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Inhoud juni Kaderspel _ door ingrid doornbos

Niet normaal
De eerste week waarin de basisscholen weer volledig open waren is achter de

rug. Veel is nog hetzelfde op school, veel is ook anders. De situatie is nog niet

terug bij normaal. En dit is ook niet ‘het nieuwe normaal’. Op z’n hoogst is dit

het tijdelijke normaal. In dit tijdelijke normaal worden problemen uit de normale

tijd ineens weer goed zichtbaar. Er is een enorm lerarentekort en een groot

schoolleiderstekort.

In de afgelopen maanden verschenen twee rapporten die door al het corona

nieuws te weinig aandacht hebben gekregen. Beide rapporten beschrijven

onder meer het grote probleem van het personeelstekort in het onderwijs en

de gevolgen hiervan. Het gaat over het rapport ‘Een verstevigd fundament voor

iedereen’ van adviesbureau McKinsey en de Staat van het Onderwijs 2020 van de

onderwijsinspectie.

Personeelstekorten horen niet thuis in welk normaal dan ook. Niet in het oude

normaal, niet in het tijdelijke normaal en ook niet in het nieuwe normaal.

Personeelstekorten zijn niet normaal. Het normale normaal kent geen personeels

tekort dat de onderwijskwaliteit aantast en negatieve gevolgen heeft voor

kansengelijkheid.

In de huidige situatie worden de tekorten nog meer uitvergroot door corona

gerelateerde afwezigheid van leraren en andere teamleden. De puzzel voor

schoolleiders om iedere dag voor elke klas een leraar te hebben is nu nog

complexer en nog vaker dan voorheen onmogelijk. Keiharde noodzaak dus

om dit onderwerp hoog, zo niet bovenaan de politieke onderwijsagenda te

houden. De AVS blijft dit doen en vraagt daarbij niet alleen om tijdelijke, maar

vooral ook om structurele oplossingen voor het probleem van het leraren en

schoolleiderstekort. _

Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).

Kaderspel en tweets van de (vice)voorzitter van de AVS zijn terug te lezen op

www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur
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wel zorgen bij schoolleiders om personele bezetting

Kinderen verspreiden COVID-19
veel minder dan volwassenen
Onderzoek van het RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen in de
verspreiding van het coronavirus. Dat gegeven speelde een belangrijke rol in het
besluit om basisscholen vanaf 8 juni volledig te open. Premier Mark Rutte maakte
dit bekend in een persconferentie op 3 juni.

Eerder was al bekend dat de
basisscholen weer voltijds
open zouden gaan, mits
onderzoek van het RIVM zou
uitwijzen dat daartegen geen
bezwaren bestaan. Rutte:
“Het RIVM bevestigt dat uit
alle lopende onderzoeken
in binnen- en buitenland
blijkt dat er geen belemme-
ring is om de scholen weer
volledig open te laten gaan.
Het is ook in het belang van
leerlingen om weer een volle
week les te krijgen. Uiteraard
lopen de onderzoeken door,
we houden de vinger aan de
pols.”
Uit een peiling die de AVS
eind mei uitvoerde onder
schooldirecteuren bleek dat
79 procent van de school-
leiders het een goed besluit
vond om basisscholen

vanaf 8 juni weer volledig
te openen, natuurlijk mits
de onderzoeken van RIVM
dit toelaten. Wel verwach-
ten schoolleiders mogelijke
personele problemen door
een combinatie van het

lerarentekort en ziekmeldin-
gen vanwege coronagerela-
teerde klachten.
De volledige openstelling
van scholen in het voortge-
zet onderwijs laat nog even
op zich wachten. Op een

vraag van een journalist tij-
dens de persconferentie ant-
woordde minister van Volks-
gezondheid Hugo de Jonge:
“Er is onderscheid tussen
basisonderwijs en voortgezet
onderwijs. Kinderen in de
basisschoolleeftijd spelen
een kleinere rol in de ver-
spreiding van het virus en
hebben ook mildere klach-
ten als ze ziek worden. Voor
wat oudere kinderen zou dat
anders kunnen zijn, daarom
zijn we voorzichtiger met
het voortgezet onderwijs.”

Website Weer op
school
De website Weeropschool.nl
(/vo) helpt scholen bij de her-
start. Met een overzicht van
praktische informatie zoals
een stappenplan, actuele
protocollen, veelgestelde vra-
gen, posters met aanbevolen
voorzorgsmaatregelen en de
bevindingen van het RIVM.
Ook is er een gesprekslei-
draad kinderopvang te vin-
den, met aandachtspunten
voor de afstemming tussen
onderwijs en bso voor de
periode vanaf 8 juni. �

Een schoolleider van een basisschool houdt in de gaten of de herstart
goed verloopt. Foto: Hans Roggen

subsidieregeling zij-instroom grote steden

Vierjarig experiment met onbevoegden voor de klas
Minister Slob heeft op 18 mei de subsidieregeling Zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf
grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden – maximaal een dag per week – voor de klas zetten om
het lerarentekort aan te vullen.

Deze ‘docenten zonder
pabodiploma’ mogen alleen
vakken buiten het kerncurri-
culum geven. Het betreft een
vierjarig experiment.
De subsidieregeling is
bedoeld voor de deel-

nemende schoolbesturen
aan de noodplannen in de
gemeenten Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Almere. De aan-
vragen konden tot en met
7 juni 2020 ingediend

worden. De plannen waar-
voor subsidie is toegekend,
komen beschikbaar via
www.aanpaklerarentekort.nl

Hierdoor kunnen alle partij-
en op regionaal en landelijk
niveau breed kennis over de

aanpakken opdoen en delen.
Het recente actieplan van
de vijf grote steden biedt
ook voorbeelden en oplos-
singsrichtingen voor andere
regio’s, zie www.poraad.nl/
aanpak-lerarentekort �
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eerste aanvraagronde loopt tot en met 21 juni

Subsidieregeling voor wegwerken
coronaleerachterstanden
De subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’
is gepubliceerd. Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen voor het
wegwerken van onderwijsachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis.

In totaal is er bijna 250 mil-
joen euro subsidie beschik-
baar. Met dit bedrag kunnen
scholen programma’s opzet-
ten om opgelopen achter-
standen van leerlingen en
studenten aan te pakken. Er is
voor scholen veel vrijheid bij
het invullen van deze pro-
gramma’s. Wel moet elk pro-
gramma gemiddeld ten min-
ste 30 uur aan begeleiding of
ondersteuning voor een leer-
ling omvatten. Scholen beslis-
sen zelf welke leerlingen aan
het programma deelnemen.
“Het ligt voor de hand dat dit
gebeurt op voordracht van de
eigen leraren of de mentor”,
schrijft het ministerie van
OCW. “Zij hebben immers het
beste zicht op welke leerlin-
gen er baat bij hebben en op
de inhoud en invulling van
zo’n programma.”
De subsidieregeling gaat uit

van een bedrag van 900 euro
per leerling. De subsidie mag
worden aangevraagd voor
maximaal 10 procent van de
leerlingen, op achterstands-
scholen geldt maximaal
20 procent van de leerlingen.
De subsidie is bedoeld voor
“alle kosten die redelijkerwijs
gemaakt moeten worden
voor het inhaal- en onder-
steuningsprogramma”, zoals
materiaalkosten, de huur van
ruimtes en extra salariskos-
ten. “De eigen leraren kunnen
niet worden verplicht om
buiten de reguliere schooltij-
den een inhaal- en ondersteu-
ningsprogramma uit te voe-
ren”, schrijft het ministerie.
“Indien zij hier wel toe bereid
zijn en daarvoor een passende
financiële vergoeding ontvan-
gen, zijn dat op grond van
deze regeling subsidiabele
kosten.”

Tijdvakken
Er zijn drie tijdvakken
waarbinnen de inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s
moeten worden aangeboden.
Het eerste tijdvak is 1 juli tot
en met 31 december 2020, en
is vooral bedoeld voor scho-
len die al bezig zijn met een
programma dat gedeeltelijk in
de zomervakantie valt, zoals
zomerscholen. Aanvragen
voor dit eerste tijdvak moeten
voor 21 juni aanstaande bin-
nen zijn.
Scholen die een aanbod wil-
len organiseren dat geheel na
de zomervakantie valt, krij-
gen het advies om subsidie
aan te vragen in het tweede
tijdvak. Dat loopt van 1 okto-
ber 2020 tot en met 31 augus-
tus 2021. Aanvragen voor
dit tijdvak kunnen worden
ingediend van 18 augustus
2020 tot en met 15 september

2020. Als er daarna nog
budget beschikbaar is, komt
er een derde tijdvak en
subsidieaanvraagronde.

Geen uitgebreid plan
Voor het aanvragen van
de subsidie hoeft volgens
het ministerie geen uit-
gebreid plan ingediend te
worden. “Er moet wel een
korte omschrijving (maximaal
250 woorden) gegeven worden
van de beoogde invulling van
het programma.” Scholen
mogen per termijn één aan-
vraag indienen.
In de FAQ’s benadrukt het
ministerie van OCW nog eens
extra dat het van belang is dat
schoolleiders en leraren de
regie hebben bij het doen van
aanvragen. _

De precieze proces-
beschrijving van de subsidie-
aanvraag staat op www.dus-i.nl

Zie ook het artikel op
pagina 12.

Vragen over de subsidie?
Neem dan contact op
met de AVS Helpdesk,
helpdesk@avs.nl of
tel. 030-2361010

nieuwe stichtingsprocedure vanaf 1 juni 2021

Eerste Kamer neemt wetvoorstel
Ruimte voor nieuwe scholen aan
De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Meer
ruimte voor nieuwe scholen. Met dit wetsvoorstel wordt de procedure voor het
stichten van een nieuwe school in het funderend onderwijs gewijzigd.

Initiatiefnemers hoeven
niet langer te behoren tot
een erkende richting, maar

moeten wel aantonen dat er
voldoende belangstelling is
voor hun initiatief. Ook kijkt

de inspectie nog vóór de
start van de school naar de te
verwachten kwaliteit. Verder

moeten de initiatiefnemers
laten zien dat zij de gemeen-
te, het samenwerkingsver-
band en de schoolbesturen in
de regio hebben uitgenodigd
voor een gesprek.
De wet treedt in werking op
1 juni 2021. Initiatiefnemers
die hun initiatief op 1 juni
2021 kenbaar maken, kunnen
bij het succesvol doorlopen
van de procedure in augustus
2023 starten. _
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eindrapport evaluatie passend onderwijs verschenen

Passend onderwijs: zorg beter
georganiseerd, maar ook betere
facilitering en duidelijkere doelen
nodig
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de

ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de

verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt echter

niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en

gewenste langetermijnontwikkeling. Dat zijn enkele conclusies van het vijfjarige

onderzoek Evaluatie Passend onderwijs.

Passend onderwijs heeft
geleid tot een betere orga-
nisatie van de extra onder-
steuning van leerlingen.
In de meeste regio’s zijn er
voldoende voorzieningen:
er is een ‘dekkend aanbod’.
Wel zijn er nog hiaten,

bijvoorbeeld voor ernstig
meervoudig beperkte leerlin-
gen en slimme leerlingen met
gedragsproblemen. Scholen
ervaren dat het lastig is om
goede afspraken te maken
met jeugdhulpverleners over
ondersteuning van leerlingen

die dat nodig hebben. Scho-
len en ouders hebben last van
discussies die soms ontstaan
over wie welke kosten moet
dragen. Ook komt uit de
evaluatie naar voren dat voor
de rijksoverheid de kosten
beheersbaar zijn geworden.

Ouders, leraren en
leerlingen
Bij leraren en ouders heeft
de stelselwijziging – en de
belofte van ‘passend’ onder-
wijs – verwachtingen gewekt
die niet zijn waargemaakt.
Ouders zijn minder ‘ont-
zorgd’ dan de bedoeling was.
Zij blijken overwegend niet
bekend met de zorgplicht en
nog steeds vaak zelf naar een
geschikte plek voor hun kind
te zoeken. Een kwart van de
ouders is niet tevreden over
het onderwijsaanbod, de
relatie met de school en de
keuze van de school.
Passend onderwijs heeft
verder strikt genomen wei-
nig directe gevolgen gehad
voor de dagelijkse praktijk
van leraren. Landelijk gaan
er niet substantieel meer
leerlingen met extra onder-
steuningsbehoeften naar het
regulier onderwijs. Leraren

voor 30 juni

Teambevoegdheid aanvragen voor 10-14-onderwijs
Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor de toekenning van
teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit biedt ruimte om leraren met alleen een
po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan deze leerlingen.

Eén van de voornaamste hob-
bels bij de totstandkoming
van 10-14-onderwijs is de
bevoegdheid van leraren: wie
een po-bevoegdheid heeft
mag alleen leerlingen die
onder het po vallen lesgeven,
leraren die bevoegd zijn voor
het vo mogen enkel in hun
‘eigen’ vak lesgeven. Scholen
kunnen nu een aanvraag
indienen voor de toekenning
van zogeheten ‘teambevoegd-
heid’. Daarvoor geldt een
aantal voorwaarden:

1. Elk lid van het team
beschikt over een bevoegd-
heid voor po, so of vo
in ten minste een van
de vakken binnen het
10-14-onderwijs.

2. De leraren van het team
beschikken samen over
de bevoegdheden voor
alle vakken binnen het
10-14-onderwijs.

3. De leraren van het team
zijn ieder verantwoordelijk
voor de kwaliteit van dat
deel van het onderwijs

waarvoor zij beschikken
over een bevoegdheid.

4. Het 10-14-onderwijs kan
worden verzorgd door
leden van het team, al dan
niet in combinatie met
andere leraren.

Over aanvragen die voor
30 juni worden ingediend,
besluit de minister uiterlijk
voor 1 augustus van dit jaar.
Is de teambevoegdheid toe-
gekend, dan geldt dat voor
de verdere looptijd van het

experiment. Het experiment
10-14-onderwijs loopt van
1 augustus 2020 tot en met
31 juli 2024.

