
B
egin dit jaar 

stond het primair 

onderwijs 

opeens weer op de kaart. 

De Facebookgroep PO in actie werd 

gelanceerd, en er kwam van alles los 

in de media en toen was – zoals Rinda 

den Besten van de PO-Raad schreef – de 

geest uit de fles. Maar is die geest echt 

uit de fles? De eerste speldenprik, op 27 

juni jl., was een groot succes. Duizenden 

scholen een uur dicht, honderdduizenden 

handtekeningen verzameld, een vol 

Malieveld met onderwijsprofessionals die 

staakten. Maar hebben we onze tanden 

echt laten zien? En nu? Een betoog 

voor behoud van goed onderwijs en de 

bestuurlijke rol daarbij; PO in actie vanuit 

bestuurlijk perspectief.

Hoegenaamd ieder praatprogramma en iedere krant 
heeft aandacht besteed aan de actie van PO in actie. 
Een actie die ingezet is door leerkrachten. Besturen, 
vakbonden, PO-Raad en andere organisaties 
ondersteunen de actie. Uniek: werknemers, 

werkgevers, ‘klanten’ en de algehele publieke opinie 
aan dezelfde kant. Dat zie ik ze bij de Nationale 
Spoorwegen (NS) niet doen. Maar gebeurt er nu ook 
iets? Geen week na de actie op 27 juni jl. hoor ik 
in een radiospotje van het Rode Kruis dat we in het 
onderwijs verplicht les moeten geven in EHBO; zoals 
zo vaak moeten we in het onderwijs alle vlekken van 
de samenleving oplossen. Maar ik hoor geen vakbond 
of bekende Nederlander zeggen: ’Laten we dit nu niet 
doen; het onderwijs moet al zo veel.’ 

Wat dan?
Voor een rechtvaardiger salaris zijn we afhankelijk 
van de overheid. Direct invloed hebben we daar 
niet op, alleen indirect, zoals de druk opvoeren 
middels acties. Maar om eerlijk te zijn, met 
een rechtvaardiger salaris redden we het niet. 
Toegegeven, ook ik wil een eerlijk salaris voor al onze 
mensen. Maar waar het om draait, is de druk op het 
werk, het wantrouwen naar het onderwijs en het 
blijven dichtlopen van de gaten.

Druk
Wat we nodig hebben in de school is mensen die 
hun vak verstaan en die het uitvoeren. En dan heb 
ik het over lesgeven, kinderen begeleiden, een 
prettige leeromgeving creëren. Over het algemeen 
hebben we die mensen: dat zijn de leerkrachten. 
Oké, er zijn leerkrachten die zich snel moeten gaan 
bijscholen, maar het overgrote deel verstaat zijn vak. 
Maar dan moeten die zich niet gaan bezighouden 
met schoonmaken, organiseren van erg leuke 
uitjes, omdat ‘het zo leuk is’, geen conciërge- en 
onderhoudswerk doen en betekenisloze formats 
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erg helpen. Verder zouden we heel graag iets minder 
mensen willen die iets van ons eisen. Zodat we 
weer minder papier hoeven te gebruiken en minder 
op hoeven te schrijven. En dan als laatste graag 
minder geroep om muziek EN bewegingsonderwijs 
EN gezonde scholen EN burgerschap EN sociale 
veiligheid EN duurzaamheid EN 21st century 
skills EN techniek EN creativiteit EN vast nog wel 
meer. Kies er een paar uit, dan doen we die.’ Dus 
minder eisen, meer (geld voor) ondersteuning, 
zodat de leerkracht in de klas zijn werk kan doen: 
onderwijzen, begeleiden en een prettig leerklimaat 
neerzetten. 

Wantrouwen
Daarnaast is er het wantrouwen, vanuit de 
maatschappij, de wetgever, ouders, gemeenten 
en soms ook intern. Over het algemeen weten 
leerkrachten en intern begeleiders heel goed waar 
een kind staat in zijn ontwikkeling, we weten wat 
de volgende stap in het leerproces is, we weten wat 
een kind nodig heeft. En als we dat niet weten, gaan 
we op zoek. Maar in plaats van het kind te helpen, 
gaat er heel veel tijd zitten in het verantwoorden en 
invullen van verschillende formulieren. Kortom, niet 
het ondersteunen van het kind is het belangrijkste, 
maar het bijhouden van de formats: in het ergste 
geval ook nog op drie formulieren, in een map 
en digitaal. En als een kind een keer iets niet 
krijgt, iets niet kan, iets niet wil, dan is het de 
schuld van de school. Een klacht is dan heel snel 
ingediend. Dat vertrouwen geldt soms ook voor 
samenwerkingsverbanden. Als we aangeven dat 
een leerkracht ondersteuning of een kind ander 
onderwijs nodig heeft, laat ons dit dan niet slechts 
twee keer per jaar aangeven, pagina’s invullen, 
weken tot maanden wachten en ons dan laten weten 
dat ‘het onderzoek gestart gaat worden’. Nee, we 
weten echt wel waar onze grens en die van een kind 
ligt. Dus: ouders, politici, wetgever, maatschappij: 
heb vertrouwen. Heb er vertrouwen in dat wat we 
doen, dat we daar goed over na hebben gedacht 
en dat we het beste voor kinderen willen. Dit 
geldt overigens ook voor onze eigen organisaties: 
vertrouwen tussen bestuur en schoolleider, tussen 
schoolleider en leerkracht en tussen leerkracht en 
kind is daarbij van cruciaal belang en ook dat is niet 
enkel gebaseerd op (Cito-)resultaten en formats. 
En dan moeten wij er met z’n allen voor zorgen dat 
anderen dat vertrouwen weer krijgen: zeggen wat 
we doen en doen wat we zeggen. Dus ook ons vak 
bijhouden, sterk zijn in didactiek, pedagogiek en 
organisatie. 

