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Directiecommissies binnen de koepel van het Katholiek
Onderijs Vlaanderen hebben de stem van DIVO versterkt.
Eindelijk werd via een Open Brief uiting gegeven aan een
jarenlange vaststelling van directies: sinds de jaren zeventig
van vorige eeuw ondergaat onze maatschappij een radicale
transitie. Van onderwijs, dus schoolteams, wordt verwacht
dat ze ‘waar’ bieden voor de grote hap uit de begroting.
Scholen opereren binnen een complex decretaal kader.
Ze hebben daardoor een geringe maneuvreerruimte wat
aanwending van financiële en menselijke middelen betreft:
een ingewikkeld en beperkend personeelsstatuut, een starre
structuur van onderwijs- en werktijden, terechte eisen voor
veiligheid en welzijn op het werk, een hoge accountability
over evaluaties en besluitvorming, een meervoud aan
participatieorganen, een tweederangspositie in het
aantrekken van jonge krachten in een neoliberale context met
carrièreperspectieven en materiële voordelen op korte en
lange termijn, externe evaluatoren die een ranking opmaken
over cognitieve verworvenheden en emancipatorische
werking, … Maatschappelijke evoluties dienen te worden
gevolgd met steeds minder middelen in verhouding tot wat er
wordt verwacht: inclusief onderwijs, digitalisering van leren,
duaal onderwijs, jonge mensen die de middelen hebben om
in alle richtingen te experimenteren, jonge mensen die met
grote ogen kijken naar de enen en in verpaupering of getto’s
opgroeien, de steeds groter worden impact van media, een
steeds somberder wordend tijdsbeeld, …
En deze opsommingen zijn alles behalve exhaustief!
Dit is het spanningsveld voor directies en schoolleiders. En …
de middelen worden afgeroomd! Versmachten de grenzen?
Nochtans, tot de top behoren is de ambitie van politieke
leiders. Althans op domeinen die in hun kader passen. En de
school moet de steven wenden…
Geen ‘corollo-cultuur’ (sic)! Status moet je etaleren!
De schoolleider moet dit doen zonder dienstwagen,
zonder extra materiële incentives. Wordt de status van de
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schoolleider daardoor gedwongen in een niet-materiële,
consuminderende cultuur? Of heeft het ambt van
schoolleider geen nood aan status om een evenwaardig
ambt te zijn met ???
Tenzij het ultieme doel van een schoolleider erin zou bestaan
om alle opgelegde doelstellingen maximaal voorbeeldig in te
vullen, ligt bij velen de bron van ongenoegen in het ontbreken
van een gezonde autonomie: eigen ruimte voor doelstellingen
en manier van realiseren, met voldoende middelen, voor een
eigengereid, ambitieus, teamgedragen onderwijsproject,
voor echte transitie in de onderwijsvernieuwing die in gang
is gezet. Daarbij mag er gerust plaats zijn voor accountability,
maar een die niet gestoeld is op een bureaucratische
‘afvinkende’ controle, maar wel op dialoog en inhoudelijke
verantwoording, een accountability waar ruimte is voor
flexibiliteit.
Kunnen scholen de vrijgeleide krijgen om in proeftuinen
te excelleren? Kunnen scholen de ruimte krijgen om zelf
onderwijs te creëren door de leer-kracht in de jongere en
in hun leercoaches aan te spreken? Mogen scholen en
leerkrachten buitenbeentjes zijn?
De overstap van de ene kant van de medaille naar de andere
kant is smal en klein. Het vraagt slechts behendigheid
en competentie. Mag een school elke competentie die in
aanleg als talent aanwezig is bij leerkrachten stimuleren tot
levenslang leren en ontwikkelen, tot steeds terugkerende
reflexie en zelfevaluatie, tot proeven in de tuinen van
welbevinden en jobtevredenheid voor onderwijskunstenaars,
in harmonie met jonge mensen, leerlingen genoemd, die
vandaag hun medewerkers kunnen zijn?
Dit kan pas echte herwaardering zijn van onderwijsmensen.
Dit verdienen ze!
Geachte heer minister, u kan de voorzet geven.
Etienne Carrette
DIVO nieuwsbrief 3

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER
DECEMBER 2019

• op verkenning te willen gaan in onze BUSO-scholen
om te ervaren hoe diep de opeenvolgende en
aangekondigde bijkomende besparingen ingrijpen
in de ziel van leerkrachten, zorgverstrekkers,
paramedisch personeel en … leerlingen en ouders;
• te verduidelijken welke rol de ‘nieuwe’ inspecteurs
moeten invullen: zijn ze een vervanging van de door uw besparingen geviseerde - pedagogische
begeleiding? Zijn ze een aanvulling van de teams
voor schooldoorlichting? Hebben ze een andere
taak?
• concreet aan te geven met welke ‘specialisten’ waar
en wanneer we het toenemend aantal jongeren
met psychische problemen, met motiverings- en
gedragsproblemen kunnen begeleiden, hoe we
hen tot betere resultaten kunnen brengen en zo
ongekwalificeerde uitstroom kunnen tegengaan;
geef ons aan wie hen kan opleiden om aangepast
en veerkrachtig om te gaan met emoties, om
opbouwend in te spelen op veranderingen in leefen leersituaties;
• om vanuit uw leiderschap mee de geringe
doorstroming van kinderen uit kansengroepen om
te buigen tot ruimere participatie aan alle vormen
van onderwijs.

Aan de heer Ben Weyts, Minister van Onderwijs
Mijnheer de Minister
Divo – Directies Vrij Onderwijs - verenigt schoolleiders van het
vrij secundair onderwijs.
Meer informatie vindt u op www.divo.be.
De Divo-stuurgroep heeft uw beleidsbrief grondig bestudeerd
en wenst in deze open brief haar standpunt kenbaar te
maken.
U kan van ons geen akkoord krijgen over de opgelegde
en nog op te leggen besparingen, evenmin over de
verschuivingen van middelen weg uit het secundair
onderwijs. Dit is immers een proces dat al langer bezig is.
Al sinds het schooljaar 1998-1999 moeten scholen besparen
op de mogelijkheden om lestijden in te richten en om
ondersteunend personeel aan te stellen. Alle bestaande
en nog bijkomende extra besparingen, in elk domein
van het schoolleven, komen op de rug van leerkrachten,
ondersteunend personeel, schoolleiders en finaal ook bij de
leerlingen.
U kan van ons geen akkoord krijgen over het schrappen,
het herhaald in vraag stellen en zelfs terugschroeven van
doelstellingen als inclusief onderwijs, inschrijvingsdecreet,
modernisering S.O.. Dit veroorzaakt motivatiemoeheid
bij schoolleiders en lerarenteams die jarenlang hebben
geïnvesteerd in overleg en het opstarten van realisaties.
De Divo-stuurgroep leest in uw beleidsnota prioriteiten
die weinig aandacht schenken aan de hindernissen op de
werkvloer.
Een prioriteit stelt dat leerkrachten bij leerlingen zullen
inzetten op kennis en vaardigheden en topkwaliteit
nastreven met maximale leerwinst voor iedere lerende.
De toegenomen diversiteit van leerlingen vraagt aan de
leerkracht een nog grotere investering om deze maximale
leerwinst te benaderen of te bereiken: leerlingen komen
immers uit uiteenlopende maatschappelijke, sociale,
culturele en digitale contexten en worden door veel meer
factoren dan vroeger beïnvloed. Deze hindernissen worden
in de klas nog versterkt door de effecten van verschillende
vormen van armoede bij jongeren.
Een volgende prioriteit legt de focus dan weer op het
aantrekken van sterke en gemotiveerde leraren en hen in
onderwijs te houden door het beroep de waardering te
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geven die het verdient.
Daartegenover staat de vaststelling dat lerarenopleidingen
wonderen moeten verrichten om aantrekkingskracht uit te
oefenen op getalenteerde studenten die een ontwikkelende
en lucratieve loopbaan willen uitbouwen.
De overheid moet dringend het beroep van leerkracht
herwaarderen als een meer dan voltijds ambt voor
geëngageerde mensen.
Een derde prioriteit richt zich op het investeren in
aangename leer- en werkplekken met voldoende capaciteit
voor elke lerende.
Scholen ervaren nu al, los van de aangekondigde
bijkomende besparingen op werkingstoelagen, het tekort
aan financiële middelen om naast eigentijdse infrastructuur
onder andere ook te investeren in aangepaste digitale harden software.
Dat elk kind op de juiste plaats in ons onderwijs terecht
komt, is eveneens een prioriteit. Voor wie nodig zal in
begeleiding worden voorzien.
Uiteraard is dit ook de wens van schoolleiders. Het
terugschroeven van het M-decreet, de onduidelijkheid over
de nieuwe vormen van begeleiding en het nieuwe profiel van

