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Inleiding 
De Kijkwijzer Strategisch HR-beleid is bedoeld om de dialoog 
aan te gaan over hoe je samen eigentijds en toekomstbesten- 
dig onderwijs kunt ontwikkelen. Bij strategisch HR-beleid 
koppelen we de onderwijskundige doelen aan de profes- 
sionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van alle 
onderwijsmedewerkers, inclusief de leidinggevenden. 

 
Alle onderwijsmedewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het daad- 
werkelijk realiseren van de gewenste onderwijsontwikkelingen en de 
gewenste onderwijskwaliteit. De essentie van strategisch HR-beleid is dat 
je het beleid afstemt op de strategische doelen die je met de schoolorgani- 
satie en de scholen wilt bereiken. Deze strategische doelen komen tot stand 
vanuit een oriëntatie op de externe omgeving en de actuele ontwikkelingen 
in de maatschappij. Strategisch HR-beleid gaat zowel om planvorming, de 
daadwerkelijke uitvoering en de dialoog over de resultaten van het gevoerde 
strategische HR-beleid. Strategisch HR-beleid zorgt ervoor dat iedereen in 
de onderwijsorganisatie zich wil, kan, mag en durft te ontwikkelen en durft 
te leren met als doel zo goed mogelijk bij te dragen aan goed onderwijs. 

 
Belangrijk is dat je als onderwijsinstelling onderzoekt hoe je op een verant- 
woorde en haalbare wijze toekomstgericht onderwijs kunt realiseren. Toe- 
komstgericht onderwijs gaat over leerlingen die eigenaar willen en kunnen 
zijn van hun eigen leerproces. Het gaat over het beheersen van 21e-eeuwse 
vaardigheden om als jonge volwassene straks te kunnen functioneren in een 
gedigitaliseerde, multiculturele samenleving. Jos Cöp en Albert Rouschop 
(2015) laten met behulp van zes dimensies zien hoe je samen op een verant- 
woorde en haalbare manier toekomstgericht onderwijs zou kunnen realiseren. 
Deze dimensies zijn in twee uitersten geplaatst in een onderwijspaneel. Van 
klassikaal, voor iedereen hetzelfde onderwijs, tot volledig individueel onder- 
wijs. De dimensies hangen onderling met elkaar samen. De grootste uitdaging 
is voor bestuurders, schoolleiders en leraren om samen te benoemen voor 
welk onderwijsconcept de school nu staat en in de toekomst zou willen staan. 
De toekomstige ontwikkeling maak je zichtbaar door één of twee schuiven te 
verplaatsen. Bij het verplaatsen van de schuiven wordt direct in beeld gebracht 
wat de consequenties hiervan zijn voor de leerlingen, de onderwijsmedewer- 
kers, de leidinggevenden, het curriculum en de schoolorganisatie. 

 

Gebaande paden Ongebaande paden 

1 Pedagogiek Leiden, begeleiden 
 

 Loslaten, zelf kiezen 

2 Didactiek Gesloten, aanleren 
 

 Open, zelf ontdekken 
3 Organisatievorm Veel leerkrachtsturing 

 

 Veel leerlingsturing 

4 Differentiatie Convergent 
 

 Divergent 
5 Leerstof Vakgebonden 

 

 Thematisch 
6 Leermiddel Consumerend Leren 

 

 Producerend leren 

Bron: www.leertijd.nl Cöp en Rouschop 

http://www.leertijd.nl/
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Een voorbeeld: als je leerlingen meer eigenaarschap wilt geven over hun 
leerproces, dan heeft dit gevolgen voor het gedrag en de benodigde com- 
petenties van de onderwijsmedewerkers, voor leidinggevenden en voor de 
leerlingen. Het heeft ook gevolgen voor het curriculum van de school en de 
schoolorganisatie. Strategisch HR-beleid omvat juist die maatregelen om dit 
concrete doel daadwerkelijk te bereiken. Een bruikbare definitie van strate- 
gisch HR-beleid is: de managementbesluitvorming ten aanzien van beleid en de 
concrete activiteiten die samen arbeidsrelaties vormgeven in een organisatie 
en gericht zijn op het behalen van organisatiedoelstellingen, maatschappelijke 
doelstellingen en doelstellingen van individuele medewerkers (Boselie, 2014). 

 
Samenvattend gaat strategisch HR-beleid over het kunnen, willen, mogen, 
durven en geloven van de onderwijsmedewerkers. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Bron: Vertrouwen, Verbinden Vakmanschap, strategisch hr-beleid voor een professio- 
nele leergemeenschap (2019), Lieskamp & Vink, Uitgeverij Pica 

 
Bij strategisch HR-beleid gaat het om het voorgenomen HR-beleid, het geïm- 
plementeerde HR-beleid en het ervaren HR-beleid. Deze kijkwijzer gaat met 
name in op het ervaren HR-beleid. 

 
Er zijn drie voorwaarden, die effectief zijn voor strategisch HR-beleid (Leisink 
2019). 
• Het strategisch HR-beleid is afgestemd op de organisatiestrategie. 
• De maatregelen van het HR-beleid hangen onderling samen. 
• Het HR-beleid toe wordt toegepast door de leidinggevenden. 

 

Externe omgeving, trends en ontwikkelingen 

Onderwijskundige visie en HR-strategie 

 
Interne omgeving 
(Organisatie)cultuur 

Waarden 
Leiderschap 

(Team)structuur 
 

Voorgenomen, 
uitgevoerde en 

ervaren HR-beleid 

 
 

Focus op onderwijs 
Collectieve professionalisering 
Collectieve verantwoordelijkheid 
Ondersteunende leerstructuur 
Krachtige leercultuur 
Ondersteunend gedeeld leiderschap 
Rijke leeromgeving 
Onderzoekende en reflectieve houding 
Haalbaar en gedegen programma 

Versterken 
betrokkenheid 

ouders en leerlingen 
 
 

Professioneel 
handelen 

medewerkers 
 
 

Professioneel 
handelen 

leidinggevenden 

Opbrengsten voor 
de maatschappij 

 
Opbrengsten voor 

de leerlingen 

 
Opbrengsten voor 

de school 

 
Opbrengsten 
voor het team 

 
Opbrengsten voor 

individuele medewerker 
 

Bron: Vertrouwen Verbinden en Vakmanschap in het onderwijs 
(Lieskamp and Vink 2019) p. 63 

Bekwaamheden 
(kunnen) 

Implementatie 
hr-beleid 

Motivatie 
(willen) 

 
 
Mogelijkheden 

(mogen) 

Leiderschap Durven 
(self-efficacy 

Geloven 
(overtuiging) 

Opbrengsten 
medewerkers 
 
 
Opbrengsten 
organisatie 

Gedrag 
onderwijs- 

medewerkers 
Opbrengsten 
maatschappij 
 
 
Opbrengsten 

leerling 
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Binnen strategisch HR-beleid zijn in het onderwijs drie dominante thema’s 
aan de orde: duurzame inzetbaarheid, professionalisering en een evenwich- 
tig personeelsbestand. 

 
Missie van de organisatie 
Visie van de organisatie 

Visie op strategische thema’s 

 
Bouwstenen 

 
HR-processen 

 
 

Duurzame inzetbaarheid 
 
 

Professionalisering 
 
 

Evenwichtig personeelsbestand 

Werving & Selectie 
Personeel & Planning 

Arbeidsvoorwaarden & Beloning 
Feedback & Beoordeling 
Loopbaan & Mobiliteit 

Opleiding & Ontwikkeling 
Arbo-verzuim & Re-integratiebeleid 

Taakinhoud & Arbeidsorganisatie 
Leidinggeven 

 

Meerjaren strategisch beleid Meerjaren strategisch HR-beleid 

 
 

CENTRAAL IN DEZE KIJKWIJZER STAAT DE VRAAG: “DRAAGT DIT BELEID 
BIJ AAN GEZONDE, GEMOTIVEERDE, BETROKKEN EN DESKUNDIGE 
(ONDERWIJS)MEDEWERKERS? 

