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2 DIVO nieuwsbrief

EDITORIAL
‘Learning is an experience! Everything else is just information’. (Albert Einstein)

WIJSHEID.
Kennis, attitudes, competenties kunnen ‘gevormd’ worden.
Studeren in theorie en praktijk kan daartoe een weg zijn. Het
zogenaamd wetenschappelijk denken ontwikkelt daarvoor
en daaruit steeds nieuwe modellen.
Deze modellen hebben echter de algemene eigenschap dat
ze relatief zijn: afhankelijk van de ontwikkeling van kennis
worden ze bijgestuurd of vervangen. In kankerbestrijding
waren stralings- en chemotherapie lange tijd de enige
algemene modellen. Het laatste decennium komt ook
immuuntherapie als model in de aandacht: het versterken
van het eigen immuniteitsstelsel om kankercellen te
vernietigen. Het ontstond als een eerder dromerige
benadering van esoterische denkers en zoekers. Ze werden
niet eens wetenschappers genoemd. Hun benadering
ontstond uit diepgaande wijsheid: het aanvoelen dat er in
levende materie wel meer intelligentie en kracht kon zijn
dan werd aangenomen in rationeel en empirisch denken.
Wijsheid is steeds aanwezig en is eigen aan mensen met
bewustzijn, met verbondenheid met de essentie van leven,
met de essentie van mens-zijn, met de essentie van de
verbondenheid tussen de mensen, tussen mens en planeet,
tussen mens en kosmos, tussen mens en mogelijke evolutie.
Wijsheid wordt niet bekomen door rationeel en empirisch
denken alleen. Wijsheid komt evenzeer voort uit aanvoelen,
uit vermoeden, uit dromen. Wijsheid laat zich niet vatten in
modellen.
Naarmate aangeleerde kennis, competentie, specialisatie
toenemen en zich vertalen in modellen kan je veronderstellen dat wijsheid het moeilijker heeft om zich helder

te manifesteren en een plaats te verwerven. Je kan
veronderstellen dat jonge mensen net meer toegang
hebben tot die wijsheid… evenzeer als grijsaards die uit
ervaring hebben geleerd dat modellen voorbijgaand zijn en
dat er ook wijsheid is. ‘Als je niet wordt als deze kinderen…’
(een uitspraak toegeschreven aan Christus).
Als we als directies jonge mensen niet alleen willen vormen
of vervormen, kunnen we ingaan op hun permanente
uitnodigingen, hoe ze ook gemanifesteerd worden! Laten
we zoeken naar de passende taal en aan hen zelf vragen wat
hen beroert, wat hen drijft, waarover ze dromen? Zijn we
nog in staat om hun antwoorden niet a priori in te passen
in onze modellen? Zijn we in staat om hun manifestaties te
bevragen in een perspectief van humaniteit en kwaliteit van
leven voor zoveel mogelijk mensen? Zijn we bereid om de
vraag te stellen als er verwantschap is tussen de drijfveren
onder de acties van jonge mensen voor een meer gericht
klimaatbeleid en die onder de acties van de gele hesjes?
Zijn we bereid om de dominantie van het economisch
winstmodel te laten verstrengelen met de urgentie van
welzijn op menselijk, maatschappelijk, planetair niveau?
Over het kosmische niveau durven we geen vragen stellen,
alhoewel… het zouden wel uitdagende vragen kunnen zijn
als ‘kosmos’ staat voor ‘orde en schoonheid’. We wensen dat
het deze wijsheid is waarmee jullie als directie met jongeren
en hun klimaatacties kunnen omgaan.
Moge wijsheid en de permanente vorming die ertoe leidt
ons deel worden, in voelen, denken en beleven. Permanent
‘leren leven’.
Etienne Carrette, Divo Stuurgroep.
DIVO nieuwsbrief 3

VERSLAG STUDIEDAG DIVO
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
WELBEVINDEN! … IN GEDEELD LEIDERSCHAP?
VERWELKOMING DOOR VOORZITTER ROBERT
VERGAUWEN
Bij de start van deze studiedag meldde de voorzitter dat
de grote aanwezigheid een positief gevoel geeft, maar de
recente maatregelen van de overheid doen dat zeker niet.
De onvolledige aansluiting tussen studierichtingen en
beroepskwalificaties, de afwezigheid van gepast maatregelen
rond de bestuurlijke schaalvergroting, de onduidelijkheden
in het personeelsbeleid, de krappe tijdsmarge in de
hervorming van de eerste graad en dergelijke geven geen
aanleiding tot optimisme. Verantwoordelijken op het
werkveld moeten in die chaos de zaak maar draaiende
houden: het is dan ook niet verwonderlijk dat vele jonge
directeurs afhaken.
Aandacht voor het welbevinden van directeurs en de eis tot
een gepaste loonsverhoging zijn daarom actiepunten van
DIVO, waarbij aansluiting gezocht werd met het COC.
Het was op deze studiedag meer dan gepast dat prof.
Devos op het thema van het welbevinden van directies kon
inzoomen.
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WELBEVINDEN VAN SCHOOLDIRECTIES
ONDERZOCHT
PROF. GEERT DEVOS (UGENT)