Divo, directies vrij onderwijs, nodigt zich hiermee uit tot
overleg en afstemming.
We zullen het waarderen als u op onze uitnodiging wilt
ingaan.
leerlingen in de B-stroom doen ons werken in de mist. Wij willen
dit niet.
U zal van de schoolleiders wél een akkoord krijgen als u direct
met ons wilt samenwerken door:
• schoolleiders te onderscheiden en op te waarderen;al sinds
de Hay-studie uit april 2001 blijkt dat schoolleiders ook
financieel niet marktconform beloond worden en zeker
niet als rekening wordt gehouden met de toenemende
complexiteit en de diversiteit van het ambt. Ook ervaren
schoolleiders ‘kloppen’ vele uren. Bovendien is het
loonverschil tussen een leidinggevende en het onderliggende
ambt van leraar heel klein.
• versobering te brengen in de administratieve
verantwoording;
• ons vakspecialisten als lesgevers te bezorgen die naast een
voldoende hoge vakkennis ook experts zijn in motiverende,
verbindende en activerende onderwijsstijlen;
• ons de middelen te geven om snel en efficiënt bij te sturen in
geval van personeelsproblemen die de kwaliteit van school
en onderwijs negatief beïnvloeden;

DIVO verenigt de directies van het secundair vrij
onderwijs en verdedigt hun belangen op de plaatsen
waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst
worden o.a. binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en
in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene Raad
van de VLOR.
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OVERLEG MINISTER WEYTS – DC SO
DONDERDAG 5 MAART 2020, 10 UUR
WAS DE REACTIE VAN DE PERS OP ONZE OPEN BRIEF ONTGOOCHELEND, TOCH IS HET DE HEFBOOM GEWEEST VOOR
EEN UITNODIGING TOT OVERLEG MET DE MINISTER. HIERONDER PUBLICEREN WIJ MET TOELATING HET INTEGRALE
VERSLAG:
Aanwezig: Ben Weyts, minister Stefaan Coudenys, DC SO Sam Heyerick, DC SO Jan Denys, kabinet Tom Cox, DC SO & LIEN
Dirk Lenaertst, DC SO Theo Gorssen, DIVO Danny Pijls, DC SO
Verslaggever: Stefaan Coudenys
Er is dringend nood aan een ruimere ondersteunende
omkadering, die een deel van de besognes van de
Tom dankt de minister voor de kans om de brief die vanuit
de Directiecommissie Secundair Onderwijs geschreven werd, leerkrachten kan helpen dragen. Omdat zieke leerkrachten
voor de overheid heel duur zijn (niet alleen de titularis,
nader toe te lichten. In naam van alle directeurs van het
maar ook zijn vervanger moet betaald worden), zou het wel
katholiek secundair onderwijs wijst hij erop dat de geplande
eens kunnen dat investeren in betere omkadering tot een
besparingen niet te rijmen zijn met de aanpak van de
problemen die er nu al zijn (de druk die onderwijsmensen nu besparing van middelen leidt, omdat die omkadering het
ziekteverzuim kan milderen. Er wordt nog eens op gewezen
al ervaren, het tekort aan leerkrachten, de aantrekkelijkheid
dat de implementatie van de modernisering helemaal op de
van het beroep) en die op ons afkomen (de volgende stap in
vrijwillige inzet van heel veel onderwijsmensen rust. Die kruik
de modernisering).
moet ooit barsten.
Dirk toont aan de hand van de resultaten van de
Danny vult aan dat de modernisering, c.q. de invoering
tijdsonderzoek van 2018 hoe gemotiveerd onze
van nieuwe leerplannen, slechts mogelijk is door de inzet
leerkrachten wel zijn: ze werken gemiddeld 48 uur per
van de pedagogische begeleiders, die vakgroepen en
week. Ondanks dat enthousiasme redden heel wat
scholengemeenschappen helpen om de nieuwe structuren
collega’s het niet meer; ze kiezen ervoor deeltijds te
en leerplannen te vertalen naar de klaspraktijk. Zonder de
werken om de werkdruk aan te kunnen. Die druk nam
coaching van de pedagogische begeleidingsdienst zou de
de laatste jaren erg toe. De invoering van het M-decreet
modernisering niet mogelijk zijn. Besparen op middelen van
heeft ervoor gezorgd dat zorgtaken naar de leerkrachten
die begeleiders is dus uit den boze.
zijn doorgeschoven, zonder dat daar middelen voor
waren. Het aantal gezondheidsproblemen nam toe;
Sam rondt af met een sprekende vergelijking: je kunt een
leerkrachten vallen uit en kunnen vaak niet vervangen
hele ploeg aan het werk zetten om zakken cement van een
worden door het tekort aan leraren. Daardoor komt er
silo op een lopende band te leggen, maar als het werkvolk
nog meer druk op de schouders van de overblijvende
in aantal vermindert en de zakken stelselmatig zwaarder
collega’s, die moeten instaan voor vervangingen. Het
worden, dan geeft op den duur zelfs de meest gedreven
is zover gekomen dat we noodlessenroosters moeten
stukadoor er de brui aan. We blijven als directeurs achter
opstellen, waarbij we klassen noodgedwongen naar huis
de modernisering staan, maar we moeten de mogelijkheid
sturen bij gebrek aan leerkrachten (en daarmee eigenlijk de
krijgen om die naar behoren uit te voeren.
onderwijsreglementering overtreden). Alsof dat nog niet
genoeg is, komen er de uitdagingen van de modernisering
Tenslotte wordt de inhoud van de brief nog eens kort geduid.
bij. Leerkrachten krijgen veel te laat de nieuwe leerplannen;
Besparingen zijn natuurlijk nooit populair, maar we trekken
het vergt veel overleg in de vakgroepen om die nieuwe
nu aan de alarmbel, omdat de verschillende uitdagingen
leerplannen naar de klaspraktijk te vertalen, maar die tijd
waarvoor we staan – de steeds grotere taakbelasting, het
ontbreekt. De combinatie van al die uitdagingen zorgt
lerarentekort, de modernisering – gepaard met de geplande
ervoor dat de leerkrachten helemaal op hun tandvlees
besparingen dreigen te zorgen voor een perfecte storm.
zitten – net als de directeurs, die het allemaal moeten zien te
organiseren en implementeren.
We vragen de minister uitdrukkelijk om de besparingen – als
die er moeten zijn – niet te realiseren door te knippen in
Theo bevestigt dat het M-decreet tot een verzwaring van de
de werkingsmiddelen of de omkadering, maar te zoeken
opdracht van de leraar geleid heeft; tegelijk werd er relatief
naar creatieve oplossingen. Misschien kan een deel van
bespaard op de middelen, wat de nood van de leerkrachten
de besparingen gerealiseerd worden door onderbenutte
alleen maar erger maakte. Doordat zovele leerkrachten
middelen uit het budget aan te wenden, bv. de opgespaarde
opgebrand uitvallen, wordt de situatie voor wie aan de slag
vervangingseenheden.
blijft, nog moeilijker.

6 DIVO nieuwsbrief

De minister antwoordt dat hij onze noodkreet goed gehoord heeft en bevestigt
zijn voornemen om niet te snijden in de omkadering (al is dat de makkelijkste
manier van besparen). Hij zoekt naar een delta, een besparing die jaar na jaar
voldoende oplevert om op het einde van de legislatuur aan het benodigde bedrag
van 100 miljoen euro te komen. Het aanwenden van onderbenutte posten (bv. de
vervangingseenheden) is een goede piste, maar zal niet volstaan.
Voor wat de besparing op de pedagogische begeleidingsdiensten betreft, de
minister beseft zeer goed dat de pedagogische begeleiders schitterend werk doen
in de ondersteuning van scholen en vakgroepen. De diensten zijn volgens de
minister wel te ruim omkaderd; op die overheadkosten kan bespaard worden.
Een suggestie om na te denken over de duur van een (betaald) lesuur, wekt bij de
minister enige scepsis: hij vermoedt dat daarover in het veld geen eensgezindheid
bestaat.

