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7Zebra’s schreef dit innovatieschrift voor de onderhandelaars over de nieuwe CAO PO 2014. 
Als penvoerder van de vele leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders die 
gedurende de actie mijn  werk onze  scholen vertelden wat ècht belangrijk is voor hun 
werkplezier en voor het leveren van onderwijskwaliteit.

Wij wensen dat wat we aanvankelijk het neveneffect noemden van de actie mijn  werk  
onze  scholen gezien wordt als een hoofdeffect: met elkaar praten over het werk en 
functioneren, dwars door de lagen heen, leraren, ondersteuners, leidinggevenden en 
bestuurders samen. Ontmoeting en dialoog zijn immers noodzakelijk voor een professionele 
en innovatieve cultuur in het primair onderwijs. Het zijn zaken die je niet regelt in een CAO, 
maar die wel het succes van een gewenste kaderstellende CAO bepalen. Dat die cultuur nog 
toekomstmuziek is, blijkt uit het feit dat alle doelgroepen in alle toonaarden bezingen hoe 
wenselijk het is om vakinhoudelijke discussies te voeren. Open, eerlijk, professioneel in een 
veilig klimaat. 

Wij dagen de onderhandelaars uit om een CAO te ontwerpen die deze professionele en 
innovatieve cultuur bevordert en wordt geschakeld aan een cultuurtraject. Om heldere taal te 
hanteren (taalniveau B1) die nauwkeurig en eenduidig is en daardoor doelgericht. We wensen 
het PO-veld een CAO toe die medewerkers en bestuurders gebruiken als een handreiking om 
op maat afspraken te maken waarin duidelijk wordt gemaakt wat men van elkaar verwacht als 
het gaat om taken, duurzame inzetbaarheid, professionalisering en resultaten. 

Creatief adviesnetwerk voor maatschappelijke uitdagingen
Jessica van Koert, Boukje Keijzer, Annebet Brongers, Erna Westrup, Silvia de Ronde Bresser, 
Erwin van Rooijen, Jana Eggert en Leo Dijkema

—————  

1  Taalniveau B1 is bekend geworden als ‘eenvoudig Nederlands’, door sommigen 

denigrerend Jip-en Janneketaal genoemd. Het belangrijkste kenmerk van taal- 

niveau B1 is, dat je het doel van de communicatie bereikt.

Voorwoord
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De nieuwe CAO gaat aansluiten en inspelen 
op het onderwijs en de school(organisatie) 
van de toekomst. Over het onderstaande 
toekomstbeeld zijn werkgevers- en 
werknemersorganisaties eensgezind.2 

‘Het primair onderwijs van de toekomst speelt 
in op de talenten van leerlingen en op plezier 
in het leren. Het basispakket aan kennis en 
vaardigheden levert aantoonbaar resultaat 
op. Professionele leerkrachten en diverse 
ondersteuners leveren samen een prestatie. 
Ze worden als team aangestuurd door 
communicatieve en onderwijskundige leiders, 
die worden toegerust en gesteund door 
bestuurders. De school staat midden in de 
samenleving in een multifunctioneel centrum. 
Met vele partners, waaronder ouders van 
leerlingen.’

Dit toekomstbeeld wordt in grote lijnen 
onderschreven door leraren, ondersteuners, 
leidinggevenden en bestuurders in het 
primair onderwijs met hier en daar een 
kanttekening.3 

“ Ik vind deze visies vaak veel mooier klinken  
dan in werkelijkheid mogelijk is uit te voeren.”

“ Vooral plezier in leren staat voorop. Tegenwoor-
dig wordt dit vaak overschaduwd door een 
toetscultuur.”

“ Wat vaak wordt vergeten is dat onderwijs  
meer is dan kennis. De leerling moet ook  
zijn persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.”

————— 

2 Zie Rockanje tweedaagse ‘naar een professionele 

agenda’, 21 en 22 april 2010, Groene 

Weidebijeenkomst BAPO 21 september 2012.

3 Synthetron-uitspraken in het kader van de actie 

mijn  werk onze  scholen.

1. Het primair onderwijs in 2021

Gedeeld beeld als vertrekpunt 
over het onderwijs dat 
kinderen nodig hebben,  
de school (organisatie) die 
daarbij hoort en de CAO die 
hierop aansluit en inspeelt.

Gedeeld beeld als vertrekpunt 
over het onderwijs dat 
kinderen nodig hebben,  
de school (organisatie) die 
daarbij hoort en de CAO die 
hierop aansluit en inspeelt.

’We willen groeien, de goede dingen doen voor onze kinderen .”
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 ’Als sociale partners zijn we bereid om de bakens te verzetten .”

De gezamenlijke ambitie voor de nieuwe CAO is bij de start van de actie mijn  werk  
onze  scholen als volgt verwoord door de vakbonden en de PO-Raad4:

•	 	 Kader	met	lokale	speelruimte
 Meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers op de werkvloer.

•	 	 Vier	kernthema’s:	ontwikkeling,	prestaties,	tijd	en	rollen	&	taken
 Inspelen op diversiteit leerlingen en scholen en op wensen en mogelijkheden personeel  

en besturen.

•	 	 In	co-creatie	tot	stand	gekomen
 Vakbonden en PO-Raad als volwaardige partners.

•	 	 Met	oog	voor	alle	betrokkenen
 Verbinding tussen belangen werkgevers en werknemers.

•	 	 In	ontwikkeling
 Integratie primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Blijvend gespreksonderwerp.

————— 

4 Zie Aanpak actie mijn  werk onze  scholen, zoals gepresenteerd tijdens de 

Funderingssessies op 27 en 28 februari en 1 maart 2013.

2. Ambitie van vakbonden en PO-Raad:  
 een nieuwe CAO PO
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 ’De nieuwe CAO moet iets van de werkvloer worden.”

3.1 BEGINNEN MET HET EINDE VOOR OGEN:  

 WAARDEVRIJE BOUWSTENEN IN EEN INNOVATIESCHRIFT

De vijf initiatiefnemers – AOb, AVS, CNVO, FvOv en PO-Raad, verenigd in de coördinatiegroep –  
geven 7Zebra’s begin februari 2013 de opdracht om op 1 juli van dat jaar een innovatieschrift 
op te leveren. Een schrift met bouwstenen waar de onderhandelaars van vakbonden en  
PO-Raad hun voordeel mee kunnen doen. De coördinatiegroep spreekt de wens uit om in 
een inspirerend proces krachtige	bouwstenen te vergaren over hoe de nieuwe CAO volgens 
leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders kan inspelen op de ontwikkelingen 
en innovatiewensen rond de vier gespreksthema’s die worden benoemd: tijd, ontwikkeling, 
prestaties en taken & rollen.

De bouwstenen moeten waardevrij zijn. In het innovatieschrift dient feitelijk, zonder te 
oordelen, te worden aangegeven wat voor de werkvloer in het PO belangrijk is om plezierig  
en professioneel te werken in alle levensfasen en de school/scholen draaiend te houden als  
een geoliede machine. 

De intentie van de initiatiefnemers is om deze bouwstenen als uitgangspunt te nemen,  
omdat ze zijn aangedragen door een brede	groep	betrokkenen uit het PO. 

UITDAGING: MET DE ‘WERKVLOER’ IN GESPREK OVER VIER VERNIEUWINGSTHEMA’S

De coördinatiegroep benadrukt dat een proces op gang moet komen waarin een snaar 
wordt geraakt bij zo veel mogelijk betrokkenen op de onderwijsvloer, aangesloten bij een 
werkgevers- of werknemersorganisatie. Daarmee wordt de keuze gemaakt om leden van 
de bonden en PO-Raad uit te nodigen tot gesprek. Het traject naar een nieuwe, eigentijdse 
CAO moet voor de coördinatiegroep vooral geen rituele dans zijn voor insiders, maar eerder 
jazz-muziek, waarbij beweging, dynamiek ontstaat, mensen hun gevoelens en standpunten 
met elkaar delen en op elkaar voortborduren. Idealiter draagt het proces bij aan (herstel van) 
vertrouwen en kracht van personeel en sector. 

3. Opdracht, zebracode en aanpak
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3.2 ZEBRACODE

Onder het motto ‘mijn  werk onze  scholen met een nieuwe CAO PO’ richt 7Zebra’s  
een creatief proces in met het einde voor ogen: dit innovatieschrift. 

