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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 
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De schoolleider aan zet

In geen enkele sector is het menselijk kapitaal zo bepa-
lend voor goed functioneren als in het onderwijs. In vrijwel
geen enkele sector echter is de afgelopen twintig jaar zo
weinig aandacht geweest voor de ‘productiefactor mens’.

In geen enkele sector staat scholing meer centraal dan in
het onderwijs. In vrijwel geen enkele sector echter wordt
zo weinig gedaan aan scholing, aan ‘een leven lang leren’,
als in het onderwijs.

In geen enkele sector besteden medewerkers zoveel tijd
aan beoordelen als in het onderwijs. In vrijwel geen enkele
sector echter wordt zo weinig gedaan aan het beoordelen
van medewerkers als in het onderwijs.

De onderwijssector zit vol paradoxen en merkwaardige
mechanismen. Ze worden door de mensen die al wat lan-
ger meedraaien – en dat zijn er nogal wat – gemakkelijk
over het hoofd gezien, omdat ze behoren tot de dingen
die ‘nu eenmaal zo gaan’. Tegelijkertijd zijn veel van de
problemen in de sector ertoe te herleiden. Het ontbreken
van personeelsbeleid, van opleidingsbeleid, van structurele
communicatie tussen schoolleiding en docenten en van
docenten onderling, zijn factoren die de aantrekkelijkheid
en de dynamiek van het onderwijs hebben uitgehold. 
Met alle gevolgen van dien.

Wat te doen om de school om te vormen tot een aantrekke-
lijke werkplek, tot een bron van inspiratie en energie voor
zowel leerlingen als docenten en schoolmanagers? De com-
missie Arbeidsvoorwaarden voortgezet onderwijs van
VOS/ABB ziet het als een van haar belangrijke taken om na
te denken over antwoorden op deze vraag, om het gesprek
en de discussie binnen het onderwijs te stimuleren.
Na de zomer kwam de commissie twee dagen bijeen om
van gedachten te wisselen over trends in het onderwijs en
om die te vertalen naar aangrijpingspunten voor verande-
ring. Doel van de bijeenkomst was niet zozeer een geza-
menlijk standpunt, maar een gezamenlijke toekomst-
verkenning.

Wat zijn die trends? In de commissie werd een aantal
genoemd. Een belangrijke ontwikkeling is differentiatie in
de werkwijze van de docent. ‘De les’ is niet langer het
begrip waarmee de taak van de docent afdoende wordt
omschreven. Nieuwe onderwijsvormen – het studiehuis,
het vmbo – zorgen ervoor dat ‘de docent’ verdwijnt. Het
beroep omvat meerdere functies en vaardigheden. Er
moet daarom meer worden gekeken naar individuele com-
petenties.
Een tweede trend is een grotere pluriformiteit in de 
onderwijsvraag. Die ontwikkeling vraagt om versterking
van communicatieve, didactische en sociale vaardigheden
van docenten. En als laatste belangrijke trend valt te noemen
de grotere autonomie van scholen. De overheid zal meer
op output gaan sturen en zich minder gaan bemoeien met
het onderwijsproces zelf. Dat betekent dat individuele
scholen een grotere maatschappelijke verantwoordelijk-
heid krijgen en beter in staat moeten zijn zichzelf te
legitimeren.

De leden van de commissie concludeerden dat deze
trends belangrijke gevolgen zullen hebben voor alle aspec-
ten van de arbeidsvoorwaarden. Er zal een gedifferentieer-
der functiebouwwerk moeten komen, met een bijbehorend
gedifferentieerder beloningsbeleid. Daarnaast zal de
school adequate ondersteuning en scholing moeten bie-
den aan alle professionals binnen de organisatie en behoe-
ven de fysieke omstandigheden waaronder gewerkt wordt
aanzienlijke verbetering.

Vanzelfsprekend hebben de ontwikkelingen die op het
onderwijs afkomen ook belangrijke consequenties voor het
schoolmanagement. Nieuw is dat schoolleiders veel meer
keuzen moeten maken, gebaseerd op een expliciete visie
en strategie. Ze zullen verantwoordelijkheden lager in de
organisatie moeten leggen om zelf de hoofdlijnen te kun-
nen bewaken. Tegelijkertijd moeten ze over een groot in-
levingsvermogen beschikken om niet uit het oog te ver-
liezen wat zich in de organisatie afspeelt en waar nodig in
te grijpen.
De vraag kwam aan de orde of de schoolleiders van van-
daag professioneel genoeg zijn om te voldoen aan de
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eisen die de school van de 21e eeuw aan hen stelt. 
Leden van de commissie noemden zelf als zwakke punten
van hun beroepsgroep tekortschietend strategisch denk-
vermogen, onvoldoende kennis van bedrijfsvoering en
gebrek aan ‘ondernemerschap’. ‘De schoolleiders van nu
zijn geselecteerd op andere vaardigheden dan heden en
toekomst van ze vragen’, zei een van de commissieleden.

In dat licht werd de discussie over de CAO, waartoe
Walter Dresscher (vice-voorzitter van de Algemene
Onderwijsbond) was uitgenodigd, een kip of ei-verhaal.
Schoolleiders willen meer ruimte om op schoolniveau
arbeidsvoorwaarden in te vullen en ervaren wet- en regel-
geving en de collectieve arbeidsvoorwaardenovereen-
komst als een belemmering om op schoolniveau invulling
te kunnen geven aan noodzakelijke veranderingen. De bon-
den daarentegen willen eerst garanties dat schoolleiders
er geen potje van maken wanneer ze de gewenste ruimte
daadwerkelijk krijgen. Eén van de commissieleden zei: ‘Als
je goed naar de huidige wet- en regelgeving kijkt, dan kan
er al meer dan menigeen denkt. Bij een groot deel van de
scholen zijn het management en het bestuur onvoldoende
geëquipeerd om de bestaande mogelijkheden te benutten.’

De tweedaagse van de commissie Arbeidsvoorwaarden
van VOS/ABB maakte in ieder geval duidelijk dat niet
alleen van het personeel, maar ook van het management
andere vaardigheden worden verwacht. Schoolleiders en
besturen zijn aan zet om de bestaande ruimte – los van
de CAO – in te vullen. Ze zullen daartoe belangrijke vaar-
digheden moeten ontwikkelen op terreinen als visie- en
strategieontwikkeling, integraal personeelsmanagement en
leiderschap. De school van de 21e eeuw vraagt van alle
professionals binnen de organisatie bereidheid tot veran-
dering.