Scholen kunnen hun team-
bevoegdheidsaanvraag voor
komend schooljaar indie-
nen via dienstpostbus.10.14.

onderwijs@minocw.nl _

Meer informatie:
https://1014onderwijs.nl
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ervaren wel meer belasting
en er zijn aanwijzingen dat
problemen complexer zijn
geworden. Scholen geven aan
dat de deskundigheid van
leraren over Passend onder-
wijs enigszins gegroeid is
vergeleken met vijf jaar gele-
den. Leraren vinden zichzelf
gemiddeld bekwaam genoeg
om leerlingen extra te onder-
steunen. Ze stellen wel de
organisatie en de beschik-
bare faciliteiten ter discussie.
Ze geven aan last te hebben
van hoge werkdruk, mede
door Passend onderwijs.
Het effect van Passend
onderwijs op leerlingen is
niet goed vast te stellen.
Dit komt doordat de doel-
groep niet is omschreven

en betrouwbare registraties
van leerlingen met extra
ondersteuning ontbreken.
Bovendien zijn er geen cri-
teria voor wanneer hulp ‘op
maat’ is.

Beleidsvrijheid en
bureaucratie
Scholen waarderen de
beleidsvrijheid die ze hebben
gekregen. Er worden ver-
schillende keuzes gemaakt,
omdat de wet weinig voor-
schrijft. Veel scholen zijn
positief over de flexibeler
inzet van middelen. Scholen
besteden die middelen vooral
aan extra uren voor intern
belgeleiders en ondersteu-
ningscoördinatoren, aan
(extra) onderwijsassistenten

(meer in het primair dan
voortgezet onderwijs) en aan
de inzet van specialisten en
deskundigheidsbevordering
(meer in het voortgezet dan
primair onderwijs). Scholen
doen minder dan vroeger
een beroep op externen,
waarschijnlijk omdat ze
een voorkeur hebben voor
het in huis versterken van
de ondersteuning. Scholen
geven aan nog wel last te
hebben van bureaucratie en
soms van een te krap budget.

Sturen op
randvoorwaarden
De onderzoekers conclu-
deren dat binnen Passend
onderwijs niet te bepalen
valt wat een ‘goede’ aanpak
is op scholen of binnen
samenwerkingsverbanden.
Omdat de wet open laat wat
Passend onderwijs precies
is, voor wie het bedoeld is
en wat de beoogde effecten
ervan zijn. Het is aan het
onderwijsveld om hierin
eigen keuzes te maken en
dat gebeurt ook. Daarnaast
is de ondersteuning van leer-
lingen per situatie anders.
Daarom zijn aanwijzingen
over wat wel of niet te doen
niet te formuleren.

Wel kan de overheid meer
helderheid bieden over de
doelgroep van Passend onder-
wijs, over de doelen en over
de gewenste langetermijnont-
wikkeling. Daarnaast kan het
beleid sturen op de randvoor-
waarden voor Passend onder-
wijs: adequate toerusting en
facilitering van zowel leraren
als schoolleiders. Ondersteu-
ning van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften
vraagt namelijk iets van de
hele schoolorganisatie.

Het evaluatieonderzoek is op
verzoek van het ministerie
van OCW en onder regie van
het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO)
uitgevoerd door zeven onder-
zoeksinstituten. Het streven
van OCW is kort na de zomer
een reactie op de evaluatie
te formuleren en een voor-
stel voor de toekomst naar
de Tweede Kamer te sturen,
inclusief het vervolg op
het thuiszitterspact en het
ontwikkelen van onderwijs-
zorgarrangementen. �

Het eindrapport Evaluatie
Passend onderwijs is te
 vinden op https://evaluatie

passendonderwijs.nl

aanvragen kan tot 31 juli 2020 en meer tijd voor uitvoering

Verlenging subsidie doorstroom-
programma’s po-vo
De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het
coronavirus op twee punten gewijzigd.

Ten eerste is de deadline
voor het indienen van een
aanvraag verlengd tot 31
juli 2020 (dat was 31 mei).
Ten tweede mogen scholen

die de subsidie hebben ont-
vangen langer de tijd nemen
voor de uitvoering van huidi-
ge doorstroomprogramma’s,
als dit door de uitbraak

van het coronavirus in het
gedrang komt. Dit mag tot
en met de maand januari van
het tweede leerjaar van het
voortgezet onderwijs.

De regeling is bedoeld voor
leerlingen die in het voortge-
zet onderwijs op een hoger
niveau kunnen presteren en dit
ambiëren, maar niet of minder
vanzelfsprekend dan hun klas-
genoten ondersteuning of hulp-
bronnen tot hun beschikking
hebben die nodig zijn om deze
ambitie te realiseren. �

Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies/
doorstroomprogrammas-po-vo
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actueel

dertiende duo aangehaakt bij kopgroep ceo’s-schoolleiders

Versterken rol schoolleider centraal in
cross mentoring-programma
Hoe kan de rol van de schoolleider versterkt worden? Dat is de centrale vraag in
het cross mentoring-programma waarbij schoolleiders en ceo’s van grote bedrijven
over en weer van elkaar leren. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe het
schoolleiderstekort kan worden teruggedrongen.

Ceo’s en schoolleiders gaan
in tweetallen intensief in
gesprek over hun maat-
schappelijke rol, de vraag
wat men over en weer van
elkaar kan leren en de positie
van de schoolleider in het
bestuurlijk krachtenveld.
Voor de zomer al zullen de
eerste ‘meeloopdagen’ van
de koppels uit de zogenoemd
kopgroep plaatsvinden. Naast
de twaalf schoolleiders en
topvrouwen die al bekend
waren, nemen ook Annette
Mosman, CFRO van APG, en
Kelly van der Koelen, school-
leider van het Orion College
Amstel te Amsterdam, aan de
kopgroep deel.

Tijdens de meeloopdagen
nemen schoolleiders en top-
vrouwen een kijkje in elkaars
keuken. Daarnaast wisselen
zij van gedachten over het
zogenoemde macrovraagstuk.

Dit vraagstuk benoemt onder
meer het bestuurlijke krach-
tenveld waarin de schoollei-
der zich bevindt. De vrijheid
van onderwijs leidt tot een
hoge autonomie voor de

school, maar tegelijk zijn de
financieringsstromen en het
toezicht vanuit de overheid
geregeld. Scholen moeten
excellent onderwijs bieden,
en daarnaast kansenonge-
lijkheid bestrijden. Dit alles
tegen de achtergrond van een
oplopend leraren- en school-
leiderstekort en de daarmee
gepaard gaande toenemende
werkdruk. Zolang er niets
verandert, zal de schoollei-
der zijn rol niet goed kun-
nen invullen. Het is daarom
belangrijk een antwoord te
vinden op de vraag hoe de rol
van de schoolleider kan wor-
den versterkt.

Het cross-mentoring pro-
gramma is een initiatief van
de AVS en NL2025, een bewe-
ging waarin onder andere
ceo’s en leiders uit de cultu-
rele en wetenschappelijke
wereld, kunst, bedrijfsleven
en sport zich inzetten voor
een betere toekomst van
Nederland. De pilot wordt
eind 2020 geëvalueerd. �

De aftrapbijeenkomst in april, waarbij de topvrouwen en ceo’s aan elkaar
gekoppeld werden, was vanwege de coronacrisis een digitale ontmoeting.
Eerst plenair, daarna een-op-een.

voor ontwikkelen en uitvoeren toekomstbestendig regionaal onderwijsaanbod

Subsidieregeling leerlingendaling
voortgezet onderwijs
De minister van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling
‘Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’. Doel is door regionale samen-
werking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen
dat de leerlingendaling kan opvangen. Voor Fase 1 kan nog subsidie worden
aangevraagd tot en met 22 juni 2020.

De regeling bestaat uit twee
onderdelen (deelname aan
fase 1 is geen voorwaarde
voor deelname aan fase 2):
• Fase 1 gaat over planvor-
ming in 2020. Per regio
kan 50.000 euro worden
aangevraagd. Aanvragen is

mogelijk tot en met 22 juni
2020.
• Fase 2 gaat over de uitvoe-
ring van een plan. Een regio
kan voor de uitvoering van
een plan tussen 1 augustus
2021 en 1 augustus 2025
maximaal 700.000 euro

aanvragen. De aanvraagperi-
ode is van 15 december 2020
tot en met 31 januari 2021.

Om voor de subsidierege-
ling in aanmerking te
komen moet er sprake zijn
van minimaal 10 procent

leerlingendaling in de regio
in vijf jaar tijdens de periode
2015-2025.

De subsidie voor de planvor-
ming (fase 1) is bedoeld om
als regio een plan op te stel-
len voor de transitie naar een
toekomstbestendig onderwijs-
aanbod. Het gaat daarbij om
het opstellen van een regio-
visie, een activiteitenplan,
een meerjarenbegroting en
het opstellen van de samen-
werkingsovereenkomst. �

Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies/
leerlingendaling-voortgezet-
onderwijs
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o n d erw i j s  n a  d e  l o c k d ow n

Gesloten, half open en volledig open.

Het Nederlandse onderwijs wisselt in het

coronatijdperk razendsnel van gedaante.

Vier schoolleiders vertellen over deze

turbulente periode. “We zijn vooral uitgegaan

van het kind.” tekst richard hassink

“Voor ons was het niet zo’n heel groot verschil toen we
na de meivakantie weer officieel opengingen”, vertelt
locatieleider Martin van Meurs van ’t Talent, een school
voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Schijndel. Waar de
meeste scholen in Nederland zich tussen 16 maart en
11 mei beperkten tot afstandsonderwijs en dagopvang
van leerlingen met ouders in een vitaal beroep, bedacht
het team van ’t Talent een systeem waarbij ze vrijwel
alle leerlingen op anderhalve meter afstand om de dag
anderhalf uur lesgaven, in groepjes van drie leerlingen.
“Met drie shifts op een dag konden we dus achttien
leerlingen per klas bedienen. De overige leerlingen, kin-
deren waarvan wij wisten dat zij het afstandsonderwijs
goed aankonden, volgden de les dan via een livestream.
Zo bleven onze leerlingen, die over het algemeen meer
behoefte hebben aan structuur, enigszins in het ritme en
konden wij goed contact met hen houden.”
Het initiatief op de sbo-school in Schijndel bleef
niet onopgemerkt. Nadat de regionale editie van het
Algemeen Dagblad er aandacht aan besteedde, meldde
zich een stoet landelijke media. Van Meurs: “De media-
aandacht kwam al na één week onderwijs. Dan ben je
het nog aan het finetunen, terwijl je ook drie cameraploe-
gen in je schoolgebouw hebt. Het viel niet mee om dat
allemaal te managen, want naast de anderhalve meter
afstand moesten we ook nog rekening houden met de
privacywetgeving (AVG, red.) waardoor we goed moesten
checken welke leerlingen wel en niet in beeld mochten
komen.”

thema _ terug na ar school

Over het thema

De scholen zijn weer open! Het voortgezet
onderwijs combineert het fysieke lesgeven nog met
afstandsonderwijs, maar het basisonderwijs draait
na de aanvankelijk gedeeltelijke openstelling weer
‘als vanouds’. Scholen zijn heel flexibel, blijkt
uit de afgelopen periode. Mocht zich een tweede
coronabesmettingsgolf aandienen, dan kunnen ze
razendsnel schakelen.

Op bijna 90 procent van de scholen hebben de
leerlingen volgens schoolleiders geen of een
beperkte leerachterstand opgelopen, blijkt uit een
eerste rondgang van de AVS kort nadat de scholen
weer open waren. Schoolleiders denken dat
10 procent een behoorlijke of ernstige achterstand
heeft. En sommige leerlingen zijn juist sneller
gegaan. Gelukkig is het Nederlandse onderwijs
goed afgestemd op zwakke leerlingen, leraren
hebben sowieso al veel aandacht voor deze groep.
Eventueel opgelopen achterstanden kunnen worden
inlopen via gesubsidieerde programma’s.

Ook zijn de aanvankelijk duizenden ‘verdwenen’
leerlingen weer bijna allemaal terug. Toch blijft
de vraag relevant hoe we ervoor kunnen zorgen
dat kinderen niet van de radar verdwijnen
als ze niet fysiek naar school kunnen. En een
nieuwe groep kwetsbare leerlingen dreigt door
coronagerelateerde maatschappelijke problemen
in de knel te komen.

Na de zomervakantie beginnen de meeste
leerlingen hun nieuw schooljaar in de volgende
klas of groep. Leerlingen van groep 8 gaan naar
het geadviseerde vervolgschooltype, zonder
eindtoets waarop een eventuele bijstelling is
gevolgd. Een goed moment om de discussie
over het nut van de eindtoets te voeren, vinden
sommige schoolleiders. Ook is het taboe op het
afschaffen van het centraal schriftelijk eind
examen verdwenen. Al zijn er ook nadelen: met
de resultaten van het centraal schriftelijk konden
sommige leerlingen hun punten ophalen. En:
“De gezonde spanning van een prestatie leveren in
korte tijd onder grote druk, is een ervaring die deze
jongeren nu niet hebben.”