De streepjescode van de zebra’s geeft richting aan het proces:

Begin	met	het	einde	voor	ogen: de dummy van het eindproduct ligt op tafel bij de start met 
de coördinatiegroep om verwachtingen scherp te stellen;

Zet de samenleving centraal: leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders hebben 
de hoofdrol gedurende het proces. Hun mening wordt gevraagd. Getekende portretten 
keren terug in de communicatie. Door ontmoetingen op scholen te organiseren en in het 
gespreksmateriaal schoolsituaties te verbeelden, ligt de focus waar het uiteindelijk om draait: 
goed onderwijs voor alle kinderen;

Doordenk het samenspel: de vijf initiatiefnemers treden als collectief op naar buiten. Zij zijn 
de gezamenlijke afzender in het betrekken van verschillende spelers gedurende het proces.  
Zij doen een gezamenlijke belofte over het omgaan met de bouwstenen en het terugkoppelen 
van resultaten; 

Doe en ervaar het zelf: eigen mensen uit het PO-veld dragen de actie. De coördinatiegroep 
treedt op als gastheer en spreekstalmeester. Leraren, ondersteuners, leidinggevenden 
en bestuurders nemen de rol op zich van gespreksleider, verslaglegger, razende reporter 
en regelaar van locatie en catering. 7Zebra’s faciliteert met werkmateriaal, schriftelijke en 
mondelinge instructies, coördineert de actie met de nodige logistieke hand- en spandiensten 
en verwerkt de gegevens; 

Waardeer wat er is: er wordt voortgebouwd op de standpunten die zijn gewisseld over het 
onderwijs van de toekomst en de thema’s die onderwerp moeten zijn van gesprek voor de 
nieuwe CAO. De expertise van communicatiedeskundigen van de vijf initiatiefnemers wordt 
benut, evenals de communicatiemiddelen- en kanalen die zij in kunnen zetten;

Zet vormkracht en maatwerk in: we bedenken met de coördinatiegroep een actielogo, spelen 
met taal en passen creatieve werkvormen toe in alle fasen om de tongen los te maken en van 
de gebaande paden af te kunnen komen; 

Weet	waar	je	aan	begint: we doen het SAMEN. Het betekent dat we de coördinatiegroep 
vasthouden en consistent zijn in onze aanpak om te bereiken wat de initiatiefnemers in 
gezamenlijkheid zeggen te willen: krachtige bouwstenen die bijdragen aan een fundamenteel 
nieuwe CAO PO.
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3.3 ACTIE mijn  werk onze  scholen IN VIER FASEN:  

 VLIEGENDE START — BREDE BRUISENDE DIALOOG —   

 GERICHTE VERDIEPING — INSPIRERENDE LANDING 

IN VIER FASEN WORDT TOEGEWERKT NAAR HET EINDRESULTAAT 

Fase	1	—	Vliegende	Start
Tijdens drie Funderingssessies op scholen in Bodegraven, Den Bosch en Zwolle wordt het 
inhoudelijke fundament gelegd voor de actie mijn  werk onze  scholen en de procesaanpak 
aangescherpt. De circa 80 deelnemers zijn geselecteerd door de coördinatiegroep op 
hun brede blik op het onderwijs. Een aantal van hen gaat een rol vervullen in de volgende 
fase waarin door het hele land gesprekken gevoerd gaan worden. Het resultaat van de 
Funderingssessies wordt verwerkt in handzaam, goed overdraagbaar werkmateriaal waarmee 
de gesprekken gevoerd kunnen worden.

Fase 2 — Brede Bruisende Dialoog
Kern in deze fase is de TweeWeekse mijn  werk onze  scholen van maandag 8 april  
tot en met vrijdag 19 april 2013. Nederland wordt opgedeeld in vier gebieden (Zuid West,  
Zuid Oost, Noord West, Noord Oost) en in elk gebied vinden gesprekken plaats met leraren, 
ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders. Een aantal gesprekken wordt speciaal voor 
de actie georganiseerd op scholen. De meeste gesprekken vinden plaats in het verlengde 
van activiteiten die vakbonden en PO-Raad in deze periode al organiseren, de zogenoemde 
‘aanhaaksessies’. Ten slotte zijn er met name leidinggevenden en bestuurders die zelf het 
initiatief nemen om een gesprek met de werkvloer te organiseren. 

In totaal vinden in en om de TweeWeekse zo’n 46 ontmoetingen plaats. Ieder gesprek wordt 
geleid door eigen mensen uit het PO-veld, die vooraf zijn geïnstrueerd door 7Zebra’s.  
Alle gespreksleiders en verslagleggers worden voorzien van hetzelfde materiaal: een PraatPlaat 
die deelnemers invullen, een format voor verslaglegging en een draaiboek. In totaal worden 
588 ingevulde PraatPlaten verwerkt en 35 VerslagleggingsPlaten. 
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Fase	3	—	Gerichte	Verdieping
Deze fase start met het uitwisselen van de oogst van de TweeWeekse met gespreksleiders en 
verslagleggers tijdens de Oogstsessie. Kernvraag is: wat hebben de gesprekken opgeleverd 
en hoe gaan we de discussie verdiepen met een online dialoog? Via de websites van de 
initiatiefnemers en een gerichte mailing vanuit 7Zebra’s naar alle deelnemers aan eerdere 
sessies, wordt een enquête uitgezet en op 22 en 29 mei vinden vier synthetron-discussies 
plaats.5 In deze fase vindt ook een gesprek met jonge leerkrachten plaats, de starters.  

Fase 4 — Inspirerende Landing
In deze fase wordt een Doorbraaksessie georganiseerd met ‘creatieve denkers’, die zijn 
uitgenodigd door de coördinatiegroep. Zij pakken vier aangereikte dilemma’s bij de kop, 
die een nieuwe CAO in de weg kunnen staan. Met de opbrengst van deze sessie zijn alle 
ingrediënten verzameld voor het innovatieschrift. Tijdens de Landingssessie wordt besproken 
hoe de onderhandelaars de bouwstenen in het schrift gaan gebruiken in de onderhandelingen 
en op de weg er naartoe met raadpleging van de achterban. 

Communicatie
Communicatie is als een rode draad verweven in de actie mijn  werk onze  scholen. Alle 
initiatiefnemers communiceren over de actie op hun websites en via de reguliere middelen en 
kanalen, zoals nieuwsbrieven, website, magazines, social media etc. Zij gebruiken het actielogo 
mijn  werk onze  scholen, de kernboodschappen en het speciaal gemaakte beeldmateriaal. 
Gerichte mailings met flyers en poster gaan uit naar de achterban om hen op te roepen om 
mee te doen. Via een link op de websites van vakbonden en PO-Raad kunnen leden zich 
opgeven voor een ontmoeting in de TweeWeekse en/of een digitale discussie. Ook de enquête 
wordt via de sites uitgezet. Een parallel communicatiespoor loopt via de gespreksleiders en 
verslagleggers in de vier gebieden. Zij roepen collega’s in ‘hun’ gebied op om deel te nemen 
aan de TweeWeekse en de digitale discussie. Er is bewust niet gekozen voor brede publiciteit 
in landelijke media. 

Tussenproducten
Gedurende de actie mijn  werk onze  scholen zijn verschillende tussenproducten tot stand 
gekomen:
•	 inhoudelijke	producten,	zoals	de	oogst	van	de	Funderingssessies,	de	impressie	van	de	

TweeWeekse, het resultaat van de Doorbraaksessie, de terugkoppeling van het gesprek 
met jonge leraren;

•	 communicatieproducten,	zoals	uitnodigingen,	flyers,	poster,	beeldmateriaal;
•	 werkmateriaal:	PraatPlaat	en	VerslagleggingsPlaat	ten	behoeve	van	de	gesprekken	met	

instructies voor gespreksleiders, verslagleggers en razende reporters.  
Daarnaast zijn er de ruwe gegevens van de PraatPlaten en de digitale discussies. We hebben 
deze tussenproducten en gegevens voor de coördinatiegroep verzameld in een map. 

————— 

5 Synthetron is een online samenwerkingsprogramma dat groepen mensen in staat stelt 

om met elkaar ideeën uit te wisselen en te verdiepen en van de ingebrachte meningen 

steeds te bepalen of en hoe belangrijk deze meningen zijn. Zie www.synthetron.com.
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3.4 LEESWIJZER

Het hart van dit innovatieschrift is hoofdstuk 4. Hier belichten we vier bouwstenen met de 
bouwsteeningrediënten die deelnemers aan de actie mijn  werk onze  scholen hebben 
aangereikt.  
In hoofdstuk 5 staat de vraag centraal welke bouwstenen, of bouwsteeningrediënten aan welke 
tafel besproken gaan worden. Wat leent zich voor de CAO-tafel? Wat leent zich voor andere 
gesprektafels en hoe worden zaken geagendeerd?  
In hoofdstuk 6 lichten we de doelgroepen uit met hun specifieke wensen en ideeën over de 
nieuwe CAO. 
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4.1 TELLEN: AANTALLEN EN WENSEN-TOP-3

Tijdens de actie mijn  werk onze  scholen gaven meer dan 1000 werkers in het primair 
onderwijs aan wat voor hun werkplezier en voor het leveren van onderwijskwaliteit ècht 
belangrijk is en hoe de nieuwe CAO PO 2014 daarop in kan spelen. 