Individueler en communicatiever

‘De samenleving individualiseert en die tendens moet een
vertaling krijgen naar het onderwijs. De school biedt maat-
werk, in wat wordt geleerd, in lestijden, in aanvullende
mogelijkheden die een school biedt. De vensterscholen
zijn een eerste uiting van deze tendens: een school die 
bijvoorbeeld zes dagen per week open is en waar naast
onderwijs- ook andere voorzieningen beschikbaar zijn.
‘Nu nog, in het klassikale systeem, benaderen we leerlin-
gen als groep. De docent zoekt de middelmaat en past
het niveau van zijn les daarop aan. De leerlingen die het
niet aankunnen, geven we vervolgens extra hulp. Waar we
veel meer aandacht voor moeten krijgen, is die inmiddels
behoorlijk grote groep leerlingen die zich een deel van de
tijd verveelt, maar verplicht wordt hun uren in die klas
door te brengen. Die leerlingen zullen steeds minder
bereid zijn te wachten op anderen. Kortom: we zullen veel
meer individuele ontwikkelingsmogelijkheden moeten 
creëren. Wij hebben in de school een collegezaal inge-
richt, waarin één docent gedurende een half uur aan drie
groepen tegelijk instructie kan geven. Daarna kunnen de
leerlingen in hun eigen, individuele traject verdergaan.

‘Aansluitend hierop noem ik de geweldige impact die de
informatie- en communicatietechnologie op de samenleving
– en dus ook op het onderwijs – zal hebben. Alleen al 
de hoeveelheid informatie die beschikbaar is, leidt tot
gigantische veranderingen in de kansen en mogelijkheden
die mensen krijgen. Of en hoe ze die benutten, is aan
mensen zelf. De school is er, zoals gezegd, vooral om te
assisteren, om leerlingen mogelijkheden aan te reiken.
Daarnaast denk ik dat ICT ertoe zal leiden dat leerlingen
minder uren op school doorbrengen. Individuele leertrajecten

lenen zich uitstekend voor ‘distance learning’.
‘Ik weet dat dit soort ideeën het schrikbeeld oproept van
de eenzame leerling die de godganse dag achter de com-
puter doorbrengt. Ik ben daar helemaal niet bang voor.
Sterker nog: als je een sociogram maakt van een willekeu-
rige klas nu, dan komt er soms een afschuwelijke hoeveel-
heid eenzaamheid bovendrijven. Het simpele feit dat we
het onderwijs groepsgewijs hebben ingericht, wil nog niet
zeggen dat er ook een groepsproces is. We denken dat
het sociaal is om mensen bij elkaar te zetten, terwijl een
leerling zich zowel sociaal als rationeel wellicht veel beter
ontwikkelt met behulp van ICT. Binnen vijf jaar vanaf nu zul-
len computers met direct beeld en geluid gemeengoed
zijn, waarmee de zwakke kant van de computer nu – ver-
bale en visuele communicatie – is ondervangen.
‘Met dit alles bedoel ik nadrukkelijk niet dat het groeps-
verband of de huidige onderwijsmethodiek volledig zal ver-
dwijnen. Directe sociale contacten blijven van belang en
sociale vaardigheden worden alleen maar belangrijker. Als
je ziet welke eisen werkgevers vandaag de dag aan mede-
werkers stellen, dan staan sociale en communicatieve
vaardigheden bijna overal bovenaan. Die vaardigheden
moeten dus worden geleerd. Ik denk dat maatwerk in het
onderwijs er ook toe zal leiden dat een leerling veel meer
over zijn eigen traject zal moeten communiceren. Nu ont-
vangt een leerling zijn lesrooster en kiest vervolgens zelf
of hij zijn best doet om de stof te leren of niet. In mijn 
toekomstvisie gaan docenten veel meer optreden als 
mentor, als begeleiders van het onderwijsproces. Iedere
docent communiceert dan met een klein groepje leerlin-
gen over individuele leertrajecten. En daarmee bedoel ik
niet alleen communicatie over de inhoud van het traject,
maar ook over het gedrag van de leerling, over de proble-
men die hij tegenkomt. In dat traject leren leerlingen dus veel
communicatiever te zijn dan in het huidige onderwijsproces,
waarin ze communicatie als iets passiefs ondergaan.
‘Mondelinge communicatie zal dus niet verdwijnen, zoals
aanraking niet zal verdwijnen en iemand slaan al evenmin.
Maar in de toekomstige school zullen veel gevarieerder
werkvormen komen, soms ook klassikaal maar met een
maximum aan individuele ontplooiingsmogelijkheden, 
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De school van de 21e eeuw volgens Jan de Boom

‘Dat we het onderwijs groepsgewijs
hebben ingericht, wil nog niet zeggen
dat er ook een groepsproces is’
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Jan de Boom, rector van de RSG Noord-Oost Veluwe in Epe



waarin voor zowel leerlingen als docenten veel meer
behoefte zal bestaan om met elkaar contacten en relaties
te onderhouden, omdat ze elkaar hard nodig hebben.

‘De Vlaamse filosoof Arnold Cornelis beschrijft in zijn boek
‘Logica van het gevoel; Filosofie van stabiliteitslagen van
de cultuur als nesteling der emoties’, dat we ons in een
overgangsperiode bevinden van de stabiliteitslaag van het
sociale regelsysteem naar die van de communicatieve
zelfsturing. In het sociale regelsysteem heeft een relatief
kleine groep mensen de beschikking over informatie. Uit
die informatie destilleert die groep regels en de anderen
moeten zich die regels vervolgens eigen maken en zich
ernaar gedragen. In feite is dat de school van nu. Waar we
naartoe gaan is een samenleving waarin iedereen zelf kan
beschikken over alle mogelijke informatie. Het wordt niet
meer voor hun gezeefd, ze moeten leren dat zelf te doen.
Informatie filteren en zo schikken dat ze voor het individu
in de eigen context nuttig wordt. Het assisteren van jonge-
ren om zich die vaardigheid eigen te maken, dat is een
van de kerntaken van de school van de toekomst.’
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‘Mondelinge communicatie zal 
niet verdwijnen, zoals aanraking 
niet zal verdwijnen en iemand slaan
al evenmin’
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Leon van Minderhout, rector van scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten



‘De school duidt’

‘De school van de 21e eeuw moet leerlingen vooral inzicht
bieden in welke doelen ze kunnen bereiken en welke weg
ze daarvoor moeten afleggen. Leerlingen worden geïnfor-
meerd over die doelen, krijgen instructie en vervolgens 
letterlijk en figuurlijk de ruimte om aan het behalen van die
doelen te werken. Ik stel me daarbij een onderwijsgebouw
voor met een combinatie van instructie- en werkzalen. De
leraren op deze school geven voorlichting over de doelen
en instructie over het curriculum. Daarnaast zijn ze
beschikbaar om leerlingen in de werkzalen te begeleiden
en aanvullende uitleg te geven. Qua werkwijze zie ik een
meer universitair ingericht onderwijsinstituut ontstaan in
het voortgezet onderwijs, met veel zelfstudie en practica.
Naast de nodige kennis die leerlingen opdoen, komt er
meer aandacht voor vaardigheden dan nu het geval is.
Een docent kan voordoen hoe je een vraagstuk oplost,
maar hij kan leerlingen beter oplossingstechnieken bijbren-
gen. Het accent komt meer te liggen op het leren 
selecteren van technieken, op de vaardigheid om bij een
probleem de juiste oplossing te kiezen.