WELBEVINDEN VAN SCHOOLDIRECTIES ONDERZOCHT
PROF. GEERT DEVOS (UGENT)
Omdat het duidelijk is dat de socio-emotionele problemen bij schooldirecties
groot zijn, verzocht minister Crevits het Steunpunt Onderwijs Onderzoek SONO
binnen de Universiteit Gent om een studie over stress bij directeurs uit te voeren.
Dat onderzoek breidde de vraag uit naar welbevinden en vertrok vanuit een
algehele visie op de functie nu en in de toekomst.
Er werden drie onderzoeksvragen gesteld. Ten eerste: welke factoren dragen bij tot
een verhoging van het welbevinden en een reductie van stress bij schoolleiders in
het basis- en secundair onderwijs? Hierbij onderzocht men sterke schoolleiders
apart omdat vaak werd gemeld dat stress voornamelijk voorkwam bij mensen
die niet bekwaam zouden zijn. Er werd gebruik gemaakt van een bevraging bij
medewerkers om deze groep te bepalen. Daarnaast bekeek men een groep
directeurs die leiding gaven in scholen met een groot verloop van schoolleiders,
omdat dat feit werd bekeken als indicator van de aanwezigheid van een probleem.
Omdat een kansarm publiek ook werd verondersteld een extra bemoeilijkende
factor te zijn, werden schoolleiders met meer dan vijf jaar ervaring in scholen met
een lage SES-leerlingenpopulatie eveneens apart bekeken.
Het begrip welbevinden gaat over job-tevredenheid wat eerder rationeel is en
job-enthousiasme wat meer gevoelsmatig werkt. Stress kan positief en uitdagend
zijn, maar bij een onevenwicht tussen de druk en de capaciteiten van het individu
wordt het negatief en zorgt het voor een grotere vermoeidheid en vatbaarheid
voor een fysieke ziekte. Dan is de link naar burn-out snel gemaakt. Bij een burnout zijn er drie dimensies te onderscheiden: emotionele uitputting, cynisme en
een gevoel van gebrek aan persoonlijke bekwaamheid. De burn-out indicator
stelt dat er drie categorieën zijn afhankelijk van de frequentie waarop men die
dimensies ervaart: 1 staat voor nooit, terwijl 5 betekent dat er bijna constant
opbrandingsverschijnselen zijn. Dat zorgt voor drie categorieën: die gaan van
weinig tot geen tot een dagelijkse burn-out. Wie in de middencategorie zit, is al
in de risicozone, terwijl mensen in de 3de categorie al bijna niet meer kunnen
werken.
Als je de resultaten bekijkt, dan is het goede nieuws dat directeurs wat jobtevredenheid en -enthousiasme gemiddeld tot hoog scoren. Over stress
en burn-out spreken schoolleiders verschillend. Sommige ervaren vooral
de piekmomenten als stresserend, anderen ondervinden constante stress.
Schrikbarend is dat – zoals al gemeld - ongeveer de helft van de ondervraagden
in de middengroep van de burn-out categorieën zit: dat feit moet ernstig worden
genomen. Dat bleek hetzelfde te zijn bij de sterke schoolleiders, wat niet werd
verwacht en extra verontrustend is. Het meest uitgesproken zijn de burn-out
symptomen in basisscholen met veel wissels, maar in andere situaties is er geen
verschil tussen BaO en SO.
Het is moeilijk om een duidelijk beeld te schetsen van de oorzaken van burnouts bij directeurs, want die zijn niet in iedere onderzochte categorie dezelfde.
Bovendien is burn-out bij leidinggevenden vaak een taboe, alhoewel het thema
in de maatschappij meer en meer bespreekbaar wordt. Het is wel duidelijk dat
schoolleiders met hoge burn-out waarden vaak overwegen om de job te verlaten.
Factoren die bijdragen tot het welbevinden, kunnen ook negatief worden. De
relaties met het lerarenteam kunnen stimulerend werken, maar klachten en
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WELBEVINDEN! …
maakt met leidinggevenden in andere sectoren.
Tot welke conclusies leidt dit in verband
met aanwerving, aanvangsbegeleiding en
professionalisering? Sterke schoolleiders zijn vaak
gegroeid in de job terwijl leiders van moeilijke
scholen soms snel in de job zijn terechtgekomen. Het
is belangrijk voor schoolbesturen om een goed zicht
te hebben op het profiel van de leidinggevende die
nodig is in hun school. De zoektocht naar geschikte
kandidaten wordt echter bijzonder moeilijk, en dat
is een algemene ervaring bij alle types scholen.
Aanvangsbeleiding wordt als belangrijk ervaren:
vooral mentoring en coaching die aandacht besteedt
aan de specifieke noden van de betrokkene. Wat
professionalisering betreft, moet men zorgen voor
concrete korte vormingsmomenten en uitwisseling
met andere collega’s. Er is vaak te weinig tijd om
praktijkonderzoeken te doen in de eigen school.