 
Deze kijkwijzer heeft als basis het samen ontwikkelen naar een profes- 
sionele leergemeenschap als kansrijke strategie om toekomstbestendig 
onderwijs te kunnen realiseren. Een bruikbare definitie van een professio- 
nele leergemeenschap is: 
“Een gemeenschap van leraren (onderwijsmedewerkers) die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen, waarin 
er eigenaarschap en regelruimte is, waarin leraren initiatieven nemen 
voor de eigen professionalisering en collectief leren, waar leraren werken 
die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en al hun talenten 
in gezamenlijkheid inzetten voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. 
Er zijn verschillende visies op wat een professionele leergemeenschap is. 
We zijn helder over wat het niet is. Het is geen blauwdruk van een orga- 
nisatiemodel dat je stapsgewijs kunt invoeren. Het is een visie hoe je het 
onderwijs anders kunt organiseren. Je kan negen bouwstenen onder- 
scheiden, waarmee scholen zich kunnen ontwikkelen naar een professi- 
onele leergemeenschap. Bepalend is de mate waarin de bouwsteen in de 
school al is gerealiseerd” (Lieskamp 2019). 

 
Goed werknemerschap uit zich in een werknemer die gelooft in de onder- 
wijskundige koers van de onderwijsinstelling. Die met plezier werkt. Hij 
is betrokken, gemotiveerd en loyaal naar de onderwijsinstelling. Hij is 
trots op zijn beroep, op zijn vak en het onderwijs en is duurzaam inzet- 
baar. Hij maakt gebruik van de geboden professionele ruimte. Hij is een 
professional die de dagelijkse onderwijspraktijk beschouwt in relatie tot 
de onderwijskundige doelen en het onderwijskundig beleid van de school 
en het bestuur. Hij werkt vooral samen met anderen. Zij hebben samen 
het hele perspectief op de kwaliteit van de school in beeld (Windmuller in 
Lieskamp and Vink 2019). 
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Een duurzame arbeidsrelatie tussen de leidinggevende en de onderwijs- 
medewerker kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen, een constructieve 
dialoog, die het vakmanschap van beiden versterkt, en een hoge mate van 
verbondenheid. De website www.trotsoponsmbo.nl laat zien wat de invloed 
is van beroepstrots op de duurzame inzetbaarheid van onderwijsmensen. 

 
In een professionele leergemeenschap staat het ontwikkelen van professio- 
neel kapitaal centraal. Het gaat daarbij om het menselijk kapitaal (de kennis, 
de vaardigheden en de houding van de onderwijsmedewerkers), het ontwik- 
kelen van het sociaal kapitaal (het gezamenlijk kunnen leren, communiceren 
en samenwerken) en het besluitvormingskapitaal (het gezamenlijk kunnen 
nemen van besluiten en deze ook uitvoeren), (Hargreaves and Fullan 2012). 
Dat vraagt visie, durf, kracht, lef, moed, loslaten en vastpakken, (professio- 
nele) ruimte, tijd en een budget van leidinggevenden en medewerkers. Het 
voeren van strategisch HR-beleid ondersteunt de school of de scholen om 
de (onderwijskundige) doelen te kunnen behalen. Duurzaam inzetbaarheids- 
beleid zorgt ervoor dat alle medewerkers dat ook op een gezonde, professio- 
nele manier hun hele loopbaan kunnen blijven doen. 

 
De kijkwijzer Strategisch HRM omvat drie thema’s uitgewerkt in indicato- 
ren. Verschillende (groepen) mensen kunnen de kijkwijzer invullen. Het is 
absoluut geen afvinklijst, maar een middel om samen het gesprek aan te 
gaan over het gerealiseerde HR-beleid en hoe iedereen dat ervaart in de 
organisatie. Je kan het gesprek aangaan met de (gemeenschappelijke) me- 
dezeggenschapsraad, met de onderwijsmedewerkers, het managementteam 
of een groep medewerkers. Als de indicator naar tevredenheid van iedereen 
wordt herkend en erkend, kan met bijvoorbeeld een groene kleur aangege- 
ven worden dat deze indicator ook zo ervaren wordt. Met een andere kleur 
kan aangegeven worden dat de indicator deels zo ervaren wordt en met nog 
een andere kleur kan aangegeven worden dat de indicator zo helemaal niet 
ervaren wordt. In alle drie de gevallen is met name het gesprek hierover 
aangaan of en hoe het verbeterd zou kunnen worden het meest belangrijk. 
VVV betekent in dit geval: Voor Verbetering Vatbaar. 

 
Veel plezier en een goede professionele dialoog toegewenst. 

CNV Schoolleiders 

http://www.trotsoponsmbo.nl/
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TABEL 1: KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 
 

Thema: 
kwaliteit van 
het onderwijs 

Professionele 
organisatie 
Samen ingevuld 
door de werkgever 
en de (G)MR 

(Onderwijskundig) 
leiderschap 
Ingevuld door de school- 
leider en bijvoorbeeld 
het managementteam 

Goed werknemerschap 
Alleen door de werkne- 
mers ingevuld 

Meer weten? 
Meer lezen? 

De onderwijs- 
organisatie 
biedt toekomst- 
bestendig on- 
derwijs. 

Ons bestuur heeft een 
heldere onderwijsvisie 
op toekomstbestendig 
onderwijs. 

We weten waartoe we 
onze leerlingen opleiden. 

Wij kennen onze missie 
en visie, de eisen van de 
Onderwijsinspectie. 

Het curriculaire 
spinnenweb 

Handreiking 
Differentiatie in de klas 

Curriculum.nu. 
Overzicht van 
alle leergebieden 

 

 Nationaal 
Programma 
Onderwijs 

Education Lab 
Netherlands - 
What works in 
education 
(education-
lab.nl) 

Toolkit voor 
onderwijs en 
leren | Stichting 
Onderwijsbegifti
ging | EEF 
(educationendo
wmentfoundatio
n.org.uk) 

werk maken van 
gelijke kansen 

 
 

We weten met welke 
kennis en vaardigheden 
wij onze leerlingen willen 
toerusten en voelen ons 
gezamenlijk verantwoor- 
delijk hiervoor. 

Wij kennen de belang- 
rijkste leerbehoeften van 
onze leerlingen en stem- 
men ons onderwijsaan- 
bod daarop af. 

 Onze scholen kennen en 
onderschrijven deze on- 
derwijsvisie op toekomst- 
bestendig onderwijs. 

We weten welke normen 
en waarden wij onze 
leerlingen mee willen 
geven en hebben deze 
vertaald in zichtbaar 
gedrag. 

Wij stellen leerlingen 
in staat tot leren en 
ontwikkelen door ons 
pedagogisch/didactisch 
handelen. 

 

  We weten hoe onze leer- 
lingen zicht krijgen op 
wie ze zijn en wat voor 
hen belangrijk is. 

Wij laten in ons handelen 
en denken zien wat onze 
school wil bereiken. 

 

 Ons bestuur heeft 
kernwaarden vastgesteld 
die leidend zijn voor 
onze organisatie-, 
maatschappelijke- 
en individuele doelen 
van de medewerkers. 

We weten welke rol iden- 
titeit in ons onderwijs 
speelt en hoe wij deze 
identiteit in de praktijk 
vormgeven. 

Ik faciliteer leerlingen 
om eigenaar te worden 
van hun eigen leerpro- 
ces. 

 

Ik zorg voor een stimule- 
rend en ambitieus leer- 
klimaat. 

De onderwijs- 
organisatie 
heeft concrete, 
haalbare doelen 
vastgelegd in 
een meerjaren 
strategisch 
beleidsplan en 
samen criteria 
geformuleerd 
wanneer deze 
doelen behaald 
zijn. 

Ons bestuur heeft vast- 
gelegd welke compe- 
tenties en functie-eisen 
van leidinggevenden en 
medewerkers nodig zijn 
om de doelen te kunnen 
realiseren. 

Bestuur, directie en 
onderwijsmedewerkers 
concretiseren geza- 
menlijk de doelen in het 
schoolplan, het jaarplan 
en de teamplannen. 

Ik ken de doelen uit het 
schoolplan, het jaarplan 
en teamplan en weet 
welke bijdrage van mij 
wordt verwacht. 