‘Verder is er in de school van de toekomst veel meer aan-
dacht voor sociale vaardigheden. Ik denk dat we de
school zo moeten inrichten dat ze geen voorbereiding is
op het leven, maar er deel van uitmaakt. Dat betekent
voor mij vooral dat het onderwijsinstituut leerlingen leert
om te gaan met verschillen tussen mensen: verschillen in
cultuur, in kwaliteiten en capaciteiten, in drijfveren. Sociale
vaardigheden worden steeds belangrijker om een aantal
waarden in onze samenleving overeind te houden, die nu
onder druk staan. In toenemende mate draait het om

eigen belang. Tolerantie en verdraagzaamheid nemen niet
toe. Ik denk dat we daar als samenleving zeer voor moe-
ten waken. Om de sociale cohesie te versterken, is van-
zelfsprekend en belangrijke taak weggelegd voor ouders,
maar ook voor de school.
‘De introductie van een vak als culturele en kunstzinnige
vorming, waarin leerlingen kennis en aandacht wordt bijge-
bracht van culturele diversiteit, vind ik een uitstekende 
ontwikkeling. Daarnaast zou ik graag een vak als sociaal-
ethische oriëntatie in het onderwijs willen zien. Ik acht het
van groot belang dat leerlingen niet alleen kennis nemen
van andere culturen, maar ook besef krijgen van wat ver-
schillende mensen in hun omgeving – dichtbij of ver weg –
drijft. In staat zijn gedrag te duiden, is een voorwaarde om
‘de ander’ te zien en om tolerantie te kunnen opbrengen.’
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De school van de 21e eeuw volgens Leon van Minderhout 

‘Het accent komt meer te liggen op
het leren selecteren van technieken,
op de vaardigheid om bij een 
probleem de juiste oplossing te kiezen’
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Walter Dresscher, vice-voorzitter van de Algemene Onderwijsbond



De klantgerichte school

‘Een van de belangrijkste trends is dat ouders en leerlingen
steeds kieskeuriger worden. Vaak wordt gesteld dat ze
meer kwaliteitseisen stellen aan het onderwijs, maar over
het begrip kwaliteit bestaat veel verwarring. Als een leraar
vindt dat een leerling niet mag overgaan naar de volgende
klas, dan zien ouders dat vaak niet als een teken van 
kwaliteit van die leraar, terwijl het voor de leerling en het
onderwijspeil best goed zou kunnen zijn. Veel meer dan in
het verleden ondernemen ouders direct actie, treden op als
de belangenbehartiger van hun kind en weigeren de profes-
sionele conclusie van de leraar te accepteren.
‘In de toekomst zal de school – bestuur, directie, maar
vooral ook de individuele docent – veel aandacht moeten
besteden aan de communicatie met ouders en leerlingen.
Iedere keer moet de school haar uitgangspunten helder
maken, beschrijven welke pedagogische en didactische
benadering ze hanteert, wat leerlingen mogen verwachten
en welke verplichtingen daar tegenover staan, wat de
gevolgen zijn van ongewenst gedrag. Aan ouders moet
duidelijk worden gemaakt wat van hen wordt verwacht.
Een leraar kan zich in het zweet werken, maar als een
leerling in de klas zit te pitten, omdat hij met medeweten
van zijn ouders de hele nacht in de kroeg heeft gezeten,
dan heeft het allemaal weinig zin. Tegelijkertijd vind ik dat
het onderwijs niet aan branchevervaging moet doen. De
kerntaak van een school is het onderwijsproces en niet
maatschappelijk werk. Als je dat op zijn kop zet, krijg je
het NS-scenario: kiosken, koffie, het croissantje – allemaal
in orde. Maar de treinen rijden niet!

‘We gaan toe naar klantgerichte scholen: helder en open
communicerend met hun omgeving. Een puur aanbod-
gerichte onderwijsorganisatie raakt haar klanten kwijt.’
‘In mijn optiek blijft de les altijd de kern van het onderwijs.
Hetgeen overigens niet wegneemt dat het aandeel van de
klassikale les wat gereduceerd kan worden. Maar daarin
moeten we niet doorslaan. In sommige opvattingen wordt
de klassikale les volledig naar de prullenbak verwezen. Het
studiehuis is er zelfs een praktijkvoorbeeld van: kinderen

hebben allemaal hun eigen programma en leren in hun
eigen studienisje. Ik denk dat scholen daarvan zullen 
terugkeren. Individualisme maakt het kind zelf ten onrechte
tot de maat van alle dingen. Hetgeen dan dus ook geldt
voor achterstandsleerlingen. Hun individuele maat is
achterstand. Een klassikale situatie daarentegen kan 
kinderen prikkelen om achterstand in te lopen.

‘Allerlei andere trends, zoals de invloed van ICT, worden
naar mijn overtuiging schromelijk overdreven. Op hoofd-
lijnen wordt het onderwijs er niet door beïnvloed. Vergelijk
het maar met de uitvinding van de boekdrukkunst. Er
wordt nog steeds gepraat in leslokalen, terwijl dat na 500
jaar eigenlijk allang niet meer nodig is. Ik denk dat het
interactieve proces in een lessituatie altijd zal blijven.’
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De school van de 21e eeuw volgens Walter Dresscher

‘Individualisme maakt het kind 
zelf ten onrechte tot de maat van 
alle dingen’
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Jan Wiegers, tot voor kort voorzitter van de centrale directie van Openbare Scholengemeenschap Singelland in Drachten
(foto: Niels de Vries)



Zelfstandigheid leren

‘De maatschappij wordt steeds dynamischer. Daarmee 
veranderen tevens het gedrag en de behoeften van leer-
lingen. Het succes van de school wordt bepaald door de
mate waarin ze erin slaagt op die veranderingen in te 
spelen. Daarbij zijn alle aspecten van het onderwijs in het
geding: het curriculum, de manier waarop onderwijs wordt
aangeboden, houding en gedrag van docenten en
management, het schoolgebouw zelf. In Smallingerland
bouwen we momenteel een nieuwe school, waarbij in de
ontwerpfase onze visie op het onderwijs van de toekomst
is meegenomen. We hebben een gebouw voor zo’n dui-
zend leerlingen ontworpen, waarin we met vier of vijf units
gaan werken, die gaan fungeren als de thuishaven voor
zowel een groep leraren als een groep leerlingen. Daarin
is zoveel mogelijk flexibiliteit ingebouwd: veranderbare
ruimten voor klassikaal en individueel werken. We vinden
het vanuit het sociale aspect belangrijk dat kinderen in
groepen blijven werken, maar geven tegelijkertijd ruimte
aan individuele leermomenten.

‘Naast de geborgenheid van de thuishaven is er een centraal
gedeelte, dat letterlijk een ontmoetingsplaats wordt voor de
lokale samenleving, met voorzieningen en winkeltjes.
‘Het studiehuis is de voorbode van de school van de toe-
komst. We laten kinderen meer zelfstandig werken en
leren ze zelfstandig kennis te verwerven en keuzen te
maken. Het bezitten van kennis blijft belangrijk, maar nog
belangrijker wordt de vaardigheid om kennis te destilleren
uit het overweldigende informatieaanbod. Op het internet
is alles te vinden wat je maar weten wilt. De kunst is
natuurlijk die informatie te vinden en zodanig te rangschik-
ken dat ze nuttig wordt.