‘we hadden er heel veel zin in om
de leerlingen weer te ontvangen.
en het was ook hard nodig,
want ze hebben veel structuur
en ritme nodig’
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o n d erw i j s  n a  d e  l o c k d ow n

Halve dagen, boze ouders Ook Madelon Boot
en haar team van daltonschool De Klipper in IJmuiden
beleefden roerige tijden, niet zozeer vanwege een medi
astorm maar meer door boze ouders die in opstand
kwamen tegen het rooster van halve dagen waarvoor de
school na de meivakantie koos. Boot legt uit hoe zij en
haar team tot die keuze kwamen: “Voordat het proto
col beschikbaar kwam met daarin het dringende advies
om leerlingen om de dag een hele dag te laten komen,
hadden wij samen met de andere scholen van Atlant
Basisonderwijs al het scenario van vier halve dagen uit
gewerkt. Dat had onze voorkeur, omdat we hiermee alle
leerlingen vrijwel elke dag zagen, zodat we goed zicht
konden houden op hun ontwikkeling, zowel sociaalemo
tioneel als cognitief. We zijn dus vooral uitgegaan van het
kind.” Dat de organisatie daarvan niet zonder slag of stoot
ging, blijkt uit het feit dat Boot tijdens de meivakantie

heel druk was. “Voor de buitenschoolse opvang, een
grote organisatie die ook leerlingen van andere scholen
in IJmuiden opvangt, was het lastig om in te plannen.
Uiteindelijk hebben we afgesproken dat zij onze jongere
leerlingen zouden opvangen en wij hier op school de
oudere.”

Enquête Sowieso vond Boot de meivakantie turbulent
vanwege de reacties van ouders die het niet eens waren
met het halve dagenrooster. “We zitten hier in een wijk
van IJmuiden waar mensen vrij direct reageren, en dat
was niet altijd even prettig om te horen. Maar we voelden
ons gesteund door de resultaten van een enquête die we
onder onze leerlingen gedaan hebben. Daaruit bleek dat
80 procent een voorkeur had voor halve dagen.” De rust
keerde terug en zowel kinderen als ouders wenden aan
het rooster. “Alhoewel we nu weer volledig open zijn,

‘Sommige leerlingen hebben
 een aai over hun bol nodig’

Een juf van daltonschool De Klipper
in IJmuiden begroet haar leerlingen

op afstand. Foto: Hans Roggen
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Op De Bodde loopt het, evenals op De Klipper en ’t
Talent, soepel. De drie schoolleiders kijken met een
goed gevoel terug op de eerste weken en daarin staan
ze niet alleen. Uit een AVSpeiling van eind mei blijkt
dat dat voor 97 procent van de schoolleiders geldt.
Leerlingenvervoer, hygiënemaatregelen, afspraken met
buitenschoolse opvang; vrijwel nergens leidde dat tot
onoverkomelijke problemen.

Voortgezet onderwijs Op het moment dat deze
Kader Primair verschijnt, is het voortgezet en voortge
zet speciaal onderwijs ook weer van start gegaan. Waar
de opstart voor basisscholen al leidde tot gepuzzel met
buitenspeeltijden, roosters en looproutes, geldt dat voor
het voortgezet onderwijs eens temeer, omdat leerlingen
ook tot elkaar anderhalve meter afstand moeten houden.
Bij ISK Schakel aan Zee, een school in Den Helder waar
anderstalige leerlingen uit landen als Eritrea, Afghanistan,
Irak en Syrië in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in twee jaar
tijd klaargestoomd worden voor het reguliere onderwijs,
is dat probleem nog net iets groter, denkt directeur Ria
Peters. “Want hoe leg je op anderhalve meter afstand
aan een leerling uit hoe een computer werkt en hoe leer

houden we toch nog een enquête onder ouders naar de
ervaringen met het halve dagenrooster. Dat willen we
graag weten voor het geval we in het najaar vanwege een
eventuele nieuwe coronapiek weer terug moeten naar
halve klassen. Want als blijkt dat het model voor ouders
niet werkbaar was, dan uiten ze hun onvrede ook naar
hun kinderen en nemen de leerlingen die onvrede mee
naar school. Dat gaat ten koste van onze samenwerking
en dat willen we natuurlijk niet.”

Anderhalve meter De Bodde in Tilburg, een
school die speciaal onderwijs biedt aan leerlingen van
4 tot 20 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijk
beperking, ging ook maandag 11 mei weer open. Voor
leerlingen tot en met 12 jaar wel te verstaan, maar dan
niet half zoals in het reguliere basisonderwijs, maar volle
bak. “Heerlijk,” zegt directeur Stephan Gijsman, “we had
den er als team heel veel zin in om de leerlingen weer te
ontvangen. En het was ook hard nodig, want onze leerlin
gen hebben veel structuur en ritme nodig. Daarom begrijp
ik ook heel goed waarom ervoor gekozen is leerlingen
in het speciaal onderwijs meteen fulltime naar school
te laten gaan.” Misschien ook omdat het vanwege de kleinere
klassen eenvoudiger is om – zoveel mogelijk – anderhalve meter
afstand te houden tot de leerkracht? “Ja, ook. We houden hier
trouwens niet al te krampachtig vast aan die anderhalve
meter. Sommige leerlingen van tien, elf jaar hebben een
ontwikkelingsleeftijd van twee jaar. Die moet je af en toe
troosten of een aai over hun bol geven, anders zijn ze niet
goed in staat om op school te functioneren. Een goed en
veilig pedagogisch klimaat is hierin voorwaardelijk.”

Locatieleider	Martin	van	Meurs
van	sbo	’t Talent	in	Schijndel
hanteerde	met	zijn	team	al	tijdens
de	schoolsluiting	een	systeem
waarbij	vrijwel	alle	leerlingen	om
de	dag	anderhalf	uur	les	kregen,	in
groepjes	van	drie.

Schoolleider	Madelon	Boot
van	daltonschool	De	Klipper	in
IJmuiden:	“We	vragen	ouders	naar
hun	ervaringen	met	het	halve
dagenrooster,	voor	het	geval	we
in	het	najaar	vanwege	een	nieuwe
coronapiek	weer	terug	moeten	naar
halve	klassen.”
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je een analfabeet hoe hij een pen vasthoudt?” Tegelijk
met de opening krijgt de ISKschool achttien nieuwe
leerlingen binnen die vrijwel geen woord Nederlands of
Engels spreken. Peters, lachend: “De conciërge kwam
net al binnen met de vraag of hij instructiebordjes moest
laten maken in het Arabisch en Tigrinya.” Peters prijst
zich gelukkig dat ze de beschikking heeft over vrijwel
haar gehele team. “Sommige docenten die tegen hun
pensioen aanzitten, vinden het toch wel spannend omdat
veel van onze leerlingen ook fysieke aandacht nodig heb
ben. Daarom hebben we met elkaar afgesproken dat deze
collega’s werk gaan doen waarbij ze geen fysiek contact
hoeven te hebben met leerlingen. Ze gaan bijvoorbeeld
contact houden met leerlingen via videobellen, online
lessen verzorgen en werk nakijken.”

Musical Op veel scholen zijn evenementen als
het schoolreisje, de excursie, het kamp en de musical
geschrapt. Op ’t Talent in Schijndel mogen wel alle groep
8leerlingen in een kort filmpje hun talent ‘showen’,
waarvan dan een compilatie wordt gemaakt. En bij De
Klipper in IJmuiden gaan ze die musical filmen en tijdens
een galaachtige premièreavond samen bekijken, waar
bij ouders hun kind afzetten bij de rode loper. Gijsman
van De Bodde (so/vso) wil hoe dan ook een diploma
uitreiking organiseren. “Voor vrijwel alle leerlingen van
onze school geldt dat ze na hun schoolperiode naar een
arbeidsmatige dagbesteding gaan, en dus niet naar een
vervolgopleiding. Daarom gaan we zeker iets doen met
de diplomauitreiking, alleen moeten we nog even goed
uitdokteren op welke manier dit passend georganiseerd
kan worden.”

Lerarentekort Nog enkele weken tot de zomervakan
tie. “Wij hebben nu weer een nieuw rooster en nieuwe
werkwijze, als is het eigenlijk de oude vertrouwde”, zegt
Van Meurs van ’t Talent. “Maar we hebben als team naar
elkaar uitgesproken dat we de werkwijze waarbij het ene
deel van de leerlingen zelfstandig aan het werk gaat ter
wijl een ander deel instructie krijgt, heel nuttig vinden.
Misschien gaan we hier wel in een of andere vorm mee
door. Je zou er zelfs aan kunnen denken om de instructie
door leerkrachten te laten geven en de zelfstandige ver
werking onder begeleiding van een onderwijsassistent te
doen. Daarmee zou je tegelijk het lerarentekort kunnen
bestrijden.” _

thema _ terug na ar school

Stephan	Gijsman,	directeur
(v)soschool	De	Bodde	in Tilburg:
“We	houden	hier	niet	al	te	kramp
achtig	vast	aan	die	anderhalve
meter.	Sommige	leerlingen	hebben
een	ontwikkelingsleeftijd	van	twee
jaar.	Die	moet	je	af	en	toe	troosten
of	een	aai	over	hun	bol	geven.”

Ria	Peters,	schoolleider	van	ISK
Schakel	aan	Zee	in	Den	Helder	(vo):
“Hoe	leg	je	op	anderhalve	meter
afstand	aan	een	leerling	uit	hoe
een	computer	werkt	en	hoe	leer
je	een	analfabeet	hoe	hij	een	pen
vasthoudt?”

‘sommige docenten die  tegen hun
pensioen aanzitten,  vinden het
toch wel spannend omdat veel
van onze leerlingen ook fysieke
aandacht nodig hebben’

Een	leerling	van	daltonschool	De	Klipper
in	IJmuiden	gaat	rechtstreeks	zijn	klas	in,

in	plaats	van	via	de	hoofdingang.
Foto:	Hans	Roggen
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Het effect van het langeafstandsonderwijs op

kansenongelijkheid moet nog blijken. “Wie moord

en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie

denkt dat het allemaal wel meevalt, ook.”

tekst astrid van de weijenberg

Achterstanden
door corona?
Eerst verifiëren

“Het is fijn dat papa helpt, maar mijn ouders hebben
eigen methoden voor hoe ze dingen berekenen of leren,
dat is anders dan hoe wij het op school meekrijgen.”
En: “Papa is geen leraar en weet soms niet goed hoe hij
dingen moet uitleggen. In dat geval moet ik het zelf een
beetje uitzoeken.” Twee opmerkingen van kinderen in
de Volkskrant van 11 mei over hun beleving van het
thuisonderwijs tijdens de coronatijd. Dreigt daarom voor
sommige kinderen een leerachterstand? Volgens Thijs
Bol, socioloog en onderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam, wel. Hij doet onderzoek naar het effect van
afstandsonderwijs in deze coronaperiode op kansen
ongelijkheid en stelt op basis van de eerste resultaten
vast dat het verschil in ouderhulp groot is. Daarnaast
zijn er grote verschillen tussen de onderwijsniveaus in
het voortgezet onderwijs. “Als je aan ouders vraagt of er
digitale lessen worden verzorgd voor hun kind, of er een
gestructureerd onderwijsprogramma is, of het huiswerk

thema _ terug na ar school

‘ v e r s c h i l l e n  d i e  e r  a lt i j d  g e w e e s t  z i j n ,
z i j n  n i e t  e n o r m  u i t v e r g r o o t ’

door de leraar wordt nagekeken, dan gebeurt dat echt
veel vaker op het vwo dan op het vmbo”, zegt Bol in De
Correspondent van 6 mei.

Nieuwe situatie Wie om zich heen keek, zag dat
de ene school alle lessen in digitale vorm volgens het
rooster voortzette, op de andere school was er een paar
keer per week contact. Op de ene school appten leerlin
gen de hele dag met hun leraren, op de andere school
kwam er een keer per week een mail. Ook in het primair
onderwijs bestonden er grote verschillen tussen de ene
en de andere school. Wat betekent dat voor de kinderen
nu ze weer op school komen? Daar is nog nooit onder
zoek naar gedaan, want deze situatie is nieuw, zegt
Eddie Denessen. Denessen is onder meer universitair
hoofddocent onderwijswetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en hij bezet de Sardesleerstoel
Sociaalculturele achtergronden en differentiatie in het
onderwijs aan de Universiteit van Leiden. “Wie moord
en brand schreeuwt kan gelijk hebben en wie denkt dat
het allemaal wel meevalt, ook. We moeten eerst eens
kijken waar we het over hebben als we het over ach
terstanden hebben. Zijn dat relatieve achterstanden of
achterstanden ten opzichte van elkaar? Of hebben we
het over achterstanden ten opzichte van het normale
programma? Ik denk dat alle kinderen in die weken
dat ze thuis waren een klein achterstandje opgelopen
hebben. De uitleg over een bepaald onderwerp hebben
ze bijvoorbeeld gemist, ook al is er vaak veel moeite
gedaan om het online te behandelen. Leraren zullen
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‘ v e r s c h i l l e n  d i e  e r  a lt i j d  g e w e e s t  z i j n ,
z i j n  n i e t  e n o r m  u i t v e r g r o o t ’

Onderwijswetenschapper Eddie Denessen: “Met hoge verwachtingen en
veel tijd komt het met veel leerlingen goed.”

goed moeten kijken wat leerlingen in de thuisperiode
allemaal wel en niet hebben gedaan en hoeveel ze even-
tueel achterlopen op het geplande curriculum. Het kost
tijd om dat goed in beeld te krijgen.” Door de onderwijs-
inspectie geënquêteerde schoolbesturen vrezen voor
toename van achterstanden van leerlingen die al leer-
achterstanden hadden of leerlingen met een moeilijke
thuissituatie. Om daar echt goed zicht op te krijgen, zou
je concreet onderzoek bij leerlingen zelf moeten doen,
zegt Denessen. “Dan kun je de achterstanden goed over-
zien en beleid daarop richten.”