MINISTER VAN ONDERWIJS
BEN WEYTS

De minister vraagt tenslotte welke maatregelen wij zien om de werkdruk
van het onderwijzend personeel te verlichten. De juridisering en bijhorende
verantwoordingsplicht veroorzaakt heel veel werk: leerkrachten vullen nauwgezet
een leerlingvolgsysteem met vaststellingen en remediëring, met verslagen en
doelen, maar voor het overgrote deel van de leerlingen blijkt dat overbodig
werk. Het zou voor vele leerkrachten ook een opluchting zijn om enkele
schoolgebonden taken (i.c. de vervangingsuren) te kunnen dorschuiven naar
andere mensen. De minister repliceert met het voorbeeld van het basisonderwijs,
waar dergelijke toezicht vaak door laaggeschoolden uitgevoerd wordt: de kwaliteit
van die opvang is dikwijls bedroevend. Er is uiteraard geen geld om het werk door
opvoedend personeel te laten uitvoeren.
De minister sluit af met de belofte om de genomen maatregelen na het overleg
met de vakbonden nader toe te lichten.
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DE ZIEL VAN HET ONDERWIJS
DIVO LEDENFORUM - OPINIEARTIKEL

Mogen we nog kritisch zijn op onze dagelijkse
ondernemingen nu COVID-19 in het land
is? Er is rust teruggekeerd en we kunnen
werken met meer visie. Wellicht mag er
dus wel kritisch over de toestand van het
onderwijs in Vlaanderen nagedacht worden.
De Onderwijshervorming lijkt voor velen een
nachtmerrie te worden en dat willen we hier
even duiden.

1. DE DIRECTIES EN DE TEAMS PLOETEREN ZICH DOORHEEN
DE ONDERWIJSHERVORMING
Hervormen terwijl de overheid snoeit in de budgetten en
in de omkadering (?) is geen goede match. We hoorden de
minister zeggen dat er in de omkadering nog ruimte is voor
besparing gezien de verhouding leerkracht/leerling 1 op
9 is. Dat is uiteraard een ‘Arithmétique Hollandaise’. Geen
enkele school is zo ruim omkaderd, en op de koepel met de
begeleidingsdiensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
kan het ook niet afgerekend worden. Wie herinnert zich nog
de vergelijking tussen het vrij en het gemeenschapsonderwijs
ten tijde van de ‘objectiveerbare verschillen’. Sinds die
poging tot meer rechtvaardigheid is wel één en ander
weer scheefgetrokken. Moet de samenstelling van de
werkingstoelagen trouwens niet grondig herbekeken worden?
Sinds de digitalisering zijn opmars startte, is enorm veel geld
gegaan naar ICT-toepassingen.
Bovendien stellen velen zich vragen of de hervorming vanuit
de juiste opties vertrekt. De toetssteen is de vraag of deze
meer leerwinst zal genereren, want daar komt het bij het
hervormen van het onderwijs toch op aan. De bekommernis
van de architecten lag te veel op het gelijkschakelen van de
onderwijsvormen en het mixen van de schoolpopulatie. Plaats
voor excelleren wordt in theorie beleden. Een domein-
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overschrijdende doorstromingsschool (wat een
term) mist althans in de eerste graad onvoldoende
uitdagende leerstof.
De uitrol van de hervorming komt duidelijk te
vroeg. De eindtermen konden slechts op het
laatste nippertje geformuleerd worden waardoor er
geen voorbereidingstijd meer is voor wie ze moet
implementeren. Het gevolg is veel onzekerheid bij
de leerkrachten en een perspectief van zeven jaar
gekreun in de scholen. De directie zal zich verplicht
voelen om de leerkrachten al die tijd op dezelfde
plaats in de school in te zetten, opdat de cursussen
afgewerkt geraken. Je werkt immers een drietal jaar
aan een cursus vooraleer hij evenwichtig opgebouwd
is, tenzij je je slaaf maakt van bordboeken natuurlijk.
Een onderwijshervorming in een context van
besparingen op de financies en het personeel,
gecombineerd met steeds te late beslissingen
omtrent de eindtermen, kan allen maar chaos en
haastwerk genereren.

2. WE MOETEN AFSTAND NEMEN VAN DE
GELIJKHEIDSIDEOLOGIE
De leerlingen worden in drie ‘finaliteiten’ geplaatst.
Is die indeling correct? Wellicht wel voor de finaliteit
arbeidsmarkt. De doorstromingsrichting krijgt één
leerplan voor de beide onderverdelingen, domeingebonden en domein-overschrijdend. Dat is een
miskennen van de realiteit, van de verschillende
beheersingsniveaus van de leerlingen. Niet voor niets
waren er vroeger ASO- en theoretisch-technische
richtingen: ze beantwoordden aan twee verschillende
doelgroepen. Door hen nu dezelfde eindtermen te
geven zal men de ene of de andere groep tekortdoen.
De gelijkheid tussen het vroegere ASO en TSO is een
illusie, en gelijkwaardigheid zal men niet op die manier
bereiken.
Het is bovendien schrijnend dat de arbeidsmarktgerichte
studierichtingen geen plaats meer kunnen maken
voor doorgedreven praktijk. Het is een nobel idee om
alle jongeren een gedegen algemene vorming aan te
bieden, maar als de eisen zo hoog gesteld worden dat de
praktijk gehalveerd wordt, kent men het onderwijs bij die
jongeren niet. De praktijk en de concrete voorbereiding
op een beroep is juist de motiverende factor om school
te lopen.
Ik hoor de ideologen al riposteren met het argument
dat het erop aan komt om in de klas te differentiëren.
Dat doen de leerkrachten reeds vele jaren. Ze zijn ertoe
gedreven door de kinderen die voor hen zitten, maar
de rek is op. Als de scholen moeten inboeten op de
studievoortgang, dreigt een school een zorginstelling te
worden. Scholen zijn instelling die ervoor zorg dragen
dat elk kind vleugels krijgt en leerwinst boekt.

leerling, de hoge verwachtingen die hij stelt en de positieve
feedback (jij kunt dat) die hij geeft. Welnu dat zijn allemaal
relationele factoren, waarvoor er ruimte in het schoolleven moet
gemaakt worden. Propvolle en betuttelende eindtermen dragen
er niet toe bij, en getuigen van wantrouwen en twijfel omtrent de
professionaliteit van de leerkracht. Van buitenaf wordt de school
en de leerkracht vaak benaderd als een uitvoerend ambtenaar
die slaafs de voorschriften in praktijk brengt. Hopelijk komt het
nooit zover en blijven het klimaat in de school en het charisma
van de leerkracht de fundamenteel vormende factoren in de
opvoeding tot zelfstandig lerende.