‘Gezien de alom beschikbare informatie krijgt het instituut
school meer en meer concurrentie van andere bronnen.
Voor veel leerlingen is de school nu al niet meer de
belangrijkste informatiebron. Ik vind niet dat scholen zich
daardoor bedreigd behoeven te voelen, want er zal altijd
behoefte blijven aan een instelling dat kennis als het ware
certificeert met een diploma. Maar de school zal zich wel
moeten aanpassen. Leerlingen dienen zoveel zelfstandig-
heid mee te krijgen, zoveel mogelijk moeten leren keuzen
te maken in hun eigen ontwikkeling. Daarbij denk ik 
overigens dat het ontwikkelen van competenties en
gedrag steeds zwaarder zal gaan wegen. De school zal
meer onderdeel moeten worden van een netwerk van
organisaties en instellingen die met jeugdzorg te maken
hebben. Maar we moeten wel grenzen stellen aan wat een
school behoort te doen. De school is een leerinstituut en
geen zorginstelling.’
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De school van de 21e eeuw volgens Jan Wiegers

‘Voor veel leerlingen is de school 
nu al niet meer de belangrijkste
informatiebron’
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Gerrit Boersma, voorzitter van de centrale directie van het Lorentz College in Arnhem



Leerlingen een doel geven

‘Binnen het schoolgebouw van de 21e eeuw bevindt zich
een beperkte groep leerlingen, die binnenkomt met als doel
op een bepaalde manier een eindstreep te halen. Het hele
leerproces is erop gericht om die tamelijk beperkte groep
leerlingen naar die eindstreep toe te brengen. Ik zie geen
strikte scheiding tussen een hele brede basisvorming, met
daarna een splitsing in verschillende leerwegen. Om kinde-
ren zo goed mogelijk door hun schooltijd heen te loodsen,
moeten we ze vanaf het eerste moment een doel geven.
Een doel waarin zij zelf en waarin hun ouders geloven.
‘De basisvorming staat in het begin van het traject welis-
waar centraal, maar daarna worden leerlingen vaardighe-
den bijgebracht op het niveau dat ze nodig hebben in de
verdere ontwikkeling naar het eindexamen. Dat is een
andere insteek dan eerst de basisvorming afronden en
dan de rest. De afdelingsleider is vanaf de brugklas tot en
met de afsluiting van de schooltijd een en dezelfde figuur.’

‘Ik zie een school voor me waarin gewerkt wordt met 
eenheden van circa 400 leerlingen. Het liefst iets kleiner
natuurlijk, maar dat zal in de praktijk niet haalbaar zijn. 
Het aantal docenten zal kleiner zijn dan we nu gewend zijn.
Er komen lesassistenten, die de docent ondersteunen.
Deze aanpak draagt ertoe bij dat leerlingen meer verant-
woordelijkheid gaan dragen voor hun eigen leerproces.
‘In het schoolgebouw bevinden zich meerdere groepen
van een paar honderd leerlingen. Die schaalgrootte is
noodzakelijk om een professioneel ondersteuningsniveau
te handhaven. Daarnaast geloof ik dat een grote school
voordelen heeft met het oog op sociale en emotionele
ontwikkeling van leerlingen. Een groot schoolgebouw
betekent niet automatisch anonimiteit. Door in een groot-

schalig gebouw met kleinere eenheden te werken, waar-
borg je geborgenheid maar voorkom je overbescherming.
In Elst zijn we bezig met een nieuw schoolgebouw en we
zijn het ontwikkelingsproces gestart met de vraag hoe we
willen dat ons onderwijs eruit gaan zien. Een van de stel-
regels die daaruit is voortgekomen is dat we een open
school willen zijn, waar ruimte is voor communicatie tussen
de school en de rest van de samenleving. Die interactie is
van belang om ons onderwijsproces up to date en aan-
trekkelijk te houden.
‘De school zal geen verzameling van traditionele klaslokalen
meer zijn. Die zullen ongetwijfeld blijven, maar daarnaast
heb je grotere lokalen, voor college-achtige instructie, en
kleinere werkplekken waar een docent twee of drie leerlingen
kan helpen. Daarnaast kun je de school naar de leerlingen
thuisbrengen, maar dan mis je het sociale element. Ik
geloof meer in de huiswerkloze school, zowel voor leerlingen
als voor docenten.’ 
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De school van de 21e eeuw volgens Gerrit Boersma

‘Een groot schoolgebouw 
betekent niet automatisch 
anonimiteit’



Gerrit Boersma

Onderwijskundige verantwoordelijkheid

‘Uitgangspunt is ‘team teaching’, onderwijs vanuit een
kernteam van docenten. De individuele docent is natuurlijk
verantwoordelijk voor het overdragen van kennis op zijn
vakgebied, maar in de eerste plaats voor de gehele ont-
wikkeling van de leerling. Ik weet dat dit niet zo revolutio-
nair klinkt, maar tegelijkertijd weet ik ook dat we in de
praktijk nog heel ver verwijderd zijn van zo’n benadering.
Vreemd is dat natuurlijk niet. We hebben generaties lera-
ren opgeleid, die kozen voor de vakinhoud en minder voor
het onderwijskundige aspect.
‘In mijn visie bestaat een school uit enkele afdelingen,
waarbinnen kernteams opereren. De verantwoordelijkheid
is verticaal gelegd, dat wil zeggen vanaf het eerste tot en
met het laatste leerjaar. Uiteraard moet de aandacht voor
sociaal-emotionele aspecten toegespitst zijn op de levens-
fase waarin de leerling zich bevindt. Met name in de laag-
ste klassen moet je ervoor zorgen dat de afstand tussen
de leerling en de docent, cq het docententeam, heel klein
is. Dus geen counsellor die in een kantoortje achter een
bureau zit, waar je terecht komt als het verkeerd gaat,
maar een mentor die de leerling ondersteunt, eventueel
zelfs buiten de school.
‘In de school van de toekomst zal een kleiner aantal
docenten actief zijn. Ze worden ondersteund door mensen
in ‘hulpfuncties’, van klassenassistent tot en met school-
maatschappelijk werker.’