Gaten
Het laatste probleem is het dichtlopen van de gaten. 
Zoals zo vaak is gezegd: iedere leerkracht koopt 
regelmatig iets voor zijn klas en dient het bonnetje 

invullen. Ieder bedrijf heeft een ICT-afdeling, een 
onderhoudsman of -vrouw en iemand aan de telefoon. 
Leerkrachten doen dat er even bij. En zij hebben 
eigenlijk maar één taak: het verzorgen van goed en 
eigentijds onderwijs. En wat te zeggen van passend 
onderwijs? Het principe is goed: geen kind de wijk 
uit, iedereen – hoe slim of beperkt ook – naar de 
school in de buurt. Prachtig. Maar de diversiteit 
in de klas neemt toe, terwijl de ondersteuning 
minder wordt. Niet omdat we de noodzaak niet 
inzien, maar omdat de middelen die we beschikbaar 
hebben minder worden. De bekostiging vanuit Den 
Haag is weliswaar toegenomen, maar de kosten 
voor energie, onderhoud, hard- en software, de 
digitale infrastructuur, leermiddelen, voldoen aan 
veiligheidsvoorschriften et cetera zijn dermate 
toegenomen dat het geld dat daadwerkelijk naar 
het onderwijs gaat, is afgenomen. Berenschot en 
ICSadviseurs (2017) berekenden begin dit jaar dat 
schoolbesturen 24 procent meer geld moeten uitgeven 
voor materiële instandhouding dan de rijksbekostiging 
– voor energie is dat zelfs 81 procent meer, 
bijvoorbeeld door de toename van het gebruik van 
ICT en (ventilatie)installaties. De normbedragen zijn 
simpelweg te laag om de kosten en kwaliteitseisen 
te dekken. Dit betekent in veel gevallen dat er 
relatief minder geld naar het primaire proces gaat; 
lees handen in de klas, scholing van mensen, 
ondersteuning buiten de klas. Passend onderwijs kan 
alleen als er adequate middelen tegenover staan. 
Daarnaast moeten we heel veel – althans, dat is de 
roep. Ieder vlekje in de maatschappij moet worden 
opgevangen door het onderwijs. Ik kan het niet 
beter verwoorden dan mijn collega Floris Dekker 
op LinkedIn postte: ‘We gaan vragen om minder, 
minder, minder. Zo willen we minder kinderen in de 
klas. En misschien ook iets minder diversiteit in de 
onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dat gaat al 

niet in, iedere leerkracht komt op een vrije dag 
terug voor een oudergesprek als er zorgen zijn, 
iedere leerkracht veegt zijn klas met regelmaat 
schoon, geen school heeft een prikklok. We doen 
het gewoon. En als we staken, vangen we toch de 
kinderen op waarvan de ouders moeten werken (zou 
de NS toch gaan rijden als er iemand heel nodig 
naar zijn werk moet?) En waarschijnlijk blijven 
we het doen, omdat we er voor de kinderen zijn 
en ons niet laten weerhouden om dat te doen wat 
goed is. Dus: wij moeten helder zijn in wat we doen 
en wat men van ons mag en kan verwachten. En 
dat is lastig. Want ‘nee’ zeggen hoort niet bij onze 
kernkwaliteiten. Een collega zei ooit: ‘Kwaliteit 
is ervaring min verwachting.’ Dus is de ervaring 
beter dan de verwachting, dan is er kwaliteit. 
Was de verwachting hoog en konden we het niet 
waarmaken, dan is de kwaliteit laag. Aan de ervaring 
kunnen we weinig doen, aan de verwachting wel. 
Wees dus helder over wat we doen. ‘Dit is onze 
opdracht, dit mag u van ons verwachten (daar gaan 
we onze stinkende best voor doen), maar als u meer 
of iets anders wilt, moet u elders op zoek gaan.’ 
Dit gewoon luid en duidelijk verkondigen. En dus 
ook niet bang zijn om aan te geven dat je iets niet 
doet of kunt. En niet omdat we het niet willen, maar 
omdat we liever dat andere goed doen, dat wat er 
van ons gevraagd wordt. Keuzes maken!

Rol van het bestuur
In Nederland is het zo dat de overheid bepaalt 
wat er aan het eind van acht jaar basisonderwijs 
onderwezen moet zijn, de kerndoelen zijn bepaald 
en worden getoetst middels een verplichte 
eindtoets. Hoe wij het proces inrichten is aan ons, 
als onderwijsorganisaties. Mooi, dan zijn wij dus 
van de inhoud. Tenminste… zo is het bedacht. Dan 
moeten we ook wel de vrijheid krijgen en geen 

Vervolg artikel Sturen op vertrouwen



BasisBuren • E-Zine 11, september 2017 | Pagina 4

LERARENREGISTER KOMT ER NU ECHT
inmenging van politici, geen proefballonnen en 
verplichte uren, lespakketten en vakken. Het is dan 
zo dat de Inspectie van het Onderwijs op school 
gaat kijken, de kwaliteit beoordeelt en het bestuur 
daarop aanspreekt. Een mogelijk gevolg is dat het 
bestuur dus gaat sturen. Maar waarop en hoe? 
Op opbrengsten, omdat die goed te meten zijn en 
omdat de buitenwereld hier altijd wat van vindt? En 
als die opbrengsten achterblijven, is de valkuil dat 
het bestuur enkel gaat sturen op die opbrengsten 
en de druk op school laat toenemen. En naar welke 
opbrengsten kijken we dan? In veel gevallen alleen 
de cognitieve vakken. Of stuurt de bestuurder op 
autonomie van de school, op vertrouwen en op 
professionele ruimte? Iedereen weet welke van deze 
twee werkt, maar als de Inspectie van het Onderwijs 
komt, is het toch weer anders. Het gaat erom dat 
een bestuur niet stuurt op een van beide, maar 
omgaat met beide, hierover in gesprek gaat met 
iedereen in en buiten de organisatie. Goed onderwijs 
is gebaat bij het goed functioneren van de kleinste 
leefwereld: de klas. Iedereen en alles daaromheen 
draagt daaraan bij. Besturen zijn daarbij relatieve 
buitenstaanders. Ze hebben een rol, een taak en een 
verantwoordelijkheid, maar die is vooral faciliterend 
en kader stellend. Alles wat een bestuur doet, moet 
bijdragen aan goed onderwijs. Maar er bestaat 
spanning tussen de leefwereld van de klas en het 
grotere systeem. Dat systeem bestaat uit mensen 
en organisaties – buiten de klas – met regels, 
afspraken, verbindingen en afhankelijkheden. En die 
helpen niet altijd bij het direct beter maken van het 
onderwijs. De taak van een bestuur is dan ook om 
de interface en het filter te zijn tussen dat systeem 
en de leefwereld, de verbinding tussen die werelden 
bevorderen en meteen ervoor zorgen dat niet alles 
bij de leerkracht terechtkomt wanneer deze niets 
mee kan of hoeft. Daarin dient een bestuur – en een 
schoolleider – keuzes te maken en zo de mensen in 
de organisatie af te houden van zaken die afleiden 
van de opdracht. Met andere woorden: laat de 
leerkracht zijn taak uitvoeren, namelijk: lesgeven, 
kinderen begeleiden en een prettig en veilig 
leerklimaat neerzetten. 