Oog voor zwakke leerlingen Leerlingen die in
de coronaweken niet of nauwelijks bereikt zijn, komen
over het algemeen uit sociaal zwakkere milieus en/
of hebben een migratieachtergrond. Dat zijn kinderen
die ook in de zomervakantie een relatieve achterstand
oplopen. Dat effect kan nu weer ontstaan. Ouders met
meer sociaal-cultureel kapitaal helpen meer, doen leer-
zame spelletjes, lezen voor. “Maar die verschillen zijn er

altijd geweest en zijn in die weken van de schoolsluiting
niet enorm uitvergroot. Voordat je kiest voor oplossin-
gen als de verlengde schooldag of zomerschool moet je
eerst goed in beeld hebben hoe groot het probleem is”,
vindt Denessen. “We hebben het over groepen die altijd
al zorg nodig hebben. Ga open kijken en niet stigmati-
seren. Verifieer of de aannames kloppen. Ga altijd uit
van optimisme en geduld. Optimisme, omdat iedereen
wel wat heeft geleerd. En geduld, omdat je kinderen de
tijd moet geven om het gemiste in te halen. Met hoge
verwachtingen en veel tijd komt het met veel leerlin-
gen goed.” Denessen is positief over de manier waarop
leraren normaal al omgaan met zwakkere leerlingen.
“We weten uit onderzoek dat leraren echt oog hebben
voor zwakke leerlingen en veel aandacht geven door ver-
lengde instructie.”

Subsidie extra leertijd Gemeenten staan in corona-
tijd in nauw contact met scholen om ervoor te zorgen dat
niemand buiten de boot valt. Ewald van Vliet, bestuurs-
voorzitter van Lucas Onderwijs in Den Haag, schat dat
ongeveer 80 procent van de leerlingen digitaal bereikt
is. Dat er nog 20 procent overblijft, heeft niet alleen te
maken met een tekort aan laptops en het niet aan de
praat krijgen van de wifiverbinding. Was er sprake van
een onveilige thuissituatie, dan zijn de leerlingen naar

e x t r a  m i d d e l e n

Het kabinet trekt extra geld uit voor leerlingen die achter-

standen hebben opgelopen door het afstandsonderwijs.

Zo krijgen scholen in het basis-, voortgezet en middel-

baar beroepsonderwijs t 244 miljoen om leerlingen die

dat nodig hebben in de periode van de zomervakantie

2020 tot en met de zomervakantie 2021 te kunnen

ondersteunen met extra programma’s naast de reguliere

onderwijstijd. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit uit

te besteden, zoals ook vaak gebeurt bij zomerscholen.

Om door afstandsonderwijs opgelopen achterstanden bij

nieuwkomers aan te pakken, stelt het kabinet t 21 miljoen

beschikbaar.

Meer informatie: zie Actueel en www.dus-i.nl

‘we hebben het over groepen
die alti jd al  zorg nodig hebben.
ga open ki jken en niet stigma
tiseren.  verifieer of de aannames
kloppen’
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school gekomen
en hebben daar
instructie en bege
leiding gekregen.
De gemeente Den
Haag heeft altijd al
goed contact met
het onderwijs om
leerlingen met ach
terstanden extra
ondersteuning te
geven. Extra coro
namaatregelen zijn
thuisschoolmaatjes
voor leerlingen die
achterop zijn geraakt
en in samenwerking
met de pabo en
Universiteit Leiden
worden studenten
ingezet die leerlingen
in het basisonderwijs
kunnen ondersteu

nen. Zomer en vakantiescholen worden uitgebreid.
“De gemeente Den Haag subsidieert extra leertijd al vele
jaren en we hadden daarmee altijd al een behoorlijk
bereik”, zegt Van Vliet. Hij maakt zich wel zorgen, want
dat gaat veranderen. De gemeente gaat de komende jaren
in totaal zes miljoen euro die voor onderwijsachterstan
den bestemd was, inzetten om de verplichte zestien uur
in de voorschool te financieren. “Dat slaat een groot gat in
de bekostiging van extra leertijd voor kinderen met ach
terstand. Dat kunnen wij niet zomaar dichten.” Van Vliet
is het met Denessen eens dat je voorzichtig moet zijn met
bij voorbaat reparatie van achterstanden grootschalig aan
te pakken. “Ga eerst eens toetsen welk effect de quaran
taineweken hebben gehad op de leerlingen. Het is ook
enorm leerzaam, als kinderen worden losgerukt uit hun
dagelijkse routine.”

Anderstalige leerlingen In Groningen werkt de
Internationale Schakelklas (ISK) voor anderstalige leer
lingen normaal gesproken al met een maatjesproject.
Voor veertig ISKleerlingen zijn vrijwilligers – studenten
van mbo tot universitaire opleidingen – beschikbaar
om hen te begeleiden bij buitenschoolse activiteiten,
in coronatijd online. Deze leerlingen hebben tenmin
ste nog een steuntje in de rug bij het oefenen van hun
Nederlands. De meerderheid van de 188 ISKleerlingen,
van twaalf tot achttien jaar, moet het echter alleen doen.

ISKschoolleider Dik Smeenk heeft nog geïnformeerd of
zijn leerlingen niet onder de groep kwetsbare kinderen
konden vallen, maar verruiming in algemene zin werd
niet toegestaan. Daarom kwamen alleen de echte zorg
kinderen op school. “De eerste tijd zijn we bezig geweest
om de devices te installeren of lespakketten te maken voor
de leerlingen die niet in aanmerking kwamen om naar
school te komen. De mentor had vaak contact met ze,
maar het was voor veel kinderen heel ingewikkeld. Zeker
als ze uit een groot gezin komen en op een kleine flat
wonen. Dat is geen gunstige plek om het hoofd bij huis
werk te houden.”
De ISK heeft leerlingen van praktijkonderwijs tot vwo.
De slimste leerlingen redden het wel na een poos geen
Nederlands spreken en geen onderwijs op maat krijgen,

d o o r w e r k e n  i n  z o m e r v a k a n t i e ?

“Overweeg	anders	om	te	gaan	met	de

zomervakantie	als	scholen	ook	na	de

meivakantie	dicht	blijven.”	Dat	was	een

van	de	adviezen	die	de	Onderwijsraad

half	april	uitbracht.	Bij	de	helpdesk	van

de	AVS	sneuvelde	een	record	en	ook	bij

de	AOb	kwamen	veel	vragen	binnen	over

arbeidsvoorwaarden van onderwijsper

soneel.	Wat	kan	een	werkgever	vragen	en

wat	niet?	De	zomervakantie	is	verplicht

vastgesteld	door	de	rijksoverheid,	legt

AVSadviseur	Harry	van	Soest	uit.	Alleen

in onderling overleg, met personeel,

MR	en	ouders,	kan	daarvan	afgeweken

worden.	Of	de	zomervakantie	moet

van regeringswege aangepast worden.

Van	Soest:	“Het	is	voor	leraren	nu	al

een	gekkenhuis.	Je	kunt	niet	vragen

om	ook	nog	eens	door	te	werken	in	de

zomervakantie	of	even	een	zomerschool

erbij	te	doen.”	Daar	komt	nog	bij	dat

het	ziekteverzuim	behoorlijk	hoog	is,	al

dan	niet	door	coronabesmettingen,	en

schoolleiders	zich	zorgen	maken	over	het

welzijn	van	hun	leraren.	Schoolleider	Dik

Smeenk	van	Internationale	Schakelklas	in

Groningen:	“Privé	en	werk	lopen	voortdu

rend	door	elkaar	heen.	Zeker	als	je	zelf

thuis	ook	nog	een	klein	kind	of	puber	hebt

rondlopen.	Ik	maak	me	er	echt	zorgen

over	dat	leraren	niet	overspannen	worden.

Daarom	adviseer	ik	de	telefoon	en	laptop

’s	avonds	uit	te	zetten.”

‘ vo o r d at  j e  k i e s t  vo o r
o p lo s s i n g e n  a l s  d e  v e r l e n g d e
s c h o o l d a g  o f  z o m e r s c h o o l
m o e t  j e  e e r s t  g o e d  i n  b e e l d
h e b b e n  h o e  g r o ot  h e t
p r o b l e e m  i s ’

Ewald	van Vliet,	bestuursvoorzitter	van
Lucas	Onderwijs	in	Den	Haag:	“De	gemeente
subsidieert	extra	leertijd	al	vele	jaren	en	we
hadden daarmee altijd al een behoorlijk bereik.”
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av s - p e i l i n g :
vo o r t g a n g  v r i j  c o n s ta n t

De meerderheid van de basisscholen heeft inmiddels

zicht op de voortgang van de leerlingen, blijkt uit een

peiling die de AVS eind mei hield onder schoolleiders.

De meeste scholen zien geen grote problemen wat betreft

de voortgang van hun leerlingen. Op 89 procent van de

scholen is de voortgang van de meeste leerlingen vrij

constant. Sommige leerlingen hebben een kleine achter-

stand, anderen zijn juist sneller gegaan. 10 procent van

de schoolleiders noemt de leerachterstanden op hun

school behoorlijk en 1 procent ernstig. Er worden plannen

gemaakt voor leerlingen waarbij een achterstand is

geconstateerd.

1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9 Kleur:

horlings-onderwijsaccountants.nl
AMSTERDAM T: +31 (0)20 570 02 00
www.schoolfinancien.nl

Onderwijsaccountants

Bijzonder door gewoon te zijn
Verstand van zaken, afspraken nakomen, pragmatische oplossingen en focus op
waar het echt om gaat. Wij vinden dit heel normaal.
Respectvol naar elkaar, integer en objectief met oog voor detail, gezond
relativeringsvermogen met een vleugje humor. Dat is hoe wij zijn.
Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020-570 02 00 of crabe@horlings.nl

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.

1_2LiAVS_B.indd   1 07-06-17   09:18
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Dik Smeenk, schoolleider Internationale Schakelklas in Groningen:
“Onze docenten richten zich nu vooral op Nederlands, rekenen, wiskunde
en Engels. Daarvoor worden alle docenten van alle vakken ingezet.”

verwacht Smeenk. Veel leerlingen moeten na de zomer-
vakantie doorstromen naar het regulier vervolgonderwijs
en de schoolleider hoopt dat het vervolgonderwijs reke-
ning houdt met de opgelopen achterstand. “Vanaf 2 juni
richten de docenten van de ISK zich vooral op Nederlands,
rekenen, wiskunde en Engels. Daarvoor worden alle
docenten van alle vakken ingezet.” �
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Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets gedaan en leerlingen in het voortgezet

onderwijs geen centraal schriftelijk eindexamen. Gun leerlingen het voordeel van de twijfel en

wees ruimhartig, luidde de oproep van onderwijsminister Slob. Basisscholen konden hierdoor

hun initiële schooladvies bijstellen. “Dat is wel wat vreemd als je ervan uitgaat dat dat advies

weloverwogen tot stand is gekomen.”

tekst irene hemels

Zonder eindtoets naar de middelbare school

thema _ terug na ar school

wegvallen eindtoets en centr a al eindex amen goed moment om wa arde ervan ter discussie te stellen

Brugklascoördinator Bart van Rhijn van
RSG Enkhuizen: “Binnenkomen met een
heradvies maakt ons niets uit. Dan lag
dat waarschijnlijk al in de lijn der
verwachting.”
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Zonder eindtoets naar de middelbare school

Iedereen kan door naar het volgende schooljaar als het
aan Jacob Uijl ligt, directeur van basisschool De Rank
in SprangCapelle. Hij gelooft niet in grote leerachter
standen na twee maanden ‘coronaonderwijs’. “Na een
zomervakantie is ook kennis weggezakt, nu hebben
de meeste kinderen nog elke dag schoolwerk gedaan.
In enkele gevallen zijn we extra alert, omdat we gezien
hebben dat deze kinderen minder hard werken. De tus
sentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem in juni
geven een goed beeld van het niveau van de leerlingen.
Als er sprake is van veel achterstand, passen we maat
werk toe. Een achterstand is geen reden om leerlingen
niet over te laten gaan, eventueel passen we bevorde
ringsnormen aan. Neem bijvoorbeeld een leerling in

Voordeel van de twijfel De overstap van basis
schoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs verloopt
dit jaar zonder eindtoets. Wat Uijl betreft een goed
moment om de discussie over het nut van de eindtoets
weer te voeren. “Een basisschool kan zelf het beste een
schooladvies formuleren op basis van acht jaar ervaring.
De eindtoets is meer een check dan een instrument om
het schooladvies aan te passen.”
Op zijn eigen school heeft het ontbreken van de eind
toets dit jaar als objectief tweede gegeven niet geleid
tot bijstelling van het schooladvies. Ook heeft geen
ouder gevraagd om aanpassing ervan. In het POVO
samenwerkingsverband, waarvan hij voorzitter is, is
het onderwerp wel voorbij gekomen. “Verschillende
ouders in onze regio vroegen naar een vervangende
toets. Zij hebben hogere verwachtingen van hun kind
en willen een bijstelling. Dat hebben we aan de scho
len zelf overgelaten. Eerst was onze richtlijn om het

wegvallen eindtoets en centr a al eindex amen goed moment om wa arde ervan ter discussie te stellen

groep 3 bij wie het leesproces traag verloopt en die thuis
niet heeft geoefend. Dan kun je overwegen om zo’n
leerling bewust naar de combinatiegroep 3/4 te laten
gaan, zodat het ook nog het nodige kan oppikken van
de lesstof van groep 3.” Ook middelbare scholen stellen

zich coulant op voor leerlin
gen van wie de leerprestaties
zijn achtergebleven, blijkt uit
een enquête van de Volkskrant
(eind mei). Een meerderheid (53
procent) zegt dat de normale
‘overgangsnormen’ niet gelden.
Ruim een derde (38 procent)
heeft zittenblijven dit jaar hele
maal afgeschaft en 15 procent
laat ouders en leerlingen samen
bepalen of ze dit jaar overgaan.
Het ministerie van OCW is
bang dat dit laatste leidt tot
kansenongelijkheid.
De eerste weken weer op school
in het basisonderwijs stond
echter het welbevinden van de
kinderen voorop. Directeur Uijl:

“Onze primaire zorg was hun sociaalemotionele ontwik
keling. We wilden zien hoe zij twee maanden niet naar
school gaan hebben ervaren. Voor sommige kinderen
is het best spannend geweest. Soms was het thuis niet
altijd veilig.”

voorliggende schooladvies tot het definitieve advies te
maken. Dat is het meest logisch bij het ontbreken van
een eindtoets die boven verwachting is gemaakt. Later
kwam de minister met de versoepeling om leerlingen
het voordeel van de twijfel te gunnen. Scholen konden
hun initiële advies dus wijzigen. Ik vind dat zelf wel wat
vreemd, omdat we ervan uitgaan dat dat schooladvies
weloverwogen tot stand is gekomen.”