Onderstaand overzicht laat zien hoeveel leraren, ondersteuners, leidinggevenden en 
bestuurders uit het PO meededen aan activiteiten in de verschillende fasen. 

Hiernaast staat voor ieder van de vier doelgroepen – leraren, ondersteuners,  
leidinggevenden, bestuurders – bij ieder thema aangegeven wat hun wensen-top-3 is.  
Hier zie je dus in één oogopslag terug wat de vier groepen belangrijk vinden voor hun 
werkplezier en professionaliteit. Het overgrote deel van de wensen is gedeeld. 
De allerbelangrijkste wens van iedere doelgroep is voorzien van een pijl. 

4. Bouwstenen voor de nieuwe CAO

Fase	1	—	VLIEGENDE	START	
•	3	funderingssessies	in	Bodegraven,	Den	

Bosch en Zwolle

Fase 2 — BRUISENDE	DIALOOG
•	 46	bijeenkomsten	in	4	regio’s	tijdens	

TweeWeekse waarvan 
•	 18	speciaal	voor	proces	georganiseerd,	
•	 9	aanhaaksessies	en	19	op	eigen	initiatief

Fase 3 — GERICHTE	VERDIEPING
•	 140	deelnemers	synthetronsessies
•	 234	deelnemers	enquête
•	 bijeenkomst	jonge	leraren	(5	discussanten)

Fase 4 — INSPIRERENDE	LANDING
•	 Doorbraaksessie	met	creatieve	denkers	 

(20 deelnemers)
•	 Landingssessie	met	CAO	onderhandelaars	 

(14 deelnemers)

21 synthetron en enquête
67 ook TweeWeekse

 57%  leraren
  10% ondersteuners
  26%  leidinggevenden 
  7%  bestuurders

83 
deelnemers

600+ 
discussanten

379 
deelnemers

20 
sleutelfiguren

1    INNOVATIESCHRIFT

Dit innovatieschrift is van …………………………………………

met een nieuwe CAO PO
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 Leraren
 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Minder werkdruk (50%) Leren van elkaar (31%) Meer handen in de klas (38%) Communicatie (47%)

2 Prioriteit Kerntaken (38%) Levensfasebewust  Breder kijken dan rekenen  Duidelijk schoolconcept (24%) 

  personeelsbeleid (28%) en taal (24%)

3 Verlofregeling (12%) Investeren in jonge leraren (22%)  Teamverantwoordelijkheid (16%) Verantwoordelijkheden

    laag in organisatie (20%)

 Ondersteuners
 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Flexibele werktijden (26%) Doorgroeimogelijkheden  Veel ruimte voor prof. (15%) Communicatie (26%) 

  oop (23%)  

2 Nieuwe functie pedagogisch/ Leren van elkaar (20%) Scholing op alle manieren (20%) Verantwoordelijkheden  

 didactisch medewerker (18%)     laag in organisatie (25%)

3 Prioriteit voor kerntaken (18%) Duurzame inzetbaarheid (20%)  Teamverantwoordelijkheid (15%) Functiedifferentiatie oop (20%) 

 Leidinggevenden
 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Prioriteit voor kerntaken (42%) Leren van elkaar (34%) Veel ruimte voor prof. (23%) Verantwoordelijkheden   

    laag in organisatie (51%)

2 Minder werkdruk (30%) Levensfasebewust  Meer handen in de klas (19%)  Duidelijk schoolconcept (22%)

  personeelsbeleid (22%)

3 Verlofregeling (12%) Ontwikkeling medewerkers   Teamverantwoordelijkheid (18%) Communicatie (21%) 

  koppelen aan HRM (16%) 

 Bestuurders
 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Prioriteit kerntaken (26%) Verplichte scholing op maat (21%) Meer academisch  Verantwoordelijkheden 

   opgeleiden (34%) laag in de organisatie (58%) 

2 Minder werkdruk (24%) Ontwikkeling medewerkers   Register verplicht (26%) Communicatie (13%) 

  koppelen aan HRM (18%)  

3 Integratie po/ko/bso (24%) Levensfasebewust  Veel ruimte voor prof. (21%) Professionele ruimte beter  

  personeelsbeleid (18%)  benoemen (11%)
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Relatief veel mannen benadrukken het belang van: 
•	 Levensfasebewust	personeelsbeleid

•	 Veel	ruimte	voor	professionals

•	 Verantwoordelijkheden	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie

Relatief veel vrouwen benadrukken het belang van: 
•	 Meer	handen	in	de	klas

•	 Communicatie

Relatief veel jongere respondenten (< 25) benadrukken het belang van: 
•	 Minder	werkdruk	door	minder	administratie

•	 Veel	ruimte	voor	professionals

•	 Breder	kijken	dan	rekenen	en	taal

Relatief veel jongere respondenten (< 40) benadrukken het belang van: 
•	 Communicatie

Relatief veel oude(re) respondenten (> 55) benadrukken het belang van: 
•	 Levensfasebewust	personeelsbeleid

Relatief veel oude(re) respondenten (> 40) benadrukken het belang van: 
•	 Verantwoordelijkheden	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie
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4.2 VERTELLEN: VIER BOUWSTENEN MET INGREDIËNTEN

“ Wederkerigheid is van belang. Geen top down beleid.  
Dat doet geen recht aan de professie.” 

De actie mijn  werk onze  scholen heeft het ‘neven’effect dat mensen uit de sector open 
praten over het werk. Dwars door de lagen heen: leraren, ondersteuners, leidinggevenden 
en bestuurders samen. Gedeelde wens is om dit vaker te doen: momenten creëren om met 
elkaar in gesprek te gaan. In een sfeer waarin op een gestructureerde manier in alle openheid 
alles gezegd kan worden. Gesprekdeelnemers vinden het de hoogste tijd voor ontmoeting 
en dialoog omwille van een professionele en innovatieve cultuur die noodzakelijk is in het 
PO. Het is een breed gevoelde wens. “We willen groeien, de goede dingen doen voor onze 
kinderen.” Een	eigentijdse	CAO	kan	die	cultuur	bevorderen.	 

“ Een goede schoolleider is een evenwichtskunstenaar  
tussen bestuur en team.”

Waar moet de nieuwe CAO aan tegemoet komen?
Deelnemers reiken door alle thema’s heen ingrediënten aan voor vier stevige bouwstenen. 
Deze bouwstenen zijn bruikbaar voor de nieuwe CAO, maar ook voor de cultuuromslag die 
in PO-land luid en duidelijk gewenst wordt. CAO-traject en cultuurtraject zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, ze maken deel uit van dezelfde bouwstenen. Een	nieuwe	CAO	kan	
alleen	effect	hebben	als	bestuurders	en	leidinggevenden	met	hun	teams	bereid	en	in	staat	
zijn	met	elkaar	in	vertrouwen	daadwerkelijk	de	praktijk	te	bouwen	van	de	school	van	de	
toekomst. 
Iedere bouwsteen gaat vergezeld van HAAKJES VOOR FUNDAMENTELE VERNIEUWING. Deze 
haakjes zijn met name aangereikt door vrijdenkers tijdens de doorbraaksessie op 12 juni.  

“ Samen de cultuur vormgeven. Geen ambtelijke of politieke,  
maar een professionele, gericht op leren van elkaar.  
Elkaar beter maken.”
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1ste bouwsteen: onderwijskundig leiderschap

Ingrediënten:	

a.		professionele	standaard	 
 scholing op maat, register, academisch opgeleiden

b.	loopbaanbeleid	 
 persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit

d.	leiderschap	en	HRM	 
 aanspreken, aansturen, teamvorming

c.	communicatie  
 dialoog, elkaar aanspreken (feedback), kennis delen

“ Een professionele houding/cultuur, elkaar feedback durven geven, een 
kijkje in elkaars keuken gunnen en hoge doelen stellen.”