Meer armslag
Wat we nodig hebben, is meer armslag, in de vorm 
van geld, ondersteuning, waardering, vertrouwen, 
betere huisvesting, betere infrastructuur, meer 
expertise op het gebied van passend onderwijs. Als 
bestuurder maak ik me daar hard voor en soms 
erg boos over. En ik ben niet de enige. Daarnaast 
moet ik binnen de organisatie keuzes maken, 
samen met de mensen die het iedere dag weer 
flikken. Die keuzes zijn soms lastig, maar als we 
er open over praten, vragen naar beweegredenen 
en luisteren naar argumenten, dan blijven we aan 

Nu de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met 
de invoering van de Wet Beroep Leraar en 
Lerarenregister zitten we er echt aan vast, 

aan het lerarenregister dus.
De Wet brengt belangrijke wijzigingen in de positie 
van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar 
onderwijs met zich. Kort gezegd bevat de Wet drie 
elementen:

•  Duidelijke omschrijving van het beroep van leraar.
•  De erkenning van diens professionele ruimte in de 

school.
•  Het vereiste dat de leraar zich registreert en zorgt 

voor het bijhouden van zijn bekwaamheid.

De leraren als beroepsgroep bepalen aan welke 
bekwaamheidseisen en algemene waarden en 
normen een leraar moet voldoen. De leraar krijgt 
zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en 
pedagogiek. En door het lerarenregister tonen de 
leraren aan elkaar en aan de samenleving dat zij 
hun bekwaamheid onderhouden en borgen. Leraren 
moeten met de schoolleiding hieraan invulling geven. 
In het professioneel statuut staan de afspraken 
tussen de leerkrachten en de schoolleiding.

Voor alle duidelijkheid: er bestaat sinds 2011 een 
vrijwillig register voor leraren in het basisonderwijs, 
het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs 
en het middelbaar beroepsonderwijs. In totaal 
77.000 leraren hebben zich daarbij aangemeld: 
geregistreerde leraren kunnen via dat register hun 
activiteiten op het gebied van scholing bijhouden. 
Men kan zich tot 1 augustus 2017 aanmelden 
en registreren in het vrijwillige register ( www.
registerleraar.nl ). De ervaringen opgedaan in het 
vrijwillige lerarenregister, bijvoorbeeld wat betreft 
gebruikersgemak, worden meegenomen naar het 
nieuwe, verplichte lerarenregister. Leraren, die 
geregistreerd zijn in het vrijwillige register, kunnen 
hun opgebouwde portfolio meenemen naar het 
nieuwe register.

Onderwijscoöperatie
De ontwikkeling en implementatie van het 
lerarenregister gebeurt vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid door de Onderwijscoöperatie 
en het ministerie van OCW. Daarbij is de 
Onderwijscoöperatie, als vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep, verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
vulling van het register en voor de communicatie 
naar leraren. Ook wordt door de Onderwijscoöperatie 
de directe zeggenschap van de beroepsgroep 

dezelfde kant staan. Die verticale dialoog is van 
groot belang. Helder krijgen waar een ander van 
wakker ligt, wat hij nodig heeft. Ik zal met alles 
wat ik beschikbaar en in mij heb dat faciliteren, 
stimuleren in de wetenschap dat leerkrachten het 
verschil kunnen maken in de rest van het leven van 
een kind. Iedereen doet wat in zijn of haar cirkel 
van invloed ligt. Niet mopperen (oké, af en toe is 
wel lekker), maar vooral doen wat je kunt doen. Dat 
geldt ook voor schoolleiders en leerkrachten. Niet 
verschuilen achter ‘Dat mag niet van mijn bestuur 
of schoolleider’ (heb je het wel eens gevraagd dan?) 
of ‘Daar hebben we geen geld voor’, ‘Dat kunnen 
onze kinderen niet’ en ‘Dat past niet binnen deze 
cultuur.’ NEE. Pak je rol. Om het mooi te zeggen: 
pak de professionele ruimte. En als het niet mag: 
accepteer het niet direct, ga het gesprek aan en doe 
niets dat niet leidt naar beter onderwijs, meer leren 
en een prettigere plek. Doe alleen dat wat bij de 
opdracht hoort en wat betekenis heeft. En als iets 
niet kan of mag: praat erover, stel elkaar de lastige 
vragen. En tenslotte: leg verantwoording af, met 
zelfvertrouwen, met een rechte rug, met lef.
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ingericht. Het ministerie is verantwoordelijk voor de 
bouw en technische implementatie van het register.

Wat verandert er?
Wat betekent deze nieuwe Wet concreet voor de 
leerkracht? Er verandert niet onmiddellijk iets. De 
invoering van het lerarenregister is met een jaar 
naar achteren geschoven. Leraren worden nu geacht 
om vanaf 1 augustus 2018 ingeschreven te zijn. De 
inschrijving moet worden voorbereid door de scholen 
zelf. Zij vullen de basisgegevens van hun docenten 
in. Het is vervolgens aan de leraar de inschrijving 
te accorderen en aan te vullen, zodra dat aan de 
orde is, bijvoorbeeld bij nascholingsactiviteiten. 
Dit kan vanaf 1 augustus 2019. Maar de docent 
die dit nalaat hangt niet direct een sanctie of een 
maatregel boven het hoofd. In augustus 2023 wordt 
voor het eerst gekeken of leraren voldoende gedaan 
hebben aan het onderhoud van hun bekwaamheid. 
Als dit op dat moment onvoldoende is, krijgt de 
leraar een aantekening. Weer vier jaar later, het 
is dan inmiddels augustus 2027, zouden de eerste 
maatregelen kunnen volgen. Wie dan niet aan de 
vereisten voldoet, zou niet meer voor de klas mogen 
staan.

Kritiek
De Wet is niet onomstreden. De PO- Raad heeft 
met andere sectorraden de nodige zorgen geuit 
over het beperkte draagvlak voor het register onder 
leraren. Het overwegend negatieve sentiment 
in het veld zorgt voor een groot risico voor een 
succesvolle implementatie van het lerarenregister. 
Dan is er ook nog het risico dat een schoolbestuur 
de consequenties draagt voor het in dienst hebben 
van niet- geregistreerde leerkrachten. En dan 
de bureaucratie. Het schoolbestuur moet de 
basisgegevens aanleveren voor het register. De 
regering geeft aan dit proces zo eenvoudig mogelijk 
te willen maken, maar de administratieve lasten 
voor scholen zullen hoe dan ook toenemen.

Maar goed, het lerarenregister is wettelijk 
vastgelegd. We zullen er mee moeten leven. 
De toekomst zal uitwijzen of het lerarenregister 
inderdaad de gewenste versterking van de positie 
van de leraar bevordert. Het zal duidelijk zijn dat 
we op dit onderwerp de komende tijd terug zullen 
komen.