 

functiereeks 
leraren po 

Professioneel statuut 
Ik zorg ervoor dat mijn 
competenties aansluiten 
bij de doelen die wij sa- 
men willen bereiken. 

Ons bestuur heeft 
vastgelegd welke voor- 
waarden nodig zijn om 
de doelen te kunnen 
realiseren. 

Leidinggevenden creë- 
ren voorwaarden, zodat 
onderwijsmedewerkers 
deze doelen kunnen 
realiseren. 

Ik ken mijn functie-eisen 
en ik maak een analyse 
van mijn kennis, vaar- 
digheden en ontwikkel- 
punten. 

https://slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/
https://www.nro.nl/kennisrotonde/praktijkgerichte-handreikingen/differentiatie-in-de-klas/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=csrmhbbdFfM&feature=emb_logo
https://www.curriculum.nu/downloads/
https://www.nponderwijs.nl/
https://www.nponderwijs.nl/
https://www.nponderwijs.nl/
https://education-lab.nl/
https://education-lab.nl/
https://education-lab.nl/
https://education-lab.nl/
https://education-lab.nl/
https://education-lab.nl/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/def%20TBU19_BOEK_Gelijke%20kansen%20165x240%20ZW_BW%201e%20druk_DIGITAAL_DEF.pdf
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/def%20TBU19_BOEK_Gelijke%20kansen%20165x240%20ZW_BW%201e%20druk_DIGITAAL_DEF.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/20180927-functiereeks-leraren-primair-onderwijs.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/20180927-functiereeks-leraren-primair-onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/handreiking_professioneel_statuut_definitief.pdf
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 De school heeft concrete 
doelen met haalbare 
criteria vastgelegd en 
gecommuniceerd met 
scholen en alle onder- 
wijsmedewerkers en met 
de (G)MR. 

Leidinggevenden zorgen 
voor relevante informatie 
en hulpmiddelen. 

Ik vraag hulp, ondersteu- 
ning of professionali- 
seringsmogelijkheid op 
basis van mijn gemaakte 
analyse. 

 

 Majeure onderwijskun- 
dige en organisatorische 
ontwikkelingen zijn in het 
beleid opgenomen en be- 
sproken met de school- 
leiding, het personeel en 
de (G)MR. 

Leidinggevenden zorgen 
voor concrete kaders, 
duidelijke rollen en waar 
nodig een concrete aan- 
pak. 

Ik weet wat mijn op- 
dracht is. Ik maak daarbij 
gebruik van mijn profes- 
sionele ruimte. 

 

 De school heeft een voor 
iedereen zichtbaar over- 
zicht van de doelen van 
het jaarplan van 
de school. 

Leidinggevenden bewa- 
ken de voortgang van de 
realisatie van de doelen. 

Ik bespreek regelmatig 
met mijn leidinggevende 
mijn bijdrage aan het 
bereiken van onze doelen 
op school. 
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Het bestuur 
voldoet aan de 
wettelijke eisen 
van de Onder- 
wijsinspectie. 

De school voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen van 
het onderzoekskader van 
de Onderwijsinspectie. 

We kennen de deugde- 
lijkheidseisen, weten 
waar we als school staan 
en hebben deze vertaald 
naar concrete, haalbare 
doelen. 

Mijn leidinggevende 
bespreekt met mij de 
concrete invulling van de 
deugdelijkheidseisen, zo- 
dat ik weet waaraan ik in 
mijn werk moet voldoen. 

 
alle onderzoekskader 
onderwijsinspectie 

 

Het bestuur 
heeft een 
systeem van 
kwaliteitszorg. 

De inrichting van het 
kwaliteitszorgsysteem is 
cyclisch en systematisch 
ingericht op het continu 
verbeteren van het on- 
derwijs. Het HR-beleid is 
ingericht om de onder- 
wijsdoelen te bereiken. 

Er zijn meetbare doelen 
geformuleerd voor 
onderwijsresultaten, het 
onderwijsleerproces en 
de kwaliteitscultuur op 
schoolniveau en deze 
zijn gedeeld met alle 
onderwijsmedewerkers. 

Wij hebben samen 
vastgelegd waaraan 
een goede les op onze 
school voldoet. 
Ik zorg ervoor dat leer- 
lingen het eigenaarschap 
over hun leerproces 
kunnen versterken. 

Goed worden, goed blij- 
ven 

Stap voor stap naar 
schooleigen doelen 

Onderwijsresultaten- 
model PO 
Onderwijsresultatenmodel 
VO 

Samen 
onderzoeken en 
samenwerken. 

Er is een ondersteu- 
ningsstructuur die syste- 
matisch en cyclisch on- 
derzoekt of de concrete 
doelen daadwerkelijk 
bereikt kunnen worden 
en er wordt passende on- 
dersteuning aangeboden. 

Wij onderzoeken en ana- 
lyseren cyclisch en sys- 
tematisch wat er nodig 
is in de dagelijkse on- 
derwijspraktijk om onze 
doelen te bereiken. 

In ons team onderzoeken 
we systematisch en plan- 
matig onze dagelijkse 
onderwijspraktijk. Wij 
hebben vastgelegd hoe 
we dat doen en waaraan 
je dat kunt zien bij leer- 
lingen en medewerkers. 

CNV een topteam 
CNV audits 

Verantwoorden. Wij laten minstens één 
keer jaar op een toegan- 
kelijke wijze voor alle 
stakeholders zien welke 
resultaten wij behaald 
hebben op het gebied van 
onderwijs en strategisch 
(HR-)beleid. 

Wij evalueren minstens 
ieder half jaar welke 
onderwijsresultaten 
wij bereikt hebben en 
bespreken deze resul- 
taten met ons bestuur, 
met ons team en indien 
mogelijk met ouders en 
leerlingen. 

In ons team analyseren 
wij onze onderwijsresul- 
taten met behulp van een 
schoolzelfevaluatie. 
Wij voeren leergesprek- 
ken met onze leerlin- 
gen. We bespreken de 
leerontwikkeling met de 
leerlingen en de ouders. 

Handreiking audits 
Werk maken van gelijke 
kansen 

 

EINDE TABEL 1 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders
https://www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/ondersteuning-bij-kwaliteitsproblemen/ondersteuning-besturen
https://www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/ondersteuning-bij-kwaliteitsproblemen/ondersteuning-besturen
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/stap-voor-stap-naar-schooleigen-doelen
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/stap-voor-stap-naar-schooleigen-doelen
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/CNV18_TDS_Direct-nr-5_22-25.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/LR_CNV20_TDS_Direct-nr-2-DEF.pdf
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/een-spiegel-voor-de-school-handreiking-voor-audits-en-visitaties
https://didactiefonline.nl/artikel/werk-maken-van-gelijke-kansen
https://didactiefonline.nl/artikel/werk-maken-van-gelijke-kansen
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TABEL 2: PROFESSIONELE ORGANISATIE 
 

Thema: 
professionele 
organisatie 

Professionele 
organisatie 
Samen ingevuld 
door de werkgever 
en de (G)MR 

(Onderwijskundig) 
leiderschap 
Ingevuld door de school- 
leider en bijvoorbeeld 
het managementteam 

Goed werknemerschap 
Alleen door de 
werknemers ingevuld 

Meer weten? 
Meer lezen? 

De school 
kent een 
professioneel 
werkklimaat. 

Er is strategisch (perso- 
neels-) beleid dat ant- 
woord geeft op: 
Wat komt er op ons af? 
Wie zijn wij? 
Waar willen we naar toe? 
Hoe willen we dat berei- 
ken? 

Op deze school weten 
medewerkers welke 
taken zij hebben en 
waarvoor ze verant- 
woordelijk zijn en leggen 
daarvoor verantwoording 
af. 

Wij worden betrokken 
bij het formuleren van 
de doelen in het jaar- 
plan en welke taken en 
verantwoordelijkheid 
daarbij horem en leggen 
verantwoording af over 
de resultaten van onze 
(verbeter)activiteiten. 

Model onderwijskwaliteit  

Scan opbrengstgericht 
werken 

 

Het bestuur communi- 
ceert op een toeganke- 
lijke, transparante en 
integere wijze met alle 
stakeholders. 