Heradvies Uijl weet van één aangepast advies
waarbij een vmbo kader is gewijzigd in vmbo g/t.
Bij brugklascoördinator Bart van Rhijn van RSG
Enkhuizen, een scholengemeenschap met een brede
brugklas, zijn twee leerlingen met een heradvies vmbo
k/t binnengekomen. “Dan kun je aannemen dat deze
leerlingen eerst een ander advies hadden, waarschijn
lijk de kaderberoepsgerichte leerweg, een niveau dat
wij niet aanbieden op onze school. Binnenkomen met
een heradvies maakt ons niets uit. Als een advies na
het schooladvies nog wijzigt, dan lag dat waarschijn
lijk al in de lijn der verwachting. De leerlingen zijn op

Jacob	Uijl,	directeur	basisschool
De	Rank	in	SprangCapelle:
“De	eindtoets	is	meer	een	check
dan	een	instrument	om	het
schooladvies	aan	te	passen.”

‘e e n  a c h t e r s ta n d  i s  g e e n  r e d e n
o m  l e e r l i n g e n  n i e t  o v e r  t e
l at e n  g a a n ,  e v e n t u e e l  pa s s e n
w e  b e vo r d e r i n g s n o r m e n  a a n ’
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een leeftijd waarop ze zich enorm ontwikkelen. Het kan
nog alle kanten op. Voor ons zijn motivatie en drive erg
belangrijk. Het belang van een brede brugklas waarbij
kinderen pas later een schoolniveau kiezen is nu mis
schien wel groter dan ooit, omdat het leerlingen de kans
geeft te laten zien wat zij in huis hebben.”

Expliciet evaluatiemoment Vanwege het wegvallen
van de eindtoets stelt minister Slob een extra, expliciet
evaluatiemoment in de brugklas voor, ‘om te bezien
of leerlingen daadwerkelijk op het voor hen passende
niveau zitten’. Onnodig, zeggen brugklascoördinator Van
Rhijn en Carla Faassen, rector gymnasium Beekvliet in
SintMichielsgestel. Faassen: “We evalueren doorlopend
hoe de relatie schooladvies, eindtoets en vordering van
de leerling is. Ik verwacht niet dat de uitkomst nu anders
is. Wij zijn een categorale school met toch een redelijk
brede brugklas. Vijftien procent van onze instroom heeft
een havo/vwo advies, een enkele keer zelfs vmbot. Deze
leerlingen bespreken we altijd voor we hen toelaten.
Soms halen deze leerlingen het niet, maar bij een zuiver
vwoadvies gebeurt dat net zo goed.”

Een eindtoets is ook wat haar betreft niet strikt nood
zakelijk. Omdat de school openstaat voor kinderen
met een niet specifiek gymnasiumadvies, zijn er grote
niveauverschillen. “Bij ons zijn het advies van de
basisschoolleerkracht en de gegevens uit het leerling
volgsysteem leidend. Zo geef je ook goed presterende
leerlingen met een lager advies en ouders die minder
mondig kunnen formuleren waarom ze hun kind naar een
vwoschool willen een kans”, zegt Faasen. “Kinderen die
dat nodig hebben krijgen extra begeleiding en diegenen
die het aankunnen worden extra uitgedaagd. Om die reden
zijn we onder andere een excellente school. Het voordeel
van een redelijk brede brugklas is ook dat met name jon
gens niet te snel afstromen naar een lager niveau.”

Carla Faassen, rector gymnasium Beekvliet in SintMichielsgestel, een categorale school met toch een redelijk brede brugklas: “Bij ons zijn het advies
van de basisschoolleerkracht en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem leidend.”

‘het  bel ang van een brede
brugkl a s  is  nu misschien wel
groter dan ooit ,  omdat  het
leerlingen de  k ans geeft  te  l aten
zien wat  z i j  in  huis  hebben’
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Sjoelbak Paul Rosenmöller, voorzitter van de VOraad,
ziet het belang van een brede brugklas eveneens beves
tigd. “Maar om te zeggen dat het nu het momentum is
om brede brugklassen breed in te voeren, gaat wat ver.
Daarvoor hebben wij geen coronacrisis nodig. Het voort
gezet onderwijs is al enorm in ontwikkeling. Waar we
vandaan komen is dat het vo als het ware een sjoelbak is
waarbij de leerling het schijfje is dat in een hokje terecht
komt waaruit het niet meer weg kan. We willen naar een
flexibel systeem met een later selectiemoment en betere
differentiatie. Wat er nu gebeurt, geeft zonder meer sti
mulans aan deze discussie.”

Taboe eraf Het pleidooi van de minister om groep
8leerlingen het voordeel van de twijfel te gunnen en
ruimhartig toe te laten, steunt Rosenmöller. “Denken in
leerlingen kansen willen bieden, hoort bij het voortgezet
onderwijs.” Dat geldt ook voor de examens die vanwege
de coronacrisis zonder centraal schriftelijk eindexamen
plaatsvinden. “Ook bij het vervolgonderwijs zie ik geen
reserves bij het aannemen van voleerlingen. Er is al
langer ongemak over de onevenredige nadruk op het
centraal examen. De wens leeft om er op een andere
manier naar te kijken en misschien de schoolexamens
iets zwaarder te laten meetellen. Nu we een jaar geen
centraal eindexamen hebben zal het taboe eraf gaan en
kunnen we misschien iets genuanceerder over het onder
werp praten.”

Gezonde spanning Nadelen zijn er wel, signa
leert zowel Rosenmöller als Faassen. Rosenmöller: “De
gezonde spanning van een prestatie leveren in korte tijd
onder grote druk, te vergelijken met topsport, is een
ervaring die deze jongeren nu niet hebben.” Faassen:
“Onze leerlingen halen voor wiskunde vaak hun eind
cijfer omhoog, omdat zij bij het centrale eindexamen
gemiddeld een punt hoger scoren. Daarvan hebben ze nu
geen profijt. En jongens zijn meer gericht op het maken
van een laatste sprint, zo eigen aan de centrale examens.
Voor sommigen was het dus heel spannend. Maar ik denk

thema _ terug na ar school

1 0  – 1 4  o n d e r w i j s  d o e t  n i e t  a a n  e i n d to e t s

Camyre de Adelhart Toorop	is	directeur	van	Spring	High,	een	school	voor	leerlingen	vanaf	10	jaar	met

een	geïntegreerd	po	en	vo.	“Toetsen	doen	we	al	nauwelijks.	Wij	gebruiken	de	zogenoemde	eindtoets

als	een	tussentoets	om	te	laten	zien	waar	je	op	dat	moment	staat.	We	noemen	het	ook	geen	eindtoets,

maar	een	meting.	Taal	maakt	werkelijkheid.”	Ze	vervolgt:	“We	werken	met	een	leerplan	en	doorlopende

leerlijn	op	basis	waarvan	leerlingen	zich	ontwikkelen.	Wij	hebben	een	brede	onderbouw,	leerlingen

gaan niet over en blijven niet zitten, en dat geeft veel rust bij kinderen en team. Het werkt demotiverend

om	kinderen	op	12jarige	leeftijd	al	in	te	delen.

niet dat er veel leerlingen zijn die niet aan het gemid
delde komen. Bovendien kunnen leerlingen meer vakken
herkansen dan normaal.” Ook voor de moderne vreemde
talen lijkt het wegvallen van het centraal schriftelijk
eindexamen gunstiger uit te pakken voor sommige leer
lingen dan voor anderen. Faassen: “Het centrale examen
is vooral gericht op leesvaardigheid. Degenen die hier
heel goed in zijn, halen hun cijfer hiermee omhoog,
maar anderen halen opgelucht adem. Die eerste groep
leerlingen heeft dit jaar geen kans om hun cijfer ermee
te verbeteren. Stel dat er in de toekomst geen centraal
eindexamen meer is, dan moeten scholen standaard
leesvaardigheid in hun schoolexamens voor moderne
vreemde talen opnemen. Dan is de verhouding tussen de
verschillende vaardigheden beter in balans.” _

Paul	Rosenmöller,	voorzitter VOraad:	“We	willen	naar
een	flexibel	systeem	met	een	later	selectiemoment	en
betere	differentiatie. Wat	er	nu	gebeurt,	geeft	zonder
meer	stimulans	aan	deze	discussie.”
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Een	bijzonder	aanpak	die	op	de	ene	school	werkt,	is	misschien	ook	nuttig

voor	de	andere.	Deze	maand	in	Zo	kan	het	ook!:	Naast	de	meldcode	huiselijk

geweld	en	kindermishandeling	zetten	de	27	scholen	van	Stichting	SAAM	ook

twee	‘familiecontactpersonen’	in,	die	kwetsbare	leerlingen	en	hun	ouders

ondersteunen,	adviseren	en	doorverwijzen. tekst larissa pans

“Met	name	de	scholen	in	de	voormalige

‘prachtwijken’	hebben	te	maken	met

leerlingen	uit	kwetsbare	gezinnen,	en

ouders	die	bij	de	school	aankloppen	voor

hulp.	Sommige	van	deze	ouders	hebben

weinig	vertrouwen	in	instanties,	maar	het

vertrouwen	in	de	school,	de	directeur	en	het

team	is	groot”,	vertelt	Martijn	van Tilburg,

directeur	Personeel,	Onderwijs	en	Kwaliteit

bij	Stichting	SAAM.	Deze	stichting	heeft

scholen	in	Oss,	Uden	en Veghel. “Onze	lera

ren,	intern	begeleiders	en	schoolleiders

waren	zoveel	tijd	kwijt	aan	het	doorver

wijzen	naar	instanties	en	het	oplossen

van	problemen,	dat	ze	daardoor	minder

toe	kwamen	aan	het	geven	van	onder

wijs.”	De	problematiek	is	divers:	armoede,

huiselijk	geweld,	verslaving,	ernstige

opvoedproblemen	en	laaggeletterdheid,

waardoor	ouders	gemeentelijke	brieven	niet

kunnen	ontcijferen.	“De	betrokken	direc

teuren	en	het	bestuur	bedachten	samen

om	een	schakelpersoon	te	creëren,	die

vanuit	scholen	vertrouwenspersoon	is	en

die	de	hulpverleningswereld	goed	kent.”

Vertrouwen Na	constructief	overleg

met	de	gemeenten	en	met	subsidie	van	de

gemeente Oss startte ruim twee jaar geleden

de	pilot:	er	werd	één	familiecontactpersoon

aangesteld	voor	de	SAAMscholen.

Sabine	van	Gessel	en	haar	inmiddels

ook	aangestelde	collega,	een	tweede

familiecontactpersoon,	zijn	ieder	vier	dagen

per	week	inzetbaar	in	de	verschillende

scholen	en	wijken.	Stichting	SAAM	betaalt

hun	salaris	uit	de	personele	baten,	de

gemeente	betaalt	mee	vanuit	de	pilot. Van

Gessel,	afkomstig	uit	het	jeugdzorgwerk,

vertelt	dat	ze	een	jaar	lang	bij	de	ingang	van

de	school	stond	om	ouders	en	leerlingen

te	verwelkomen	en	om	te	horen	wat	er

speelt.	“Langzaam	won	ik	hun	vertrouwen.

Ik	ontdekte	welke	ouders	zorgmijdend	zijn

en	wie	al	‘te’	lang	op	een	wachtlijst	staan

bij	een	zorgaanbieder.	Hen	sta	ik	bij	om	ze

sneller	naar	de	zorg	te	leiden	die	ze	nodig

hebben. Ik	geef	Rots	& Watertrainingen

aan	leerlingen	om	hun	sociale	vaardigheden

te	verbeteren	en	het	pesten	aan	te	pakken.

Verder	kunnen	de	kinderen	bij	ons	terecht

voor	een	kiestraject	als	hun	ouders	in	een

moeilijke	scheiding	zitten.	Mijn	werk	is	ook

heel	preventief.”

‘Coronawandeling’ Directeur Van Tilburg:

“Instanties	hebben	niet	altijd	de	capaciteit

om	snel	te	schakelen,	terwijl	een	hulpvraag

vaak	wel	acuut	is.	De	familiecontactpersoon

weet	precies	hoe	die	organisaties	werken

en	wie	je	moet	aanspreken	om	te	zorgen

dat	het	sneller	gaat.”	Maar,	zegt	hij	erbij:

“Familiecontactpersonen	kunnen	adviseren

en	stimuleren,	echter	formeel	kunnen	ze	op

zorggebied	niet	zoveel.	Je	blijft	afhankelijk	van

instanties	en	een	goede	samenwerking	om	iets

gedaan	te	krijgen.”

In	deze	coronatijd	zijn	de	familiecontact

personen	ook	goud	waard. “De werkloosheid

heeft	hard	toegeslagen	in	de	armere

wijken,	we	hebben	al	heel	wat	gezinnen	aan

voedselpakketten geholpen”,	zegt	Sabine	van

Gessel.	“Ook	kunnen	ouders	op	het	schoolplein

met	ons	afspreken,	‘coronawandelingen’

noemen	we	dat,	een	ommetje	voor	de

gezelligheid	of	om	problemen	te	bespreken.”