Jan Wiegers

Verregaande bevoegdheden

‘Het kenmerk van de onderwijsprofessional in de toe-
komst, is dat hij in een team werkt en niet alleen voor
zichzelf. Dat team formuleert een onderwijskundige aan-
pak en elke individuele docent formuleert op grond daar-
van zijn eigen opdracht en zijn eigen doelen. Om te waar-
borgen dat de doelen van de individuele docent sporen
met die van zijn team, vindt regelmatig een vorm van inter-
visie plaats. De schoolleiding faciliteert de eigen scholing
van de docent, de docent doet aan kwaliteitszorg, waar-
door hij in staat wordt gesteld de geformuleerde doelen
beter te realiseren.
‘Ik ben ervan overtuigd dat het in zo’n systeem veel aan-
trekkelijker wordt om in het onderwijs te werken. De colle-
gialiteit werkt motiverend en draagt bij aan de professiona-
lisering van de docent. Het team krijgt verregaande
bevoegdheden, met bijbehorende budgetten. Natuurlijk zijn
er randvoorwaarden. Als school draag je overkoepelende
waarden en normen uit en streef je gezamenlijke doelen
na. Bovendien heb je als school, en dus ook als docent of
docententeam, rekening te houden met richtlijnen over
examens, leerstof en boeken. Maar de belangrijkste ont-
wikkeling is veel meer ruimte voor docenten. Het onder-
wijs moet zelfsturender worden. Docenten krijgen de vrij-
heid als ze de schoolleiding kunnen overtuigen van hun
aanpak en als ze duidelijk kunnen maken hoe die past in
het grotere geheel. Om dat mogelijk te maken moet er in
de eerste plaats een teamgevoel ontstaan. Dat is echt
nog een cultuuromslag.’
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Walter Dresscher

Energie vrijmaken

‘De enige kapitaalgoederen van het onderwijs zijn de men-
sen die er werken. Daar moet je dus buitengewoon zuinig
op zijn. Je zult docenten bij het gehele onderwijsproces
moeten betrekken, moeten proberen om alle neuzen
dezelde kant op te krijgen. De meeste docenten hebben
vanuit een bepaald idealisme voor hun vak gekozen, velen
werken hun hele leven bij dezelfde school. Daar hoort bij
dat ze de mogelijkheid hebben om processen te beïnvloe-
den en om hun plaats binnen de organisatie mede te bepa-
len. Er moet een niet afgedwongen consensus ontstaan
over de richting die de school inslaat. Als dat lukt, dan
komt een ongekende hoeveelheid energie vrij. Dan ont-
staat enthousiasme en een wij-gevoel. Dan zie je dat men-
sen veel meer uren gaan werken dan ze eigenlijk moeten
zonder dat ze dat als overbelasting ervaren. Een te hoge
werkdruk zit hem niet zozeer in het aantal gewerkte uren,
maar vooral in het gevoel iets te moeten doen waarop je
geen invloed hebt en waarvan je het nut niet inziet.
‘Docenten moeten in de situatie gebracht worden dat ze
ontdekken dat het ook anders kan. Maar het blijft maat-
werk, waardoor je als schoolorganisatie altijd rekening zult
moeten houden met persoonlijkheidsverschillen. Ik kan me
voorstellen dat docenten de doelstellingen van de school
onderschrijven en van harte hun best doen, maar zich
tegelijkertijd vanwege hun persoonlijkheid bij voorkeur
beperken tot hun vak. Dat moet kunnen wanneer je er
voor zorgt dat daarnaast een docent staat die gedreven
wordt door pedagogische kant van het vak.

Jan de Boom

Chaos duidt op verandering

‘De autonome docent maakt plaats voor de docent als
teamspeler. Die ontwikkeling legt een sterkere nadruk op de
sociale en communicatieve vaardigheden van de docent.
Die heeft hij overigens toch al nodig, wil hij dergelijke vaar-
digheden effectief kunnen overdragen aan leerlingen.
‘Daarnaast moet de docent blijven beschikken over een
fikse hoeveelheid basiskennis. In de toekomst zelfs basis-
kennis van meerdere vakken, doordat onderwijs steeds
meer geïntegreerd wordt aangeboden. Nu nog is het
onderwijs zeer inefficiënt. Leerlingen horen iets over de
Romantiek bij Nederlands, Frans, Engels en Duits, terwijl
het over dezelfde stijlperiode in de literatuur gaat. Dat is
niet alleen inefficiënt, maar vooral vervelend voor leerlin-
gen. Er zal meer integratie moeten komen, hetgeen con-
sequenties heeft voor de wijze waarop docenten worden
opgeleid: minder specialistisch, meer generalistisch, meer
gericht op raakvlakken met andere disciplines. 
‘De docent van de toekomst begeleidt een paar honderd
leerlingen en levert toch maatwerk. Dat vereist beheersing
van een breed scala aan pedagogische en didactische
vaardigheden, waaraan in lerarenopleidingen veel meer
aandacht moet worden besteed. De ervaringen met het
studiehuis tot dusverre, tonen aan dat het niet meevalt om
dergelijke vaardigheden te ontwikkelen. Je kunt je er druk
om maken, maar je kunt ook zeggen: waar verandering
noodzakelijk is, ontstaat eerst chaos. Dat is niet erg, maar
bewijst dat er iets gebeurt.’
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Leon van Minderhout

Eenheid binnen het kernteam

‘Leraren in het voortgezet onderwijs zullen meer de attitude
moeten krijgen van hun collega’s in het basisonderwijs: 
“Ik ben hier niet in de eerste plaats om een vak te doceren,
maar om jongeren te vormen.” Nu heeft de docent in zijn
privé-leven vanzelfsprekend wel opvattingen over culturele
en levensvraagstukken, maar eenmaal op school beperkt
hij zich te veel tot het afdraaien van zijn eigen les.
Natuurlijk zullen er specialismen blijven bestaan, maar de
docent van de toekomst zal meer oog moeten hebben
voor zijn brede opvoedkundige taak om kinderen van
twaalf tot achttien jaar volwassenen te laten worden.
‘De consequentie is dat er veel meer overleg tussen
docenten zal moeten plaatsvinden. Er zal eenheid van
opvatting moeten ontstaan over de vraag hoe je die nieuwe
kerntaak vorm geeft. Er zal permanent tijd beschikbaar
moeten zin om met elkaar van gedachten te wisselen en
de koers te bepalen.
‘Ik zie het kernteam als een eenheid waarbinnen deze taak
tot wasdom kan komen. Het kernteam heeft een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor de vorming van een groep
leerlingen en alle individuele docenten binnen zo’n team
committeren zich, dankzij permanent overleg, aan de
gekozen aanpak. Juist om het gevoel van grip op het
eigen onderwijsproces te versterken, beschikken kern-
teams over een grote mate van autonomie. Ze zijn zelf-
sturend, uiteraard binnen de bredere kaders van de school
als geheel.’