Wij gaan regelmatig de 
klas in met een kijkwijzer 
op basis van onze doelen. 

Wij zijn het eens met de 
doelen in het jaarplan. 

Professionele schoolor- 
ganisatie VO 

In mijn lessen sluit ik 
aan bij de doelen van het 
jaarplan. 

Het bestuur en de scho- 
len werken op een plan- 
matige, zichtbare manier 
aan de doelen van de 
school. 

Wij hebben een werk- 
verdelingsbeleid, zodat 
wij onze doelen kunnen 
bereiken. 

Wij maken heldere af- 
spraken met het team en 
de leidinggevenden. 

Vertrouwen verbinden 
Vakmanschap strate- 
gisch hr 

Er zijn voldoende 
hulpmiddelen (ICT) 
om de doelen te 
kunnen bereiken. 

In deze school doen wij 
wat wij beloven. 

Het bestuur en de scho- 
len ondersteunen en 
stimuleren medewerkers 
om de gestelde doelen 
in het jaarplan te kunnen 
bereiken. 

In deze school voelen 
wij ons allemaal verant- 
woordelijk voor de kwali- 
teit van ons onderwijs. 

Wij vinden het normaal 
dat je gemaakte afspra- 
ken nakomt. 

Duurzame kwaliteitscul- 
tuur in het onderwijs.pdf 
(kennisrotonde.nl) 

Wij bespreken welk 
professioneel gedrag wij 
willen om onze doelen te 
realiseren. 

Wij zijn duidelijk in ons 
taalgebruik naar elkaar 
en naar leidinggevenden 
en zeggen wat we 
bedoelen. 

Het bestuur en de scho- 
len motiveren mede- 
werkers en maken waar 
het kan gebruik van hun 
talenten. 

In deze school zijn wij 
integer en betrokken en 
spreken wij elkaar aan 
op de kwaliteit van het 
onderwijs. 

In onze school worden 
fouten openlijk bespro- 
ken om hiervan te leren. 

OnderWijs met Kennis 

Binnen het bestuur en de 
scholen worden presta- 
ties erkend en beloond. 

Deze school is een sti- 
mulerende werkomge- 
ving. 

Wij motiveren en inspire- 
ren elkaar om het beste 
onderwijs te geven. 

podcastserie over 
strategisch HR  

De school 
functioneert 
als een 
professionele 
leergemeen- 
schap. 

Er zijn binnen het 
bestuur voldoende 
professionaliserings- 
mogelijkheden (intern en 
extern). 

Er is professionalise- 
ringsbeleid, waarbij er 
een divers aanbod aan 
professionalisering 
beschikbaar is. 

Ik neem deel aan 
studiedagen, die op 
onze school worden 
georganiseerd. 

Loopbaanpaden in het 
primair onderwijs 

Geld voor school en 
studie 

Leeromgeving 
onderzoekscultuur Ik neem deel aan profes- 

sionaliseringsactiviteiten 
die op onze school wor- 
den georganiseerd. 

Het professionaliserings- 
beleid heeft een relatie 
met het strategisch 
beleid en de benodigde 
competenties. 

Ik neem deel aan externe 
trainingen en cursus- 
sen, aangeboden, als dat 
wenselijk is of als ik dat 
zelf wil. 

Als ik wil, kan ik een 
masteropleiding volgen 
of een promotieonder- 
zoek doen. 

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/het-model-regie-op-onderwijskwaliteit-hoe-hoog-leg-jij-de-lat
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-scan-opbrengstgericht-besturen.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-scan-opbrengstgericht-besturen.pdf
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/535/original/PSO_Onderzoek_VO-raad.pdf?151687655
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/535/original/PSO_Onderzoek_VO-raad.pdf?151687655
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/vertrouwen-verbinden-en-vakmanschap-in-het-onderwijs-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/vertrouwen-verbinden-en-vakmanschap-in-het-onderwijs-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/vertrouwen-verbinden-en-vakmanschap-in-het-onderwijs-pica
https://www.kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/Duurzame%20kwaliteitscultuur%20in%20het%20onderwijs.pdf
https://www.kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/Duurzame%20kwaliteitscultuur%20in%20het%20onderwijs.pdf
https://www.kennisrotonde.nl/sites/kennisrotonde/files/media-files/Duurzame%20kwaliteitscultuur%20in%20het%20onderwijs.pdf
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/beluister-de-gehele-podcastserie-over-strategisch-hr
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/beluister-de-gehele-podcastserie-over-strategisch-hr
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/14/loopbaanpaden-in-het-primair-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/14/loopbaanpaden-in-het-primair-onderwijs
https://duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/index.jsp
https://duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/index.jsp
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
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Er zijn binnen het 
bestuur voldoende 
mogelijkheden voor 
het delen van kennis 
en ervaring. 

Er is tijd en ruimte om 
kennis en ervaringen te 
delen. 

Wij delen kennis en er- 
varing op een structurele 
wijze met elkaar. 

Checklist inductiebeleid 

Wij delen praktijkerva- 
ring uit onze lessen met 
elkaar. 

Er is beleid voor star- 
tende leraren. 

Wij delen ervaring en 
kennis met startende 
medewerkers. 

Ik krijg als startende 
medewerker voldoende 
begeleiding. 

Er zijn binnen het 
bestuur voldoende 
mogelijkheden om 
gezamenlijk onderwijs 
te ontwikkelen. 

Er wordt structureel en 
overzichtelijk samenge- 
werkt aan vernieuwing 
van het jaarprogramma/ 
curriculum. 

Wij ontwikkelen geza- 
menlijk nieuwe didac- 
tische/pedagogische 
aanpakken die bij onze 
doelen en onderwijskun- 
dige koers aansluiten. 

Wijze lessen Open Uni- 
versiteit 

Op de schouders van 
reuzen 

De schoolleiding en het 
bestuur ondersteunen 
waar mogelijk de onder- 
wijsontwikkelingen. 

Wij ontwikkelen samen 
nieuwe lessen/leermid- 
delen en leermateriaal 
gebaseerd op onze 
doelen. 

Metacognitie en 
zelfregulerend leren  

De schoolleiding en het 
bestuur monitoren de 
onderwijsontwikkelingen 
en stemmen ontwikkelin- 
gen op elkaar af. 

Wij werken samen aan 
de ontwikkeling van ons 
onderwijs passend bin- 
nen de gekozen ambities 
van ons jaarplan. 

Toolkit: slimmer verdelen 
van rollen en taken in 
onderwijsteams  

Binnen het bestuur 
ligt de focus op een 
onderzoekende houding 
van alle medewerkers. 

Er is een kwaliteitsmo- 
nitor die inzicht geeft in 
toetsresultaten, de ont- 
wikkeling van de school 
en de vordering van 
doelen. 

Wij voeren een school- 
zelfevaluatie uit, analyse- 
ren deze en passen ons 
onderwijs daarop aan. 

Zelfevaluatie po 

Zelfevaluatie vo 

Checklist examenregle- 
ment vo 

Checklist pta vo 

Toegang wetenschappe- 
lijke publicaties 

De ontwikkeling van de 
kwaliteit van het onder- 
wijs wordt systematisch 
en regelmatig onder- 
zocht en besproken. 

Wij gaan bij elkaar op 
lesbezoek, analyseren 
onze bevindingen. 

Wij onderbouwen onze 
mening en onze ontwik- 
keling met resultaten en 
theorieën die uit onder- 
zoek komen. 

Er is binnen het 
bestuur voldoende 
draagvlak voor het 
ontwikkelen naar 
een professionele 
leergemeenschap. 

Iedereen binnen de school 
voelt zich verantwoor- 
delijk voor het leren van 
de leerlingen en voor de 
kwaliteit van het onder- 
wijs. 

Op onze school reflecte- 
ren we samen op onder- 
wijsverbeteringen die we 
samen afspreken. 

Realistische schoolnor- 
men 

Iedereen op school staat 
open voor kritische feed- 
back. 