Onderwijsopdracht “Leraren,	intern

begeleiders	en	directeuren	voelen	zich

ontlast”,	zegt Van Tilburg.	“Hebben	we	als

onderwijs	deze	taak?	Ja,	ik	vind	van	wel. Onze

pedagogische	relatie	is	het	uitgangspunt	en

we	hebben	ook	een	zorgplicht	voor	leerlingen

en	ouders.	Dan	zoeken	we	maar	de	randen

op	van	onze	onderwijsopdracht. We	hebben	al

andere	gemeentes	op	bezoek	gehad,	dan	vertel

ik	met	trots	hoe	we	het	hier	aanpakken.” _

Ook	een	creatieve	aanpak	op	je	school?

Mail	naar communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Zo	kan	het	ook!’

familiecontactpersonen
staan ouders met
hulpvraag bij

Martijn	van Tilburg,	directeur
Personeel,	Onderwijs	en	Kwaliteit
bij	Stichting	SAAM:	“Leraren,	intern
begeleiders	en	directeuren	voelen
zich	ontlast.”
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‘Kwetsbare
kinderen waren
hun escape kwijt’

l eer l in g en  in  d e  k n el  o f  va n  d e  r a da r

thema _ terug na ar school

Foto: Trinet	UzunMonkel/Nationale	Beeldbank

Tijdens	de	sluiting	van	de	scholen	klonken	veel

zorgen	over	kwetsbare	kinderen	in	onveilige

thuissituaties	en	leerlingen	die	niet	bereikt

konden	worden.	Die	zorgen	zijn	terecht.

Een	belangrijke	les:	houd	de	telefoonnummers

van	gezinnen	en	jongeren	up	to	date.

tekst lisette blankestijn
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‘Kwetsbare
kinderen waren
hun escape kwijt’

“Al vrij snel na het begin van de sluiting kregen we sig
nalen van gezinnen waarin het niet goed ging. Wij zijn
zoveel mogelijk met de ouders of verzorgers in gesprek
gegaan, soms ook op school. Deze gezinnen zaten vaak al
in een hulpverleningstraject”, zegt JanWillem Stegeman,
directeurbestuurder van sbo De Welle in Almelo. “Toen
we de deur op een kier mochten zetten, vingen we vijftien
van onze 225 leerlingen op. We hebben veel geschakeld
met de hulpverlening; in één geval leidden problemen
tot een uithuisplaatsing. De laatste weken van de school

sluiting werd de druk in veel
gezinnen flink hoger, dus ik
was blij dat het speciaal basis
onderwijs na de meivakantie
helemaal open kon.” Ook Judith
Kuijpers, directeur van Veilig
Thuis ZuidoostBrabant, maakt
zich zorgen over kinderen die
tijdens de coronacrisis in de knel
zitten. “De coronacrisis kan veel
stress opleveren: ouders verliezen
mogelijk hun baan, kunnen niet
altijd sporten, drankproblemen
worden misschien groter, enzo
voorts. Onze grootste zorg is
misschien wel dat we verwachten
dat de problemen in veel gezin
nen toenemen, terwijl het aantal
meldingen en adviesvragen dat
we bij Veilig Thuis ontvangen niet
toeneemt – soms zelfs afneemt.”

Escape kwijt Toen de scholen hun deuren weer
openden was dat voor de meeste leerlingen en leraren
fijn. Maar van het effect van de sluiting op de kwetsbare
kinderen weten we nog niet veel. Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer zegt: “We hebben kaders, theorieën
en bagage, maar nu zien we dat we niet alles weten of
kunnen voorspellen. Ik wil weten wat de kinderen zelf
zeggen over deze periode. Daarom hebben we een grote
vragenlijst uitgezet.” Wel bekend is dat er altíjd onvei
ligheid thuis bestaat: zo’n honderdduizend kinderen
in Nederland hebben te maken met mishandeling en
misbruik. “Daarnaast hebben we nog veel meer kinde
ren die te maken hebben met geweld of verwaarlozing,
niet eens in beeld. Deze kinderen hebben extra schade
opgelopen, want zij waren hun escape deels kwijt. Door
coronagerelateerde problemen raakt nu een nieuwe
groep kinderen in de knel. Voor kinderen die het thuis
zwaar hebben, is persoonlijk contact met de leraar extra
belangrijk. Kinderen proberen meestal hun ouders de
hand boven het hoofd te houden. Ze willen dat hun
leven op school normaal is; het moet geen besmette
plek worden.”

l eer l in g en  in  d e  k n el  o f  va n  d e  r a da r Alert blijven Een vast ritme hebben en met vriendjes
kunnen omgaan is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Kuijpers van Veilig Thuis: “Door de school
sluiting kwam dat in het gedrang. Kinderen die thuis
in een onprettige situatie zitten, hebben daar extra last
van.” Hoe eerder het onderwijs signalen oppikt dat er
iets niet goed is gegaan, hoe eerder er hulp gezocht kan
worden, benadrukt Kuipers. “Het is ontzettend belangrijk
dat onderwijsprofessionals alert blijven en een Veilig
Thuismelding doen als er zorgen zijn. Er is veel aandacht
geweest voor de sinds 2019 aangescherpte meldcode hui
selijk geweld en kindermishandeling, er is sinds kort ook
een app beschikbaar, maar toch volgen veel leraren de
stappen niet. Ze vrezen dat de vertrouwensband met het
gezin in gevaar komt of denken dat het lang duurt voor
dat wij iets doen met een melding. Het onderwijs heeft
echter een belangrijke signaleringsfunctie. Wanneer je
als leraar twijfels hebt: leg het voor aan een collega of
bespreek het met Veilig Thuis.”

Verdwenen kinderen Naast de kwetsbare waren
er ook de ‘verdwenen’ kinderen. Halverwege de school
sluitingsperiode werden circa vijfduizend leerlingen
(po en vo) niet bereikt. De peiling die de AVS eind mei
uitvoerde, laat zien dat dat aantal is teruggelopen tot
vijfhonderd.
Ieder kind waar school geen contact mee krijgt, is er een
te veel, vindt Carry Roozemond, directeurbestuurder
van Ingrado, de branchevereniging voor leerplicht en
voortijdig schoolverlaten. “Als wij vanuit een school of
gemeente een signaal krijgen, dan kan de leerplichtamb
tenaar helpen kijken welke hulp nodig is en eventueel
jeugdhulpverlening, de GGD of een jeugdarts bij het

JanWillem	Stegeman,	directeur
bestuurder	van	sbo	De Welle
in	Almelo:	“We	hebben	veel
geschakeld	met	de	hulpverlening;
in	één	geval	leidden	problemen
tot	een	uithuisplaatsing.”

Kinderombudsvrouw	Margrite	Kalverboer:
“Door	coronagerelateerde	problemen	raakt	nu	een
nieuwe	groep	kinderen	in	de	knel.”
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w at  m a a k t  k i n d e r e n
‘o n v i n d b a a r ’ ?

• Gezinnen verschuilen zich omdat ze zich schamen.

Bijvoorbeeld voor armoede, chaos, persoonlijke problemen

of vanwege het feit dat ze hun kind niet kunnen helpen met

het schoolwerk. Ook kunnen ze van de radar verdwijnen

vanwege schulden of familievetes.

• Ouders zijn de Nederlandse taal niet machtig en nemen

daarom de telefoon niet op.

• Kinderen die het thuis niet prettig vinden, zijn soms veel

op straat en dus fysiek niet thuis.

• Kinderen hebben geen telefoon of laptop en kunnen

daardoor niet communiceren.

• Kinderen hebben geen plek in huis om huiswerk te maken,

dus doen online niet mee.

• Scholen hebben geen actuele, werkende telefoonnummers

van ouders en jongeren.

• Kinderen van arbeidsmigranten zijn terug naar het land

van herkomst van hun ouders.

• Het lukt gezinnen niet om een dagnachtritme vast

te houden.

• Kinderen zijn elders ondergebracht zonder de school

te informeren.

De website www.weeraanwezigopschool.nl bevat informatie,

tips en adviezen om leerlingen die niet uit zichzelf komen,

weer terug op school te krijgen in de periode na de heropening

van de scholen tijdens de coronacrisis. De site is specifiek

bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en

zorgcoördinatoren.

gezin betrekken. Dat lukte tijdens de schoolsluiting
beter dan we gedacht hadden.” Soms was er bijvangst.
Roozemond: “Dan zag een leerplichtambtenaar dat er
jongere kinderen of broers en zussen in huis waren,
waarover geen melding was ontvangen. Dan kan ook
voor die kinderen hulp gezocht worden.” Ze beschouwt
de achterliggende weken niet als verloren. “Het was een
wake-upcall. Ten eerste realiseerden we ons dat scholen
veel beter de telefoonnummers van gezinnen en jongeren
moeten bijhouden. En ten tweede bleken er veel meer
kinderen op te groeien in een achterstandssituatie dan we
dachten.” Naast kinderen uit kwetsbare gezinnen waren
relatief veel kinderen van arbeidsmigranten uit beeld,
vertelt Roozemond. “Zij reisden massaal af naar het thuis
land van hun ouders. Gelukkig dook het merendeel van
hen weer op en volgde op afstand de lessen.” Ook op sbo
De Welle waren er tijdens de schoolsluiting drie kinde
ren onder de radar. Stegeman: “Twee van hen zijn er nu
weer, maar één leerling is niet teruggekomen. We hebben
gebeld, gemaild, zijn langsgegaan… het huis bleek leeg.
Heel naar, ik voel me verantwoordelijk.”

22-0000-0546 -01 AVS KP

• Beperkt ongewenste temperatuurschom-
melingen en vergroot het concentratie-
vermogen.

• Geen schitteringen meer op het digibord.
• Draagt bij aan het verbeteren van leer- en
    doceerprestaties door lichtregulering.
• Verhoogt visueel comfort door vrij zicht
    naar buiten.

• Energie- en kostenbesparend.

SunFolie_Techniek_Advertentie_80,5x120mm_2020.indd   1 18-05-20   13:12
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

• Preventief	en	curatief
Opleiding voor individuele leerkrachten en teams
(ook B.S.O. en T.S.O.)

• Gratis	volgsysteem
Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van 
het Onderwijs

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school
die goede leerresultaten weet te behalen en staat voor
het welbevinden van alle kinderen op school.

Kanjer
training

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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Thuiszitters Ook veel
kinderen uit de grote
groep thuiszitters vaarden
wel bij de coronacrisis.
Kalverboer: “Veel van hen
vonden het fijn dat ze nu
niet als enige uit de klas
thuis zaten.” Ze ziet het
als een opdracht om het
onderwijs zo in te rich-
ten dat kinderen tot hun
recht komen en we min-
der afhankelijk zijn van
de fysieke aanwezigheid
van kinderen op school.
Minister Slob heeft de
Tweede Kamer toegezegd
dat hij de mogelijkheden
van afstandsonderwijs

voor thuiszitters gaat onderzoeken. Tegelijkertijd waar-
schuwt de onderwijsinspectie voor de beperkingen van
afstandsonderwijs. Vooral bij jonge kinderen, leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften en bij leerlingen uit
het beroepsonderwijs zijn het verlies aan leertijd en de
veiligheidsrisico’s hoog. Op sbo De Welle zijn de afgelopen
tijd de bezwaren tegen digitaal onderwijs in ieder geval
“als sneeuw voor de zon verdwenen”, vertelt directeur
Stegeman. “Dat is voor onze doelgroep extra mooi, omdat
sommige kinderen medisch kwetsbaar zijn. Wij weten nu
dat we hen, als ze bijvoorbeeld geopereerd zijn, digitaal
thuisonderwijs kunnen geven.”

Regeltjes van tafel Stegeman heeft door de
schoolsluiting zelf ook een positieve ervaring opgedaan.
“Ik heb gezien dat onze leraren heel snel kunnen scha-
kelen. Het samenwerkingsverband, de gemeente Almelo
en ander professionals hebben ons enorm geholpen.
De regeltjes gingen van tafel. We konden zonder formu-
lieren, stempels en handtekeningen aan de slag. Dat gaf
ons veel energie.” �

De app ‘meldcode kindermishandeling’ is laagdrempelig en

anoniem en gericht op gebruik in de dagelijkse praktijk van

scholen. Downloaden kan in de App Store of Play Store.

Zie ook www.avs.nl/artikelen/factsheet-wees-alert-op-

de-thuissituatie

Juist minder stress Toch heeft de periode van
schoolsluiting niet voor alle leerlingen nare gevolgen.
Veilig Thuis vermoedt dat in sommige gezinnen de stress
juist afnam, doordat kinderen niet op tijd naar school
en clubjes hoefden. Ook de Kinderombudsvrouw kreeg
signalen van gezinnen waar het juist beter ging. “In mul-
tiprobleemgezinnen komen vaak veel verschillende
hulpverleners over de vloer. Die kwamen de afgelopen
tijd niet, en dat verminderde vaak de stress in die gezin-
nen. Gezinnen die voorheen passief op de bank zaten
werden soms zelfredzamer. Ook zijn er kinderen die
zich thuis prettiger voelden, omdat ze op school veel
stress ervaren. Anderen kregen een beter contact met
hun ouders, of voelden zich prettig bij een minder vol
leven.” Op sbo De Welle waren er kinderen, bijvoorbeeld
met autisme, die hun leraren verrasten met de cogni-
tieve vorderingen die ze gemaakt hebben. Stegeman:
“Sommigen vonden dit de mooiste tijd van hun school-
leven. Natuurlijk moeten ze voor hun sociaal-emotionele
ontwikkeling wel naar school komen, en ook vakken als
gym doen, maar ik vind het interessant om na te denken
over een systeem waarbij sommige leerlingen een deel
van de tijd thuis leren.”

thema � terug na ar school

Judith Kuijpers, directeur van
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant:
“Hoe eerder het onderwijs
signalen oppikt dat er iets niet
goed is gegaan, hoe eerder er
hulp gezocht kan worden.”

