procent van het totaal aantal leraren 
in het primair onderwijs van locatie binnen het eigen 
schoolbestuur. In 2017 doet 4,7 procent van de leraren 
dat. Wat meer opvalt, is de stijging van het aantal leraren 
in Nederland dat overstapt naar een ander schoolbestuur: 
van 1.163 leraren in 2013 naar 5.414 leraren in 2017. Ton 
Groot Zwaaftink voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Het 
lerarentekort biedt ook extra baankansen als je ervarin-
gen wilt opdoen op een andere school met mogelijk een 
andere visie, aanpak en leerlingensamenstelling.’ 

Mobiele leraren
Mobiele leraren zijn vaak jong en mannen zijn mobie-
ler dan vrouwen. Leraren met een salaris in de laagste 
periodieken, dat zijn vaak de beginnende leraren, zijn 
ook mobieler dan hun collega’s. Salaris lijkt echter geen 
doorslaggevende reden te zijn: het salaris stijgt over het 
algemeen niet veel als je binnen een schoolbestuur veran-
dert van locatie of naar een ander schoolbestuur gaat.
Het Arbeidsmarktplatform PO ziet de geschetste tendens 
als zorgwekkend. Juist in de grote steden, waar al een 
groot gebrek is aan leraren, groeit het tekort nog verder. 
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de factsheet 
Mobiliteit van leraren in het primair onderwijs nader beke-
ken. Deze is in te zien via www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Technologiekompas voor het 
onderwijs

Wat is de komende jaren de belangrijkste technologie, 
gelet op de ambities en doelen van het onderwijs? En 
wat betekent dat voor leerlingen, leraren en schoolbe-
sturen? Over een aantal jaren, maar ook nu al? Dat, én 
meer, leest u in het Technologiekompas.
Hoe gaat u als schoolbestuurder, schoolleider of ict-ver-
antwoordelijke om met technologische ontwikkelingen 
als kunstmatige intelligentie? Het Technologiekompas 
van Kennisnet brengt de belangrijkste trends en ontwik-
kelingen in beeld en biedt handvatten en adviezen om 
deze ontwikkelingen in te zetten in het onderwijs. 

Het Technologiekompas bevat een algemene trend-
analyse die specifiek toegepast wordt op het onder-
wijs, door middel van toekomstschetsen en concrete 
adviezen. Kennisnet schrijft het Technologiekompas 
om schoolbesturen te helpen onderzoeken hoe tech-
nologie kan bijdragen aan de ambities van het onder-
wijs. 
Het Technologiekompas geeft bestuurders handvatten 
om uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten. 
We schetsen een toekomst waarin leraar en technolo-
gie samen de leerling die vaardigheden bijbrengen die 
nodig zijn voor een zinvol en succesvol leven. 
Naast het tweejaarlijkse Technologiekompas, publiceert 
Kennisnet periodiek verkenningen en beschrijving van 
specifieke nieuwe technologie, bijvoorbeeld: 
•	 	Publicatie:	‘Verkenning	naar	blockchain	in	het	

onderwijs’
•	 Podcast:	‘Internet	of	Things’
 
Ga voor al deze informatie naar www.kennisnet.nl

Nederlandse 15-jarigen lezen 
minder goed 

In alle voorgaande PISA-metingen zaten Nederlandse 
leerlingen voor leesvaardigheid nog boven dit OESO-
gemiddelde. In 2018 is er echter geen verschil meer.