Wij geven elkaar feedback 
om een stapje verder te 
komen met onze teamont- 
wikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Er is binnen het bestuur 
voldoende professionele 
ruimte voor alle 
medewerkers. 

Op school hebben mede- 
werkers inspraak in de 
thema’s, waarop de school 
zich wil ontwikkelen. 

Wij geven aan wat we aan 
onze leerlingen aan on- 
derwijs moeten bieden. 

Leeromgeving 
Onderzoekscultuur 

Er is binnen het bestuur 
een leiderschapsstijl die 
de ontwikkeling naar een 
professionele leerge- 
meenschap stimuleert. 

Iedereen binnen de school 
voert een professionele 
dialoog over de kwaliteit 
van ons onderwijs. 

Wij zijn duidelijk in ons 
taalgebruik naar elkaar 
en naar onze leidingge- 
vende en zeggen wat we 
bedoelen. 

Scholingsbeleid 

Medewerkers ervaren in- 
spraak bij de invulling van 
hun professionalisering. 

Wij nemen zelf initiatief en 
investeren in scholing. 

 

https://www.uitgeverijpica.nl/images/files/Startende_Leraren/PICA-Checklist-inductiebeleid-Startende-Leraren.pdf
https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2019/01/20190107-Op-de-schouders-van-reuzen-Definitief-download.pdf
https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2019/01/20190107-Op-de-schouders-van-reuzen-Definitief-download.pdf
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.samenslimmerpo.nl/document/toolkit-slimmer-verdelen-van-rollen-en-taken-onderwijsteams-po-raad
https://www.samenslimmerpo.nl/document/toolkit-slimmer-verdelen-van-rollen-en-taken-onderwijsteams-po-raad
https://www.samenslimmerpo.nl/document/toolkit-slimmer-verdelen-van-rollen-en-taken-onderwijsteams-po-raad
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/brochure_zelfevaluatie.pdf
https://www.vo-raad.nl/nieuws/instrument-voor-zelfevaluatie-kwaliteitsborging-schoolexamens-beschikbaar
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2020-2021.pdf?1593064526
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2020-2021.pdf?1593064526
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/642/original/Checklist_2_PTA_2020-2021.pdf?1592997152
https://www.voordeleraar.nl/
https://www.voordeleraar.nl/
https://www.poraad.nl/system/files/themas/onderwijsinhoud-_en_opbrengsten/handreiking_schooleigen_normen_definitief_digitale_versie.pdf
https://www.poraad.nl/system/files/themas/onderwijsinhoud-_en_opbrengsten/handreiking_schooleigen_normen_definitief_digitale_versie.pdf
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Opmaak_beleid.pdf
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 Er is in de management- 
teams van de scholen 
een leiderschapsstijl die 
de ontwikkeling naar een 
professionele leerge- 
meenschap stimuleert. 

Medewerkers ervaren 
voldoende tijd en ruimte 
om te ontwikkelen in een 
leernetwerk. 

Wij werken samen in leer- 
netwerken aan het verbe- 
teren van ons onderwijs. 

Leren voor morgen, uitda- 
gingen voor het onderwijs 

Medewerkers ervaren 
ruimte om samen te be- 
slissen over onderwijsin- 
houd en ontwikkeling. 

Wij nemen initiatief tot 
en besluiten om de 
kwaliteit van ons 
onderwijs te verbeteren. 

Er is HR-beleid ten 
behoeve van de 
ontwikkeling naar 
een professionele 
leergemeenschap. 

Er is een op ontwikkeling 
gerichte gespreksregeling 
in relatie tot de compe- 
tenties die nodig zijn voor 
de koers van de organi- 
satie. 

Op onze school is een 
ontwikkeling gerichte 
gespreksregeling, die 
mij helpt onze dagelijkse 
onderwijspraktijk te ver- 
beteren. 

Gesprekkencyclus 

Binnen het bestuur wordt 
gecommuniceerd met alle 
medewerkers over nieuwe 
ontwikkelingen intern en 
extern. 

Medewerkers spelen een 
actieve rol in de bepaling 
van missie, kernwaarden 
en onderwijskundige 
ontwikkelingen. 

Wij zorgen ervoor dat wij 
onze taken goed kunnen 
blijven uitvoeren door 
scholing, zelfstudie en 
bijhouden van vaklitera- 
tuur en wetenschappelijke 
onderzoeken. 

www.kennisrotonde.nl 
www.leraar24.nl 

Op de scholen is 
voldoende ruimte voor 
collegiale ondersteuning. 

Medewerkers hebben 
evenveel belang voor de 
school en -teambelangen 
als voor de persoonlijke 
belangen. 

Wij werken vanuit het be- 
lang van onze leerlingen. 

Waarderend leren 

Wij zijn betrokken bij de 
leerlingen en onze school. 
Wij zetten ons extra in als 
dat nodig is. 

Medewerkers 
leren van en met 
elkaar. 

Het bestuur stelt vol- 
doende tijd en geld be- 
schikbaar voor professio- 
naliseringsactiviteiten. 

Medewerkers maken vol- 
doende gebruik van hun 
professionele ruimte om 
mede vorm te geven aan 
de onderwijskundige en 
organisatorische invul- 
ling van de school. 

Wij nemen zelf initiatief 
en investeren in scholing 
en ontwikkeling. 

 
 

CAO-PO  

CAO-VO 

 
Wet Beroepen In het 
Onderwijs 

Wij werken samen in 
leernetwerken aan het 
verbeteren van ons on- 
derwijs. 

Het bestuur heeft een 
adequaat driejarig bege- 
leidingsplan voor basis- 
bekwame medewerkers. 

De school werkt met 
een coach voor de (star- 
tende) leraar die zich 
wil ontwikkelen naar 
basisbekwaam. Er wordt 
gebruik gemaakt van een 
objectief beoordelingsin- 
strument. 

Wij accepteren coaching 
voor nog beter (persoon- 
lijk) functioneren. 

Wij werken aan onze 
persoonlijke ontwikke- 
ling door intervisie en 
collegiale consultatie. 

Het bestuur heeft een 
adequaat professionali- 
seringsplan voor vakbe- 
kwame onderwijsmede- 
werkers. 

Medewerkers nemen zelf 
de verantwoordelijkheid 
voor hun persoonlijke 
groei, ontwikkeling van 
vakbekwaamheid en 
loopbaanontwikkeling. 

Wij benutten onze func- 
tioneringsgesprekken 
om afspraken te maken 
over onze persoonlijke 
ontwikkeling en team- 
ontwikkeling. Wij leggen 
verantwoording af over 
afspraken over profes- 
sionalisering. 

Het bestuur heeft zicht 
op de bekwaamheidsont- 
wikkeling van haar me- 
dewerkers. (Bekwaam- 
heidsdossier) 

Medewerkers verant- 
woorden systematisch 
hun bijdrage aan de 
doelen van het jaarplan 
en de onderwijskundige 
koers. 

Wij houden ons aan de 
verplichting uit de Wet 
BIO om jaarlijks bijscho- 
ling te volgen. Wij houden 
zelf het bekwaamheids- 
dossier bij. 

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/leren-voor-morgen-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/leren-voor-morgen-pica
https://www.voion.nl/instrumenten/kwaliteitskaart-gesprekkencyclus/
http://www.kennisrotonde.nl/
http://www.leraar24.nl/
https://www.waarderend-leren.nl/
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/jouw-werk/onderwijssector/cao-primair-onderwijs-po/
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/995/original/CAO_VO_2020.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016944/2020-04-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016944/2020-04-01
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De school 
beschikt over 
bevoegd en 
bekwaam per- 
soneel. 

Het bestuur bespreekt 
welk HR-beleid kan bij- 
dragen aan het vergroten 
van professionele ruimte 
van de medewerkers. 

De leidinggevenden heb- 
ben oog voor talentont- 
wikkeling en stimuleren 
loopbaanontwikkeling. 

Wij kennen onze eigen 
en elkaars talenten en 
benutten deze. 

Bekwaamheidseisen 
2017  

Bestuursakkoord 
flexibilisering leraren- 
opleidingen 

Wet Beroep Leraar en 
Leraarportfolio 

Collectief en individueel 
professionaliseringsplan 
vo p. 82 

Stroomschema horizon- 
tale mobiliteit 

Regels mobiliteit 

Het bestuur stemt het 
HR-beleid af op de beno- 
digde competenties van 
de medewerkers. 