Carry Roozemond, directeur-bestuurder van Ingrado,
branchevereniging voor leerplicht en voortijdig
schoolverlaten: “De achterliggende weken waren een
wake-upcall.”

Judith Kuijpers, directeur van
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant:
“Hoe eerder het onderwijs
signalen oppikt dat er iets niet
goed is gegaan, hoe eerder er
hulp gezocht kan worden.”

k i n d e r e n  i n  b e e l d  m e t  k e r n pa r t n e r a a n pa k

In Utrecht waren er tijdens de sluiting van de scholen nauwelijks kinderen ‘onvindbaar’. Waarschijnlijk is dat te danken aan de

Utrechtse kernpartneraanpak, waarbij het onderwijs nauw samenwerkt met buurtteams, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het

team Passend onderwijs van de samenwerkingsverbanden. Toen de scholen dicht moesten, werd het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk

ingericht en bewees de bestaande infrastructuur haar nut: getrainde vrijwilligers van dit Stadsnetwerk begeleiden leerlingen van

6 tot 16 jaar als online taal- en huiswerkmaatje en werken daarbij samen met scholen en kernpartners.
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o n d erw i j s  in  g e s l ot en  j eu g d inr i c h t in g en

Het was half maart, de IC’s stroomden vol met coronapatiënten en iedereen was ‘knetteralert’.

Maar de scholen in gesloten jeugdinrichtingen bleven open. Sipko Biemold, directeur onderwijs

bij Elker Jeugdhulp & onderwijs, gaf zijn personeel de tijd en ruimte om te wennen aan die

nieuwe werkelijkheid. Hij deelt zijn ervaringen, evenals docent Corien Schipper.

tekst lotte boot

‘Onze gesloten scholen bleven open,
terwijl de open scholen gesloten waren’

thema _ terug na ar school

Leerlingen aan het werk in Keerpunt in Groningen, de school in de gesloten jeugdinrichting van Elker Jeugdhulp en onderwijs (op de foto staan acteurs
en deze is gemaakt voor de coronacrisis).
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Was het lerarenteam het ermee eens dat de scholen zouden
openblijven?
“Nou, er waren natuurlijk veel zorgen. Vergeet niet:
het was half maart, de IC’s stroomden vol en iedereen
was knetteralert. We besloten op zondag dat we zouden
openblijven, op maandag troffen we alle voorbereidin

gen. Dat betekent dat je geen tijd hebt,
en toch iedereen de tijd en ruimte
moet geven om zelf te bepalen waar
hij zich goed bij voelt. Sommigen durf
den niet te komen omdat een partner
of kind tot de risicogroep behoorde.
Sommigen wilden hun kind niet naar
de crèche brengen. Als docenten het
spannend vonden, mochten ze gewoon
thuisblijven. We vroegen hen wel uit
te leggen waarom ze niet durfden en
hoe we ze konden helpen. En of er
werkzaamheden waren die ze van
uit huis konden doen. We hebben

bijna negentig mensen op de loonlijst, stuk voor stuk
fantastische mensen die met hart en ziel voor dit type
onderwijs en de doelgroep kiezen. Daar zijn we hart
stikke zuinig op, ook omdat we ze hard nodig hebben
als deze crisis voorbij is. We wilden ze het vertrouwen
geven dat het verantwoord was om hun werk te doen.
Maar daardoor was het natuurlijk wel spannend hoeveel
teamleden we zouden overhouden.”

>

o n d erw i j s  in  g e s l ot en  j eu g d inr i c h t in g en

‘Onze gesloten scholen bleven open,
terwijl de open scholen gesloten waren’

Terwijl de rest van de scholen dicht moest vanwege de
coronamaatregelen, bleven jullie scholen open, zoals die
in de gesloten jeugdzorginstelling in Groningen. Waarom
hebben jullie daarvoor gekozen? En hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?
“Jongeren worden hier gedwongen geplaatst na een
gerechtelijke uitspraak. Ze moeten allemaal intern naar
school. Dan wil je niet dat de school ineens dicht is;
juist die schooldagen geven structuur en ritme en dat
is voor deze groep essentieel. De jongeren wonen in
leefgroepen op het terrein waarop ook de school staat:
ze hebben weinig contact met de buitenwereld, heb
ben beperkt toegang tot internet, en thuisonderwijs
zou te veel druk leggen op de groep en de begeleiders.
Dus toen we de sluiting zagen aankomen, hebben we
direct met alle scholen die verbonden zijn aan gesloten
jeugdinrichtingen gepleit voor het openblijven van de
scholen. Gelukkig hebben we een korte lijn met OCW –
onze taakgroep komt standaard vier keer per jaar bijeen
en dan zitten we met de ministeries van OCW, VWS
en Justitie aan tafel. Daardoor kregen we de door ons
gewenste uitzonderingspositie.”

Was het ingewikkeld om het onderwijs te organiseren
volgens de aangescherpte regels?
“Ons voordeel is dat we als organisatie al heel flexibel
zijn. Doordat jongeren vaak maar kort in de instellingen
verblijven, hebben we te maken met een enorme in en
uitstroom. We moeten vaak binnen een of twee dagen

een intake voor de nieuwe leerling regelen en het
onderwijstraject opstarten. Ook bieden we een onder
wijsprogramma van 48 tot 50 weken per jaar aan, van
1.200 uur in totaal. We gaan niet dicht in de vakanties
en krijgen extra financiering voor acht weken per
jaar. Onze mensen zijn gewend om op vier verschil
lende locaties te werken. Ook kan iedereen thuis in
alle schoolsystemen. Dat alles blijkt in deze tijd een
voordeel.”

Sipko	Biemold,	directeur	onderwijs	bij	Elker	Jeugdhulp
&	onderwijs:	“Als	docenten	het	spannend	vonden,
mochten	ze	gewoon	thuisblijven.”
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Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat er toch voldoende
mensen voor de klas stonden?
“Gelukkig konden we ons personeel herschikken omdat
de gewone vsoschool wel dichtging. Ook konden we
zzpdocenten inhuren die we normaal gesproken in de
zomermaanden inzetten. Dankzij die optelsom hebben
we het in de eerste periode gered en konden we ons
vaste personeel de ruimte geven om aan het idee te wen
nen. En wat bleek? Na een week of drie waren de meeste
collega’s gewoon weer aan het werk.”

m a at r e g e l e n

In de vier scholen van Elker Jeugdhulp & onderwijs zijn
maatregelen genomen om veilig les te kunnen geven.
Een greep daaruit:

1 De	drie	hoofdmaatregelen	zijn	overal	zichtbaar	en	worden

consequent	benoemd:	houd	1,5	meter	afstand,	was	je	handen

en	gebruik	je	gezond	verstand.

2 De	schoolgebouwen	worden	twee	keer	per	dag

schoongemaakt.

3 De	klassen	zijn	verkleind	van	zeven	tot	tien	leerlingen	per

klas	naar	maximaal	vijf	per	klas.	De	tafeltjes	staan	verder	uit

elkaar	(examenopstelling).	Hoe	leerlingen	de	school	en	klas

binnenkomen,	hangt	af	van	het	gebouw.

4 Docenten	geven	les	in	blokken	van	twee	uur.	Terwijl	de	ene

helft	van	de	leerlingen	het	ene	blok	volgt,	volgt	de	andere

helft	het	andere	blok.	Daarna	wisselen	ze	om.	Docenten	delen

hun	dag	met	een	collegadocent.

5 Leerlingen	nemen	eigen	pennen	en	etuis	mee	(voorheen

pakten	ze	die	uit	het	bakje	van	de	docent).

6 Na	elke	les	krijgen	leerlingen	een	doekje	met	antibacteriële

spray	(om	spuitgevechten	te	voorkomen	sprayen	ze	niet	zelf)

om	hun	laptop,	muis	en	tafel	af	te	nemen.

7 Leerlingen	wassen	hun	handen	bij	binnenkomst	en	bij	het

naar	buiten	gaan	en	overal	staat	handgel.

8 De	leerlingen	hebben	geen	pauze	op	school	en	gaan	terug

naar	hun	leefgroep.

9 Docenten	lunchen	als	team	met	elkaar	in	de	kantine,	elk	aan

een	apart	tafeltje.

10 	 De	onderwijstijd	werd	ingekort	van	vijfeneenhalf	naar	vier	uur

per	dag,	om	tijd	te	maken	voor	teamoverleg	in	de	ochtend.

11 De	scholen	begonnen	met	theorielessen.	Pas	toen	bleek	dat

dat	goed	ging,	zijn	praktijklessen	toegevoegd.

12 Docenten	houden	fysiek	afstand	van	de	leerlingen	en	van

elkaar.	Overleg	met	externen	verloopt	via	(beeld)bellen.

Docenten	zijn	alleen	aanwezig	tijdens	lestijden,	daarna	moet

iedereen	het	gebouw	weer	uit.	Iedereen	heeft	een	laptop	en

kan	thuis	in	alle	schoolsystemen.

13 Vooraf	zijn	speciale	ruimtes	ingericht	voor	leerlingen	die

ziek	worden,	ook	op	school.	Zij	worden	afgezonderd	tot	de

testresultaten	binnen	zijn	en	begeleiders	komen	alleen	bij	hen

in	de	buurt	met	beschermende	kleding.

Na	elke	les	krijgen	leerlingen	in	Keerpunt	een
doekje	met	antibacteriële	spray	om	hun	laptop,	muis
en	tafel	af	te	nemen.

Welk advies heb je voor schoolleiders in het regulier
onderwijs?
“Luister heel goed naar je personeel en regel het samen.
Laat je leraren maar bepalen hóe ze het willen aanpak
ken, daar hebben ze jou grotendeels niet bij nodig.
Hun oplossend vermogen wordt vaak alleen maar gro
ter naarmate je ze meer ruimte geeft. Wat ik wel doe?
Elke dag een update per email sturen met een verslagje
en foto’s van alle locaties: soms met humor, soms
serieus. Het is een bak werk, maar het wordt heel erg
gewaardeerd.”

Een	klaslokaal	in	Keerpunt	zoals	het	er	sinds	de
uitbraak	van	het	coronavirus	uitziet,	met	de	tafels
op	1,5	meter	afstand.
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thema _ terug na ar school

‘Voor je het weet zitten ze weer op of aan elkaar’

Corien Schipper is docent praktijk-
onderwijs bij Keerpunt, de interne
school voor praktijkonderwijs, vmbo
en mbo van de afdeling JeugzorgPlus
van Elker Jeugdhulp en onderwijs in
Groningen. Deze vso-school geeft
onderwijs aan leerlingen van 12 tot
18 jaar.

“In	het	begin	vond	ik	het	best	een	moreel

dilemma:	thuisblijven	is	niet	fijn	want	dan

mis	je	de	jongeren,	maar	naar	school	gaan

voelde	ook	nog	te	spannend.	Je	hoorde

toch	steeds: blijf thuis. Moet jij	het dan wel

riskeren?	En	breng	je	die	jongeren	niet	in

gevaar?	Na	twee	dagen	ben	ik	toch	weer

gegaan.	Je	merkt	hoe	belangrijk	de	school

voor	ze	is,	hun	leven	bestaat	verder	alleen

uit	de	groep	en	de	beperkte	buitenruimtes.

Die	paar	uur	per	dag	leren,	het	even	een

praatje	maken	met	de	docenten:	dat

hebben	ze	echt	nodig.	We	hebben	online

lesgeven	wel	even	overwogen,	maar	juist

om	deze	redenen	zagen	we	al	snel	in	dat

dat	geen	oplossing	was.

Afstand houden
“Het	bleek	al	snel	onmogelijk	om

leerlingen	op	afstand	van	elkaar	te

houden.	Voor	je	het	weet,	zitten	ze	in

de	gang	toch	weer	op	en	aan	elkaar.

Als	personeel	houden	we	wel	echt	fysiek

afstand.	Als	een	leerling	het	moeilijk

heeft,	is	dat	soms	heel	verdrietig.	Dan	wil

je	graag	even	een	hand	op	een	schouder

leggen.	In	zo’n	geval	praten	we	er	wat

meer	over.

We	beginnen	de	dag	met	een	teamoverleg

in	een	van	de	lokalen.	Dan	staat	iedereen

verspreid	op	afstand	van	elkaar.	En	de

voortgangsgesprekken met begeleiders en

gezinsvoogden	doen	we	met	beeldbellen

of	telefonisch.	Dan	staan	we	met	z’n	allen

om	die	telefoon	heen.”

Minder samenwerken
“Onze	school	zit	in	het	gebouw	van	de

afdeling	JeugdzorgPlus.	De	lokalen	liggen

dicht	bij	elkaar.	We	hebben	vier	groepen,

verdeeld	in	vier	kleuren.	Vlakbij	elke

groep	zit	een	klaslokaal.	Om	te	voorkomen

dat groepen elkaar tegenkomen, lopen

leerlingen	hun	eigen	route	naar	hun	eigen

lokaal,	met	een	interval	van	een	paar

minuten.	We	geven	les	in	blokken	van	twee

uur.	Terwijl	de	ene	helft	van	de	leerlingen

het	ene	blok	volgt,	volgt	de	andere	helft

het	andere	blok.	Daarna	wisselen	we	om.	Ik

geef	theorie	–	Nederlands,	Engels,	rekenen

en	burgerschap	–	en	deel	mijn	dag	bijvoor

beeld	met	de	sportdocent.	Leerlingen

volgen	ook	nu	zoveel	mogelijk	onderwijs	op

hun	eigen	niveau.

De	tafeltjes	staan	nu	verder	uit	elkaar,	in

een	examenopstelling.	Een	groot	verschil

met	vroeger	is	dat	ik	ze	veel	minder	laat

samenwerken.	Na	de	klassikale	uitleg

moeten	ze	voor	zichzelf	aan	het	werk.