Hans Verboon
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‘Als ik binnen kom voel ik een fijne sfeer ‘
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ook de fase van nul tot vier jaar in de gaten houden.
Ook andere scholen van BasisBuren zijn hier mee 
bezig. Wij werken daar uiteraard mee samen. ‘
 
Vinger aan de pols
‘ Ik ben blij dat de stabiliteit in het team terug is. 
We hebben te maken gehad met voortdurende 
wisselingen van personeel, door ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, keuze voor een andere baan. 
Ik heb alles voorbij zien komen. We moeten er nu 
voor zorgen die stabiliteit vast te houden, wezenlijk 
voor de kwaliteit van de school. Ik moet zeggen 
dat er nu echt een clubgevoel is; enthousiaste, 
gemotiveerde collega’s. Als directeur moet ik 
structureren, kaderen. 
Heel belangrijk vind ik het in de klas komen. Twee à 
drie keer per jaar ben ik bij ieder teamlid op bezoek. 
Ze weten ook waarom ik kom. Daarnaast gaat de 
IB- er ook nog eens de klas in. Dat heeft dan vaak 
te maken met een kind dat vast gelopen is; het kan 
ook vanuit de IB- er zelf zijn. Dat zijn soms maar 
bezoekjes van een kwartier, twintig minuten In het 
geval van een nieuwe leerkracht doe ik het nog veel 
vaker, evenals bij een leerkracht die ergens moeite 
mee heeft of wat minder functioneert. Niet om 
gelijk te oordelen maar om het gesprek aan te gaan 
en een collega op weg te helpen. Ik heb gemerkt 
dat je daarin de beste mogelijkheid hebt om als 
leidinggevende te sturen.
De Inspectie heeft onze school lange tijd intensief 
gevolgd; daar was ook aanleiding voor. Nu ziet de 
Inspectie ook dat de onderwijsresultaten zichtbaar 
beter worden. ‘
 
Leren van het bedrijfsleven
‘ Een directeur moet een rechte rug hebben; en goed 
weten welke kant je met de school op wilt. Gevoelig 
zijn voor signalen: wat zie ik aan kinderen, zijn ze 
lekker aan het werk, zitten de leerkrachten er goed 
bij?  Ik doe dat van nature maar ik vind het ook van 
belang me daarvan bewust te zijn. 
Ik vind dat een directeur van een school uit de 
praktijk moet komen; en die praktijk ook moet 
bijhouden door af en toe praktisch bezig te zijn, 
bijvoorbeeld door een groep over te nemen.
Wat wel goed is, is veel te willen weten over 
management, over groepsdynamiek. En daarbij ook 
naar het bedrijfsleven te kijken. Visie vasthouden en 
focussen; het verzamelen en analyseren van data, 
van gegevens, van resultaten. Onderwijsmensen 

schrikken daarvan. Ik vind het de moeite waard om 
te laten zien wat we gedaan en gepresteerd hebben. 
Zichtbaar in beeld brengen wat er in de groep 
bereikt is. En daar als team naar kijken. Want het is 
onze verantwoordelijkheid dat we in de acht jaar dat 
kinderen bij ons op school zijn, hen de goede dingen 
leren. ‘
 

Loopbaan
Anneke Smits deed de Pabo in Apeldoorn en in 
Deventer. Ze begon als kleuterjuf in Deventer. 
Werkte vervolgens tien jaar lang op een school 
in de Schilderswijk in Den Haag.; deed daar 
veel ervaring op in het werken op een school 
met veel verschillende culturen. Verkaste naar 
een betrekkelijk grote basisschool in Elst met 
bijna alleen maar kinderen zonder migratie- 
achtergrond; een cultuurschok. Die school 
groeide en groeide en Anneke kreeg daardoor 
managementtaken: onderbouwcoördinator, 
middenbouw- en bovenbouwcoördinator. Ze deed 
de schoolleidersopleiding en werd directeur van de 
openbare basisschool in Eck en Wiel. Daar kwam 
na verloop van tijd de school in Lienden nog bij. Ze 
vond het schoolleiderschap van beide scholen te 
veel van het goede en koos er voor directeur van De 
Sterappel te zijn. Haar betrekkingsomvang is 0,8 fte.
De Sterappel heeft om en nabij de 180 leerlingen en 
dertien personeelsleden.

Anneke Smits, directeur van 

OBS De Sterappel, hecht aan 

een prettige sfeer op school: ‘ 

We hebben een goed team, absoluut.; 

leerkrachten die graag willen, die 

enthousiast zijn over heel veel dingen. 

Soms moet ik zelfs een beetje remmen 

door in te kaderen: wat gaan we wel doen 

en wat niet. Op dit moment staan van het 

hele team de neuzen dezelfde kant op. 

Waar willen we naar toe, wat vinden we 

belangrijk. ‘
 
Het draait om samenwerken
Anneke Smits: ‘ Samenwerken is voor mij een 
essentieel werkwoord. Zowel in de school, met 
de teamleden, kinderen, met de ouders, als met 
externe partijen. Wij leren op school kinderen op 
een gestructureerde manier te laten samenwerken; 
dan doen zij veel kennis, inzichten en vaardigheden 
op waar ze in hun latere leven profijt van hebben. 

We organiseren speciale activiteiten die de 
onderlinge relatie op een persoonlijk niveau brengen 
en daardoor is de slaagkans van samenwerking 
erg hoog en komt iedereen aan bod. Dat verhoogt 
het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. 
Verder leren leerlingen beter als zij actief bezig zijn; 
hierdoor ontstaat betrokkenheid en motivatie.
We gaan daarbij uit van GIPS, een structuur die 
staat voor:
• Gelijke deelname.
• Individuele aanspreekbaarheid
• Positieve wederzijds afhankelijkheid.
• Simultane actie.

We leren alle leerlingen te werken met verschillende 
coöperatieve werkvormen, die we toepassen bij 
verschillende vakken, zoals rekenen, begrijpend 
lezen en taal. ‘
 
Schoolklimaat moet goed zijn
‘ Ik had pas een gesprek met ouders van een aan te 
melden kind, die ook bij de andere school in Lienden 
waren geweest. Die vader zei: ik ben net binnen 
maar nu ervaar ik al een wereld van verschil. Een 
licht gebouw, open ruimtes, alle lokalen hebben 
veel glas, zodat je naar binnen kunt kijken, kortom 
een fijne sfeer. En daar zit het hem in, het gevoel, 
het klimaat. De indruk die het gebouw maakt is 
wezenlijk. Het moet geen bende zijn; onze school 
wil een positieve, frisse uitstraling hebben. Kinderen 
en hun ouders maar ook de leerkrachten moeten zin 
hebben om binnen te komen; het idee hebben van: 
we gaan weer lekker leren vandaag. ‘
 