De school heeft zicht 
op de bekwaamheids- 
ontwikkeling van haar 
medewerkers via het 
bekwaamheidsdossier. 

Wij houden zelf het 
bekwaamheidsdossier 
minimaal één keer per 
jaar bij. 

Het bestuur draagt zorg 
voor bevoegd personeel. 

Alle medewerkers vol- 
doen aan de wettelijk 
gestelde eisen van hun 
beroep. 

Ik ken de kwaliteitseisen 
van de Wet op de beroe- 
pen in het onderwijs en 
reflecteer minstens één 
keer per jaar of ik nog 
tevreden ben en of ik aan 
deze eisen voldoe. 

Er is een actueel func- 
tiehuis passend bij de 
organisatie en de onder- 
wijskundige richting. 

Alle medewerkers heb- 
ben een plaats passend 
binnen hun mogelijk- 
heden en hebben een 
duidelijke functieom- 
schrijving. 

Ik ken mijn functiebe- 
schrijving en ik reflecteer 
minstens één keer per 
jaar of ik aan deze func- 
tie-eisen voldoe. 

Het bestuur heeft beleid 
voor strategische (talent) 
ontwikkeling. 

De school kent de re- 
levante cijfers over de 
eigen personeelsopbouw 
en de regionale arbeids- 
marktgegevens. 

Wij benutten onze func- 
tioneringsgesprekken 
om afspraken te maken 
over onze persoonlijke 
ontwikkeling. 

De school hanteert 
consequent een metho- 
diek voor strategische 
personeelsplanning en 
legt een relatie met de 
behoefte aan onderwijs- 
kundige kwaliteit. 

De school heeft zicht 
op de ontwikkeling van 
het personeelsbestand 
en toekomstige (school) 
ontwikkelingen. 

Wij zijn ons bewust dat 
de veranderingen in de 
omgeving van de school 
consequenties kunnen 
hebben voor de perso- 
nele bezetting. Wij zijn 
bereid tot het aanvaarden 
van een andere functie. 

De school 
beschikt over 
gemotiveerd 
personeel. 

Leidinggevenden onder- 
zoeken regelmatig de 
tevredenheid van mede- 
werkers. 

Leidinggevenden hebben 
vertrouwen in de mede- 
werkers; motiveren en 
stimuleren hen. 

Wij professionaliseren 
ons zodanig dat we breed 
inzetbaar zijn. 

Specialisatie jonge 
kind po 

Bevoegdheden school- 
onderwijs 

Onderzoekende leraar vo 
Het bestuur ondersteunt 
de leidinggevenden bij 
hun onderwijskundig 
leiderschap. 

Medewerkers spreken 
elkaar aan op de kwali- 
teit van onderwijs. 

Wij nemen initiatieven 
om knelpunten in het 
team op te lossen. 

 

EINDE TABEL 2 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/bestuursakkoord-flexibilisering-lerarenopleidingen
https://www.lerarenportfolio.nl/over-de-wet-beroep-leraar
https://www.lerarenportfolio.nl/over-de-wet-beroep-leraar
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2020/06/CAO-VO-2020.pdf
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2020/06/CAO-VO-2020.pdf
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2020/06/CAO-VO-2020.pdf
https://www.argumentenfabriek.nl/nl/producten-kopen-of-gratis-downloaden/Argumentenkaart-Horizontale-mobiliteit
https://www.argumentenfabriek.nl/nl/producten-kopen-of-gratis-downloaden/Argumentenkaart-Horizontale-mobiliteit
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Opmaak_mobiliteitsbeleid.pdf
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/pabos-starten-met-opleidingsroute-voor-het-jonge-of-oudere-kind
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/pabos-starten-met-opleidingsroute-voor-het-jonge-of-oudere-kind
https://www.internetconsultatie.nl/bevoegdhedenschoolonderwijs
https://www.internetconsultatie.nl/bevoegdhedenschoolonderwijs
https://www.voion.nl/media/2606/activiteitenwaaiervoorkantkaarten.pdf
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TABEL 3: EEN GEZONDE ORGANISATIE 
(DUURZAME INZETBAARHEID EN EEN EVENWICHTIG PERSONEELSBESTAND) 

 
Thema: 
een gezonde 
organisatie 
(duurzame 
inzetbaarheid 
en een even- 
wichtig perso- 
neelsbestand) 

Professionele 
organisatie 
Samen ingevuld 
door de werkgever 
en de (G)MR 

(Onderwijskundig) 
leiderschap 
Ingevuld door de 
schoolleider en 
bijvoorbeeld het 
managementteam 

Goed werknemerschap 
Alleen door de 
werknemers ingevuld 

Meer weten? 
Meer lezen? 

Het bestuur 
draagt zorg 
voor veilige 
en gezonde 
arbeidsomstan- 
digheden zowel 
voor het 
personeel 
als voor 
de leerlingen. 

Er is een arbobeleidsplan 
dat voldoet aan de 
wettelijke regelgeving 
en in de praktijk ook 
daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. 

Medewerkers werken 
mee aan onderzoeken 
op het gebied van de vier 
A’s: Arbeidsomstandig- 
heden, Arbeidsvoorwaar- 
den, Arbeidsinhoud en 
Arbeidsverhoudingen. 

Wij kennen de Arbore- 
gels van de school en 
volgen deze op. 

Als een ramp de school 
treft 

Werkdrukmodel TNO 
Wij zijn alert op een 
evenwichtige balans 
tussen taakomvang en 
taakbelasting. 

Medewerkers hebben 
kennis van de veilig- 
heidsregels en pro- 
tocollen en handelen 
hiernaar. 

Wij zorgen voor een goe- 
de balans tussen werk 
en privé. 

Wij werken mee aan on- 
derzoeken naar gezond- 
heid en tevredenheid. 

Het bestuur 
draagt zorg voor 
een evenwichtig 
personeelsbe- 
stand. 

Het bestuur kent de 
relevante cijfers over de 
eigen personeelsopbouw 
en de regionale, demo- 
grafische en arbeids- 
marktgegevens. 

Medewerkers nemen 
de volle verantwoording 
voor hun eigen werkgele- 
genheid en loopbaan. 

Ik neem de verantwoor- 
delijkheid voor mijn 
loopbaan en zorg dat 
ik breed inzetbaar ben 
en blijf. 

Handreiking Strategisch 
Personeelsbeleid 2020 

Scenariomodel po 

Scenariomodel vo 

Het bestuur heeft zicht 
in de ontwikkeling van 
het personeelsbestand 
en toekomstig vraag en 
aanbod. 

Medewerkers fungeren 
als ambassadeur voor de 
organisatie in de werking 
voor personeel. 

Wij dragen de goede 
naam en faam ook buiten 
de schooldeuren uit. 

Het bestuur participeert 
in regionale arbeids- 
marktplatformen. 

Medewerkers zijn bereid 
tot om-en bijscholing als 
de toekomstige behoefte 
van de school dat vraagt. 

Ik professionaliseer 
mijzelf, zodat ik breed 
inzetbaar ben binnen en 
buiten het bestuur. 

Het bestuur hanteert 
consequent een metho- 
diek voor strategische 
personeelsplanning. 

Medewerkers zijn alert 
en signaleren knelpunten 
op het gebied van perso- 
nele bezetting. 

Wij nemen zelf initia- 
tieven om eventuele 
knelpunten in de perso- 
nele bezetting binnen het 
team op te lossen. 

Medewerkers zijn bereid 
tot mobiliteit als de be- 
hoeften van school dat 
vragen. 

Er is actieve 
aandacht voor 
het welzijn van 
individuele 
medewerkers. 

Er is aandacht voor het 
welzijn van medewerkers 
en leerlingen. 

Er zijn protocollen 
beschikbaar voor on- 
gewenst gedrag van 
medewerkers en leerlin- 
gen. (agressie, seksuele 
intimidatie, discriminatie, 
machtsmisbruik, kinder- 
mishandeling en huiselijk 
geweld). 