De rode draad

• sterke nadruk op de onderwijskundige verantwoor-
delijkheid

• docenten opereren in kernteams
• kernteams beschikken over een grote mate van 

autonomie, binnen de centrale kaders van de school
• docenten bepalen mede de richting van de school
• enthousiasme en een ‘wij-gevoel’ voorkomt 

overbelasting
• docenten beschikken over pedagogische, 

didactische, sociale en communicatieve vaardig-
heden.
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Jan Wiegers 

Kleinere directies

‘Ook in mijn beroepsgroep zie je mensen die vastzitten in
oude patronen. Tegelijkertijd zie ik veel enthousiasme en
veranderingsbereidheid. Cynisme maakt plaats voor de wil
om te vernieuwen, al heeft de een meer moeite om die
vernieuwing handen en voeten te geven dan de ander. Er
zal een proces van ‘natuurlijke selectie’ op gang komen,
want geen enkele schoolleider kan zich permitteren de
ogen voor veranderingen te sluiten. Een goed bestuur 
corrigeert – of vervangt – de schoolleider die niet mee-
beweegt. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat de directie van de school klei-
ner wordt naarmate de docent zich meer als professional
gaat opstellen. Zo’n kleine directie houdt zich bezig met
hoofdlijnen, bewaakt missie en strategie van de school en
onderhoudt externe contacten om goed te kunnen inschat-
ten welke ontwikkelingen op de school afkomen. Op
bovenschools niveau zie ik een professioneel bestuurder
ontstaan. Die ontwikkeling zie je nu al op kleine schaal en
zal doorzetten. Die professionele bestuurder volgt actief
de ontwikkelingen in meerdere scholen en legt verantwoor-
ding af aan een Raad van Toezicht. Ik voorzie dus op
bestuurlijk niveau verdere schaalvergroting. Daardoor kan
de sector veel krachtiger dan nu het geval is haar belangen
behartigen en de concurrentie met andere sectoren dus
beter aan. Bovendien geeft een professioneel bestuurder
door het permanent prikkelen van schoolleiders een
impuls aan beleidsontwikkeling.’

Gerrit Boersma

Initiërend en enthousiasmerend

‘In de school van de toekomst zijn afdelingsleiders verant-
woordelijk voor het onderwijs en het personeelsbeleid en
krijgen de middelen om zaken te regelen. Bovendien zijn
zij als onderwijskundige specialisten het visitekaartje naar
buiten toe. Zij moeten dus nogal wat kunnen en daar moet
je ze goed voor betalen.
Boven de afdelingsleider staat de eindverantwoordelijke
directeur. Die zorgt dat het curriculum wordt ontwikkeld en
is verantwoordelijk voor voldoende afstemming tussen
afdelingen, voor een goede verdeling van de middelen en
een goede uitvoering van het personeelsbeleid door de
afdelingsleiders. De schoolleider is dus een initiërende,
controlerende en vooral enthousiasmerende figuur.
‘Daarnaast worden de afdelingsleiders ondersteund door
middel van begrotingen, onderhoudsplannen, het maken
van roosters, et cetera. Momenteel zie je dat veel direc-
teuren nog heel veel tijd besteden aan die beheersmatige
taak. Ze zullen het beheer in de toekomst zoveel mogelijk
láten doen, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ze
zoveel van de beheerskant weten dat ze in detail kunnen
treden wanneer dat nodig is.
‘Naast de schoolleider komt dus een ondersteunend
bureau dat een heleboel uitvoerend werk op zich neemt.
Maar hij blijft wel eindverantwoordelijke. Een afdelingsleider
maakt dus geen volledige begroting, maar geeft aan wat
hij nodig heeft. Het ondersteunend bureau kan vervolgens
uitzoeken wat daarvan de kosten zijn. En de eindverant-
woordelijke directeur relateert deze inzichtelijke informatie
vervolgens aan beleid en strategie van de school en
maakt keuzen.’
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Leon van Minderhout 

Integraal eindverantwoordelijk

‘Het schoolbestuur ontwikkelt zich tot een Raad van
Toezicht. Die zorgt ervoor dat de juiste schoolleider wordt
aangetrokken en bevraagt hem regelmatig over ontwikke-
lingen in de school en in de onderwijswereld. De Raad van
Toezicht bestaat uit mensen die weten welke relevante 
ontwikkelingen zich in de maatschappij voltrekken en
bediscussieert die regelmatig met de schoolleider. De
Raad is niet regelend of bepalend, maar inspirerend en
betrokken. In de uitvoering zelf wordt een verstrekkend
mandaat gegeven aan de schoolleider.
‘De schoolleider is integraal eindverantwoordelijk voor
alles wat met de school te maken heeft, zowel onderwijs-
inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend
behoeft hij daarbij ondersteuning van gekwalificeerde men-
sen. Dat lukt alleen door de school een flinke omvang te
geven. Met een school van 400 leerlingen kun je zo’n 
professioneel apparaat niet neerzetten. Maar wel een
school van 2000 leerlingen. Dan kun je een hoofd 
personeelszaken aanstellen, een hoofd financiën en een
hoofd organisatie. Mensen met een HBO-opleiding, die 
qua beleidsvorming, beleidsuitvoering en personeels-
management daadwerkelijk iets kunnen neerzetten.
Daarnaast heb je administratieve specialisten, mensen die
de boekhouding op orde houden, het rooster maken en
alle huisvestingszaken regelen. Als schoolleider kun je
bovendien vanuit strategisch oogpunt een beroep doen op
deze mensen, om de consequenties van beleidskeuzes te
onderzoeken. Zo heeft de schoolleider meer tijd voor zijn
kerntaak: strategie en beleid.’

Jan de Boom

Schoolleider wordt bestuurder

‘Kerntaak van de schoolleider is het ontwikkelen van visie
en het bewaken van de grote lijnen. Hij moet zich realiseren
dat hij niet alles kan beheersen én dat hij niet overal ver-
stand van heeft. De schoolleider heeft een andere profes-
sionele verantwoordelijkheid dan de docent. Docenten
moeten zich vooral niet met zaken als financiën en regel-
geving bemoeien, schoolleiders niet met de processen die
zich tussen docenten en leerlingen afspelen. Docenten
vormen kernteams, die hun eigen leerplannen maken. 
De schoolleider moet daar vooral ruimte aan geven.
Tegelijkertijd moet hij die leerplannen toetsen aan de visie,
de kwaliteitsdoelstellingen en de financiële mogelijkheden
van de school. Zowel de schoolleider als de docenten-
teams moeten dus een goed verhaal hebben.
‘Met deze ontwikkeling wordt de schoolleider min of meer
bestuurder. Het bestuur zelf ontwikkelt zich tot een soort
Raad van Toezicht, die meer op afstand staat, fungeert als
klankbord voor de schoolleider en daarnaast een controle-
rende functie heeft ten aanzien van de jaarrekening en de
begroting. De samenstelling van het bestuur is erg belang-
rijk. Om de klankbordfunctie goed te kunnen vervullen,
bestaat het uit mensen die een dwarsdoorsnee van de
samenleving vormen. 
Naast dit klankbord wordt de schoolleider professioneel
ondersteund bij de bedrijfsvoering. Nu nog zie je dat de
schoolleider tal van taken verricht, waarvoor hij eigenlijk
veel te duur is.’
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Walter Dresscher 