Op weg naar IKC
‘ We zijn op weg een IKC ( Integraal Kind Centrum 
) te worden. Dat betekent eigenlijk dat we ons 
gebouw willen gaan openstellen van 7.00 tot 
19.00 uur. Dat betekent: voorschoolse opvang, 
onderwijs en naschoolse activiteiten. Met als 
mogelijkheid extra aandacht aan taal te besteden 
of een huiswerkklasje te organiseren. Zodat dingen 
door kunnen lopen zonder dat je dat apart hoeft 
te organiseren. We hebben al een pedagogisch 
medewerker in de opvang die bij ons op school 
werkzaamheden van een onderwijsassistent verricht, 
waarbij we nu ook gaan kijken hoe zij in de formatie 
kan worden ingepast. 
We pakken het proces stelselmatig aan: eerst in 
één gebouw en vervolgens een visie op het kind 
ontwikkelen en nagaan waar we elkaar in het volgen 
van kinderen kunnen versterken. We willen kinderen 
nog beter helpen zich te ontwikkelen; dan moet je 

Interview met ANNEKE SMITS
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Nieuws uit het veld Nieuws uit het veld
analyse dat het aantal startende pabo-studenten de 
komende acht jaar zal afnemen. Waar in 2017 het 
aantal pabo-studenten nog op ruim 18.000 wordt 
geraamd, zullen dat er bij een ongewijzigde trend in 
2024 zo’n 3.000 minder zijn.

Bron: Po-Raad
Naar het artikel

Week tegen 
Kindermishandeling: 20-26 
november

Van 20 tot en met 26 november vindt voor de 
vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling 
plaats. Scholen kunnen hun good practices delen 
en activiteiten organiseren. Het Nederlands 
Jeugdinstituut en Movisie zijn de nieuwe 
organisatoren van de week die het stokje 
overnemen van de Taskforce Kindermishandeling 
en Seksueel Misbruik. De nieuwe organisatoren 
willen veel aandacht besteden aan de wijze waarop 
professionals en organisaties bijdragen aan de 
aanpak van kindermishandeling. Ze stimuleren 
partijen om de krachten te bundelen, kennis en 
ervaring met elkaar te delen en van elkaar te 
leren. In deze week kunnen organisaties door 
het hele land allerlei activiteiten binnen het 
thema kindermishandeling en seksueel misbruik 
organiseren. Scholen die een eerdere activiteit 
kennen die een impuls heeft gegeven aan de 
aanpak van kindermishandeling kunnen dit delen 
met andere scholen. Activiteiten kunnen aangemeld 
worden via de site en ideeën kunnen gemaild 
worden naar info@weektegenkindermishandeling.nl.

Bron: AVS
Naar het artikel

Ontheffing eindtoets

In artikel 9b, vierde lid, van de Wet op het primair 
onderwijs (WPO) is vastgelegd dat sommige 
leerlingen zijn uitgezonderd van de verplichting van 
het maken van een eindtoets omdat zij moeilijk 
toetsbaar zijn. Deze leerlingen zijn daarmee niet 
verplicht tot deelname aan de eindtoets, maar 
kunnen dat wel. Volgens de wet gaat het om de 
volgende groepen leerlingen:
a) zeer moeilijk lerende leerlingen,
b)  meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het 

zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, 
en

c)  leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn 
en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen.

Bron: Staatscourant
Naar het artikel

Onderwijsraad: 
maatschappelijk belang van 
onderwijs weegt het zwaarst

Voorzitter prof. dr. Maassen van den Brink van 
de Onderwijsraad heeft vandaag de verkenning 
De leerling centraal? overhandigd aan minister 
Bussemaker. De verkenning gaat over de vraag 
wat het betekent om de leerling centraal te stellen 
in het onderwijs, en waar de grenzen liggen van 
deze ambitie. De Onderwijsraad vindt dat daar 
waar maatschappelijke belangen en wensen van 
individuen of groepen botsen, het maatschappelijk 
belang van onderwijs het zwaarst moet wegen. De 
raad stelt vast dat er in het onderwijs de afgelopen 
decennia een slingerbeweging is waar te nemen, 
van leerling centraal naar lesstof centraal en 
vice versa. De leerling centraal speelt een rol in 

Onderwijslonen primair 
onderwijs fors lager in 
vergelijking met marktsector

Het gemiddelde loon van leraren in het primair 
onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare 
werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders in 
het primair onderwijs verdienen minder (12 procent) 
dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. 
Deze verschillen zijn sinds 2006 vrijwel constant. 
Dat blijkt uit: ‘Wat een leraar verdient. Vergelijking 
van het loon van leraren en schoolleiders in het 
primair onderwijs met de marktsector, 2006 – 2015’. 
De vergelijking is gedaan door SEO Economisch 
Onderzoek in opdracht van het Arbeidsmarktplatform 
PO, van en voor werkgevers en werknemers in het 
primair onderwijs. Aanleiding voor de vergelijking is 
de vraag of het primair onderwijs kan concurreren 
met de marktsector om hbo- en wo- opgeleid 
personeel. Het gemiddelde bruto uurloon van 
leraren bedraagt in 2015 ongeveer 26 euro. Dat 
is ongeveer 4 euro (14 procent) lager dan dat van 
een vergelijkbare werknemer in de marktsector. 
Het loonverschil voor masteropgeleide leraren is 
fors: 23 procent (8 euro), dat percentage is veel 
hoger dan het loonverschil voor de hbo-opgeleide 
leraren, dat is 11 procent. Leraren boven de 35 
jaar verdienen veel minder dan vergelijkbare 
werknemers in de marktsector, het verschil loopt 
op tot 30-35 procent voor voltijdswerkende 
leraren, dat is 11 tot 15 euro per uur minder. Het 
gemiddelde bruto loon voor leraren jonger dan 35 
jaar met een voltijds dienstverband is 3 procent 
lager dan dat van vergelijkbare werknemers in 
de marktsector, ongeveer 1 euro per uur minder. 
Ook voor deeltijders ligt het verdiende loon lager 
dan in de marktsector. Een vrouwelijke leerkracht 
tussen de 35 en 50 jaar met een deeltijdaanstelling 
verdient gemiddeld ongeveer 12 procent (4 euro 
bruto) minder dan een vergelijkbare werknemer 
in de marktsector. Voor vrouwen boven de 50 jaar 
is dat 7 procent. Ook schoolleiders hebben een 
lager gemiddeld bruto uurloon dan de vergelijkbare 
werknemers in de marktsector. In 2015 was 
het gemiddeld bruto uurloon van schoolleiders 
ongeveer 12 procent lager dan dat van vergelijkbare 
werknemers in de marktsector, een verschil van 
ongeveer 5 euro.

Bron: PO-Raad

discussies over de vormgeving en uitvoering van het 
onderwijs, over de organisatie van het onderwijs 
en over hervormingen van het onderwijsstelsel. 
Of het wenselijk is om de leerling meer centraal te 
stellen hangt af van wat er mee bedoeld en beoogd 
wordt in het onderwijs en in het onderwijsbeleid. 
De raad laat zien dat onder dezelfde noemer zeer 
verschillende opvattingen worden gebruikt  en ook 
andere invullingen worden gegeven aan “de leerling 
centraal”.