3. DE IDEOLOGIE VAN DE MAAKBAARHEID VAN DE
MENS

4. NIET MEER MAAR MINDER REGELS

Ook de ideologie van de maakbaarheid van de mens
terroriseert het onderwijs. Sommigen menen dat door
het decreteren van massaal veel verplichtingen aan
de scholen en de leerkrachten, er een nieuwe mens
tevoorschijn zal komen. Een mens die gemoduleerd
is naar de verwachtingen en de noden van de
maatschappij en bepaalde politieke visies. Ook dat is een
illusie. De scholen en de leerkrachten kunnen alleen bij
elke leerling een leerproces op gang zetten. De leerkracht
is een soort procesbegeleider die de motivatie om te
groeien en te ontwikkelen bij de leerling wakker maakt.
Door uit te dagen en te stimuleren wordt het kind boven
de eigen mogelijkheden uitgetild, en zal het hopelijk
eigenaar worden van zijn eigen leren. Het is een delicaat
proces waar meerdere factoren bepalend zijn, niet in
het minst de goede relatie tussen de leerkracht en de

Uit het voorgaande blijkt reeds dat zowel de school als de
leerkracht meer vrijheid moet krijgen. Jongeren met talent
aarden niet in het onderwijs als dat laatste gebureaucratiseerd
wordt en de persoonlijke talenten van de lerende niet kan
onderkennen. Je trekt talenten aan als je iets kan realiseren
dat van je persoon uitgaat. De motivatietheorie van Maarten
Vansteenkiste is daarin overduidelijk: we hebben autonomie,
relationele verbondenheid, en erkenning van de competentie.
Ook de directies en de leerkrachten vragen opnieuw het
eigenaarschap over wat ze doen. Het wordt beleden in de
regeerverklaringen, maar we merken er niets van. Integendeel
het lijkt erop dat de politiek beslag legt op de scholen: geen vrije
ruimte in de lesprogramma’s, controle op de instroom via het
inschrijvingsdecreet, een decreet over inclusie dat niet werkt.
Geef ons het stuur terug en we zullen dezelfde doelen met meer
resultaat realiseren!
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VERSLAG STUDIEDAG DIVO

5. CENTRALE EXAMENS OF PEILINGSPROEVEN?

WE BESLUITEN.

Centrale examens zijn een slechte oplossing als het gaat over
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Ze maken
de leerkracht nog meer afhankelijk van normen van buitenaf.
Teaching to the test is al bewezen zijn doel voorbij te
schieten. Vrijblijvende peilingsproeven daarentegen kunnen
de school een spiegel voorhouden. Dat standpunt van OESOexpert Dirk Van Damme treden we graag bij.

Als de huidige trend zoals hierboven beschreven, verdergezet
wordt, halen we de ziel uit het onderwijs. Leerkrachten
worden grijze muizen die zonder eigen inbreng digitale
handboeken aanklikken, scholen worden inwisselbaar en
verliezen hun eigen cultuur of pedagogisch project. De reden
is: men knijpt het initiatief dood, er is geen ruimte voor
passie en charisma. Vandaar mijn oproep:

De sterkte van onze scholen ligt juist in hun diversiteit, niet
in de eenheidsworst die centrale examens er dreigen van
te maken. Om goed te werken hebben scholen veel meer
flexibiliteit nodig: zowel in hun organisatie als betreffende de
inzet van de leerkrachten. Er staat ons een enorme uitdaging
te wachten om de infrastructuur aan te passen aan een
ander soort onderwijs dan het 19-eeuwse. Wij evolueren
naar meer individuele trajecten. Elke cohorte van leerlingen
zal andere noden vragen. Laat ons inzetten op diversiteit en
flexibiliteit!

• Erken de verschillende manieren om de leerlingen te
motiveren, met theorie of praktijk.
• Wied in de eindtermen, formuleer ze breder en maak er
geen resultaatsverplichting van.
• Laat de scholen zoeken hoe ze de leerwinst bij de
leerlingen kunnen verhogen met de middelen waarover zij
beschikken.
• Breng grotere flexibiliteit in de job van de leerkracht.
• Stop met het afromen van miljoenen uit het budget van
het secundair onderwijs, want iedereen weet: koken kost
geld! Wij willen geen flauwe kost.

6. WAT WILLEN WE DAN WEL?
De schoolbesturen willen wel degelijk innoveren. Getuige
daarvan het CLIL-onderwijs dat onze overheid duldt maar
niet ondersteunt. Binnen de limieten die ons zijn opgelegd
trachten we leerlingen tot ontplooiing te laten komen; we
zoeken dus middelen om leerwinst te realiseren!
Als leerwinst bij alle leerlingen het voornaamste objectief
is van een hervorming van het onderwijs, zien wij 3 werven
waar we op termijn moeten aan werken.

Koen Seynaeve,
Algemeen Directeur Sint-Lodewijkscollege
Coördinerend directeur Sint-Donaas
Sint-Andries-Brugge

OP 13 DECEMBER 2019 (KBC – BRUSSEL)

DE MENSELIJKE
KANT VAN
LEIDERSCHAP
WELKOM DOOR THEO GORSSEN, VOORZITTER
Van harte welkom op onze jaarlijkse studiedag met als
thema de menselijke kant van leiderschap. Een thema
dat perfect toepasbaar was op mijn voorganger Robert
Vergauwen. Robert heeft jullie de afgelopen jaren altijd vanaf
dit spreekgestoelte toegesproken. Hij was als stichtend lid
aangesloten bij DIVO sinds “den beginne” en in navolging van
wijlen Eddy De Laet vanaf 2014 ook voorzitter, tot april van
dit jaar. Toen heeft hij van ons afscheid genomen omdat een
andere en voorname taak op hem wachtte: het full time opa
zijn!

Vooreerst moeten we de leeractiviteiten die de scholen
aanbieden herbekijken. Jongeren leren door een heldere
uiteenzetting. Een hoorcollege zal dus steeds tot de kern van
het onderwijs behoren. Daarnaast moet er ruimte zijn om in
vrijheid te oefenen, onder begeleiding van een leerkracht. Nu
gebeurt dit in klasverband. Zou het niet beter zijn daarvoor
niveaugroepen te kunnen organiseren? Tenslotte is er een
zeer frequent één-op-één-gesprek met de leerkracht-coach
nodig. Het hoeft niet lang te duren, maar het vraagt een
andere organisatie van de scholen dan nu het geval is.
Indien men instemt met het bovenstaande is er een
herdenking van de infrastructuur nodig. Naast een leslokaal
en een studiezaal, hebben wij een auditorium en een open
landschap nodig.
Tenslotte verandert ook de inzetbaarheid van de leerkracht.
Zijn taak wordt uitgebreid. Naast instructie komt begeleiding
en persoonlijke coaching. Het spreekt vanzelf dat wij een
nieuw concept van tijdsindeling zullen moeten vinden. Enkele
elementen daarvan zijn: een dagopening met de leerling voor
de opdrachtbepaling van die dag; klas-overstijgende instructie
waar het mogelijk en wenselijk is; langere werkperiodes dan
de huidige 50 minuten rond één vak.
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Bij zijn afscheid gaf hij ons nog wat goede raad mee die ik
graag met jullie wil delen.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten,
dat wordt beter!
Haast maakt opa nooit, daar heeft opa geen tijd voor …
Leiderschap is het in staat zijn te beslissen wat er gedaan
moet worden en vervolgens anderen te vinden die het doen.
Maak jezelf overbodig door efficiënt te delegeren.
Robert, we doen ons best! Met oprechte dank voor al die
jaren DIVO, het ga je nog heel goed!

WIM BOON VAN KBC
Hij is verantwoordelijk voor de social profit met 5000 klanten
(vooral zorg en onderwijs). De aanspreekpunten van KBC zijn
experten in de materie.
Vier punten zijn interessant voor onderwijs:
• Advies rond fusies in het kader van bestuurlijke
schaalvergroting.
• ‘Get-a-teacher’ in het kader van financiële geletterdheid =
lespakket zonder KBC-branding, vorig jaar werden er 800
lessen gegeven.
• ‘Magda?!’ = project rond veilig buiten spelen als
tegengewicht voor de schermcultuur (bv. inschatten
risico’s). Work in progress.
• Informatiebrochure: is uw school goed voorbereid op het
onverwachte? Beschikbaar online.

KOEN SEYNAEVE

THEO GORSSEN
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verandermanagement, digitale transformatie en het
creëren van krachtige leeromgevingen.
Hij gaat ons vandaag meenemen in een inspirerende
uiteenzetting met als titel: De menselijke kant van
leiderschap - verandermanagement en innoverend
leiderschap.
PETER ROSSEEL: OMGAAN MET DISRUPTIE,
OMGAAN MET GEDRAGSVERANDERING

KEYNOTE SPREKER: PETER ROSSEEL
DE VOORZITTER LEIDT IN
In sommige vakliteratuur omschrijft men de functie van
directeur als poortwachter met een Janushoofd: de directeur
kijkt tegelijkertijd naar de binnen- en de buitenwereld van zijn
secundaire school en dient dus per definitie omzichtig om te
gaan met de verschillende en meestal conflicterende agenda’s
en verwachtingen van beide werelden waar zij of hij als directeur
onvermijdelijk persoonlijk ook deel van uitmaakt.
De figuur van de poortwachter laat dus zien dat de directeur
nooit simpelweg tot ofwel de binnenwereld ofwel de
buitenwereld behoort, maar steeds dient te balanceren tussen
deze twee. Het spreekt voor zich dat deze positie en taak hoge
eisen stelt niet alleen aan de fysieke en mentale energie van de
betrokkenen, maar ook en vooral aan sociale en strategische
vaardigheden om te onderhandelen en in interactie te treden
met verschillende individuen en groepen en tegelijkertijd de
emotioneel geladen ambivalenties en conflicten die hiermee
gepaard gaan, te kunnen blijven dragen.