Wij hanteren vriendelijke 
omgangsvormen, tegen- 
over en naar elkaar en 
onze leerlingen. 

 

Er wordt serieus en 
adequaat gehandeld bij 
signalen van ongewenst 
gedrag. 

Wij handelen volgens, in 
overeenstemming met de 
gemaakte afspraken bij 
signalen van ongewenst 
gedrag. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/als-een-ramp-de-school-treft-januari2020.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/als-een-ramp-de-school-treft-januari2020.pdf
https://www.tno.nl/media/2504/tno_werkdruk_model.pdf
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Strategisch-Personeelsbeleid_2020.pdf
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Strategisch-Personeelsbeleid_2020.pdf
https://www.scenariomodelpo.nl/
https://www.voion.nl/instrumenten/scenariomodel-vo/
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Er is actieve 
aandacht voor 
de gezondheid 
van de individu- 
ele medewer- 
kers. 

Er wordt serieus en ade- 
quaat gehandeld bij per- 
soonlijke problemen van 
de medewerkers wan- 
neer zij daaraan behoefte 
hebben. 

Leidinggevenden maken 
indien nodig individuele 
afspraken, waardoor zij 
hun werk beter of kun- 
nen blijven doen. 

Wij hanteren vriendelijke 
omgangsvormen tegen- 
over en naar elkaar en 
onze leerlingen en heb- 
ben een luisterend oor 
als dat nodig is. 

TNO-werkdrukwegwijzer 

Platform werkdruk PO 

Kennisbank werkdruk 

 Medewerkers ervaren 
beroepstrots en gaan 
met plezier naar school. 

Ik ben trots op het werk 
dat ik doe. 

Er zijn vertrouwensper- 
sonen en er is een klok- 
kenluidersregeling. 

Er wordt actief gewerkt 
aan de sociale veiligheid 
van medewerkers en 
leerlingen. 

Wij spreken met de ver- 
trouwenspersoon als wij 
ongewenst gedrag sig- 
naleren. 

Er is een klokkenlui- 
dersregeling en iedereen 
weet waar deze te vinden 
is. 

Ernstige misstanden 
melden wij via de klok- 
kenluidersregeling. 

Er is beleid ter bescher- 
ming van de privacy van 
medewerkers. 

Medewerkers, leerlingen 
en leidinggevenden hou- 
den zich aan afspraken 
ter bescherming van de 
privacy. 

Wij delen op geen enkele 
manier privacygevoelige 
informatie. Wij zijn me- 
diawijs. 

Er is beleid 
gericht op 
vitaliteit en 
duurzame 
inzetbaarheid. 

Er is een meerjaren- 
beleid gericht op het 
behoud van een goed 
werkvermogen. Hier- 
door is de medewerker 
productief, gemotiveerd 
en voert werk uit op een 
zo gezond mogelijke 
manier. 

De school heeft aandacht 
voor de gezondheid van 
medewerkers (begane 
grond Huis van Werkver- 
mogen). 

Ik ben heel gemotiveerd 
om bij te dragen aan 
goed onderwijs voor de 
leerlingen. 

CNV duurzame 

inzetbaarheid 

Huis van Werkvermogen 
De school zorgt ervoor 
dat medewerkers over de 
juiste kennis en vaardig- 
heden beschikken om het 
werk te kunnen doen. 

Als ik werk voel ik mij fit 
en sterk. 

Er zijn gezamenlijke 
normen en waarden 
vastgelegd. 

Ik ben enthousiast over 
mijn werk. 

Werkverdeling. Er zijn kaders voor het 
werkverdelingsbeleid dat 
bijdraagt aan het ontwik- 
kelen naar een professi- 
onele leergemeenschap. 

Op de school wordt een 
constructieve dialoog 
gevoerd en worden ge- 
zamenlijke afspraken 
vastgelegd in het werk- 
verdelingsplan. 

Wij voeren een construc- 
tieve dialoog. 

CNV werkdrukmiddelen 

PO 

 
Balans in onderwijsta- 
ken vo 

Wij maken samen af- 
spraken over hoe wij het 
werk verdelen. 

De medezeggenschaps- 
raad wordt betrokken bij 
het werkverdelingsplan. 

Wij houden rekening met 
talenten en kwaliteiten. 

Iedere medewerker ont- 
vangt een jaartaakover- 
zicht voorafgaand aan het 
nieuwe schooljaar. 

Ik voer de taken die aan 
mij toebedeeld zijn zo 
goed mogelijk uit. 

Meerjarenbe- 
leidsplan 
aanpak 
werkdruk. 

Er is een plan van aan- 
pak voor werkdruk en 
de werkdrukmiddelen 
worden op de juiste wijze 
ingezet. 

De school voert beleid 
om het werk slimmer te 
organiseren. 

Wij voeren een construc- 
tieve dialoog over de 
inzet van de werkdruk- 
middelen. 

CNV werkdrukmiddelen 

PO 

Evaluatie werkdrukmid- 
delen met het team 

Samenwerken aan werk- 
druk po 

De school voert con- 
structief overleg met het 
team over de inzet van de 
werkdrukmiddelen. 

Wij evalueren het ef- 
fect van de inzet van de 
werkdrukmiddelen op de 
ervaren werkdruk van 
het team. 

De inzet van de werk- 
drukmiddelen wordt 
voorgelegd aan de PMR. 

Ik zorg voor een goede 
balans tussen werk en 
privé. 

EINDE TABEL 3 

https://www.tno.nl/media/2505/tno_werkdruk_wegwijzer.pdf
https://www.platformwerkdrukpo.nl/analyseren/
https://www.platformwerkdrukpo.nl/over-ons/kennisbank/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/CNV-DI3.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/CNV-DI3.pdf
https://www.blikopwerk.nl/werkgever/duurzame-inzetbaarheid
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Infographic_werkdrukmiddelen_def.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Infographic_werkdrukmiddelen_def.pdf
https://www.voion.nl/instrumenten/balans-in-onderwijstaken/
https://www.voion.nl/instrumenten/balans-in-onderwijstaken/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Infographic_werkdrukmiddelen_def.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Infographic_werkdrukmiddelen_def.pdf
https://www.platformwerkdrukpo.nl/scan/evaluatietool/54/
https://www.platformwerkdrukpo.nl/scan/evaluatietool/54/
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/04/white-paper-samenwerken-aan-werkdruk.pdf
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2020/04/white-paper-samenwerken-aan-werkdruk.pdf
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TABEL 4: EEN VEILIGE ORGANISATIE 
 

Thema: 
een veilige 
organisatie 

Professionele 
organisatie 
Samen ingevuld 
door de werkgever 
en de (G)MR 

(Onderwijskundig) 
leiderschap 
Ingevuld door de school- 
leider en bijvoorbeeld 
het managementteam 

Goed werknemerschap 
Alleen door de 
werknemers ingevuld 

Meer weten? 
Meer lezen? 

Verplichtingen 
Arbowet 

Er is een actueel arbo- 
beleidsplan dat systema- 
tisch wordt geëvalueerd. 

De zogenoemde vier A’s 
zijn op school goed gere- 
geld: arbeidsomstandig- 
heden, arbeidsverhou- 
dingen, arbeidsinhoud en 
arbeidsvoorwaarden. 

Ik vind de arbeidsvoor- 
waarden op onze school 
goed. 

Arbo scan vo 

Arbocatalogus vo 
coronavirus 

 

CNV medezeggenschap 

Ik vind de collectieve 
vertegenwoordiging via 
de (G)MR op onze school 
goed. 

Ik ervaar voldoende 
autonomie en controle 
bij mijn werk. 

De fysieke taakeisen 
en de psychosociale 
belasting van het werk 
is in orde. 

Er is een actueel ontrui- 
mingsplan. 

Ik weet wat ik moet 
doen bij een eventuele 
ontruiming. 

Er is beleid voor medisch 
handelen in het onder- 
wijs. 

Ik weet wat de geldende 
afspraken zijn bij 
medisch handelen en 
diabetes en pas deze 
ook zo toe. 