Bron: Onderwijsraad
Naar het artikel

Oplossingen voor het 
lerarentekort: verlaging 
instroomeisen pabo

Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs 
is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media 
en in de politiek duiken daarom de laatste tijd 
verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad 
verzamelt en analyseert enkele van deze ideeën. 
In dit bericht leggen we uit waarom het verlagen 
van de instroomeisen van lerarenopleidingen géén 
goed idee is. Als de overheid niet snel investeert 
in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar 
duizenden leraren te weinig. Dit jaar is er al een 
tekort van 1.200 leraren. En dit zal oplopen tot 
wel 4.000 in 2020 en zelfs 10.000 in 2025. Het 
mogelijke gevolg: grotere klassen, minder aandacht 
voor kinderen dan zij nodig hebben en een hogere 
werkdruk voor leraren.
Een van de oorzaken van het lerarentekort is het 
feit dat het aantal uitstromende pabo-studenten de 
afgelopen jaren steeds verder is teruggelopen. Zo 
toont de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 
2017’ aan dat het aantal pabo-gediplomeerden 
tussen 2011 en 2015 met 24 procent is gedaald naar 
3.798 gediplomeerden. Bovendien blijkt uit diezelfde 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/oplossingen-voor-het-lerarentekort-onder-de-loep-verlaging-instroomeisen
http://www.avs.nl/artikelen/2026novemberweektegenkindermishandeling
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-37470.html
https://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-maatschappelijk-belang-van-onderwijs-weegt-het-zwaarst/item7577


BasisBuren • E-Zine 11, september 2017 | Pagina 

DE BLINKER in Kerk- Avezaath 
officieel geopend. OOG voor Verbinding!

BasisBuren heeft een nieuwe school: De 
Blinker; ontstaan uit een fusie van De 
Daverhof en de Kastanjepoort. Op een 

zonnige woensdag in augustus ( de 23ste ) is 
de fusieschool feestelijk van start gegaan. Het 
gebouw van De Daverhof is grondig verbouwd 
en uitgebreid met twee lokalen; de 150 
leerlingen, waarvan een aantal afkomstig van 
Kastanjehof in Erichem, zijn enthousiast over 
hun gerenoveerde behuizing.

Visie
De burgemeester van Buren, Jan de Boer, mocht 
de school, geholpen door drie leerlingen, officieel 
openen en benadrukte in zijn speech hoe mooi de 
( oude ) school geworden is: ‘ De Blinker is een 
prachtige naam ( bedacht door Sylvia Kiers ). Het 
lijkt op uitblinken en iedereen blinkt wel ergens in 
uit; de een in sporten, de ander in rekenen; ieder 
kind heeft talent en blinkt wel ergens in uit; en deze 
school stimuleert die verschillende talenten.’

Mark van der Pol, bestuurder van BasisBuren, ging in 
op het hoge tempo, waarin het fusieproces zich heeft 
afgespeeld: ‘ het leerlingenaantal van onze scholen 
in Erichem en Kerk-Avezaath daalde. Met name het 
leerlingenaantal van De Kastanjepoort werd steeds 
kleiner waardoor het onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen niet meer goed mogelijk was. Maar ook 
op De Daverhof liep het aantal kinderen terug; er 
moesten steeds vaker grotere combinatiegroepen 
worden gevormd en de taken onder een klein team 
worden verdeeld. Na overleg met alle betrokkenen 
hebben we eind 2016 het voorstel voor een fusie 
gelanceerd. En nu gaan we, na slechts zeven 
maanden voorbereiding, met een nieuwe school van 
start. In februari hebben we de ouders over onze 
plannen ingelicht. Er was begrip, maar er waren ook 
vragen. Een ouder vroeg hoe het team tegenover 
de plannen stond. Een leerkracht stond op en zei er 
echt veel zin in te hebben. Toen wist ik dat het zou 
lukken. ‘

Bewonderenswaardige inzet
Henriëtte van der Sluis, directeur van De Blinker, 
kijkt met een goed gevoel terug op het proces: ‘ We 
zijn er van overtuigd dat door het vormen van een 
grotere school we goed onderwijs kunnen bieden, 
met daarin mogelijkheden voor alle kinderen. 
Natuurlijk, een fusie heeft een schaduwzijde; in 
ons geval is dat de sluiting van De Kastanjepoort, 

Op 1 september ontvingen we 20 
enthousiaste leerkrachten op de PWA om 
diverse workshops te volgen. Er was een 

breed aanbod georganiseerd, zodat iedereen kon 
aansluiten bij zijn/haar interesse. Leerkrachten 
hebben elkaar geprogrammeerd door levend 
te programmeren, ideeën uitgewisseld over 
technisch lezen, veel informatie gekregen over 
beeldbegeleiding, mediërend leren en executieve 
functies.

Dit zeiden collega’s over de workshops:
“Het was inspirerend en direct toepasbaar. De 
workshopleiders waren kundig en wisten waar ze 
over spraken. Ook was er veel ruimte om vragen 
te stellen en casussen voor te leggen uit je eigen 
praktijk. Ik heb er wat van opgestoken en hetgeen ik 
heb gehoord heeft me aan het denken gezet.”

OOG voor Ontwikkeling! Kom naar de bioscoop!
Op 2 oktober organiseren we  ‘OOG voor 
Ontwikkeling’. We starten om 16.00 uur, locatie 
Beatrixschool in Buren. Onder het genot van popcorn 
en een drankje wordt de film ‘De kinderen van juf 
Kiet’ vertoond: In de klas van juf Kiet leren kinderen 
vanuit alle windstreken waaronder oorlogsgebieden, 
niet alleen lezen en schrijven, maar weer kind zijn.
Een veel besproken film! Na de film is er gelegenheid 
om met elkaar na te praten. 

OOG voor Iets nieuws!
Op 1 november organiseren we ‘OOG voor Iets 
nieuws’. Dit keer zijn we te gast op De Regenboog in 
Ingen van 15.00 – 16.00 uur.
We organiseren een themamarkt rondom de 
eindtoets groep 8. Er zullen verschillende materialen 
ter inzage klaarliggen, uitgeverijen van verschillende 
toetsen zijn aanwezig en er is de mogelijkheid om 
ervaringen uit te wisselen met scholen die al een 
andere eindtoets afnemen.
 