Nvdr: Peter Rosseel had vooraf aangegeven dat zijn
uiteenzetting niet samen te vatten valt. En of hij gelijk
kreeg, want de woorden en gedachten stroomden heel
wat sneller dan een verslaggever kan verwerken ...
Hieronder vind je dan ook geen klassieke synthese van
zijn betoog, maar eerder een reeks klemtonen zoals ze
bij ons binnenkwamen. Daarnaast hoorden we flink
wat Engels omdat een reeks begrippen nu eenmaal
onvertaalbaar zijn volgens Rosseel.
Om ons helemaal in te dekken: wie er op 13 december
aandachtig bij was, zal hopelijk enkele denkkaders
herkennen. Wie er niet bij kon zijn, begint wellicht beter
niet te lezen.
Bon, we beginnen eraan met de woorden van Rosseel:
fasten seatbelts, sit back and relax!
Conceptueel conflict als methode, want dat concept
is fundamenteel voor gedragsverandering wat de
hoofdtaak is voor elke leider.
Onderwijs is eerder een hobby voor Peter Rosseel,
want zijn hoofdtaak is het begeleiden en adviseren
van bedrijven. Dankzij die praktijkervaring kan hij
vanuit een zekere expertise spreken.
We onthouden maar 4,5 % van wat gezegd wordt en
dat leidt niet tot gedragsverandering. Daarom: stop
met het geven van presentaties!

Leiderschap kan onder de beschreven omstandigheden dan ook
soms verglijden in constant “lijderschap” met alle kwalijke burnout toestanden tot gevolg …

Vier thema’s komen aan bod: de wereld waarin we
leven, hoe evolueert die wereld, gevolgen op niveau
van de organisatie, effect op leiderschap.

Het enige wat je dan volgens Prof Dr. Erik Frank nog kunt doen
is authentiek inspirerend leiderschap tonen: eerlijk blijven met
jezelf, alles blijven doen in lijn met wie je zelf bent en niet in lijn
met wat anderen van jou verwachten. “Accepteer wat je niet kan
veranderen en verander wat je niet kan accepteren! Als je niets
verandert, dan verandert er ook niets …”

Rosseel kreeg ter voorbereiding een reeks vragen
toegestuurd. Ze apart beantwoorden geeft echter
geen bevrediging, want dit moet holistisch bekeken
worden.

Leiderschap is dus zoveel meer dan zakelijk management. Een
onderwijsinstelling is op de eerste plaats een verzameling van
mensen. Leiderschap vereist het vinden van een goede balans
tussen mensen, functies en jezelf als directeur. Welbevinden en
draagkracht op lange termijn worden erdoor bepaald.
Dhr. Peter Rosseel is directeur van Management Consulting
Research (MCR), een spin-off van de KU Leuven en gastdocent
aan de KU Leuven. Hij reist de wereld rond om te spreken over
en organisaties te begeleiden bij strategie-implementatie,
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hebt 9/10 nodig voor succes. De theorie wordt traditioneel
gevangen in een verticale structuur en dat is niet de realiteit.
Voorbeeld: de voedingsdriehoek. Een herziene structuur
zorgt niet voor gedragsverandering = afvallen. Geldt ook
voor klimaatplannen. Er is geen gedragsverandering bij de
politici, terwijl ze de theorie wel onderschreven hebben.
Leadership team in plaats van een directiecomité. Case:
conflict tussen een directie en haar team. Reactie Raad
van Bestuur: we sturen jullie naar een cursus verbindend
leiderschap. Dat is echter zinloos, want dat leidt niet
tot verandering. Het blijft theorie die gebetonneerd is in
hiërarchie. Wat nodig is: horizontale co-creatie.
Doorbraak dankzij de digitalisering die voor druk zorgt.
Dit dwingt gedragsverandering af: bv. banken moeten
kantorenstructuur herdenken. Zorgzaam zijn is niet hetzelfde
als empathisch vermogen. Zorgzaam zijn kan inhouden
dat je juist niet empathisch bent. Soms is een conceptueel
conflict nodig opdat de noden van de organisatie
conflicteren met zo’n empathische houding.
Een ongeziene machtsverschuiving is het gevolg. De klant
verhuist van onder naar boven (power shift). Ter illustratie:
de PISA-resultaten over lezen in ‘De zevende dag’: geen
verplichte boekenlijsten meer geven vanuit de kennis van de
leraar-germanist. Belangrijk is dat er (graag) gelezen wordt
en dat hoeft dus niet via boekenlijsten te lopen. De nieuwe
leraren zijn al opgeleid in een nieuw systeem. De macht
moet naar de klant, want niet betekent dat de klant altijd
koning is.
Scholen die via een vast prefab-model werken:
weggooien, want dat zorgt enkel voor weerstand en
wil de macht bestendigen. Het is immers niet op de
vloer gegroeid. Voorbeeld Frans: wat bedoelen we met
kwaliteit? Theoretische of praktische kennis en op welk
beheersingsniveau? Wat wel doen: gaan samenzitten met
de collega’s Frans en samen bekijken wat kwaliteit is en
een geschikte werkwijze om die te bereiken. Zou kunnen
opleveren dat de leraren ontdekken dat ze niet deskundig
zijn. Andere mogelijke piste: de taalgrens ligt maar 15 km
van Leuven.
Rosseel doet nog onderzoek en geeft ook les, maar reist 80%
van de tijd de wereld rond om organisaties te begeleiden
(en dat is niet hetzelfde als advies geven). Doet hij niet:
strategie bepalen, want dat moet de organisatie zelf doen.

Dat is immers de theorie, maar die moet dan nog wel
geïmplementeerd worden. Strategieën leven vaak niet, er
zit geen verhaal achter. Los daarvan moet je wel altijd een
strategie hebben.
Wat doet hij wel: foto nemen van vandaag en de gewenste
toekomst en dan drie jaar voorzien om de switch te
realiseren. Over de strategie is men het meestal eens (bv.
‘a great placet to work)’. De weerstand ontstaat pas bij de
implementatie (bv. als er ontslagen nodig zijn). Je gedrag
veranderen doe je pas als je niet weet hoe je ergens moet
raken.
Verandering tegenover transformatie: rationeel tegenover
cultuuromslag. Organisatiecultuur = de optelsom van
alle individuele gedragingen van de medewerkers van die
organisatie. Stop met waarden centraal te stellen, want
niemand kent ze en niemand past ze toe. Gedrag hangt
af van mentale denkkaders (waarden, overtuigingen,
ervaringen, emoties). In een organisatie gaat dat vaak
ondergronds. Daarom werkt teambuilding ook niet. De Lesse
afvaren met een gelijkgezinde in één bootje is zinloos. De
school-BBQ dan? De bestaande groepjes gaan samenzitten.
Dit zal gedrag enkel bevestigen.
Hoe dit bovengronds krijgen? Zijn wij de juiste personen
om Frans te geven? Dit creëert conflict, maar dan kan je pas
vooruit.
Rosseel geeft het voorbeeld van een bankdirecteur die
ook beiaardier is in Leuven. Die maakt eigen creaties naar
aanleiding van een overleden popster. De bankcultuur
doodt echter die enorme creativiteit. Cultuur is dus
superbelangrijk. Daar wil men meestal niet aankomen, want
dat is zogezegd het domein van de psychologen. Daarom
‘lean management’ en dat is ervoor zorgen dat de dingen
efficiënter werken. Heeft niets te maken met cultuuromslag
of verandering. Idem voor six sigma etc.
Wat is nodig: sterk en moedig leiderschap. Geen jaarlijkse
gesprekken (want te veel ‘tick the box’). Beter continu
feedback geven en niet later dan een dag later. Niet op je
bureau, maar bij de koffie.
Door altijd 6 op 10 te geven ben je een zachte heelmeester.
Je moet de boodschap brengen die nodig is. Voorwaarde:
vertrouwen binnen het leiderschapsteam, anders moet je er
niet aan beginnen.
Een krachtige leeromgeving is ook belangrijk. Holistisch
te bekijken en continu aan werken, dus niet af en toe