Inspireren en luisteren

‘De schoolleider moet goed kunnen organiseren, maar
vooral ook dingen op zijn beloop kunnen laten. Hij moet
ruimte geven aan mensen door te luisteren en door ze de
kans te geven iets uit te proberen. Vanzelfsprekend zullen
er dan dingen misgaan. Maar door docenten desondanks
het vertrouwen te geven, zijn dat leermomenten van
onschatbare waarde. Er bestaat veel misverstand over
managementfuncties. Alleen al het woord ‘management’
suggereert dat de schoolleider alles moet regelen. Onzin,
hij moet er juist voor zorgen dat mensen het zélf regelen,
door ze te inspireren en ze de mogelijkheden aan te reiken.
‘Loslaten en toch sturen naar het bredere doel van de
school, dat is de moeilijkste taak waarvoor de schoolleider
staat. Een schoolleider moet inderdaad over uitzonderlijke
kwaliteiten beschikken. Hij moet goed kunnen luisteren en
zich kwetsbaar durven op te stellen. Tegelijkertijd moet hij
de druk op de ketel houden, om ervoor te zorgen dat het
grote plaatje niet uit het oog wordt verloren. Dat is heel
erg moeilijk en vereist bepaalde persoonlijkheidskenmerken.
Ik weet niet of je dat kunt leren.
‘In ieder geval leert de praktijk dat docenten enorm veel
energie krijgen wanneer er naar ze wordt geluisterd. Niet
via allerlei documenten, maar door middel van individueel
contact. Dan blijkt er ongelooflijk veel creativiteit en
bereidheid tot investeren los te komen. Het schoolbeleid 
is dan niet langer iets dat op een abstract management-
niveau wordt bepaald, maar een verzameling van uitgangs-
punten waarop docenten daadwerkelijk invloed hebben
gehad.’

De rode draad

• Een kleine directie, die stuurt op hoofdlijnen
• Professionalisering en schaalvergroting op bestuurlijk

niveau
• Het bestuur ontwikkelt zich tot een Raad van Toezicht
• De schoolleider initieert en controleert
• De schoolleider enthousiasmeert en inspireert
• Niet de schoolleider, maar de afdelingsleider is het

visitekaartje van de school
• Beheersmatige taken worden ondergebracht bij een

ondersteunend bureau
• Kerntaak van de schoolleider is beleid en strategie
• De schoolleider komt meer in de rol van bestuurder.
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Walter Dresscher

CAO als communicatiemiddel

‘Als we inzien dat docenten de enige kapitaalgoederen 
zijn in het onderwijs, dat zij de school dragen, dan zou je
eigenlijk moeten nadenken over geheel andere arbeids-
verhoudingen. Er wordt wel eens het voorbeeld van de
maatschap genoemd. Leraren vormen gezamenlijk een
maatschap en spreken af hoe ze de zaak gaan aanpakken.
Er kleven nogal wat complicaties aan zo’n systeem, maar
als model doet het wel recht aan de cruciale positie van
de docent. In het huidige model is er eerst een minister
van onderwijs, dan een schoolbestuur, dan een directeur,
een onderdirecteur en een coördinator. Helemaal onder-
aan komt de docent. Dat is in feite de wereld op zijn kop.
‘Er zijn echter tal van veranderingen in de school mogelijk,
zonder dat de afspraken in de bestaande CAO in het
geding zijn. Een schooldirectie kan andere functies 
creëren, kan mensen ander werk laten doen. Wat volgens
de CAO niet kan, is leerkrachten meer dan 26 lessen laten
geven. Maar wij zeggen altijd: de CAO is een communicatie-
middel, een leidraad om op een zinnige manier over
arbeidsvoorwaarden te praten. Het is een gemeenschap-
pelijke basis die een zekere stabiliteit brengt tussen werk-
gevers en werknemers in de hele sector. De CAO geeft de
sector de mogelijkheid te concurreren op de arbeids-
markt, terwijl de interne concurrentie er door wordt
geremd. Dat is een gemeenschappelijk belang. De CAO
biedt wel degelijk ruimte voor afwijkende regelingen. Het
probleem is niet dat een schoolleider bijvoorbeeld met een
individu 30 lesuren overeenkomt, maar of deze afspraak
echt in volle vrijheid gemaakt is en wie voor de gevolgen
opdraait wanneer het mis gaat. In een goede organisatie
ontstaat flexibiliteit, omdat de mensen om wie het draait
serieus genomen worden. In slechte organisaties kunnen
docenten gelukkig teruggrijpen op hun rechten.’

Jan de Boom

De markt bepaalt

‘Als we vinden dat het onderwijs meer maatwerk moet 
bieden, dan moet dat zich ook vertalen naar de arbeids-
voorwaarden. Met andere woorden: zo weinig mogelijk 
collectief, zoveel mogelijk individueel. Schoolleiders moeten
met docenten kunnen onderhandelen over hun inzet en de
bijbehorende beloning. De markt bepaalt het salaris en
momenteel bevinden docenten zich op die markt niet in
een ongunstige positie.
‘Een school in Utrecht heeft aanzienlijk meer problemen
met het vinden van personeel dan bijvoorbeeld mijn school
in Epe. Maar misschien moeten docenten in Utrecht ook
wel over andere vaardigheden beschikken dan docenten in
Epe. De huidige CAO is zo rigide dat Utrecht het nooit van
mij wint. Terwijl de docenten daar misschien voltallig zullen
instemmen met op maat gesneden arbeidsvoorwaarden.
Zij worden immers voor het probleem geplaatst dat binnen
hun school vacatures niet vervuld kunnen worden, hetgeen
extra werkdruk met zich meebrengt.
‘Ik vind de manier waarop de CAO nu tot stand komt echt
absurd. De minister zit om de tafel met de bonden, niet
met de werkgevers. Zij komen een bepaalde pot met geld
overeen en vervolgens worden de werkgevers ingeroepen
om met de bonden te gaan onderhandelen over arbeids-
voorwaarden. Het absurde is dat we over de beperkte
mogelijkheden die we dan hebben, nog ruzie gaan maken
ook. Wat werkgevers en werknemers moeten doen is een
CAO-akkoord sluiten, waarin we al onze gezamenlijke
belangen vastleggen. Daarna stappen we gezamenlijk naar
de minister en zeggen: ‘Dit is onze overeenkomst, we
komen geld tekort, maar dat is uw probleem. We gaan 
failliet of u komt met geld over de brug. Als signaal van de
sector zou dat geweldig zijn.’
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Gerrit Boersma