slechte interpersoonlijke verhoudingen zijn demotiverend.
Autonomie is zeker voor sterke schoolleiders zeer belangrijk,
maar niet iedereen krijgt de nodige ruimte. Het kunnen bezig
zijn met pedagogisch beleid werkt motiverend, behalve voor
de groep met veel wissels. Deze groep ziet zich vaak met
veel weerstand geconfronteerd. De factor gezin zorgt voor
veel verscheidenheid: sommigen vonden een goede balans
en krijgen veel steun van hun partner, anderen worden zo
opgeslorpt door hun werk dat ze hun gezin verwaarlozen.
Waardering kan een stimulans betekenen, maar niet iedereen
ondervindt die.
Factoren die enkel negatief werken zijn: de continu
veranderende maatregelen en de oplopende verplichting
om voor alles een plan te hebben, de omvang van het
takenpakket, het gevoel hebben altijd aan het werk te zijn,
to-do-lijstjes, vergaderingen en het niet kunnen delegeren.
Diegenen die werken met een goed leidinggevend team
kunnen beter omgaan met de werkdruk. Ze ervaren minder
isolement, meer efficiëntie en hebben minder het gevoel niet
rond te geraken. De onduidelijkheid en de snelheid van de
wetgeving zijn erg negatief en sterke schoolleiders voelen zich
gefrustreerd door het gebrek aan inspraak. Het feit dat de grote
verantwoordelijkheid niet gecompenseerd wordt door een
adequate verloning werkt frustrerend, zeker als je de vergelijking
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De factor bestuurlijke schaalvergroting kent opnieuw
uiteenlopende percepties: sterke schoolleiders
zijn er doorgaans niet voor, directeurs in moeilijke
situaties zijn er niet mee bezig. Centrale diensten
kunnen een verlichting betekenen (financiële
voordelen, professioneler personeelsbeleid e.
a) als de randvoorwaarden vervuld zijn, zoals
beheersbaarheid, pedagogische autonomie, een
professioneel bestuur en open communicatie.
Als je rekening houdt met alle conclusies van het
onderzoek van SONO: het feit dat schoolleiderschap
cruciaal is, het hoge burn-out risico, de groeiende
moeite om geschikte kandidaten te vinden, dan is het
duidelijk dat de situatie onrustwekkend is en moet
uitmonden in beleidsmaatregelen, kaderend in een
nieuwe visie op de schoolleider van de toekomst.
Er zijn maatregelen nodig om de weerbaarheid te
verhogen: schoolleiders moeten geholpen worden
om een balans te vinden, om met interne en externe
druk te kunnen omgaan. Directeurs hebben nood aan
feedback van peers waardoor het inzicht ontstaat
dat velen met dezelfde problemen worstelen.
Schoolbesturen erkennen deze problematiek veel
te weinig. De overheid moet de problemen van
leidinggevenden bespreekbaar maken en dat in een
breder kader dan enkel de onderwijssector

IN GEDEELD LEIDERSCHAP?
De taakinvulling en de omkadering moeten aangepast
worden. In het basisonderwijs is een bredere
administratieve en praktische ondersteuning nodig. In
alle situaties is een leidinggevend team nodig, ook voor
kleinere scholen.
De directeur staat natuurlijk niet los van het schoolteam.
Als de opdracht van leraars flexibeler kan worden
ingevuld en zij beter in team kunnen werken, dan
verhoogt hun betrokkenheid. Directeurs hebben weinig
bevoegdheden op het vlak van personeelsbeleid. Ook
sterke schoolleiders vinden het bijzonder frustrerend
dat er weinig tools zijn om met slecht funtionerende
personeelsleden om te gaan. De vaste benoeming
en verbinding met een schoolbestuur laat te weinig
ruimte voor een doordacht personeelsbeleid. Dit is een
delicate kwestie, maar het moet voor de toekomst een
aandachtspunt zijn.
Het omgaan met de administratieve verplichtingen kan
niet alleen verholpen worden door meer omkadering,
maar ook door de reductie van de administratie.
Schoolleiders worden verplicht tot meer bureauwerk
terwijl ze tegelijkertijd hun mensen meer zouden moeten
kunnen ondersteunen. De overheid en schoolbesturen
moeten meer vertrouwen geven aan de schoolleiders.
Er zijn maatregelen mogelijk om de aanwerving
te verbeteren. Loonsverhoging is een belangrijke
factor, alhoewel sommige directeurs liever meer
middelen hebben. Een mandaatsysteem lijkt niet
direct aangewezen, maar in grote schoolbesturen is
wel meer flexibiliteit nodig. Het schoolbestuur moet
meer aandacht besteden aan de samenstelling van het
team: dat veronderstelt uiteraard een professioneler
schoolbestuur.
Er is nood aan een voorbereiding op de functie:
een ingroeitraject in het kader van het werken in
leiderschapsteams biedt kansen, maar dan moet er
een visie ontwikkeld worden door de overheid over de
mogelijkheden van een voorbereidende stage.