Er zijn geschoolde pre- 
ventiemedewerkers die 
ondersteunen bij de zorg 
voor veiligheid en ge- 
zondheid. 

Ik weet wie de preventie- 
medewerker is en indien 
nodig ga ik met de 
preventiemedewerker 
in gesprek. 

De bhv is goed georgani- 
seerd en geschoold. 

Ik weet wie de bhv’ers 
zijn en indien nodig roep 
ik hun hulp in. 

Veiligheid en 
gezondheid 
schoolgebouwen. 

Er is een actueel school- 
veiligheidsbeleid dat 
systematisch wordt ge- 
evalueerd. 

De school heeft beleid 
op de thema’s agressie, 
geweld, seksuele intimi- 
datie en discriminatie. 

 Risico-inventarisatie en 
evaluatie vo 

Er is beleid voor fysieke 
veiligheid. 

De school heeft beleid 
ontwikkeld voor de fy- 
sieke veiligheid van me- 
dewerkers, leerlingen en 
ouders. 

Ik ken de veiligheidsre- 
gels van de school en 
deze volg ik ook op. 

De school is rookvrij. Op onze school en in de 
omgeving van de school 
wordt niet gerookt. 

Ziekteverzuim. Er is actueel verzuimbe- 
leid gericht op het voor- 
komen van uitval door 
ziekte. 

De school past de Poort- 
wachter- procedure toe. 

Ik voer de afspraken uit 
die gemaakt worden tij- 
dens mijn ziekteperiode. 

Ziekteverzuimbeleid vo 

Ziekteverzuimbeleid po 

 
 
CNV zwangerschapsverlof 

Verzuimrisico’s worden 
vroegtijdig gesignaleerd 
en onderkend. 

De school draagt, waar 
mogelijk, bij aan een suc- 
cesvolle re-integratie. 

Ik werk actief mee bij 
mijn re-integratie. 

Er is loopbaanbeleid om 
onder andere verzuimri- 
sico’s te voorkomen. 

De school voert HR- 
beleid dat de bekwaam- 
heden ontwikkelt die 
medewerkers nodig heb- 
ben voor professioneel 
gedrag. 

Ik neem de verantwoor- 
delijkheid voor mijn 
loopbaan. 

Ik laat professioneel ge- 
drag zien en waar nodig 
ontwikkel ik dat. 

Er is beleid gericht op 
vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid. 

De school onderzoekt sa- 
men met medewerkers 
de mogelijkheden voor 
vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid. 

Ik neem de verantwoor- 
delijkheid voor mijn 
werkplezier, vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid. 

https://www.voion.nl/instrumenten/arboscan-vo/
https://www.arbocatalogus-vo.nl/coronavirus/
https://www.arbocatalogus-vo.nl/coronavirus/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/schoolleiders/nieuws/medezeggenschap/
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/wetgeving-en-beleid/risico-inventarisatie-en-evaluatie/
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/wetgeving-en-beleid/risico-inventarisatie-en-evaluatie/
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/wetgeving-en-beleid/verzuimbeleid/
https://www.arbocataloguspo.nl/WebCatalog/Catalog.aspx?type=Subject&Id=46&th=8%2C12&su=41%2C46
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Direct-nr-1-2019-20-21.pdf
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Wederzijds 
vertrouwen 
en respect en 
waardering voor 
diversiteit. 

Er is HR-beleid gericht 
op het welzijn van de 
medewerkers. 

De relatie tussen de 
leidinggevenden en de 
medewerkers is ge- 
baseerd op wederzijds 
vertrouwen. 

Ik voel mij veilig genoeg 
om zaken uit mijn privé- 
leven te delen, als dat 
noodzakelijk is voor mijn 
functioneren. 

 
CNV teams 

Ik voel mij veilig genoeg 
om hulp te vragen aan 
mijn collega’s. 

Ik voel mij veilig om hulp 
te vragen aan mijn lei- 
dinggevenden. 

De medewerkerste- 
vredenheid wordt re- 
gelmatig onderzocht 
en aansluitend worden 
passende interventies 
ingezet. 

De leidinggevenden op de 
scholen hebben een goed 
overzicht van de mate 
van de medewerkers- 
tevredenheid en voeren 
passende interventies 
uit. 

Ik ervaar waardering 
voor mijn werk. 

Ik voel mij veilig genoeg 
om mijn fouten en ont- 
wikkelpunten te delen 
met collega’s. 

In de school worden me- 
dewerkers gestimuleerd 
om vragen te stellen, on- 
geacht hun hiërarchische 
positie in de school. 

Ik ervaar ondersteuning 
bij mijn ontwikkelpunten 
en lastige situaties. 

Ik ben enthousiast over 
mijn werk. 

Op de school wordt be- 
sproken op welke manier 
we gebruik kunnen ma- 
ken van elkaars sterke 
punten. 

Ik heb plezier in mijn 
werk. 

Uitdagingen worden op 
een constructieve manier 
besproken met alle me- 
dewerkers. 

Op school worden geza- 
menlijk (lastige) vraag- 
stukken met het team 
besproken. Er wordt 
gezocht naar construc- 
tieve oplossingen. 

Ik overleg met mijn 
leidinggevende of ik 
mijn werk goed aankan 
en waar nodig maken 
we afspraken. 

Waardering en 
belangstelling 
voor 
medewerkers 
en versterken 
beroepstrots. 

Er is beleid gericht op 
het versterken van het 
werkvermogen van me- 
dewerkers. 

Op school wordt regel- 
matig waardering aan 
elkaar gegeven voor de 
bijdragen die geleverd 
worden aan de school. 

Ik ben trots op mijn werk.  
CNV beroepstrots 

De leidinggevenden to- 
nen belangstelling voor 
het persoonlijk functio- 
neren van medewerkers. 

Als ik s ’morgens opsta, 
heb ik zin om aan het 
werk te gaan. 

De leidinggevenden 
tonen belangstelling voor 
hoe een medewerker zijn 
werk doet 

Ik ervaar belangstelling 
voor de manier waarop ik 
mijn werk doe. 

De school heeft in beeld 
hoe medewerkers zowel 
geestelijk als lichamelijk 
het huidige werk kunnen 
uitvoeren. 

Mijn leidinggevende toont 
belangstelling voor mijn 
persoonlijk functioneren. 

De school zorgt voor 
zodanige (arbeids-) 
omstandigheden zo 
medewerkers hun werk 
goed kunnen doen. 

Indien nodig maak ik in- 
dividuele afspraken met 
mijn leidinggevende om 
mijn werk goed te kun- 
nen (blijven) doen. 

https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Direct-2019-3-8-11.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/LR_CNV19_TDS_Direct-nr-4-DEF8-11.pdf
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AVG Er is een actueel 
informatie- en 
privacybeleid (IPB). 
Er is een functionaris 
voor gegevensbescher- 
ming aangesteld. 

Er is een actuele risi- 
coanalyse, waarmee in 
kaart is gebracht welke 
persoonsgegevens er zijn 
en hoe en wanneer je die 
moet beschermen. 

Ik weet welke gegevens 
van leerlingen ik mag 
bewaren en ik weet hoe 
ik dat op een correcte 
manier doe. 

 
5 vuistregels privacy 

Er is een gedragscode 
social media, ICT 
en persoonsgegevens 
voor medewerkers en 
leerlingen. 

Ik hou mij aan de ge- 
dragscode Social Media, 
ICT en persoonsgege- 
vens. 

De medewerkers kennen 
en passen de maatrege- 
len van het IPB toe. 

Ik zorg ervoor dat priva- 
cygevoelige informatie 
niet toegankelijk is voor 
derden. 

Medewerkers,   ouders 
en leerlingen zijn op de 
hoogte van de regels van 
het IPB en passen deze 
steeds toe. 

Ik zorg dat mijn werk- 
plek beantwoordt aan 
het goed beschermen 
van privacy van mijn 
collega’s, leerlingen en 
ouders. 

Iedereen op school weet 
wat hij moet doen bij een 
datalek. 

Ik weet wanneer er spra- 
ke is van een datalek en 
ik weet wat ik dan moet 
doen. 

 

EINDE TABEL 4 

https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/
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