Leidinggevenden moeten er zijn op de werkvloer, communiceren met hun personeel, praten 
met medewerkers over hun persoonlijke ontwikkeling en werkdruk, daar afspraken over 
maken en een vinger aan de pols houden. Bestuurders moeten kaders krijgen waarbinnen 
zij ruimte kunnen geven aan de professionele ontwikkeling van hun personeel. Taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten helder zijn omschreven: wie heeft 
zeggenschap over wat? Verplichte	scholing, een verplicht register en het bespreken van 
loopbaanmogelijkheden horen bij professionele ontwikkeling. Bestuurders plaatsen verplichte 
scholing op maat bovenaan hun wensen-top-3. Leidinggevenden en bestuurders hechten er 
belang aan dat de ontwikkeling	van	medewerkers	wordt	gekoppeld	aan	HRM. Bestuurders 
wensen een verplicht register voor iedereen in het onderwijs. Mobiliteit is in het kader van 
loopbaanmogelijkheden essentieel: verder denken dan het eigen klaslokaal en het eigen 
schoolgebouw, menskracht flexibel in kunnen zetten. Kijkend naar de enquêteresultaten, 
komen de handen bij bestuurders op elkaar voor het elke vijf jaar van werkplek veranderen 
binnen of buiten de school. Dat geldt niet voor de overige doelgroepen.

“ Flexibiliteit en mobiliteit zijn goede instrumenten om opnieuw energie op 
te doen. Dit geldt niet alleen voor leerkrachten. ik zie vaak dat manage-
ment te lang op dezelfde plek blijft zitten.”
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Leiderschap betekent sturing op kwaliteit, resultaten en initiatieven, waarbij breder gekeken 
wordt dan rekenen en taal, als het aan leraren ligt. Zij pleiten ervoor om het leerrendement 
van kinderen inzichtelijk te maken, de bijdrage van leerkracht en school aan de ontwikkeling 
van een kind. Door medewerkers individueel en als teamlid aan te spreken op de kwaliteit die 
zij leveren, de resultaten die zij behalen en de initiatieven die zij voor de school ontplooien, 
wordt geïnvesteerd in een communicatieve	cultuur	van	kennisdelen	en	feedback	geven	
en ontvangen. Een cultuur waarin verbindingen ontstaan tussen generaties, die nu niet 
vanzelfsprekend worden gelegd. De noodzaak daartoe is overduidelijk: communicatie staat in 
de top 3 van alle doelgroepen; leraren en ondersteuners zetten communicatie zelfs bovenaan. 
Ook leren van elkaar staat in de wensen-top; bij leraren en leidinggevenden staat deze wens 
bovenaan. Bestuurders noemen meer academisch opgeleiden als grootste wens bij prestaties. 

“ Het moet normaal worden om tijd te nemen  
voor collegiale consultatie.”

“ Als je bedenkt dat zelfs een vrachtwagenchauffeur ieder jaar een proeve 
van bekwaamheid moet afleggen, wordt duidelijk dat geen opleiding 
volgen geen optie is.”
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ENQUÊTERESULTATEN VOOR DE BOUWSTEEN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP

[IN PERCENTAGES]

  helemaal mee eens
  eens
  eens noch oneens
  oneens
  helemaal mee oneens

Alle	professionals,	dus	niet	alleen	schoolleiders	en	
leerkrachten,	maar	ook	ondersteuners	en	bestuurders,	
moeten	geregistreerd	staan	met	gevolgde	opleiding.	

64% eens

Vooral de ondersteuners zijn het eens in hun omarming 
van deze stelling.

Ik	wil	zelf	kunnen	bepalen	welke	opleiding(en)	ik	volg.

70% eens

Leerkrachten steunen deze stelling massaal, terwijl 
bestuurders elkaar vinden in hun afwijzing van deze 
stelling. 

Intervisie	(leren	van	elkaar)	zou	verplicht	moeten	zijn.

62% eens

Leerkrachten zijn er enigszins verdeeld over.

Iedere werknemer hoort een persoonlijk 
ontwikkelingsplan	te	hebben	(POP).

65% eens

Vooral leidinggevenden vinden elkaar in hun steun  
voor deze uitspraak.
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In het primair onderwijs spreken we elkaar te weinig 
aan	op	prestaties	en	kwaliteit.

59% eens

Bestuurders zijn unaniem in hun eensgezindheid.  
Er zijn wel leerkrachten die dit niet vinden.

We zouden meer academisch geschoolde leerkrachten 
moeten	hebben.

41% eens  34% oneens

Bestuurders zijn het meest eensgezind over hun steun 
voor deze stelling. 

Prestaties	moeten	gekoppeld	worden	aan	beloning.

38% eens  38% oneens

Vooral ondersteuners zijn het eens in hun steun  
voor deze uitspraak.

Scholing	werkt	alleen	als	het	verplicht	is	voor	iedereen.

55% oneens  35% eens 

Bestuurders delen hun afwijzing van deze stelling.
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HAAKJES VOOR FUNDAMENTELE VERNIEUWING 

Breng	verschillende	niveaus,	ontwikkelingsstadia,	aan	in	de	CAO	om	recht	te	doen	aan	de	
grote	diversiteit	van	besturen,	leidinggevenden	en	werknemers	in	het	onderwijs.	Je	zou	
dat	kunnen	doen	voor	bepaalde	modules.	Creëer	zo	ruimte	voor	groei.	Volg	vanuit	dat	
perspectief	de	prestaties	van	scholen.	Geef	scholen	die	het	goed	doen	meer	ruimte	voor	
innovatie.	Beperk	de	ruimte	van	scholen	die	het	minder	goed	doen.	Faciliteer	hen	op	een	
stevige,	niet	vrijblijvende	manier	om	beter	te	presteren.	Zet	HR-beleid	stevig	aan,	beleid	
gericht	op	de	ontwikkeling	van	mensen	vanuit	helder	geformuleerde	taken,	bevoegdheden	
en	verantwoordelijkheden.	Stimuleer	platforms	waar	scholen	van	elkaar	leren.	Belonen	
is het sleutelwoord in de context van goed onderwijs voor elk kind in de school van de 
toekomst. 

Iedereen zou elke 5 jaar van werkplek moeten wisselen 
binnen	of	buiten	de	school.

52% oneens  34% eens 

Bestuurders zijn opvallend eensgezind in hun steun voor 
deze stelling, maar leidinggevenden zijn sterk verdeeld.
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2e bouwsteen: vermindering van ervaren werkdruk

Ingrediënten:

a.	taakbeleid	 
 lesgebonden/niet lesgebonden, handen in de klas

b.	tijd  

 flexibilisering

c.	verantwoording  
 regels, controle

“ De angst regeert. We zijn bang de controle te verliezen en vervolgens 
toch verantwoordelijk te worden gehouden voor hetgeen dat (eventueel) 
fout ging. Om die reden doen we dingen dubbel en niet efficiënt.”

Minder werkdruk is noodzakelijk om prioriteit te geven aan de kerntaken en ruimte te maken 
voor innovatieve, professionele ontwikkeling. Minder	werkdruk	door	administratie en 
prioriteit voor kerntaken staan in de wensen-top-3 van alle doelgroepen. Dat kan door een 
brug te slaan tussen de wereld in de klas en de wereld op papier: het werken met en voor de 
kinderen en het schriftelijk registreren en verantwoorden. Door een slim	taakbeleid kunnen 
de uren voor lesgebonden taken, deskundigheidsbevordering en niet lesgebonden taken in 
goede verhouding worden gebracht. Door minder controle en regeldruk, uit te gaan van 
vertrouwen, professionaliteit en de realiteit in de klas, kunnen leraren weer prioriteit geven 
aan hun kerntaken, het kind centraal stellen. Door flexibeler	om	te	gaan	met	tijd, met 
wat wanneer moet gebeuren, kan lucht worden gecreëerd. Ondersteuners zetten flexibele 
werktijden bovenaan in hun wensen-top-3. Met	meer	handen	in	de	klas kan kwaliteit worden 
geboden aan álle leerlingen. Het is een wens van leraren en leidinggevenden. 

“ Ontwikkelen van formats voor alle verplichte papieren rompslomp.  
Zorg dat alle leerkrachten beschikken over de juiste hulpmiddelen om 
administratie snel en ook, indien gewenst, thuis te kunnen afhandelen.”



27    INNOVATIESCHRIFT

ENQUÊTERESULTATEN VOOR DE BOUWSTEEN VERMINDERING VAN ERVAREN WERKDRUK

[IN PERCENTAGES]

Studiedagen	zouden	in	de	schoolvakanties	 
moeten	plaatsvinden.

76% oneens

Met name leerkrachten vinden elkaar hierin.

Minder	vakantiedagen	leidt	tot	lagere	werkdruk.

74% oneens

Vooral de leerkrachten zijn hier eensgezind over.

Schoolvakanties	en	personeelsvakanties	hoeven	 
niet	samen	te	vallen.