In het kader van de bestuurlijke schaalvergroting moet
een professioneler schoolbestuur ervoor zorgen dan nietonderwijstaken weggenomen worden van de directeurs.
Er kunnen betere situaties geschapen worden door de
randvoorwaarden aan te passen. In een groter geheel kan er
bovendien iemand verantwoordelijk worden gemaakt voor
welbevinden en de preventie van stress en burn-out.
Samenvattend kan worden gezegd dat zowel selectie als
professionalisering belangrijk zijn om goede schoolleiders te
krijgen: talent is niet genoeg, er moet gezorgd worden voor
ontwikkelingsmogelijkheden. Assessment is vaak niet de
ideale manier bij een selectie omdat een dergelijke test vaak
een momentopname is. Het is makkelijker om in te schatten
wie geschikter is als men mensen kan observeren in een
ingroeitraject. De slaagkansen voor een verdere persoonlijke
ontwikkeling van de beginnende schoolleider zijn groot indien
de betrokkene kan rekenen op een goede coaching.
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WELBEVINDEN! …
VOORBIJ DE RETORIEK VAN GEDEELD LEIDERSCHAP.
KOEN MARICHAL (ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL)
Koen Marichal besprak de hoofdlijnen van de studie naar
“gedeeld leiderschap” op een interactieve en beeldrijke
manier.
Hij startte met de bedenking dat het makkelijker is om te
zeggen dat je leidinggevend bent, dan om te melden dat je
een leider bent. Alhoewel je als leidinggevende per definitie
een leider bent, is er een spanningsveld tussen de formele en
de sociale realiteit.
Aan de hand van het beeld van een groep gorilla’s bracht
Koen aan dat leiderschap traditioneel wordt geassocieerd
met dominantie. De leider is diegene die bij de anderen de
discipline scherp houdt, de richting aangeeft, orde en rust
schept. De rol van het alfamannetje is cruciaal wanneer er
bescherming moet geboden worden tegen een vijand. Bij
onzekerheid of een nieuwe uitdaging ontstaat de noodzaak
om de dynamiek in de groep aan te passen. De reactie van de
leider is dan belangrijk: kan hij het echte probleem vatten,

benoemen en erop reageren? Hij kan trachten de controle
alleen te behouden of andere visies en invalshoeken
toelaten. De moeilijkheid om samen te werken vormt een
aparte uitdaging.
Het huidige leiderschap staat onder hoogspanning door
de druk om controle, stabiliteit en resultaten te behouden
enerzijds en om anderzijds te zorgen voor vernieuwing,
vertegenwoordiging en aandacht te besteden aan het welzijn
van de groep. Als je bijvoorbeeld vaak buitenshuis bent als
schoolleider dan ervaren de leerkrachten je afwezigheid
als een gemis. Een deel van het antwoord is de rol van de
leidinggevende als poortwachter: als de directeur de externe
uitdagingen kan filteren en vertalen naar de schoolpraktijk,
kan het schoolteam maximaal het werk met de leerlingen
opnemen.

VOORBIJ DE RETORIEK VAN GEDEELD
LEIDERSCHAP.
KOEN MARICHAL
(ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL)
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Het is belangrijk om het gevoel weg te krijgen dat je als
leidinggevende de enige bent die de lasten moet dragen: het
vergroten van de groep mensen die betrokken worden bij
belangrijke beslissingen en gedeelde verantwoordelijkheid
leidt tot het beter omgaan met spanning.
Maar er zijn kritische studies over gedeeld leiderschap:
het werkt in de realiteit niet goed als de organisatie niet
gericht is op het delen van de beslissingsbevoegdheid.
De bestaande structuren moeten worden aangepast om
teamwerk, vakgroepen en leergemeenschappen alle kansen
te geven. De materiële omkadering en de organisatie van

IN GEDEELD LEIDERSCHAP?