Leerkracht van negen tot vijf

‘Voorafgaande aan de CAO-onderhandelingen hebben we
een inhoudelijke startnotitie gemaakt, als basis voor het
overleg. Daarin hebben we gepoogd schoolorganisaties
vanuit een inhoudelijke context te benaderen, vanuit kwali-
teit en plezier in het werk. Maar met die notitie is eigenlijk
niets gebeurd. Dat komt doordat de bonden de school
vooral benaderen vanuit een materiële, beheersmatige
context.
‘De vakbeweging wil dat docenten minder lesuren draaien
om de werkdruk te verlagen. Ik vind ook dat de werkdruk
moet worden verlaagd, want ik heb geen enkel belang bij
overspannen docenten. De oplossing is dan echter niet
minder lesuren, maar kleinere klassen gecombineerd met
een normale werkweek van negen tot vijf. In werkgevers-
kringen begint die redenering inmiddels behoorlijk aan 
terrein te winnen. Maar nog steeds onderhandelen we met
de bonden over een half uur minder per week. Daarmee
spannen we echt het paard achter de wagen, want het
gevolg is grotere klassen en dus een grotere belasting
voor docenten. Er bestaat naar mijn overtuiging weinig
verband tussen het aantal lesuren en goede arbeids-
voorwaarden. Schoolleiders en docenten moeten geza-
menlijk op schoolniveau zorgen voor een werkomgeving
die voldoende prikkels biedt om het vak met plezier uit te
oefenen. Dat betekent meer teamwork, meer gezamenlijke
verantwoordelijkheden, meer overleg over het school-
beleid. Verder moeten we veel meer competentiegericht
denken. Een docent wordt beter naarmate zijn vaardigheden
toenemen. Die competenties behoren vertaald te worden
naar salariëring. Dat wil de vakbond ook, maar dan wel
met de garantie vooraf dat iedereen in dezelfde mate en
in hetzelfde tempo competenties ontwikkelt. Dan ben je in
feite weer terug bij de aloude promotiecriteria.’

Leon van Minderhout

Kaderstellende CAO

‘In een school worden onderwijstaken en niet-onderwijs-
taken uitgevoerd. Vanuit de bedrijfsvoering worden op
basis van alle te verrichten taken bouwpakketjes gemaakt,
met inschattingen van bijbehorende tijdsinvesteringen. 
Elk bouwpakketje vormt uiteindelijk een functie, waar een
bepaald salarisschaal bij hoort. Dan ben je bezig met 
functiedifferentiatie. Je kunt ook een passend takenpakket
maken uitgaande van de mensen die je in huis hebt. Dan
ben je bezig met taakdifferentiatie. Beide moet kunnen.
‘Wanneer aan bepaalde vaardigheden, aan zeer specialis-
tisch vakmanschap in een school gebrek is, dan moet het
mogelijk zijn meer te bieden dan wat volgens de schaal
mogelijk is. Voor dergelijke functionarissen moeten we
accepteren dat de markt de beloning bepaalt. Maar dat
blijft wel een risicovolle onderneming. Als een nieuw perso-
neelslid meer krijgt dan iemand die er al veel langer zit,
dan vormt dat een bron van onrust in de organisatie. Dus
alleen bij hoge uitzondering moet je dit soort mechanis-
men toepassen.
‘Ik heb er geen bezwaar tegen dat in een CAO wordt afge-
sproken welke schalen in het onderwijs worden gehan-
teerd. Waar ik wel grote moeite mee heb, is dat mensen
op centraal niveau willen regelen hoe iemand zijn jaar of
zijn dag moet invullen. Die regelzucht neemt echt extreme
vormen aan als het om de lestaak gaat, daar moeten we
vanaf.
‘Wat mij betreft gaan we toe naar een kaderstellende CAO
waarin kwaliteitsuitspraken worden gedaan. Het kader is
bijvoorbeeld een afspraak over hoeveel uur een jaartaak
heeft, die vervolgens op schoolniveau, in overleg met de
medezeggenschapsraad verder wordt ingevuld.
Kwaliteitsuitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld
taakbeleid. Maar uiteindelijk wordt de CAO op school-
niveau ingevuld.’
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Jan Wiegers

Profilering van de sector

‘Het allerbelangrijkste is dat docenten perspectieven wor-
den geboden. Het is dodelijk dat je op 26-jarige leeftijd als
docent binnenkomt en dan al weet dat alleen je salaris de
komende 39 jaar telkens een beetje hoger wordt. We zul-
len in een grotere variëteit aan taken en functies moeten
gaan denken en ons moeten inspannen voor ontwikkeling
van bijbehorende competenties. Een docent die al een tijdje
meedraait, kan bijvoorbeeld meer ontwikkeltaken dan
lestaken krijgen, of jonge docenten gaan coachen.
Daarnaast komen er lesassistenten, die de docent een
aantal klussen uit handen nemen. Want een docent heeft
geen HBO-opleiding gedaan om te surveilleren bij proef-
werken. Het zal nog een hele toer worden om die differen-
tiatie in te bouwen, want de school is sinds jaar en dag
een buitengewoon platte organisatie.
‘Ik denk dat werkgevers en bonden op landelijk niveau
afspraken moeten maken over zo’n functiebouwwerk. De
zaak moet daar niet worden dichtgeregeld, maar ik zie
tegelijkertijd wel het belang in van een aantal centrale
afspraken. Zo is het handig wanneer we centraal tot een
regeling komen, die de arbeidsvoorwaarden van zij-instro-
mers vaststelt. Ook voor werkgevers is het toch wel han-
dig als we daar wat regeltjes voor hebben, want je zult het
als school allemaal maar zelf moeten bedenken. De CAO
moet dus veel meer een kapstok zijn, waar individuele
scholen op basis van hun eigen behoeften dingen aan kun-
nen hangen. Maar centrale afspraken moeten blijven, ook
om je als gehele sector met goede arbeidsvoorwaarden te
kunnen profileren.’

De rode draad

• Individuele afspraken tussen werkgever en werk-
nemer zijn mogelijk

• De leerkracht werkt van negen tot vijf en vervult 
daarin onderwijs- en aanverwante taken

• Naar een kaderstellende CAO
• Een CAO met kwaliteitsafspraken
• Marktconforme beloning moet mogelijk worden
• Met centrale afspraken de gehele sector beter 

profileren
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Koersen op de nieuwe school

Het woud van regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken maakt het
gemakkelijk te verdwalen in het onderwijs. Het ministerie van OC&W, bonden
en werkgevers vergaderen en onderhandelen talloze uren over taakbeleid,
taakomschrijvingen, beloning et cetera. We zijn er zo druk mee, dat soms
geen acht meer wordt geslagen op de weg die we gezamenlijk behoren te
bewandelen om goed onderwijs te kunnen bieden. 
De commissie arbeidsvoorwaarden van VOS/ABB vindt dat het tijd wordt 
om verder te kijken Dat doen we onder meer in deze brochure. Is er in het
woud van regels een rode draad te ontdekken, die ons de weg wijst naar de
toekomst? Een pad dat aangeeft hoe de school van de 21e eeuw er uit 
moet zien, om daarmee mede vorm te geven aan de samenleving van de 
21e eeuw?
In de brochure komen leden van de commissie arbeidsvoorwaarden van
VOS/ABB – allen schooldirecteuren – en één vakbondsvertegenwoordiger aan
het woord. We hopen dat deze brochure de aanzet vormt tot een open debat
over de toekomst van het voortgezet onderwijs, vanuit een gezamenlijke
gedrevenheid en een gezamenlijke visie. 

Deze brochure verschijnt in het kader van het VOS/ABB-project School van 
de 21e eeuw. 

Polanerbaan 15
Postbus 162 - 3440 AD Woerden
Tel.: 0348-405200
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