In Nederland is bijna een kwart van de leerlingen 
onvoldoende geletterd in lezen. Dit is niet hetzelfde als 
laaggeletterd, maar betekent dat een leerling onvol-
doende is toegerust om als zelfstandige en mondige 
burger deel te nemen aan de huidige samenleving. 
Nederlandse leerlingen blijken meer moeite te hebben 
met het evalueren van en reflecteren op teksten dan 
leerlingen uit OESO-landen. Nederland scoort echter 
hoger dan het OESO-gemiddelde op het onderdeel 
informatie zoeken. Tussen Nederland en de OESO is 
er geen verschil in de gemiddelde vaardigheid in het 
onderdeel het begrijpen van teksten.
Leesplezier
Het leesplezier van Nederlandse leerlingen is lager 
dan in alle andere landen en is in de afgelopen negen 
jaar afgenomen. Ongeveer 60% van de Nederlandse 
leerlingen leest alleen als het moet of om informatie op 
te zoeken. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen 
tijdverspilling.	Voor	slechts	een	vijfde	van	de	leerlingen	
is lezen een van de favoriete hobby’s. Meisjes zijn niet 
alleen betere lezers, maar vinden lezen ook leuker dan 
jongens.

Het PISA- rapport handelt ook over andere schoolvakken en is in te 

zien via www.pisa2018.nl.

Publicaties
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D e casus is als volgt: drie studenten volg-
den aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) de vierjarige Bacheloropleiding 
Medische Hulpverlening (BMH). Deze 

opleiding werd sinds het jaar 2010-2011 aangeboden 
en leidt op tot het beroep Medische Hulpverlener (MH-
er).  

De BMH-opleiding omvat verplichte praktijkstages. 
Tijdens de studiejaren 2010/2011 en 2011/2012 bleek 
echter dat de medische sector onvoldoende stage-
plaatsen aanbood voor BMH-studenten. 

Vanaf juni 2012 heeft de HAN daarom aan aanko-
mende studenten een brief gestuurd met daarin de 
waarschuwing dat het aantal beschikbare stageplaat-
sen een ‘onzekere factor’ was. In juni 2014 heeft de 
HAN aan de derdejaars studenten een e-mailbericht 
gestuurd met daarin opgesomd de mogelijkheden als 
er geen stageplekken zouden zijn, namelijk uitschrij-
ving, alternatief onderwijs volgen of (tijdelijk) een andere 
opleiding volgen. In maart 2015 is aan de studen-
ten een brief gestuurd met daarin een prognose ten 
aanzien van de te verwachten wachttijden voor een 
stageplaats. 

Zorgplicht in het licht 
van stageplaatsen
In dit artikel bespreek ik uitspraken van de rechtbank Gelderland van 4 juli 2018, waarin het 
gaat om de vraag hoever de zorgplicht van een onderwijsinstelling reikt in geval van een tekort 
aan stageplaatsen. Hoewel deze casus handelt over het hoger onderwijs, geldt ook voor de 
overige onderwijssectoren dat een grote mate van zorgvuldigheid geldt richting studenten/
leerlingen.

Door Saskia Odijk

Saskia Odijk i s  advo-

caat en aansprakel i jk-

heidsrechtspecia l is t  b i j 

Nys ingh advocaten en 

notar issen

MBO

Leraren in opleiding in het primair- en 

voortgezet onderwijs verdienen een 

goede stageplaats.
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Eisen tot schadevergoeding
Eiser 1 is in september 2010 begonnen met de oplei-
ding en heeft de studie zonder vertraging voltooid. 
Nadien heeft zij een verkort traject van de opleiding 
HBO-V gevolgd. Eiser 2 is in september 2011 begon-
nen. Hij heeft alle vakken gehaald totdat hij een stage 
moest doorlopen, maar geen stageplek kon vinden. 
Eiser 2 is daarom op advies van de HAN overgestapt 
naar de opleiding HBO-V, waarmee hij in september 
2014 is gestart. Eiser 3 is in september 2012 begon-
nen met de opleiding en heeft zijn propedeuse in 
augustus 2014 gehaald. 

De studenten vorderen een verklaring voor recht dat 
de HAN onzorgvuldig jegens hen heeft gehandeld. Zij 
verlangen een (voorschot op) schadevergoeding van 
respectievelijk circa € 50.000,- en € 60.000,-. 