Vaste structuur: van theorie naar implementatie.
Daarvoor nodig is gedragsverandering. De meeste
organisaties zijn hiërarchisch georganiseerd.
Dankzij de digitalisering: de customer journey
met goed geïnformeerde klanten (= horizontaal).
Ziekenhuis: zorgklanten in plaats van patiënten. Op
school: leerklanten in plaats van leerlingen. Geen
zelfsturende teams meer maar tribes. Het is dus ook
nodig om je taal te veranderen.
De customer journey heeft touchpoints en dat begint
bij een leerling al thuis. Daar kan een conflict al
zorgen voor een 6/10, de file onderweg 0/10, … en je
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een paar uur of halve dag werken aan de implementatie
van je strategie. Leren is tonen dat je geleerd hebt en dat
gebeurt niet in een verticale structuur. ‘Ja zeggen’ op een
vergadering is niet ‘ja doen’ na de vergadering. Pedagogische
studiedagen leiden ook niet tot gedragsverandering om
dezelfde redenen.
Blame it on … van The Jackson Five.
De wereld waarin we leven. Data-evolutie, de nieuwe
elektriciteit. Ook industriële revolutie (vierde) en peer-topeer society. We doen dat omdat de mogelijkheden er zijn
(bv. facebook). Daarnaast de design revolutie (behaviour
economics). Democratisering gaat steeds verder.
Ook de digitalisering gaat steeds verder. Voorbeeld van
tandpasta. Projectie via de tanden zodat je ziet waar nog
onvoldoende gepoetst is. Levert ook data op voor de
producent met de bedoeling de consumentenervaring te
verbeteren (internet of things). Samenwerken met partners
en concurrenten: voorspellen van gaatjes en automatische
connectie met mogelijke tandartsen. Via app en tripadvisor
voor tandartsen en prijsvergelijking met afspraakvoorstellen.
Scholen: ons businessmodel loopt af. Wat gaan we doen?
Verschil tussen de definitie van technologie door McKinsey
en Rosseel. Belangrijk: betrokkenheid van medewerkers
verhogen, zodat ze mee zijn. Nodig: gedragsverandering.
Steve Jobs en belang van klantervaring boven theorie.
Rosseel toont enkele PowerPointdia’s over het verschil
tussen design en user experience.
HET BESTE ADVIES IS GEEN ADVIES.
Disruptie. De snelheid buiten is hoger dan binnen. Scholen
zijn binnenkort geen trusted third party meer. Beroepen zijn
aan het verdwijnen. Toegepast op de leraar: vroeger had
je een leraar nodig die zijn vak kende met een handboek.
Nu nodig: iemand die een verhaal kan brengen waar je
gedragsverandering mee kan verkrijgen.
Nieuwe machtsmodellen: sharing, shaping, funding,
producing, co-owning. Mensen aanvaarden de oude
machtsverhoudingen niet meer (vgl. de situatie in Hong
Kong). Rosseel deelde vroeger nooit presentaties, maar nu
wel en heeft daardoor juist extra werk. Hij geeft enkelen
voorbeelden van old power bedrijven waar nieuwe evoluties
niet opgestart zijn.
Holistisch en cross-departementaal samenwerken. Slecht
idee: er een externe begeleider bijhalen om mensen te
laten samenwerken, want dat werkt niet. Wel: creating
commitment for results. Vanaf twee personen heb je
commitment nodig, wat niet betekent dat je met alles
akkoord hoeft te gaan. Je moet wel achter de doelen staan.
80 % van de tijd van de directeur moet naar commitment
gaan. Hou je niet bezig met micro-management, want dat is
dodelijk in organisaties. Als je resultaten centraal stelt moet
je daar 60 % van je tijd in stoppen.
We steken te veel tijd in informeren en veel te weinig in
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engage en empower. En dat doe je niet door dat één dag
per jaar tijdens een studiedag te bevragen in groepjes. Je
creëert dan juist weerstand. Vragenlijsten zijn op zich wel
interessant, maar dat is nog geen implementatie.
Parkeerplaats voor directie op school: kan niet, want walk
the talk. Een organisatie is geen democratie. Vraag niet
onderaan wat de waarden en de richting moeten zijn, want
dat is de taak van de leidinggevenden!
Hoe weerstand voorkomen? Mensen op tijd betrekken,
een zekere mate van controle geven, zorgen dat het als fair
ervaren wordt.
Geen mail of nieuwsbrief sturen, maar op een omgekeerde
krat in de leraarskamer enthousiast en gepassioneerd de
troepen toespreken.
LEIDERSCHAP IS FACILITEREN.
De relativiteit van expertise. Als de dokters staken, stoppen
de patiënten met sterven …
Advies: geen modellen gebruiken, maar beter je eigen theorie
schrijven. Iedereen is verantwoordelijk voor verandering; niet
de externe begeleider die dat moet komen regelen.
Communicatie is op zich OK (bv. roadshow), maar dat is geen
engagement.
Hoe een organisatie structureren? Agile integreren in een
verticale organisatie is zeer moeilijk (want de cultuur
verandert niet). Nodig: dual leadership: hiërarchisch én
netwerk.
Geen bureaucratie (daar verstoppen we ons achter), maar
ignite the desire to learn. Ook nodig: conceptueel conflict
gebruiken. Thoughtful disagreement en daarover dan
interessant van gedachten wisselen. ‘Negotiating of meaning’
in plaats van waarden die lege dozen blijken te zijn. Begrijpen
van de impact en pas dan kan je akkoord gaan of niet en tot
commitment komen. Dat leidt ook tot betere beslissingen
en geeft meer vertrouwen. Is ook te koppelen aan de ABCmotivatietheorie.
De leider is de learning facilitator in chief. De kunst om
mensen te laten doen wat ze eerst niet wilden doen (Steve
Jobs). Kijk ook naar beleving: eerst die van de klant en dan
die van de medewerkers. En daarna: wat heb ik daarvoor
nodig?

DEBAT MET PAUL YPERMAN (BESTUURDER), PETER
ROSSEEL (KULEUVEN), ELKE SPOOREN (BESTUURDER)
EN PETRA VERTENTEN (ALGEMEEN DIRECTEUR EN
COACH), GEMODEREERD DOOR JAN ’T SAS

Werkwijze: vier blokjes met de reacties van de panelleden op
vier vragen. Vragen uit de zaal.
Vraag van Wilfried Wens: in leiderschapsteam zitten
medewerkers met grote verschillen bv. over de te volgen
strategie. Hoe daar mee omgaan?
PR: Luisteren naar elkaar en kiezen voor conceptual conflict
om elkaars visie te toetsen. Misschien slaan we die fase te
snel over in een team. Dat mag wat tijd vragen om dit uit te
klaren.
PY: Interessant om van mening te verschillen om alle
invalshoeken te zien. Na een beslissing is er wel commitment
en eigenaarschap nodig, ook al is dat niet helemaal naar je
zin.
PV: Dezelfde taal spreken is belangrijk. Geeft voorbeeld van
medewerker die dat het DT juist verwijt (mekaar uit de wind
houden), maar dat moet je zien als een compliment. Op haar
DT wordt alles elke week uitgesproken.
PR: Nieuwe directeur kiest best zelf eigen team, maar dat kan