nst van
schap delen
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vergaderingen kunnen samenwerking in de hand werken.
Het is nodig om een echte visie op leiderschapsrollen te
ontwerpen: als men de leiderschapsrollen gepast kan
verdelen, komen motiverende leiders, taakgerichte leiders
en ambassadeurs beter tot hun recht. De verschillende
leiderschapsstijlen moeten inspelen op de sociale realiteit:
vanuit authenticiteit moet een leider kunnen samenwerken
en als rolmodel fungeren. Een juiste leiderschapsmentaliteit
is hierbij cruciaal. Als er veel afstand is tussen mensen met
gezag en de anderen, dan worden samenwerking en gedeeld
leiderschap bemoeilijkt.

stimuleren? Hierbij zijn de visies waaruit men vertrekt
richtinggevend: wil men stabiliteit creëren of leren omgaan
met veranderende realiteiten? Hoe ziet men het team:
een leiderschapsteam of een team van leidinggevenden?
Is men bereid de hele groep te betrekken? Het is niet de
bedoeling dat men enkel formele inspanningen levert om
mensen meer inzicht te geven over gedeeld leiderschap,
het is nodig om meer diepgang te scheppen, om mensen
echt te emanciperen. Het is altijd belangrijk dat zowel de
schoolleider als het team hetzelfde idee hebben van goed
leiderschap.

In het kader van het streven naar schaalvergroting rijst
de vraag of die gaat leiden tot meer hiërarchie en tot de
ervaring dat externen de controle gaan overnemen? Zal
schoolvergroting ervoor zorgen dat verantwoordelijkheden
echt gedeeld worden?

De kernvraag is wat je in de realiteit kan veranderen. Hierbij
vertelde Koen dat je enkel kan starten met de mensen
die je hebt en aanvankelijk geen grootse plannen hoeft te
ontvouwen. Je moet aanpassingen doen waar het kan en
helder communiceren bij het nemen van een beslissing. Als
je meent dat je niets kan veranderen met de mensen die je
hebt, dan versterk je het beeld van starheid. Als je doet wat je
in die situatie kan, dan geeft dat een aanzet tot een mogelijke
dynamiek.

Vervolgens werd de vraag gesteld welke leiderschapsstijl
nu de efficiëntste is? Het antwoord is dat elke leiderschap
effectief kan zijn, behalve de autoritaire of laisserfaire leiderschapsstijlen. Het is belangrijk dat zowel de
schoolleider als het team hetzelfde idee hebben van
leiderschap, dan pas vermindert de stress en vergroot de
effectiviteit.
Zijn schooldirecteurs klaar voor gedeeld leiderschap?
Worden ze opgeleid om het huidige systeem te behouden
of zijn ze in staat veranderingen en ontwikkelingen te

Niet alleen de persoon van de schoolleider speelt een
rol, maar ook de structuur van de organisatie zodat er
met verandering en ontwikkeling kan worden omgegaan.
Dat zal enige creativiteit vergen om te vermijden dat een
hiërarchische structuur een belemmering blijft.
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Verstandig beleggen
Enkele vuistregels

Brussel, 14 december 2018
Debby Quaeyhaegens – KBC Asset Management

VERSTANDIG BELEGGEN. ENKELE VUISTREGELS.
KURT SCHOONBAERT – KBC ASSET MANAGEMENT
Dhr. Schoonbaert nam de aanwezigen mee in een verhaal
over beleggen. Het doel van beleggen is ervoor zorgen dat je
geld het beter doet dan de inflatie. Alhoewel het rendement
van aandelen niet rechtlijnig is, geeft het betere resultaten
dan spaarrekeningen, goud of obligaties.
Hij legde het verband uit tussen economische groei, inflatie
en rendementsverwachting en verklaarde de mechanismen
die de schommelingen van aandelenkoersen bepalen.
Na crisismomenten veroorzaakt door geopolitiek of
economische gebeurtenissen dalen de koersen. De neiging
om dan aandelen te verkopen, is geen goede reactie, want
op langere termijn herstellen de beurzen zich. Diegenen
die denken vanuit een langetermijnvisie en het rendement
vergelijken met de investering bij de start, ervaren wel
degelijk een groei.
Verstandig beleggen is gebaseerd op vertrouwen en focust
op rendement na een langere periode en zorgt voor een
optimale van je beleggingsportefeuille. Diegenen die willen
beleggen, starten best met een weldoordacht plan onder
deskundige begeleiding.
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SLOTWOORD VAN ROBERT VERGAUWEN
De conclusies van deze studiedag waren duidelijk:
schoolleiders met een veeleisende job hebben nood aan
zorg. Het is daarom absoluut nodig dat schoolbesturen en
de overheid oog hebben voor hun welbevinden. Aandacht
besteden aan gedeeld leiderschap kan soelaas bieden
als de organisatie er klaar voor is. Bovendien moeten alle
leidinggevenden zorgvuldig omgaan met elkaar om het
maximale rendement uit gedeeld leiderschap te halen.
We borgen wat er goed loopt in de school om van daaruit
de organisatie te versterken en het rendement van onze
inspanningen te verhogen.
Divo waakt mee over haar leden en via haar netwerk
faciliteert en bewaakt ze het beleidsvoerend vermogen van
haar directies.