Zij stellen dat de HAN niet heeft voldaan aan haar ver-
plichting de door haar aangeboden BMH-opleiding zo 
in te richten dat deze nominaal, dat wil zeggen binnen 
vier jaar, is af te ronden. De HAN heeft immers stages 
als verplicht onderdeel opgenomen, terwijl er aan sta-
geplekken een groot tekort is, waardoor de studenten 
de studie niet zonder vertraging konden voltooien. Het 
beroep van MH-er was (nog) niet ‘juridisch ingebed’ 
in de Wet BIG. Omdat dit vanuit het werkveld als pro-
bleem werd gezien, was het tekort aan stageplaatsen 
voorzienbaar. Voor zover het tekort aan stageplaatsen 
een onverwachte en onvoorziene omstandigheid was, 
had de HAN de opleiding anders moeten inrichten, 
zodat deze alsnog nominaal studeerbaar was. Dit 
onzorgvuldig handelen van de HAN, alsmede het niet 
tijdig waarschuwen voor de te verwachten studievertra-
ging levert, zo stellen de studenten, een toerekenbare 
tekortkoming op van de HAN, althans een onrechtma-
tige daad. 

Overwegingen rechtbank
De rechtbank overweegt dat op de HAN een zorgplicht 
jegens de studenten rustte en dat het handelen van 
een onderwijsinstelling moet worden beoordeeld naar 
de norm van hetgeen van een redelijk handelende en 
redelijk bekwame onderwijsinstelling mag worden ver-
wacht. Van een redelijk handelende en redelijk bekwa-
me onderwijsinstelling mag worden verwacht dat haar 
opleidingen zo worden ingericht dat deze afgerond 
kunnen worden in de aangekondigde nominale duur. 
Het is voorzienbaar dat indien studenten als gevolg 
van de inrichting van de studie vertraging oplopen, dit 
schade kan opleveren. Van een redelijk handelende 
onderwijsinstelling mag verwacht worden dat zij zich 
voldoende inspant om dit te voorkomen. 

Tijdens de eerste twee jaar van de nieuwe opleiding 
is gebleken dat de medische sector onvoldoende 
stageplaatsen aanbood, zodat het voor een deel van 
de studenten niet mogelijk was de opleiding in vier jaar 
af te ronden. Dit betekent volgens de rechtbank echter 

niet meteen dat de HAN niet aan haar zorgplicht heeft 
voldaan. Van de HAN mag wèl worden verwacht dat 
zij zich maximaal inspant om te voorkomen dat een 
tekort aan stageplaatsen en daarmee studievertraging 
ontstaat. Gezien de verplichting de studie zo in te 
richten dat deze in de nominale duur is af te ronden en 
de omstandigheid dat stage een wezenlijk onderdeel 
van het verplichte curriculum uitmaakt, ligt de lat op 
dat punt hoog. Van de HAN mag worden verwacht dat 
zij zich ervan vergewist dat met een grote mate van 
waarschijnlijkheid te verwachten is dat voldoende sta-
geplekken beschikbaar zullen zijn, zo nodig het aantal 
toe te laten studenten aanpast en toekomstige stu-
denten voldoende inlicht over eventuele stageplaats-
onzekerheden en de mogelijke gevolgen daarvan en 
dat, als een tekort aan stageplekken dreigt te ontstaan, 
zij zich inspant om meer stageplaatsen te realiseren, 
alternatieven aan te bieden en/of het studieprogramma 
aan te passen. 