55% oneens  30% eens

De verdeeldheid speelt bij alle doelgroepen.

Taken	zoals	avondvierdaagse,	schoolkamp,	
schoolzwemmen,	schoolreisjes,	sporttoernooien	
behoren	niet	tot	het	takenpakket	van	leraren.

56% oneens  29% eens

Vooral bestuurders vinden elkaar in hun afwijzing  
van deze stelling.

  helemaal mee eens
  eens
  eens noch oneens
  oneens
  helemaal mee oneens

25

30
15

23

7

39

35

10

11
5

15

4115

21

8

42

34

13

10
1



INNOVATIESCHRIFT    28

DE LESURENNORM VAN 930 UUR PER JAAR 

[IN PERCENTAGES]

  moet verhoogd worden (meer lesuren)
  moet hetzelfde blijven als nu
  moet verlaagd worden (minder lesuren)
  moet worden losgelaten (geen lesurennorm)
  anders

18
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34

7

Ik	wil	de	keuze	hebben	om	verlofdagen	uit	te	laten	betalen.

46% eens  35% oneens

Vooral bestuurders zijn eensgezind in hun afwijzing van 
deze stelling. Bij andere groepen is de verdeeldheid 
groter over dit punt.

Bij de vraag over de lesurennorm zijn bestuurders en 
leerkrachten verdeeld over de beste richting. 
Ondersteuners en leidinggevenden pleiten relatief vaak 
voor het loslaten van de norm.
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VOORKEUR EXTRA HANDEN 

[IN PERCENTAGES]

 Klasse-assistent/onderwijs-assistent

 Kleinere klassen

 Passend onderwijs ondersteuning

 Pedagogisch/didactisch medewerker

 Anders

 Coach

 Pauze-toezichthouders

 Administratief medewerkers

 Personeelszaken

  0   10 20 30 40 50 60 70    80 90 100

Al het gaat om extra handen gaat bovenstaande voorkeursvolgorde gelijk op met de leraren. 
Ondersteuners pleiten relatief vaak voor passend onderwijs ondersteuning, net als bestuurders, 
die daarnaast ook graag een coach zouden willen toevoegen. Leidinggevenden pleiten relatief 
vaak voor een pedagogisch/didactisch medewerker. 

HAAKJES VOOR FUNDAMENTELE VERNIEUWING

Vul	de	normjaartaak	niet	langer	in	op	individueel,	generiek	niveau.	Creëer	in	de	nieuwe	
CAO	ruimte	om	de	normjaartaak	op	schoolniveau	in	te	vullen	op	basis	van	aantal	
leerlingen,	formatieplaatsen	en	kwaliteiten,	wensen	en	persoonlijke	ontwikkeling	van	
medewerkers.	Neem	als	vertrekpunt	dat	medewerkers	worden	aangesteld	voor	een	aantal	
dagen	en	uren	waarbinnen	een	aantal	taken	en	activiteiten	gedaan	moet	worden.	Verlaat	
het	denken	in	termen	van	lestijd	en	werktijd.	Verminder	–	beleefde	–	werkdruk	door	de	
juiste	verhouding	te	vinden	tussen	wat	moet	en	wat	mag.	Wees	helder	over	de	taken	die	
vastliggen	en	de	zeggenschap	en	keuzemogelijkheden	die	medewerkers	hebben.	Denk	
aan	een	marktplaats	binnen	de	school	van	vraag	en	aanbod	waar	ruimte	is	voor	talenten	
en	eigen	initiatief.	Maak	dit	mogelijk	door	vanuit	de	nieuwe	CAO	het	kader	te	geven	en	
daarmee	afscheid	te	nemen	van	de	huidige	regeldichtheid.	

“ Bij taakbeleid ook de grenzen zien. Als er iets bijkomt, ook iets eraf 
halen. De school is niet voor elk maatschappelijk probleem de bedenker 
en uitvoerder qua oplossingen.”
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3e bouwsteen: een	evenwichtige,	duurzame	inzet	van	personeel

Ingrediënten

a.	personeelsbeleid	 
 levensfasebewust, opbouw- en afbouwregeling,     

 doorgroeimogelijkheden, verlofregelingen

b.	functies	 
 nieuwe functies, functiedifferentiatie

“ Afstemmen op individuele levensfases, wensen en behoeften vind ik 
beter dan automatismen als BAPO voor een bepaalde leeftijdsgroep.” 

Wens is om jongere leerkrachten in te zetten en oudere leerkrachten te ontlasten. Om 
ondersteuners structureel te verbinden aan leraren. Om de kennis en ervaring van de één 
in te zetten voor de ander. Zo kunnen ouderen coach zijn voor jongeren en andersom. 
Levensfasebewust	personeelsbeleid kan veel opleveren. Leraren, leidinggevenden en 
bestuurders plaatsen deze wens in hun top 3 onder het thema ontwikkeling. Investeren in 
jonge leraren is een expliciete wens van leraren onder dit thema. De belangrijkste wens van 
ondersteuners is om door	te	groeien	naar	oop’er, onderwijsondersteunend personeelslid. 
In de wensenlijst van deze groep staat ook de nieuwe functie van pedagogisch/didactisch 
medewerker. Deze rode draad raakt aan allerlei aspecten die ertoe bijdragen dat 
medewerkers gedurende hun hele loopbaan kwaliteit kunnen blijven leveren en hun plezier in 
het werk behouden. In dit verband speelt het zoeken naar een balans tussen de nieuwkomers 
en oudgedienden, de outsiders en de insiders. De wens is om niet alleen te investeren in een 
afbouwregeling voor senioren, maar ook in een opbouwregeling voor junioren. De discussie 
gaat verder dan leeftijden en de huidige BAPO-regelingen (Bevordering ArbeidsParticipatie 
Ouderen). Essentie is dat gestuurd wordt op een team waarin alle medewerkers op hun 
kwaliteiten worden ingezet en zich blijven ontwikkelen. 

” Met de BAPO is er wel een goede afbouwregeling maar een goede 
opbouwregeling bestaat nog niet.”
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ENQUÊTERESULTATEN VOOR DE BOUWSTEEN EEN EVENWICHTIGE, DUURZAME INZET VAN PERSONEEL

[IN PERCENTAGES]

  helemaal mee eens
  eens
  eens noch oneens
  oneens
  helemaal mee oneens
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Ik	ben	voor	een	regeling	waarbij	ik	zelf	bepaal	wanneer	
ik	mijn	verlofdagen	opneem	en	waar	ik	ze	aan	besteed.	

48% eens  31% oneens

Maar de meningen zijn wel verdeeld, in alle categorieën.
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STEL DAT ER EEN 'VERLOFMANDJE' KOMT, DAN WIL IK GEBRUIK MAKEN VAN   

[IN PERCENTAGES]

 Seniorenregeling

 Zorgverlof (voor ouders, familie, vrienden)

 Studieverlof

 Uitbetaling (deel) verlofdagen in geld

 Ouderschapsverlof

 Overig/anders

 0   10 20 30 40 50 60 70    80 90 100

Bij de vraag over het verlofmandje zijn geen opvallende verschillen tussen leraren, 
ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders zichtbaar. 

“ Afhankelijk van kennis en vaardigheden kan een jonge leerkracht ook een 
oudere leerkracht coachen. Kijken naar iemands kwaliteiten dus.”

HAAKJES VOOR FUNDAMENTELE VERNIEUWING

Neem	afscheid	van	verworven	(on)rechten	die	in	een	andere	tijd	van	bovenaf	zijn	
opgelegd.	Creëer	beweging	door	medewerkers	zelf	vorm	te	laten	geven	aan	hun	
loopbaan	en	de	mobiliteit	die	daarbij	hoort.	Vraag	aan	nieuwkomers	en	oudgedienden	
wat	zij	verstaan	onder	zekerheid	en	benut	deze	beelden	om	afspraken	te	maken	over	het	
opbouwen	en	afbouwen	van	hun	loopbaan.		
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4e bouwsteen: het leggen van verantwoordelijkheden  

 laag in de organisatie 

Ingrediënten:

a.	TVB	 
 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden individueel  
 en als team

b.	schoolconcept	 
 visie

c.	meten	en	verantwoorden

“ Verantwoordelijkheden voor het hele team  
is de doorgaande lijn binnen de school.”

“Geef ons de ruimte, dan leggen wij verantwoording af”, is de roep vanuit de sector. Stel een 
kader en wij zorgen als team van professionals dat we de gewenste prestaties leveren. 

Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie staat in de wensen-top-3 van alle 
groepen onder het thema rollen & taken. Veel ruimte voor professionals wordt gewenst door 
bestuurders, leidinggevenden en ondersteuners. Leraren, ondersteuners en leidinggevenden 
plaatsen teamverantwoordelijkheid in hun top-3. Leraren en leidinggevenden vinden een 
duidelijk schoolconcept voor ouders én personeel belangrijk. Het is de wens om transparant te 
zijn in visie, werkwijze en beleid en daar aanspreekbaar op te zijn als school. Om open te zijn 
over hoe je tot resultaten komt. 

“ We willen de verantwoordelijkheid krijgen voor het geven van goed 
onderwijs, waarbij we peer-to-peer van elkaar leren en als beroepsgroep 
zelf de richting en tempo van de onderwijsvernieuwingen aangeven.”
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ENQUÊTERESULTATEN VOOR DE BOUWSTEEN HET LEGGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

LAAG IN DE ORGANISATIE [IN PERCENTAGES]

Innovatie in de sector is alleen mogelijk  
als	we	resultaten	meetbaar	maken.

39% eens  37% oneens 

Vooral bestuurders zijn het met elkaar eens over hun steun 
voor deze stelling. De andere groepen zijn sterk verdeeld.

Meer	ruimte	voor	professionals	vereist	ook	 
meer	verantwoording	afleggen.

58% eens 

Vooral ondersteuners en bestuurders zijn het hierin met 
elkaar eens. 

Een	functieomschrijving	moet	zo	veel	mogelijk	ruimte	
bieden	voor	invulling	in	overleg	met	het	schoolteam/
leidinggevende.	

70% eens

Vooral de bestuurders zijn het met elkaar eens hierover.

Er	is	geen	CAO	nodig	om	taken	en	
verantwoordelijkheden	te	regelen.	

71% oneens

Leerkrachten vinden elkaar in hun afwijzing van de stelling. 
Leidinggevenden juist in hun steun voor deze stelling. 
Ondersteuners en bestuurders zijn verdeeld. 
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HAAKJES VOOR FUNDAMENTELE VERNIEUWING

Het	leraarschap	kan	alleen	een	professie	zijn	als	leerkrachten	voldoende	bewegingsvrijheid	
hebben	om	te	doen	waar	ze	voor	zijn	opgeleid	en	om	initiatieven	te	nemen	die	bijdragen	
aan	de	school	van	de	toekomst.	Zorg	dat	de	nieuwe	CAO	de	weg	vrijmaakt	voor	een	nieuw	
samenspel	tussen	medewerkers,	leidinggevenden	en	bestuurders.	Daar	horen	verbindende	
woorden	bij	als	creëren,	vormgeven	en	aanreiken.	Bouw	aan	een	praktijk	om	op	school-
niveau	het	gesprek	te	voeren	over	taken,	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden	en	als	
team	de	samenwerkingscondities	te	bespreken.	Maak	het	team	verantwoordelijk	voor	het	
oplossen	van	knelpunten	op	de	werkvloer.	

“ Ik denk dat het soms nodig is deskundigheid van buiten het onderwijs-
veld eens goed naar het functioneren van de school te laten kijken.”

Continue dialoog
Deze vier bouwstenen zijn essentieel om blijvend te werken aan een gezonde sector. Een 
sector waarin mensen hun energie houden en kunnen reflecteren op wat ze doen en hoe ze 
het doen. Een sector waarin de onderwijskwaliteit voorop staat en de bindende factor is. Dat 
kan alleen in gezamenlijkheid. In een klimaat waarin leraren, ondersteuners, leidinggevenden 
en bestuurders als team met elkaar optrekken. Dus knelpunten op tafel leggen en met elkaar 
zoeken naar oplossingen op maat. En: nog niet alles vastleggen vanuit een groeimodel.



37    INNOVATIESCHRIFT     mijn  kanttekeningen



INNOVATIESCHRIFT    38

In de vier digitale discussies vroegen we gespreksdeelnemers wat volgens hen wel en niet in de 
nieuwe CAO geregeld zou moeten worden. Alle ingrediënten van de bouwstenen komen zo’n 
beetje langs als het erom gaat wat de CAO zou moeten bieden om goed te kunnen presteren. 
Deelnemers zijn het er in hoge mate over eens dat het belang van een goede leerkracht weer 
zichtbaar moet worden, hetgeen zich moet vertalen naar een goede CAO. Advies is om naar 
de CAO	VO te kijken, die veel meer aan zou sluiten bij de tijd van nu. Een deelnemer wijst  
er in dat verband op dat de huidige CAO PO niet voor jongere mensen is geschreven. 
Een gedeeld streven lijkt te zijn om de CAO zo helder mogelijk te krijgen, met zo min 
mogelijk mitsen en maren. Een aantal dingen moet gewoon aan de school zelf worden 
overgelaten met als leidende gedachte: geef verantwoordelijkheid, maar controleer wel of het 
goed gaat. De CAO moet niet betuttelend zijn, wel beschermend. Wens is om de primaire 
arbeidsvoorwaarden (de lonen) eraan te koppelen. 

Het taakbeleid zou kritisch op de schop genomen moeten worden. In plaats van de 
normjaartaak dicht te spijkeren, zou er vrijheid moeten zijn om de uren te verdelen op basis 
van helder gedefinieerde taken. De CAO zou meer handen in de klas mogelijk moeten maken. 
Levensfasebeleid, ouderen- en jongerenbeleid zouden in de CAO een plek moeten krijgen. 
Het motto is: haal het beste uit elke leeftijdscategorie en kijk niet alleen naar leeftijden, 
maar naar mogelijkheden. Hoewel het behoud van de BAPO-regeling meer dan eens wordt 
genoemd, is de teneur óók dat deze regeling echt anders moet en dat de positie van de jonge 
leerkracht verbeterd zou moeten worden. De nieuwe CAO zou moeten regelen dat op alle 
scholen goed personeelsbeleid wordt gevoerd. Daar hoort ook het afscheid nemen bij van 
medewerkers die onvoldoende presteren. Hoewel communicatie niet in een CAO thuis hoort, 
kan een gesprekkencyclus de communicatie bevorderen. Belangrijk, omdat communicatie 
wordt aangemerkt als een probleem op veel scholen. De nieuwe CAO zou ruimte moeten 
bieden voor innovatie en scholing. Ontwikkeling en meegaan met je tijd en vak zouden 
verplicht moeten zijn. Tijd voor intervisie wordt genoemd als een belangrijk punt dat geregeld 
moet worden. 

De vraag die voorligt is welke ingrediënten van de bouwstenen zich lenen voor de nieuwe 
CAO en welke aan andere gesprekstafels besproken zullen moeten worden. Waar leggen de 
onderhandelaars de ‘knip’?

5. Voor de CAO-tafel en andere gesprekstafels
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Tijdens de Landingssessie bespreken de deelnemers aan de CAO tafel welke bouwsteen en 
bouwsteeningrediënten op welke gesprekstafel thuishoren.

BOUWSTENEN MET INGREDIËNTEN

Bij de start van de actie mijn  werk onze  scholen is aangegeven dat de onderwerpen 
die in dit proces aan de orde zijn gekomen op de agenda zullen blijven staan. Werkgevers 
en werknemers willen zowel op landelijk als op lokaal niveau, in de school, het gesprek met 
elkaar blijven voeren. AOb, AVS, CNVO, FvOv en PO-Raad hebben zich voorgenomen om 
samen het land in te trekken om uitleg te geven over de nieuwe CAO en hun leden optimaal 
te ondersteunen bij de lokale vertaling ervan. Zodat de CAO PO een instrument wordt voor de 
sector om met elkaar professioneel te groeien.  

4. Het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie 

TVB
(taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden, 
individueel en als team) 

Schoolconcept
(visie)

Meten	en	 
verantwoorden

3. Een evenwichtige, duurzame inzet van personeel 

Personeelsbeleid
(levensfasebewust, 

opbouw- en afbouw- 
regeling, doorgroei- 

mogelijkheden, 
verlofregelingen ) 

Functies
(nieuwe functies, 

functiedifferentiatie) 

2. Vermindering van ervaren werkdruk

Taakbeleid
(lesgebonden/niet 

lesgebonden, handen 
 in de klas)

Verantwoording
(regels, controle) 

Tijd
(flexibilisering)

1. Onderwijskundig leiderschap

Professionele standaard
(scholing op maat, 

register,
academisch opgeleiden) 

Loopbaanbeleid
(persoonlijke 

ontwikkeling, mobiliteit) 

Leiderschap	en	HRM
(aanspreken, aansturen, 

teamorming)

Communicatie
(dialoog, elkaar 

aamspreken (feedback), 
kennis delen)
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In dit hoofdstuk kijken we achtereenvolgens door de bril van leraren, ondersteuners,
leidinggevenden en bestuurders. Waar geven deze doelgroepen prioriteit aan om voorbereid 
te zijn op de school van de toekomst? Wat zijn hun wensen in relatie tot de nieuwe CAO? 
Hebben zij ideeën over wat nu al mogelijk is of zou moeten kunnen? 
We hanteren steeds de opbouw van tellen en vertellen. Met als verbindende schakel een aantal 
op de PraatPlaat genoteerde wensen die illustratief zijn voor deze doelgroep. 