EVALUATIE DIVO STUDIEDAG
‘WELBEVINDEN! … IN GEDEELD LEIDERSCHAP?’ 14 DECEMBER 2018
AANTAL RESPONDENTEN OP 139 INSCHRIJVINGEN: 75 (= 54%)
(*) INHOUDELIJK:

Sterk

Interessant

Voldoende

Zwak

Geen antw.

Prof. G. Devos (1)

30

34

11

0

0

K. Marichal (2)

18

37

13

5

2

KBC (3)

16

38

16

1

4

(*) ALGEMEEN:

Zeer goed

Goed

Voldoende

Niet goed

Geen antw.

Onthaal

46

26

1

0

2

Organisatie

47

25

1

0

2

Timing

33

38

2

0

2

Prijs/kwaliteit

30

39

4

0

2
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INHOUD
40
35
30
25
Prof. G. Devos (1)

20

K. Marichal (2)

15

KBC (3)

10
5
0
Sterk

Interessant

(1) Welbevinden bij schooldirecties
onderzocht - Prof. G. Devos

(2) Gedeeld leiderschap - K. Marichal

18
0

Sterk

Interessant Voldoende

Zwak

Geen antw.

38

16
1
Interessant

Voldoende

Zwak

13

0

(3) Pensioensparen & alternatieven - KBC

16

Geen antw.

37

11
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Zwak

34

30

Sterk

Voldoende

4

Geen antw.

Sterk

Interessant Voldoende

5
Zwak

2
Geen antw.

ALGEMEEN
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Zeer goed

Onthaal
Organisatie
Timing
Prijs/kwaliteit

Goed

Zeer goed
Voldoende

Goed

Voldoende

Niet goed

Geen antw.

Niet goed

Onthaal

Geen antw.

Organisatie

46
47
26

25
1

Zeer goed

Goed

Voldoende

Niet goed

1

2

0

Geen antw.

Zeer goed

Timing

33

Zeer goed

30

Goed

Voldoende

Voldoende Niet goed

Geen
antw.

Prijs/kwaliteit

38

2

Goed

2

0

0

39

4

2

Niet goed Geen antw.

Zeer goed

Goed

0

Voldoende Niet goed

2
Geen
antw.
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DIVO TIMMERT VERDER AAN...

de boodschap dat het ambt van schoolleider echt wel
de moeite loont. We willen de media overtuigen dat een
schoolleider, die zich goed voelt in zijn/haar school, wel
degelijk het verschil kan maken.
We hebben in onze maatschappij nood aan een positieve
berichtgeving over het onderwijs in het algemeen en over
de ‘directeur’ in het bijzonder. Want de komende schaarste
kan niet ingevuld worden vanuit de huidige negatieve
bijklank (zwaarte van de job, planlast, stress, burn out,
overjuridisering,…).
Divo wil een oproep doen aan alle beleidmakers om het
ambt te waarderen en mee te helpen aan een positief
imago in de media.
In de besprekingen over het loopbaanpact wordt het
containerbegrip ‘ directeur’ vervangen door schoolleider. De vlag “schoolleider” dekt beter de lading. Divo wil
met deze vlag door Vlaanderen trekken, om eindelijk een
opwaardering te krijgen voor ons ambt. Dit zal helaas niet
meer in deze legislatuur gebeuren. De huidige politieke
partners zijn in verkiezingsmodus en focussen eerder op
eigen belang. Jammer dat de belofte van minister Crevits
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school in al haar kracht kan verder groeien.
Ten tweede moet er verder gewerkt worden aan een
professioneel kader waarbinnen de schoolleider zich
kan ontplooien. Binnen de studie van SONO was
het heel duidelijk dat de in-service-training van de
schoolleider meer aandacht moet besteden aan de
zorg door coaching en extra vorming. In die zin is het
toch wel aangewezen dat de overheid meer middelen
moet voorzien voor de begeleiding van de schoolleider
tijdens de job. Het voorziene budget is nu enkel
toereikend om de basisopleiding te financieren. We
willen over alle niveaus heen en in samenwerking met
het VLVO zoeken naar politieke wil om extra middelen
voor professionalisering los te maken.
Divo blijft als onafhankelijke ledenvereniging
gesprekpartner voor de overheid en de koepel.
Verder onderhouden we de bestaande banden met het
departement, het COC, het Rekenhof en het kabinet.
Ons vrijwillig engagement wordt aangescherpt door
het vertrouwen van onze leden en de rechtstreekse
waardering op onze jaarlijkse studiedag.
Dank U daarvoor!
Robert Vergauwen,
voorzitter