Conclusies
De rechtbank concludeert dat de oorzaken van het 
tekort aan stageplekken (ontbreken van BIG-inbedding, 
onbekendheid met de nieuwe opleiding en een ongun-
stige financiering) voorzienbaar waren. De rechtbank 
meent daarom dat de HAN het risico op het tekort aan 
stageplaatsen had moeten onderkennen. De conclusie 
is dat de HAN niet heeft voldaan aan haar verplich-
ting om zich er op voorhand van te vergewissen dat 
te verwachten was dat er voldoende stageplekken 
zouden zijn. Nu het voorzienbare risico op een tekort 
aan stageplaatsen zich heeft verwezenlijkt, betekent 
dit dat de HAN in beginsel is tekortgeschoten in de 
zorgplicht jegens haar studenten, zodat zij in begin-
sel van de bij hen door het tekort aan stageplaatsen 
ontstane schade aansprakelijk is. Dat is alleen anders 
indien de HAN bewijst dat zij haar (potentiele) studen-
ten tijdig geïnformeerd heeft omtrent de risico’s op het 
niet vinden van genoeg stageplekken, en studievertra-
ging als mogelijk gevolg daarvan. Indien de HAN haar 
studenten duidelijk op deze risico’s heeft gewezen, dan  
kan haar niet worden tegengeworpen dat deze zich 
verwezenlijkt hebben.

Uitspraak
Ten aanzien van eiser 2 (gestart in september 2011) 
geldt dat zij onvoldoende gewaarschuwd is. Immers, 
aan de studenten van eerdere lichtingen dan die van 
2012 is voordat zij met hun studie startten, geen 
duidelijke informatie of waarschuwing gegeven over het 
risico op een gebrek aan stageplaatsen. Dit betekent 
dat de HAN jegens eiser 2 aansprakelijk is voor het 
door het gebrek aan stageplaatsen ontstane schade. 
Eiser zal n de gelegenheid worden gesteld om zijn 
schade te onderbouwen. 

Ten aanzien van eiser 3 geldt dat hij pas in 2012 met 
de opleiding is begonnen. Op dat moment had het 
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tekort aan stageplekken zich al daadwerkelijk gemani-
festeerd en vereiste de zorgplicht van de HAN des te 
meer dat zij haar potentiele nieuwe studenten daarover 
goed informeerde. De rechtbank stelt de HAN daarom 
in de gelegenheid te bewijzen dat zij eiser 3, voordat 
hij tot de studie werd toegelaten, heeft geïnformeerd 
over het risico op studievertraging door gebrek aan 
stageplaatsen. 

Het tekort aan stageplekken en  
het bijkomende risico was  
voorzienbaar

Ten aanzien van eiser 1, die in 2010 is begonnen, geldt 
dat zij wel stageplekken heeft gevonden en dat zij haar 
studie zonder vertraging heeft doorlopen. Het risico op 
het niet kunnen lopen van stage en studievertraging 
heeft zich in haar geval dus niet verwezenlijkt en er is 
daardoor geen schade geleden. Eiser 1 stelt weliswaar 
dat zij door toedoen van de HAN nog een opleiding tot 
verpleegkundige heeft “moeten” volgen, maar zij heeft 
niet onderbouwd waarom dat noodzakelijk was én dat 
die noodzaak een gevolg was van het onzorgvuldig 
handelen van de HAN. De vordering wordt daarom 
afgewezen. 

 

Na bewijslevering oordeelt de rechtbank dat de HAN 
voldoende heeft voldaan aan haar verplichting de 
studenten van het studiejaar van eiser 3 te informeren. 
Zij heeft de aankomende studenten, waaronder eiser 
3, voor aanvang van hun studie in voldoende mate op 
de hoogte gebracht van het risico op het bestaan van 
onvoldoende stageplekken en van de mogelijke gevol-
gen daarvan. Dat betekent dat de HAN ook jegens 
eiser 3 niet aansprakelijk is.

Resteert alleen nog de vraag naar de hoogte van de 
schade van eiser 2. Daarover wordt nog tussen partijen 
voortgeprocedeerd. 

Betreffende uitspraken zijn te vinden onder: 
ECLI:NL:RBGEL:2018:2950 en 
ECLI:NL:RBGEL:2019:2975.





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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