OOG voor Ontspanning!
Vrijdag 1 december is het tijd om even met elkaar 
gezellig te ontspannen, voordat alle feestdrukte 
losbarst. Tijdens dit uur is er de mogelijkheid om 
creatief en sportief te ontspannen. Er zullen diverse 
workshops georganiseerd worden. Houd de volgende 
flyer en poster in de gaten voor de inhoud en locatie 
van deze middag!

waardoor de onderwijsvoorziening in Erichem na 
ruim 100 jaar verdwenen is. Dat is pijnlijk voor de 
medewerkers, de ouders en voor het dorp. Maar de 
hakken zijn nooit in het zand gezet. Als ik nu om 
me heen kijk, hebben we toch een prachtige school 
gerealiseerd.

Het is niet te geloven hoeveel er in een periode 
van zeven maanden is bereikt. Dit resultaat was 
dan ook alleen mogelijk dankzij de inzet van heel 
veel mensen. Tijdens het fusieproces was er een 
grote betrokkenheid van de ouders, op velerlei 
gebied. Ook de aannemer, de gemeente Buren, 
de bestuurder, mensen van het bestuurskantoor, 
stratenmakers, schilders, conciërges en de 
schoonmaak; zij verdienen onze dank.
Het team van De Blinker heeft zich 
bewonderenswaardig ingezet. Er is keihard aan het 
mogelijk maken van de school gewerkt. Maar liefst 
negen verhuiswagens met spullen moesten worden 
uitgepakt. Er is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds 
laat gesjouwd, gepoetst; de klassen ingericht. Het 
was merkbaar en zichtbaar dat iedereen er zin in 
heeft. Met z’n allen gaan we er voor de kinderen een 
mooie school van maken; een school waarin je laat 
zien wat je kunt; waar je kunt uitblinken en vooral: 
waar je mag zijn wie je bent. ‘

Hans Verboon.
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OOG bijeenkomsten:
•  Maandag 2 oktober vanaf 16.00 uur OOG voor 

ontwikkeling op De Beatrix in Buren
•  Woensdag 1 november van 15.00-16.00 uur OOG 

voor iets nieuws op De Regenboog in Ingen
•  Vrijdag 1 december OOG voor ontspanning. 

Locatie en tijdstip volgen t.z.t.
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Om het schooljaar goed te starten zijn we de 
eerste week begonnen met de Startweek 
van de Kanjertraining. In deze week stonden 

niet de vakken rekenen en taal centraal, maar 
kennismaking met de klas. Want ook al kom je in 
dezelfde klas bij dezelfde juf, je positie in de klas is 
wel anders; je bent een groep opgeschoven en je 
hoort nu misschien wel bij de oudsten van de klas of 
vorig jaar was je de jongste van de groep en nu niet 
meer. 

De activiteiten bestonden uit 
kennismakingsspelletjes en vertrouwensoefeningen. 
Verder stonden de klassenafspraken, het 
samenwerken en de ‘Smileyposter’ centraal. 

Op de Smileyposter staat met symbolen uitgelegd 
wat goed gedrag is, en wat niet.
We hebben het prikbord in de gang als ‘Kanjerbord’ 
ingericht. Hierop komen behalve de Kanjerposters, 
ook werkjes van de kinderen die te maken hebben 
met de gedragsregels van Kanjer:   

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee!

Dagelijks wordt er gewerkt volgens de 
Kanjermethode. De afspraken over hoe we met 
elkaar omgaan, worden iedere dag in de praktijk 
gebracht. Omdat we dit in alle groepen toepassen 
ontstaat er een doorgaande lijn. De kinderen passen 
de omgangsregels ook toe in de pauze en tijdens de 
TSO. De kinderen krijgen iedere week een Kanjerles. 

In de periode van 3 oktober tot 3 november 
organiseren we ‘kijkochtenden’. Dan worden de 
ouders in de gelegenheid gesteld om een Kanjerles 
bij te wonen.

Iedere maand 
komt er een 
nieuwsbrief uit. 
Een vast item op 
de nieuwsbrief is 
‘Kanjernieuws’. 
Zo proberen 
we onze 
pedagogische 
huisstijl levendig 
en onder de 
aandacht van 
ouders te 
houden. 

Kanjerweek op De Hoge Hof

Rowdy Braun heeft per 1 september 
BasisBuren verlaten. De P&O- er 
heeft er maar twee jaar gewerkt. De 

reden om te vertrekken is heel duidelijk: ‘ 
Ik had bij BasisBuren een parttime baan; 
voor mijn functie waren drie, hooguit vier 
dagen formatief beschikbaar. Vorig jaar ben 
ik twee dagen in de week bij Marant gaan 
werken. Marant is een onderwijsadviesbureau 
in Nijmegen. Ik heb dus één jaar twee 
werkgevers gehad en dat beviel me niet 
echt. Ik kreeg de indruk achter de feiten aan 
te lopen. Bij Marant kreeg ik onlangs het 
aanbod om daar vijf dagen in de week als 
senior adviseur te gaan werken. Na ampel 
beraad, zoals dat zo mooi heet, heb ik die kans 
gegrepen. Met bloedend hart, hoor, want ik heb 
het bij BasisBuren in die korte tijd erg naar m’n 
zin gehad.’
 
Stappen gezet
‘ Toen ik bij BasisBuren binnen kwam bleek mij 
al snel dat er op P&O- gebied veel dingen waren 
blijven liggen: systemen, personeelsdossiers etc., 
etc,. Ik ben er open ingegaan en ben meteen, 
in goede samenwerking met Mark van der Pol, 
gaan opruimen. Het functiebouwwerk was een 
item, ziekteverzuim, HRM- kennis delen met de 
directeuren. En er zijn echt wel resultaten bereikt. 
Neem het ziekteverzuim; dat is nu nog maar 
3,59 procent ( dat was 8 procent ). We hebben 
de personele bezetting van het bestuurskantoor 
gewijzigd; dat werpt z’n vruchten af.

We hebben stappen gezet om de basis op orde 
te krijgen. Wat BasisBuren nu moet gaan doen is 
door te stoten naar excellent werkgeverschap; een 
aantrekkelijke werkgever zijn. Het moet fijn zijn 
om bij BasisBuren te werken. Het wordt in een tijd 
van schaarste aan personeel, heel belangrijk om 
mensen aan je te binden. Zorg voor een goede sfeer 
op de scholen, werk aan gedeeld leiderschap, zorg 
voor autonomie van de leerkrachten. Directeuren, 
maar ook leerkrachten moeten daarvan doordrongen 
raken. Iedereen mag in zijn of haar functie 
meedenken: het betrokkenheidsmodel. Neem ook 
medezeggenschap serieus, zou ik zeggen. 
We hebben ook een alternatieve 
personeelscommissie in het leven geroepen: 
mensen, denk gewoon mee over ludieke acties; 
kleine acties ( Dag van de Leraar ), grote gevolgen. 
Het draagt allemaal bij aan goed werkgeverschap. ‘
 
Personeelsbeleid is cruciaal voor elke 
organisatie
‘ Ik vind personeelsbeleid in het onderwijs van groot 
belang. Kijk, de missie van BasisBuren is het bieden 
van goed onderwijs. Om hierin te slagen hebben de 
medewerkers een cruciale rol. De schooldirecteuren, 
de leerkrachten, de intern begeleiders en al het 
onderwijsondersteunend personeel maken het 
verschil. Daarmee zeg ik eigenlijk dat de kwaliteit 
van het onderwijs voor een groot deel samenhangt 
met de kwaliteiten van de medewerkers. Om die 
op peil te houden of te verhogen is het nodig om 
hierin te blijven investeren. Scholing en coaching 
dienen geboden te worden om medewerkers in 
staat te stellen zich nieuwe kennis en vaardigheden 
eigen te maken. De gesprekkencyclus is in deze een 
belangrijk instrument. BasisBuren - mijn opvolger-  
moet op het perfectioneren van dat instrument 
inzetten.