niet altijd. Kies niet voor kleurtjes. Ga vier dagen op de hei
zitten om een strategisch plan en implementatieplan uit te
werken. Niet het woord consensus gebruiken.
Vraag van Paul De Brabander: Wanneer er een onderstroom
is waar je weinig vat op hebt en hoe die zich verspreidt. Hoe
dat sturen?
PV: Moeilijk vooraf in te schatten waar de kritiek vandaan
komt. Startende directeurs zien dit vaak meteen als kritiek
wanneer ze iets willen veranderen. Doen: onder de mensen
komen en aan de slag gaan met wat je hoort. Durf de
leraarskamer in te gaan en erbij te zitten en conflict aan te
gaan.
PR: Vooraan staan preken creëert onderstroom en zorgt niet
voor psychologische veiligheid. Je hebt altijd 10 % lastige
mensen in een organisatie. Hoe groepjes verdelen? De tien
ambetanteriken bij elkaar zetten in plaats van ze te verdelen
over alle tafels. Zo zijn alle andere tafels toch productief. Die
ene tafel heeft zich een beetje te kijk gezet.
ES: Valkuil = lastigaards parkeren. Toch belangrijk om
de dialoog open te houden en te luisteren naar de
bedenkingen. Hoeft geen tegenverhaal te zijn. Ook wie tegen
is kan zinvolle inzichten naar boven brengen. Je moet altijd
op de waarom-vraag kunnen antwoorden. Die moet helder
zijn voor je aan de hoe- en wat-vraag begint. Lang proces en
belangrijk om daar regelmatig op terug te komen.
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PY: Weerstand zegt veel over de bedrijfscultuur. Kritische
stemmen die het gevoel hebben dat ze steeds weggezet
worden, geven weerstand. Woord en wederwoord, openheid
zijn belangrijk en niet het gevoel dat de beslissingen al
helemaal gepolijst zijn.
PV: Link met stress en burn-out. Hoe zorg je ervoor dat
je medewerkers mee zijn. Ook een grote inspirator moet
bewaken dat de draagkracht van het team niet overschreden
wordt. Leraren hebben ook hun core-business en dan nog
meedenken over de strategie is soms te veel.
Vraag van Paul Deprost: Personeelsafvaardiging van zeven
verkozen leden. Is het niet gemakkelijker om daar mee te
werken?
PR: Een groep tot 150 leden kan samenwerken zonder
formeel leiderschapsteam. Toch ook argwaan tegenover
verregaande democratisering. De beste chirurg is niet
noodzakelijk een goede (ziekenhuis)leider. Wel mogelijk:
de medewerkers laten meedenken over de criteria voor de
keuze van de leiders (niet: ze laten kiezen).
PV: Opbouw directieteam: zoeken naar talenten en
complementariteit. Dat werkt nadien veel gemakkelijker.
Vraag van Claudio Snauwaert: Sollicitaties directiefuncties
op komst en communicatievaardigheid is belangrijk. Hoe
daar mee omgaan bij de selectieprocedure?
PY: Het schoolbestuur moet goed zicht hebben op de
jobinhoud en de gewenste competenties. Er is altijd een
zekere tijdsdruk. Altijd mogelijk dat er geen goede kandidaat
bij zit en dan moet de Raad van Bestuur de moed hebben
om even verder te doen zonder directeur. Een school blijft
draaien. Rol niet overschatten dus. Mekaar coachen, helpen
en bijsturen. Als de oude ervaren directeur de referentie is,
dan zal het altijd mislukken. Er moet groeipotentieel zijn.
ES: Ook buiten het onderwijs kijken. Je kan ook elders
leiderschapskwaliteiten opgebouwd hebben. Zij-instromers
kunnen dus waardevol zijn. Vaak wordt te veel binnen het
onderwijs gekeken.

ADG: Is er geen tegenspraak tussen de melding dat er al te
veel taken zijn en de vraag naar meer betrokkenheid (bv.
vrije namiddag opgeven om te kunnen overleggen)?
PR: Opletten voor de aap die opnieuw op je schouder komt,
want dat moet terug naar de vloer. Het zijn symptomen,
maar wat is de link met het strategisch beleidskader?
Leg het terug bij de organisatie en regel een debat met
het personeel. Vraag naar oplossingen maar die moeten
wel passen binnen de strategie. Het moet loskomen van
persoonlijke problemen.
ES: Een risicobevraging is niet fijn. Wordt best vooraf
gekaderd.
PR: Een bevraging is maar een tool en theorie. Gooi dat weg
en begin opnieuw.
Vraag van Koen Mariën: In beleidsnota van de minister staan
geen implementatiestrategieën?
PY: Regeerverklaring is wat het is en wordt vaak niet
helemaal uitgevoerd. Je mag er je schoolbeleid niet te veel
op enten, maar je kiest beter zelf je richting. Zelf je eigen
koers varen zorgt voor meer commitment. Anders verzwakt
dat je positie.
In elk geval wel lezen om te weten wat op tafel ligt. Leraren
lezen dit soms helemaal anders.
PR: Doe wat je zelf beslist hebt, want dat kan je uitleggen.
Scholen vinden het soms gemakkelijk om te verwijzen
naar ‘het moet van de overheid’. Voorzichtig zijn met PISAresultaten: het gaat niet over de keuze tussen leuk en kennis.
Belangrijk dat je je eigen ding kan doen (maar dat moet er
dan wel zijn).
Koen Mariën: Ervaring met grootte tot wanneer
een strategisch plan kan werken door ervaring met
multinationals?
PR: Headquarter geeft richting aan, maar landen kunnen
eigen accenten leggen naargelang de plaatselijke cultuur.

PV: Startende directeurs hebben vaak geen zicht op de job.
In het Antwerpse worden gedreven leraren een aantal jaren
voorbereid en dat is een goed initiatief.

Vraag van Ward De Paepe: Onderwijstijd en schooltijd
vallen vaak samen waardoor er weinig tijd overblijft voor
gesprekken.? Op ingrijpen?

Vraag van Astrid De Groeve: Casus over bevraging
welbevinden. Welk traject op basis van de resultaten?
Gesignaleerde knelpunten: we worden niet betrokken bij
beleidsbeslissingen, te veel taken, constant bereikbaar
moeten zijn geeft stress, de directie weet niet wat er leeft.

PR: Vergelijkt met vijf apothekers in zijn buurt die allemaal ’s
middags tegelijk gesloten zijn. Beter om afspraken te maken
waardoor er altijd eentje open is. Ook van toepassing voor
klassen in plaats van elke leraar eigen keuzes te laten maken.
Zesdejaars kunnen ook zelfstandig werken waardoor je de
leraar dan kan spreken. Samenwerking door apothekers zal
hen juist minder werk geven. Anders durven organiseren dus.

PV: We leven allemaal met smartphones en Smartschool,
ook tijdens deze presentatie. We moeten detoxen.
Netiquette afspreken, bijvoorbeeld ouders krijgen antwoord
binnen de 48 uur. Wacht soms bewust wat langer zodat het
verwachtingspatroon ook wijzigt. Niet gehoord worden?
Dompel je onder in het team om te voelen waar men
tegenaan loopt, want het gaat om containerbegrippen.
Totale cultuuromschakeling nodig?
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JS: School waar de lesuren langer duurden maar alles dan
tijdens die lessen viel.
Vraag van Iris Willems: Hoe een hiërarchisch model met een
netwerkmodel verzoenen?

PR: Het netwerkgedeelte starten bij het luik strategische
agenda en daar de beste mensen inzetten. Het
leiderschapsteam moet er helemaal voor gaan want er gaat
sabotage komen. Zorg ook voor laaghangend fruit.
PY: Mandaat moet voor iedereen duidelijk zijn. Dat neemt
weerstand weg.
Vraag van Hugo De Wilde: Studiedagen gevolgd en overstelpt
met modellen. Wie heeft het bij het rechte eind? Vergelijk:
onderwijshervorming en taxonomie van Bloom. Waar komt
dit vandaan en wat zal het over vijf jaar zijn? Op andere
studiedag ander model?
PR: Verwijst naar het boek Sapiens van Harari. Volgt de
vraagsteller want sprekers zijn doorgaans geen experten;
dat zijn de toehoorders in de zaal. Laat je door een model
inspireren, niet dicteren. Want anders komt het weer niet van
de vloer. De vraag of een model waar is of niet, is dus minder
belangrijk.
PV: Advies aan startende directeurs: ga na wat bij je past. Als
je niet authentiek bent, dan hou je dat niet vol. Top down is
niet altijd verkeerd als het zo werkt.