hierdoor andermaal in het water valt. Er is geen sprake van een
opwaardering en het schoolloopbaanpact verviel na opstart al
vlug in filibusteren over details: de oude prestatieregeling vs.
jaaropdracht; wantrouwen t.o.v. de leidinggevenden binnen het
onderwijsveld; gebrek aan visie … .
Daarom heeft DIVO meegewerkt aan het memorandum
van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de volgende
legislatuur. Hierdoor plaatsen we de opwaardering van het
ambt van schoolleider op de politieke agenda van de volgende
minister van onderwijs. We hebben samen met onze koepel de
opwaardering verduidelijkt: de loonspanning moet opgetrokken
worden tot 35 % voor elke schoolleider en daarboven kan het
schoolbestuur eventueel een mandaatvergoeding koppelen aan
de leider met eindverantwoordelijkheid.
Naast de opwaardering is de inhoud van de job erg belangrijk.
Het beleid moet waken over de haalbaarheid van de job. Divo
wil in eerste instantie dat binnen de scholen waar er een sterk
beleidsvoerend vermogen ontwikkeld wordt, dat de overheid
het schoolbestuur faciliteert om de geboden kwaliteit te borgen.
Dit kan door het vertrouwen aan te scherpen en voldoende
regelluwte aan de dag te leggen, waardoor de autonomie van de
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SYNOPSIS VERSLAG
STUURGROEPSVERGADERING VAN 25 JANUARI 2019
1. Evaluatie studiedag
We kregen spontaan heel wat positieve reacties. Dat blijkt ook uit
de evaluatieformulieren die we binnen kregen – zie elders in deze
nieuwsbrief. Administratief dienen we nog verder te werken aan de
inschrijvings- en onthaalprocedure. We gaan dit evalueren met de
betrokkenen.
2. Volgende studiedag
Wordt gepland op vrijdag 13 december 2019 en zal opnieuw plaats
hebben in de hoofdzetel van KBC te Brussel. Het thema wordt “De
menselijke kant van leiderschap”. Dit is een werktitel, dit wordt nog
verfijnd. We zoeken ondertussen naar geschikte sprekers. (Eventuele
suggesties van onze leden zijn welkom – red.).
3. Actualiteit
Volgende thema’s zijn aan bod gekomen:
3.1. Standpunten C.O.C. sporen niet met wat directies vragen 		
(ontkleuring, schoolloopbaan).
3.2. In onderhoud met Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft Divo
wel gehoor gekregen. Schoolleiderschap staat hoog op de
prioriteitenlijst. Wordt vervolgd.
3.3. Mandaatregeling. Divo staat open voor combinatie van vaste
benoeming en aanvullende mandaten.
Terugvalpositie dient te worden gegarandeerd. Invulling
van beleidsverantwoordelijkheid in kader van mandaten is
mogelijke optie. De basisloonspanning van de leidinggevende
tegenover onderwijzend en ondersteunend personeel dient
in elk geval significant groter te worden. Daarbovenop kan
eventueel nog een mandaatvergoeding komen voor bepaalde
beleidsdomeinen.
3.4. Inschrijvingsdecreet.
Wat in evenwicht was geraakt wordt opnieuw door de mangel
gehaald door politiek spel. Blijft een belangrijk aandachtspunt.
3.5. Regionale platvormen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt aan een voorstel. We
blijven dit goed opvolgen.
4. Voorzitterschap - stuurgroep
Robert Vergauwen is met pensioen en wenst het voorzitterschap door
te geven. Divo staat dus voor de keuze van een nieuwe voorzitter. Wordt
vervolgd. De stuurgroep heeft versterking nodig van actieve leden. (Bij
deze een oproep voor kandidaten - red.)
Verslaggeving: Karin Wuyts
Synopsis: Geert Ryssen
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DE DIRECTEUR
VANDAAG
Op onze studiedag is het boek ‘De Directeur Vandaag –
Perspectieven in schoolleiderschap’ voorgesteld en te
koop aangeboden. Het is verschenen in de reeks ‘Beleid
Voeren In Onderwijs’ onder redactie van Luc De Man en
Willy Steensels en met bijdragen van o.a. onze studiedag
sprekers Geert Devos en Koen Marichal. Ook Divo heeft zijn
medewerking verleend aan dit boek dat wordt uitgegeven
door Uitgeverij Politeia.