Tenslotte, ik beschouw die twee jaar als goed 
bestede tijd; het is niet voor niets geweest. Ik vind 
dat BasisBuren nu best veel dingen op orde heeft. 
Neem de invallerspool: daar zitten goede mensen 
in. Veel besturen zijn nog niet zover. De financiële 
situatie is gezond, ondanks de krimp en andere 
factoren; mede dankzij HRM. 
Natuurlijk heb ik de nodige kritiek moeten 
incasseren, maar waardering heb ik zeker ervaren.
Ik heb echt vertrouwen in de toekomst van 
BasisBuren.’ 
 
Hans Verboon.

Interview met ROWDY BRAUN

‘ BASISBUREN HEEFT BEST 
VEEL DINGEN OP ORDE ‘ 



BasisBuren • E-Zine 11, september 2017 | Pagina HOME

Tijd besparen: tips om je 
schoolwerk te managen

6. Stel prioriteiten
Mensen die het hoogste woord voeren in de 
lerarenkamer, krijgen ook het meest aanvragen 
voor projectgroepen, vergaderingen en advies. 
Maak keuzes. Waarvan krijg je energie, waar liggen 
kansen voor collega’s? Voor jou zijn de bosklassen 
misschien routine geworden. Waarom niet een 
enthousiaste starter de kans geven zich daarop te 
storten?

7. Creëer een ‘bubble’
Als jij snel afgeleid bent, is de lerarenkamer niet 
de beste werkplek. Zonder je af, desnoods met een 
koptelefoon, en vermijd digitale stoorzenders als 
Smartschool en Facebook. Met de app Pomodoro 
kan je een schema instellen van in- en ontspanning, 
zodat je na 25 minuten focus een welverdiende 5 
minuten mag nietsdoen. Of bewegen.

8. Plan op basis van locatie
Niet alles moet thuis. Sommige taken, zoals 
werkbladen kopiëren, moeten sowieso op school. 
Doe dat tijdens je springuren of op het einde van je 
middagpauze, zo verlies je geen tijd. Reis je met het 
openbaar vervoer, dan kan je onderweg naar huis al 
wat verbeter- of ander schoolwerk doen.

9. Maak van de nood een deugd
Vaak kan je werk en privé combineren. Misschien 
is er dicht bij de muziekschool wel een leuk café 
waar jij je lessen kan voorbereiden terwijl zoonlief 
leert drummen. Nascholing in een andere stad? 
Combineer die met een etentje. Of maak een 
gezinsuitstap naar het museum dat je met je klas wil 
bezoeken.

10. Vertraging? Een zegen!
Heeft de trein wéér vertraging? Loopt je tandarts 
achter op schema? Staar eens uit het raam in plaats 
van naar je Facebook-wall. Dat is het perfecte 
moment om lesideeën op te doen of uit te werken. 
Noteer je invallen systematisch in een notitieboekje 
of –app.

11. Wat zou een ander doen?
Moeilijke klas? Blijf niet alleen zoeken naar 
oplossingen, maar vraag advies. Denk verder dan je 
collega’s of een Facebook-groep voor leraren. Ook 
je partner of een vriend(in) met een heel andere 
achtergrond kan je helpen. Een ander perspectief 
werkt verfrissend. Denk ook out of the box: hoe 
zou een chirurg of circusdirecteur deze situatie 
aanpakken? Wat zou Barack Obama doen?

Lesvoorbereidingen, vergaderingen, 
administratie, verbeterwerk … Voor 
leraren zijn die bijkomende taken 

een job op zich. Hoe plan je ze efficiënt in? 
11 tijdbesparende tips om je schoolwerk 
efficiënter te managen.

1. Kies je piekmoment
Ochtendmens of avondmens? Pas je schema 
aan jouw ritme aan! Krijg jij bergen verzet om 6 
uur ’s morgens, dan kan je partner de kinderen 
klaarmaken voor school. Ben je meer een 
nachtvlinder, laat hem/haar dan een verhaaltje 
voorlezen voor het slapengaan. Of sluit een 
compromis: om de beurt op zaterdagochtend naar 
de voetbalmatch, zodat de ander kan werken.

2. Schrijf alle stappen uit
Denk niet in doelen, maar in handelingen. Een 
hoekenwerk metend rekenen vraagt meer tijd dan 
even een ouder aanspreken. Je moet opdrachten 
verzinnen, materiaal verzamelen, groepjes indelen 
… Noteer alle individuele stappen op je to-dolijst, zo 
krijg je zicht op de werklast. Doordat je sneller iets 
kan afvinken, voel je je bovendien productiever.

3. 2-minutenregel
Een tijdsmanagement-klassieker: alles wat minder 
dan 2 minuten kost, handel je het best meteen 
af. Dan is het uit je hoofd. Een e-mail direct 
beantwoorden, taken of cursusmateriaal direct op de 
juiste plek opbergen … Alles wat je uitstelt, stapelt 
zich op: fysiek én in je hoofd. Dat geeft stress.

4. Een lege inbox
Ook in je inbox of Smartschool kun je de 
2-minutenregel toepassen. Alles wat snel kan, 
beantwoord je meteen. De overige berichten verdeel 
je over 3 mappen. ‘Actie’ bevat alle mails die je 
meer dan 2 minuten kosten. In ‘Lezen’ verzamel je 
alles wat je op je gemak wil doornemen. ‘Wachten’ is 
een lijstje van mensen die je achter de veren moet 
zitten. Volg dit wekelijks op.

5. Stel vervelende taken niet uit
’s Avonds een stapel toetsen nakijken, in het 
weekend brainstormen over een themaweek. Zie 
je ergens tegenop? Doe dat schoolwerk zo snel 
mogelijk, dan ben je ervan af. Plan er niet meer dan 
een uur voor. Deadlines geven een mens vleugels. 
Deel je schema zo in dat je stipt moet vertrekken. Je 
zal versteld staan hoe snel je in actie schiet.
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