Onder het kopje tellen staat de wensen-top-3 voor ieder thema:  
tijd, ontwikkeling, prestaties en rollen & taken. Met een pijl bij de grootste wens. 
Met enkele kenmerkende PraatPlaatWensen van de doelgroep slaan we de brug naar 
vertellen. Onder dit kopje geven we betekenis aan de cijfers. We vertellen het verhaal van de 
doelgroep. We illustreren met citaten uit de (digitale) bijeenkomsten welke mogelijkheden zij 
zien voor vernieuwing. 

6. Doelgroepen: prioriteiten en wensen
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6.1 LERAREN

Tellen  

 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Minder werkdruk (50%) Leren van elkaar (31%) Meer handen in de klas (38%) Communicatie (47%)

2 Prioriteit Kerntaken (38%) Levensfasebewust  Breder kijken dan rekenen  Duidelijk schoolconcept (24%) 

  personeelsbeleid (28%) en taal (24%)

3 Verlofregeling (12%) Investeren in jonge leraren (22%)  Teamverantwoordelijkheid (16%) Verantwoordelijkheden

    laag in organisatie (20%)

PraatPlaatWensen

’Waar sta ik over een aantal jaar? Goed toekomstperspectief in beeld krijgen.”’Vertrouwen vanuit de directie in je vakmanschap.”’Meer en betere regelingen voor ‘invallers, (eerlijker !). ”’Samen school zijn, dat ieders mening telt . ”’Meer oog voor individuele kwaliteiten van professionals, zodat bekwame 
leerkrachten (ook jonge startende docenten) kunnen worden behouden in het 
onderwijs.”

Vertellen
In alle discussies draait het om het vak van leraar. Doen waar je voor bent opgeleid. Prioriteit 
geven aan het lesgeven, waarbij lesgeven als veelomvattender wordt beschouwd dan het 
geven van taal en rekenen. 

“ Door systemen te koppelen kun je het aantal handelingen  
sterk reduceren.” 

“ Onze school heeft onlangs werkprocessen in kaart laten brengen.  
Dit geeft duidelijkheid.”

Leraren wensen meer lucht, minder druk op de ketel. Het aantal bijkomende werkzaamheden 
zien zij als zo omvangrijk, dat dit ten koste gaat van hun kerntaken. Zij pleiten voor minder 
werkdruk door administratie, voor meer handen in de klas en voor pauzes exclusief voor hen 
zelf. Dus zonder tegelijkertijd corvee te draaien als oppasser op het schoolplein, of tijdens 
het overblijven, of hand en spandiensten te verrichten in de school (de vaatwasser inruimen, 
stoelen klaarzetten, ballen van het dak halen). 
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“ Mijn pleidooi is dat leraren WEL pauze krijgen!  
Dus dat je geen schoolplein / bordjes-opruim- of koffie-zet-taak hebt  
in die ± 30 minuten.”

Leraren wensen dat hun kwaliteiten en initiatieven worden benut. Dat leidinggevenden 
niet alleen gericht zijn op de korte termijn, maar vanuit het perspectief van de school van 
de toekomst bezien wie wat kan en wie wat wil. Leerkrachten met een studie/specialisatie 
worden onvoldoende benut. De academische Pabo wordt gepromoot, bestuurders wensen 
meer academici voor de klas. Maar in de praktijk lijkt het aanwezige kapitaal onvoldoende 
te worden ingezet. Zeker als het gaat om leerkrachten die tijdelijk zijn aangesteld. Zij wijzen 
erop dat in hen weinig wordt geïnvesteerd. Soms wordt dat ook letterlijk gezegd door een 
schoolleider. Elkaar	slim	benutten kan de beleefde werkdruk verminderen. De ene leerkracht 
vindt het leuker dan de andere om bepaalde activiteiten te organiseren. Daar zou je op 
school flexibeler mee om moeten kunnen gaan. Elkaar slim benutten betekent ook leren 
van elkaar door de generaties heen. De werelden tussen de zogenoemde insiders – de oude 
garde – en de outsiders – de jonge garde ervaren veel leerkrachten als gescheiden. Oudere 
leerkrachten met een schat aan ervaring worden niet vanzelfsprekend gekoppeld aan startende 
collega’s. De energie en ideeënrijkdom van jongere leerkrachten wordt onvoldoende benut 
in teams. Gepleit wordt om oog te hebben voor de levensfase waarin mensen zitten met een 
opbouwperiode voor starters en een afbouwperiode voor senioren. Over de huidige, kostbare 
BAPO-regelingen is men verdeeld, omdat alleen 50 plussers daarvan profiteren, terwijl er 
juist in jonge leraren geïnvesteerd moet worden met het oog op de toekomst. Leraren willen 
zelf de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkelingspad. Een doorgaande ontwikkellijn zou 
ongeacht leeftijd moeten gelden. Daar hoort verplichte, niet vrijblijvende scholing bij met de 
kanttekening dat men hier zelf zeggenschap over wil hebben. Leraren willen af van opleidingen 
die als eenheidsworst worden aangeboden, voor het hele team, op een niveau. 

“ Kinderen verdienen ook een sticker als ze goed gepresteerd hebben, 
leerkrachten dus ook.”

Leraren willen investeren in gezamenlijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor 
de gang van zaken in de klas en de prestaties van ‘hun’ leerlingen. Maar als team worden 
aangesproken en zeggenschap hebben omwille van goed onderwijs. Wensen die daarbij horen 
zijn ruimte voor de professional en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk beleggen in de 
schoolorganisatie.  

“ Binnen onze stichting wordt gebruik gemaakt van kwaliteits- 
kaarten die bij inter-, supervisie worden ingevuld/afgevinkt.  
Ze helpen je bij het doorgroeien en geven je de kans  
om blinde vlekken aan te pakken.”
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De communicatiewens klinkt door alles heen. De behoefte is groot om met elkaar in 
gesprek te gaan en te blijven over het vak en over datgene waar de school voor staat, het 
schoolconcept, om dit vervolgens uit te kunnen dragen naar ouders en partners. Feedback 
geven en ontvangen wordt in de huidige cultuur niet vanzelfsprekend gevonden. Gedeelde 
wens is om daar verandering in te brengen. Het klagen over de werkdruk en het roddelen over 
wat niet goed geregeld is, zal daardoor afnemen ten gunste van de gedeelde passie voor het 
leraarschap. 

” Dat collega’s elkaar helpen. Dat gebeurt nu op mijn school te weinig. 
Kost heel veel tijd om het wiel weer zelf uit te vinden. Leren van elkaar 
en met elkaar.”
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6.2 ONDERSTEUNERS

Tellen  

 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Flexibele werktijden (26%) Doorgroeimogelijkheden  Veel ruimte voor prof. (15%) Communicatie (26%) 

  oop (23%)  

2 Nieuwe functie pedagogisch/ Leren van elkaar (20%) Scholing op alle manieren (20%) Verantwoordelijkheden  

 didactisch medewerker (18%)     laag in organisatie (25%)

3 Prioriteit voor kerntaken (18%) Duurzame inzetbaarheid (20%)  Teamverantwoordelijkheid (15%) Functiedifferentiatie oop (20%) 

PraatPlaatWensen

’ Uitdaging in plaats van regels.”’ Gerichte scholing voor oop,ers met de juiste waardering .”’ Ontplooiingskansen/ontwikkeling in combinatie met werksfeer en 
arbeidsvoorwaarden .”’Meer ‘samen “ verkennen - leren . Vakkundigheid delen en samen oefenen  
en leren .”

“ Meer tijd aan observeren van leerlingen en leerkrachten  
om een gerichtere ondersteuning te kunnen bieden.”

“ Ervoor zorgen dat iedere leerkracht weet wat hij/zij met het digibord  
kan doen en de computers in de klas.”