We geven enkele citaten mee uit het editoriaal:
“… de redactie (schenkt) aandacht aan een acuut en
terugkerend fenomeen: te veel leidinggevenden in scholen
haken snel af en schoolbesturen vinden slechts moeizaam
nieuwe directeurs.”
“Schoolleider is geen vak voor watjes, het vreet aan je,
het daagt je uit, het tekent je, het laat krassen na … Een
belangrijke motivatie voor dit themanummer vond de
redactie dan ook in het onderzoek van prof. Geert Devos.”
“We willen van dit cahier geen klachtenbundel maken en
we willen ook de open deuren niet nog eens intrappen.
Daarom plaatsen we het concept ‘schoolleiding’ in een
constructief perspectief en zoeken we antwoorden op de
vraag: waar moeten we naartoe met het schoolleiderschap
en hoe kunnen we dat bereiken?”
“Om dit maatschappelijk debat met kennis van zaken
en met eenduidige referentiekaders te kunnen voeden,
vroegen we zowel aan onderzoekers als aan ervaringsrijke
betrokkenen een bijdrage te leveren, elk vanuit een
specifieke deelvraag.”
Als vereniging Directies Vrij Onderwijs bevelen wij dit werk
ten zeerste aan, zowel voor directies, beleidsmakers als
schoolbesturen.
Stuurgroep Divo.
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NETWERKEN OP DE STUDIEDAG
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STUURGROEP

Heb je een vraag, opmerking of suggestie, geef ze door via info@divo.be of via de contactpersonen voor je regio:
Limburg: Theo Gorssen
Antwerpen: Robert Vergauwen, Karin Wuyts
Mechelen-Brussel: Maïté Schiepers, Jan De Boeck
Oost-Vlaanderen: Katty Moeykens, Annick Thienpont
West-Vlaanderen: Lieven Delvoye
Buso Vlaanderen/Brussel: Paul Deprost

JAN DE BOECK - COLOMAplus (administratief directeur)
Tervuursesteenweg 2 - 2800 Mechelen - Tel 015 42 27 03
jan.de.boeck@colomaplus.be
LIEVEN DELVOYE - Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (directeur)
Boeschepestraat 14 - 8970 Poperinge - Tel. 057 334645
lieven.delvoye@vsop.be
PAUL DEPROST - School Aan De Waterkant – buso (directeur)
Stropkaai 38/A - 9000 Gent - Tel. 09 222 15 84
directeur@waterkant.be
FRANS ENGELS - oud adjunct-directeur Scheppersinsitituut Wetteren
engels.frans@skynet.be
ETIENNE CARRETTE (redactie nieuwsbrief/website) - Leiepoort
Campus Sint-Vincentius (oud-directeur)
Leeuwstraat 3 - 9800 Deinze - Tel. 0472 11 28 26
eca201248@gmail.com
THEO GORSSEN (ondervoorzitter) - KSOM (coördinerend directeur)
Jozef Calasanzstraat 2 - 2400 Mol - Tel. 014 20 20 10
theo.gorssen@ksom.be

GEERT RYSSEN (eindredactie nieuwsbrief/website) - Broederscholen
Hiëronymus (oud algemeen directeur)
Hoge Bokstraat 41 - 9111 Belsele - Tel. 0475 78 27 43
geertryssen@hotmail.com / info@divo.be
MAITE SCHIEPERS - Scholengemeenschap Sint-Gorik (coördinerend
directeur) Landsroemlaan 126 – 1083 Ganshoren - Tel. 02 425 22 18
maite.schiepers@sintgorik.be
ANNICK THIENPONT - Sint-Franciscusinstituut (algemeen directeur/
directeur) Tuinstraat 105 - 9090 Melle - Tel. 09 230 79 11
annick.thienpont@sfimelle.be
ROBERT VERGAUWEN (voorzitter) - Scholengmeenschap Lieven
Gevaert (coördinerend directeur)
Sint Bavostraat 49 - 2610 Wilrijk - Tel. 0477 31 15 39
robert.vergauwen@lievengevaert.be
KARIN WUYTS (secretaris/penningmeester) - Sint-Michielscollege
(directeur)
Papenaardekenstraat 53 - 2900 Schoten - Tel. 03 658 54 68
karin_wuyts@telenet.be

KATTY MOEYKENS - Broederscholen Sint-Hiëronymus (algemeen
directeur) - Nieuwstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas - Tel. 03 780 36 40
moa@broeders.be
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Afzender:

DIVO

ZESMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
AFGIFTEKANTOOR 9550 HERZELE
APRIL

PAPENAARDEKENSTRAAT 53
2900 SCHOTEN

NOTEER
ALVAST
DIVO STUDIEDAG 2019 OP VRIJDAG 13 DECEMBER
De studiedag zal opnieuw plaats hebben in het hoofdkantoor van KBC in de Havenlaan te Brussel.
Over het thema en de sprekers wordt op dit moment nagedacht. We houden jullie op de hoogte.

www. divo.be
facebook.com/DIVOVZW
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ROBERT VERGAUWEN, DIVO VZW, PAPENAARDEKENSTRAAT 53, 2900 SCHOTEN
BROCHURE GEDRUKT MET EDITOO, STATIONSSTRAAT 23 - 9420 BURST - INFO@EDITOO.BE - TEL. 053 63 03 86.