SLOTWOORD DOOR THEO GORSSEN, VOORZITTER:
Verzet begint niet met grote woorden
Remco Campert

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

De stuurgroepleden van DIVO verdedigen onze belangen
op de plaatsen waar beleidsbeslissingen voorbereid of
afgetoetst worden. Zo maakt sinds dit jaar een stevige
delegatie deel uit van de directiecommissie secundair
onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en hebben
we ook een vast zitje in de Raad Secundair Onderwijs en de
Algemene Raad van de VLOR. Daarnaast houden
we regelmatig contact met COC, AgODi (inclusief de
onderwijsinspectie), het Rekenhof, de onderwijscommissie
van het Vlaams Parlement, …
Op die manier proberen we een stem te geven aan al jullie
verzuchtingen door de juiste vragen te stellen.
Vanuit alle Vlaamse windstreken is er een stijgende
verontwaardiging en frustratie in verband met de huidige
en toekomstige gang van zaken in ons secundair onderwijs
duidelijk hoorbaar en voelbaar.
In een democratie telt de macht van het getal: des te meer
leden je vertegenwoordigt in een overleg, des te groter je
machtsbasis wordt. Uw lidmaatschap is belangrijk om de
stem van DIVO kracht te geven.
Daarom een warme oproep aan jullie allen hier aanwezig:
als u persoonlijk gelooft dat DIVO de juiste vragen stelt,
maak DIVO dan ook expliciet kenbaar binnen jullie eigen
directievergadering, binnen jullie eigen regio en jullie eigen
netwerk, maak jullie collega’s ook warm om hun mening aan
ons kenbaar te maken en vraag ook of wij dan als DIVO, via
hun persoonlijk lidmaatschap, hun stem mogen zijn…
Misschien zijn er onder jullie zelfs collega’s die
zich persoonlijk geroepen voelen om samen met
ons de directeurs van het secundair onderwijs te
vertegenwoordigen in dit breed overleg?
Spreek één van de stuurgroepleden aan of mail via info@
divo.be, u bent meer dan van harte welkom!
Tot slot van deze studiedag rest mij nog enkel om te vragen
om in jullie agenda nu reeds 11 december 2020 te noteren,
want dan zal ons komende studiedag waarschijnlijk
opnieuw hier in Brussel plaatsvinden.
Ook wil ik nog een oprecht dankwoord uitspreken.

DIVO probeert al jaren een stem te zijn voor de directeurs
van het secundair onderwijs door overal vragen te stellen.

Aan u allen dank u wel voor jullie aanwezigheid, hopelijk
zien we mekaar op 11 december 2020 terug!
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Oprechte dank aan onze keynote speaker dhr. Rosseel en de
andere panelleden voor hun bereidwillige medewerking en
aan Jan voor de moderatie.
Oprechte dank aan onze gastheer KBC voor het ter beschikking
stellen van de infrastructuur en aan Robin in de controlekamer
voor de technische ondersteuning.

EVALUATIE DIVO STUDIEDAG

Oprechte dank aan de leerlingen van het Sint-Guido-Instituut
van Anderlecht voor de toegangsbeveiliging gedurende deze
studiedag.

DE MENSELIJKE KANT VAN LEIDERSCHAP

En ook een welgemeende dank u wel aan al de leden van de
stuurgroep voor hun onbaatzuchtige inzet niet alleen tijdens
de voorbereiding van deze studiedag maar ook tijdens al de
afgelopen en al de komende overleg- en contactmomenten.

13 DECEMBER 2019
AANTAL RESPONDENTEN OP 120 DEELNEMERS: 45 (=37,5%)

En nu gaan we eten! Geniet nog van de netwerking en het
gezellig samenzijn en nadien wel thuis en hopelijk tot een
volgende gelegenheid!

(*) INHOUDELIJK:

Sterk

Interessant

Voldoende

Zwak

Peter Rosseel

38

7

0

0

Panelgesprek

6

31

7

1

(*) ALGEMEEN:

Zeer goed

Goed

Voldoende

Niet goed

Onthaal

29

16

0

0

Organisatie

33

12

0

0

Timing

30

14

1

0

Prijs/kwaliteit

20

22

3

0

Tot ziens!
Verslag: Jan De Boeck
Met dank aan KBC

(*) De schriftelijke opmerkingen en toelichtingen worden besproken door de stuurgroep.

NETWERKEN OP DE STUDIEDAG
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De schriftelijke commentaren werden door de stuurgroep bekeken.
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SYNOPSIS VERSLAG
STUURGROEPSVERGADERING VAN JANUARI 2020
Johan van Engelant wordt verwelkomd als nieuw lid. Tegen volgende
vergadering zal ook Kurt Lecompte (VTI Roeselare) worden verwelkomd als
nieuw lid.
Volgende punten werden besproken:
1. Goedkeuring van het vorig verslag
2. Evaluatie van de studiedag
3. Promotie Divo: er wordt aan de regiodirecteurs van de pedagogische
begeleiding gevraagd om een stand te mogen plaatsen op de
directiecongressen.
4. Eventuele samenwerking met VLVO: zowel de doelstelling als de
doelgroep van VLVO is breder dan die van Divo. We gaan het gesprek aan,
maar nemen nog geen definitieve engagement.
5. Studiedag 2020 op vrijdag 11 december: er wordt gebrainstormd over
mogelijke thema’s en sprekers. Op de volgende vergadering dient alles

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: Karin Wuyts
Mechelen-Brussel: Maïté Schiepers, Jan De Boeck
Oost-Vlaanderen: Katty Moeykens, Annick Thienpont
West-Vlaanderen: Lieven Delvoye, Diederik Bevenage
Buso Vlaanderen/Brussel: Paul Deprost

concreter te worden. De prijssetting wordt aangehouden. Voorlopig
thema: de impact van alle veranderingen op de directeur.
6. Reactie op de open brief: die was ontgoochelend. Wellicht was de brief
niet scherp genoeg.
7. Onderwijsactualiteit: twee thema’s worden besproken: de besparingen
op de pedagogische begeleiding en de invulling van de 2e graad.
8. Invulling van deze nieuwsbrief.
9. Volgende vergadering: 30 april te Melle (als corona het toelaat - red.)

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
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 (voorzitter) - KSOM (coördinerend directeur)
Jozef Calasanzstraat 2 - 2400 Mol - Tel. 014 20 20 10
theo.gorssen@ksom.be
KATTY MOEYKENS - Broederscholen Sint-Hiëronymus
(algemeen directeur)
Nieuwstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas - Tel. 03 780 36 40
moa@broeders.be

MAITE SCHIEPERS - Scholengemeenschap Sint-Gorik
(coördinerend directeur)
Landsroemlaan 126 – 1083 Ganshoren - Tel. 02 425 22 18
maite.schiepers@sintgorik.be
ANNICK THIENPONT (ondervoorzitter)
Sint-Franciscusinstituut (algemeen directeur/directeur)
Tuinstraat 105 - 9090 Melle - Tel. 09 230 79 11
annick.thienpont@sfimelle.be
KARIN WUYTS (secretaris/penningmeester)
Sint-Michielscollege (directeur)
Papenaardekenstraat 53 - 2900 Schoten - Tel. 03 658 54 68
karin_wuyts@telenet.be
DIEDERIK BEVERNAGE - Coördinerend directeur van Scholen aan de
Leie (Menen - Wevelgem) codi@scholenaandeleie.be
HUGO DE WULF - Algemeen directeur en pedagogisch directeur 2e en
3 e graad Regina Caelilyceum
Rozenlaan 47 - 1700 Dilbeek - Tel. 02 568 18 18
hugo.de.wulf@gmail.com
JOHAN van ENGELANT - AlDi Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw
johan.vanengelant@kov.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
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Afzender:

DIVO

ZESMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
AFGIFTEKANTOOR 9550 HERZELE
APRIL

PAPENAARDEKENSTRAAT 53
2900 SCHOTEN

NOTEER
ALVAST
DIVO STUDIEDAG 2020 OP VRIJDAG 11 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: THEO GORSSEN, DIVO VZW, PAPENAARDEKENSTRAAT 53, 2900 SCHOTEN
BROCHURE GEDRUKT MET EDITOO, STATIONSSTRAAT 23 - 9420 BURST - INFO@EDITOO.BE - TEL. 053 63 03 86.