Vertellen
Ondersteuners willen (door)groeien,	zich	ontwikkelen. Scholing op alle manieren scoort 
hoog. Hun wensen zijn gericht op het krijgen van meer mogelijkheden om taken en activiteiten 
op te pakken. Hoog op hun wensenlijstje staat doorgroeimogelijkheden van oop’ers 
(onderwijsondersteunende personeelsleden) met mogelijkheden van functiedifferentiatie: 
het uitsplitsen van taken waardoor nieuwe functies ontstaan. In het verlengde daarvan 
pleiten ondersteuners voor het invoeren van de nieuwe functie van pedagogisch/didactisch 
medewerker. Ondersteuners hebben in hoge mate behoefte aan een perspectief. Hun wens is 
om duurzaam	inzetbaar te zijn en tijd te kunnen besteden aan die zaken waarop zij het meest 
ondersteunend en coachend kunnen zijn aan leraren. Flexibele	werktijden kunnen daaraan 
bijdragen. Zij zoeken de uitdaging nadrukkelijk in een context van gezamenlijkheid.

“ De school zou over meer ondersteuning moeten kunnen beschikken, 
zodat de leerkracht in zijn expertrol kan blijven en zich volledig kan 
focussen op het onderwijs.”
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Ondersteuners hechten belang aan leren met elkaar, teamverantwoordelijkheid en ruimte 
voor professionalisering. Zij willen hun verantwoordelijkheid nemen binnen het team. Net 
als leraren wensen zij dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden belegd in de 
organisatie. Ondersteuners hechten ook grote waarde aan communicatie. Veel uitspraken gaan 
over elkaar constructief feedback geven.

“ Het onderwijs kan beter beginnen met het geven van goede feedback 
aan elkaar zonder op de relatie te zitten.”

“ Scholen samenbrengen. Van elkaar leren. De expertise bundelen.”



INNOVATIESCHRIFT    46

6.3 LEIDINGGEVENDEN

Tellen  

 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Prioriteit voor kerntaken (42%) Leren van elkaar (34%) Veel ruimte voor prof. (23%) Verantwoordelijkheden   

    laag in organisatie (51%)

2 Minder werkdruk (30%) Levensfasebewust  Meer handen in de klas (19%)  Duidelijk schoolconcept (22%)

  personeelsbeleid (22%)

3 3 Verlofregeling (12%) Ontwikkeling medewerkers   Teamverantwoordelijkheid (18%) Communicatie (21%) 

  koppelen aan HRM (16%)  

PraatPlaatWensen

’ Onderwijs als langlopend (langer dan vier jaar) investeringsgebied  
ipv kostenpost .”’ Autonomie scholen, ondernemerschap stimuleren in alle lagen,  
differentiatie in alle lagen .”’ Kiezen voor een weg en die minstens 15 jaar vasthouden . In Finland is  
het succes niet alleen het model, maar ook het niet veranderen van beleid .”’ Verantwoording door praktijk en minder door papier .”

“Je kiest samen een lesmethode, die is gebaseerd op een bepaalde visie 
die je als school uitdraagt.”

“ Niet alle onderwerpen kunnen meer tijd krijgen. Prioriteit vormen 
de taken gericht op het primair proces, daarna volgt verhoging van 
prioriteit.”

Vertellen
Leidinggevenden willen terug naar de kern: prioriteit geven aan kerntaken, zo min mogelijk 
administratieve rompslomp en voldoende handen in de klas om alle kinderen goed onderwijs 
te kunnen geven. De verantwoordelijkheden liggen wat leidinggevenden betreft zo laag 
mogelijk in de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van het hele team om goed te 
presteren. Leren van elkaar en veel ruimte voor professionalisering horen daar als wensen 
bij. Leidinggevenden zien de ontwikkeling van hun medewerkers gekoppeld aan HR-beleid. 

“ Studiedagen met het team zo inrichten, dat ze aansluiten bij het school-
plan en jaarplan, echt gezamenlijk leren.”
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“ Ook feedback kunnen ontvangen, zonder dit steeds persoonlijk aan te 
trekken. Feedback constructief inzetten.”

Daarbij is hun wens om beleid te kunnen voeren dat inspeelt op verschillende levensfasen.  
Met mogelijkheden om verlof flexibeler te kunnen regelen dan nu het geval is. Communicatie 
staat ook in de wensen-top van leidinggevenden. Voor deze groep hoort daar ook een 
duidelijk schoolconcept bij waarmee de school zich naar ouders en partners kan profileren. 
Zo’n concept is bovendien verbindend voor medewerkers: hier staan we voor met elkaar. 

“ Een registratie zal een verplichtend karakter gaan krijgen. Een 
verplichting hoeft echter geen belasting te betekenen. Je mag daar ook 
trots op zijn, een aantoonbaar professionele beroepsgroep. Vergelijk dat 
met piloten of artsen.”

“ Een leidinggevende moet in staat worden geacht om duidelijk aan te 
geven waarom iemand een beloning verdient.”



INNOVATIESCHRIFT    48

6.4 BESTUURDERS

Tellen  

 TIJD ONTWIKKELING PRESTATIES ROLLEN & TAKEN

1 Prioriteit kerntaken (26%) Verplichte scholing op maat (21%) Meer academisch  Verantwoordelijkheden 

   opgeleiden (34%) laag in de organisatie (58%) 

2 Minder werkdruk (24%) Ontwikkeling medewerkers   Register verplicht (26%) Communicatie (13%) 

  koppelen aan HRM (18%)  

3 Integratie po/ko/bso (24%) Levensfasebewust  Veel ruimte voor prof. (21%) Professionele ruimte beter  

  personeelsbeleid (18%)  benoemen (11%)

PraatPlaatWensen

’ Dat het onderwijs zich echt kan concentreren op de corebusiness en je als 
werkgever en werknemer de ruimte hebt dat op jouw manier te doen.”’ Een CAO op 4 A4 - tjes geldend voor de hele sector (bijzonder/openbaar); 
werkelijke deregulering.”’ Een goede balans tussen rechten en plichten. Een beschrijving van een 
wederzijds moreel contract/overeenkomst.”’ De professionele ruimte aan medewerkers bieden, waarbij deze dit ook kunnen 
waarmaken en verdienen.”’ Weg met de betutteling en regeltjes. Persoonlijk eigenaarschap personeel .”

“ We moeten wel regelen dat we niet teveel vastleggen zoals in  
de huidige CAO, dus veel mogelijkheden scheppen om de leerkracht  
als professional te zien.”

“ Ontwikkelen van formats voor alle verplichte papieren rompslomp. 
Zorg dat alle leerkrachten beschikken over de juiste hulpmiddelen om 
administratie snel en ook, indien gewenst, thuis te kunnen afhandelen.”

Vertellen
Bestuurders wensen dat de professionaliteit een impuls krijgt om als school voorbereid te zijn 
op de toekomst. In hun wensen-top staan verplichte scholing op maat, meer academisch 
opgeleiden en een verplicht register voor iedereen in het onderwijs. Daarbij geldt dat voor 
bestuurders de professie voorop staat: hun wens is om prioriteit te geven aan kerntaken en 
dat iedereen ook zijzelf minder worden opgeslokt door bureaucratie. Om een professionele 
organisatie te kunnen zijn, wensen bestuurders dat er veel ruimte is voor de professional 
en dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Om die 
professional zo goed mogelijk toe te rusten wensen bestuurders dat de ontwikkeling van 
medewerkers wordt gekoppeld	aan	HR-beleid en dat de mogelijkheden worden benut van 
levensfasebewust	personeelsbeleid. 
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“ Het team van de school, onder leiding van de directie en in samenspraak 
met de personeelsgeleding van de MR, bepaalt de verdeling van werk-
zaamheden en stelt prioriteiten.”

“ Rol van de Inspectie moet teruggebracht.  
Leraren meer elkaar laten observeren en ondersteunen.”

Bestuurders anticiperen in hun wensen op de school van de toekomst die midden in de 
samenleving staat. Zij willen de professionele ruimte beter benoemd zien en wensen 
integratie van het primair onderwijs met kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Net als alle andere doelgroepen vinden bestuurders communicatie van groot belang. Dat regel 
je weliswaar niet in een CAO, maar omwille van de professionaliteit vinden zij het essentieel 
dat geïnvesteerd wordt in een communicatieve cultuur.  

“ Juist bij mobiliteit is het belangrijk dat je de leerkracht in zijn/haar kracht 
kunt inzetten. Door mobiliteit kun je hier specifiek naar kijken.  
Niet alleen de persoon komt daarmee beter tot zijn recht, maar het helpt 
ook de schoolontwikkeling.”

“ Goede kwaliteit leveren is een verantwoordelijkheid van het gehele team. 
Het is belangrijk om als team samen te werken aan onderwijsverbetering 
en goed de rollen te verdelen.”
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