Juist	op	een	praktijkschool	is	leren

samenwerken	van	belang:	overleggen,	naar

elkaar	luisteren,	samen	tot	een	eindproduct

komen.	Dat	ze	dat	nu	moeten	missen	is	echt

heel	jammer.	De	kleine	groepen	vind	ik	wel

heerlijk,	die	mogen	we	wat	mij	betreft	wel

vasthouden.”

o v e r  e l k e r  j e u g d h u l p  &
o n d e r w i j s

Elker	Jeugdhulp	&	onderwijs	biedt	jeugdzorg	in	brede	zin:

van	ambulante	programma’s	tot	behandeling	in	justitiële

inrichtingen.	Het	onderwijs	valt	onder	Portalis,	dat	één

vsoschool	heeft	en	daarnaast	op	drie	locaties	onderwijs

verzorgt	in	gesloten	jeugdinrichtingen	in	Veenhuizen,

Kortehemmen	en	Groningen.	Het	onderwijs	in	deze	instel

lingen	heeft	een	aparte	status,	maar	medewerkers	vallen

gewoon	onder	de	cao	van	het	primair	onderwijs.	De

meeste	jongeren	zitten	maar	kort	in	de	gesloten	inrichting:

gemiddeld	acht	tot	zestien	weken.

Corien	Schipper,	docent	praktijkonderwijs	bij
Keerpunt:	“De	kleine	groepen	vind	ik	heerlijk,
die	mogen	we	wat	mij	betreft	wel	vasthouden.”

Welke lessen neem je zelf mee voor de toekomst?
“Dat het heel goed werkt om wat lucht in het programma
te brengen. De eerste weken waren bijvoorbeeld veel
vaste leraren nog afwezig en gaven externe docenten
creatieve vakken als kunst en muziek, iets wat normaal
gesproken alleen in de zomermaanden uitgebreider
gebeurt. Vaak krijgen onze jongeren weinig mee van
cultuur, terwijl ze er veel emotie in kwijt kunnen.
De onderwijsinspectie legt bij ons de lat net zo hoog
als op andere scholen, maar keek nu even wat minder
mee. We durfden daardoor creatiever te zijn. We wer
ken natuurlijk met ingewikkelde kinderen, maar het
aantal incidenten is in deze periode teruggelopen naar
nul. Dat is zo opvallend, dat we creatieve en culturele
vorming ook in de toekomst nog structureler willen
invlechten in het programma.” _
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De rol van de basisschool breidt al jaren langzaam maar
zeker uit van voornamelijk educatief naar meer maat-
schappelijk. Scholen omarmen deze rol ook, zoals bijvoor-
beeld te zien is aan de aandacht voor gezonde voeding
en de opkomst van groene schoolpleinen. Dit is belangrijk,
want onderzoek wijst uit dat kinderen halverwege de ba-
sisschool beginnen met het ontwikkelen van gewoonten
die hen de rest van hun leven bijblijven. Er is echter een
opvallende afwezige in dit rijtje. Kinderen die na 2 maan-
den thuis zitten weer terug op school komen moeten er
wellicht even aan wennen: ‘Oh ja, hier op school wordt
afval niet gescheiden…’

Dit wil zeker niet zeggen dat het ontbreekt aan ambitie.
Onze ervaring is dat vrijwel alle basisscholen de wens
hebben om met name GFT en P(M)D te scheiden, maar
tegen een aantal barrières aan lopen. De belangrijkste
daarvan is dat schoolafval wordt gezien als bedrijfsafval
en dat scholen daarom zelf verantwoordelijk zijn voor
het sluiten van contracten met inzamelaars en de daarbij
komende kosten. En dat is jammer. Een groot deel van het
afval op basisscholen wordt immers gewoon met de ge-
zinsboodschappen aangekocht.

Gelukkig is er een lichtpuntje. De laatste jaren is door 
Europese richtlijnen de druk voor gemeenten om afval
goed gescheiden in te zamelen gegroeid. En ook voor 
afvalscheiding geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’, dus 
zo komen we toch weer bij de basisscholen uit.
De Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
(NVRD) onderstreepte onlangs het belang van afval leren
scheiden door te doen, zonder dat dit scholen voor hoge
kosten stelt. De raderen draaien en er wordt momenteel
op landelijk niveau gesproken over manieren waarop ge-
meenten afvalscheiding op scholen kunnen faciliteren.

[advertorial]

Het goede voorbeeld: afval scheiden op school

Als je al langer de wens hebt om afval te scheiden op je
school is dit natuurlijk goed nieuws! Maar het roept ook
een aantal belangrijke vragen op over de vervolgstappen:
‘Hoe begin ik hieraan? Wie moet ik hebben bij de gemeen-
te? Wat vindt de gemeentelijke inzamelaar hiervan? Wat
betekent dit voor mijn huidige afvalcontract? Hoe krijg ik
al die neuzen dezelfde kant op? En als dat lukt, hoe gaan
we het scheiden praktisch invullen hier op school? Wat
zijn hiervoor de kosten?’

Wij helpen je graag met het beantwoorden van deze 
vragen en het uitwerken van de oplossing. De Bries 
heeft al jarenlange ervaring met afval op verschillende
plaatsen in de keten. We houden ons dagelijks bezig 
met vraagstukken rondom afval scheiden en zwerfafval
en we geven bovendien gastlessen op scholen waarbij
deze thema’s centraal staan. We weten hoe we draagvlak
kunnen creëren door de juiste partijen bij elkaar te bren-
gen. Dit alles doen we vanuit de overtuiging dat er bij dit
vraagstuk voor iedereen winst te behalen is door samen
te werken aan een duurzame toekomst, met en voor de
volgende generatie.

Benieuwd naar wat we voor jouw school kunnen 
betekenen? Ga naar www.debries.eu/afvalvrijeschool 
of neem contact met ons op.

De Bries BV – Waldeck Pyrmontstraat 5 – 5652 AD Eindhoven – 040 – 780 25 51 – info@debries.eu
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“Een fors deel van de kinderen zal thuis, tijdens de zomervakantie,

te maken krijgen met een vader of moeder die zijn of haar baan

kwijtraakt. Er zullen financiële problemen ontstaan, misschien zelfs

armoede”, voorspelt onderwijswoordvoerder Eppo Bruins van de

ChristenUnie in de politieke column van deze maand.

politieke column

onomkeerbaar
Ik schrijf deze column medio mei, de publi-

catiedatum is medio juni. Een column over

onderwijs. Wat een onmogelijke opgave!

De wereld verandert zo snel op dit moment.

De basisscholen zijn bijna twee maanden

dicht geweest, middelbare scholen nog

langer. Leraren in het hele land hebben

toen keihard gewerkt om het lesprogramma

digitaal en op afstand voort te zetten. En nu

werken ze keihard om de leerlingen weer

een vloeiende opstart te geven, in een land

waar we nog steeds op een onnatuurlijk

afstandelijke manier met elkaar om

moeten gaan.

In die tussenliggende weken is het in

onderwijsdebatten en in de media over veel

verschillende onderwerpen gegaan. Over

kansenongelijkheid die zou toenemen,

omdat kinderen thuis zitten. Over ouders

die opeens heel dankbaar zijn als ze merken

hoeveel energie het kost als je de hele dag

de kinderen onder je hoede neemt. Over

examens die worden geschrapt. Over hoe

belangrijk fysieke ontmoeting is.

Voor nu ligt de eindspurt naar de zomer-

vakantie voor ons, in een tijd waarvan

we nog niet weten wat die gaat brengen.

Ik vraag me af hoe je kinderen voorbereidt

op een nieuwe periode zonder klas en zon-

der juf of meester. Zonder les. Hoe maak je

in de klas bespreekbaar wat er allemaal om

ons heen gebeurt? En hoe staat de wereld

erbij ná de zomervakantie?

Schoolleiders hebben de verantwoordelijke

taak om leraren te begeleiden bij het

betreden van dit – voor ons allemaal –

onontgonnen terrein. Een fors deel van

de kinderen zal thuis, tijdens de zomer-

vakantie, te maken krijgen met een vader

of moeder die zijn of haar baan kwijtraakt.

Er zullen financiële problemen ontstaan,

misschien zelfs armoede. Geen geld om

behoorlijk te ontbijten. Ik vrees dat school-

leiders zich moeten voorbereiden op een

forse maatschappelijke problematiek die

de scholen binnenkomt, meer nog dan dat

ze gewend zijn geweest in de afgelopen

jaren. Een extra taak, die bovenop de toch

al flink gevulde dag van leraren en school-

leiders komt.

Als één ding duidelijk is geworden dankzij

de crisis, is het wel hoe afhankelijk we

zijn van de mensen die in het onderwijs

dag in dag uit het beste geven voor onze

kinderen. De waardering voor het vak van

leraar was de afgelopen jaren al zichtbaar

in de structureel gestegen salarissen en

de forse extra middelen om de werkdruk

te bestrijden. Dankzij de crisis is het wel

duidelijk dat ook de maatschappelijke

waardering, los van geld en politiek, enorm

is gestegen. Ik hoor in mijn omgeving lou-

ter lof voor het aanpassingsvermogen, de

creativiteit, de professionaliteit en de inzet

van scholen en onderwijzend personeel.

Al is de impact van de crisis nog nauwe-

lijks te overzien, de nieuwe waardering

waar in het onderwijs zolang om werd

gevraagd is volgens mij onomkeerbaar.

Bij iedereen die ik spreek. En in ieder

geval in mijn hart. �

Reageren
Mail naar e.bruins@tweedekamer.nl

‘a l  i s  d e  i m pa c t  v a n  d e  c r i s i s  n o g  n a u w e l i j k s
t e  o v e r z i e n ,  d e  n i e u w e  w a a r d e r i n g  w a a r  i n
h e t  o n d e r w i j s  z o l a n g  o m  w e r d  g e v r a a g d  i s
vo lg e n s  m i j  o n o m k e e r b a a r ’

Foto: Ruben Timman

De rol van de basisschool breidt al jaren langzaam maar
zeker uit van voornamelijk educatief naar meer maat-
schappelijk. Scholen omarmen deze rol ook, zoals bijvoor-
beeld te zien is aan de aandacht voor gezonde voeding
en de opkomst van groene schoolpleinen. Dit is belangrijk,
want onderzoek wijst uit dat kinderen halverwege de ba-
sisschool beginnen met het ontwikkelen van gewoonten
die hen de rest van hun leven bijblijven. Er is echter een
opvallende afwezige in dit rijtje. Kinderen die na 2 maan-
den thuis zitten weer terug op school komen moeten er
wellicht even aan wennen: ‘Oh ja, hier op school wordt
afval niet gescheiden…’

Dit wil zeker niet zeggen dat het ontbreekt aan ambitie.
Onze ervaring is dat vrijwel alle basisscholen de wens
hebben om met name GFT en P(M)D te scheiden, maar
tegen een aantal barrières aan lopen. De belangrijkste
daarvan is dat schoolafval wordt gezien als bedrijfsafval
en dat scholen daarom zelf verantwoordelijk zijn voor
het sluiten van contracten met inzamelaars en de daarbij
komende kosten. En dat is jammer. Een groot deel van het
afval op basisscholen wordt immers gewoon met de ge-
zinsboodschappen aangekocht.

Gelukkig is er een lichtpuntje. De laatste jaren is door 
Europese richtlijnen de druk voor gemeenten om afval
goed gescheiden in te zamelen gegroeid. En ook voor 
afvalscheiding geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’, dus 
zo komen we toch weer bij de basisscholen uit.
De Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
(NVRD) onderstreepte onlangs het belang van afval leren
scheiden door te doen, zonder dat dit scholen voor hoge
kosten stelt. De raderen draaien en er wordt momenteel
op landelijk niveau gesproken over manieren waarop ge-
meenten afvalscheiding op scholen kunnen faciliteren.

[advertorial]

Het goede voorbeeld: afval scheiden op school

Als je al langer de wens hebt om afval te scheiden op je
school is dit natuurlijk goed nieuws! Maar het roept ook
een aantal belangrijke vragen op over de vervolgstappen:
‘Hoe begin ik hieraan? Wie moet ik hebben bij de gemeen-
te? Wat vindt de gemeentelijke inzamelaar hiervan? Wat
betekent dit voor mijn huidige afvalcontract? Hoe krijg ik
al die neuzen dezelfde kant op? En als dat lukt, hoe gaan
we het scheiden praktisch invullen hier op school? Wat
zijn hiervoor de kosten?’

Wij helpen je graag met het beantwoorden van deze 
vragen en het uitwerken van de oplossing. De Bries 
heeft al jarenlange ervaring met afval op verschillende
plaatsen in de keten. We houden ons dagelijks bezig 
met vraagstukken rondom afval scheiden en zwerfafval
en we geven bovendien gastlessen op scholen waarbij
deze thema’s centraal staan. We weten hoe we draagvlak
kunnen creëren door de juiste partijen bij elkaar te bren-
gen. Dit alles doen we vanuit de overtuiging dat er bij dit
vraagstuk voor iedereen winst te behalen is door samen
te werken aan een duurzame toekomst, met en voor de
volgende generatie.

Benieuwd naar wat we voor jouw school kunnen 
betekenen? Ga naar www.debries.eu/afvalvrijeschool 
of neem contact met ons op.

De Bries BV – Waldeck Pyrmontstraat 5 – 5652 AD Eindhoven – 040 – 780 25 51 – info@debries.eu

1_1_stA4_AVSKP.indd  2 29-05-2020  10:51
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Van	de AVS

Wat als mijn nieuwe functiebeschrijving en de daaraan gekoppelde
inschaling tot een lager salaris leidt?

tekst harry van soest

Artikel	5.6	lid	8	van	de	CAO	PO	20192020	gaat	over	het	behoud

van	het	huidige	salaris	(inclusief	toelagen),	het	uitzicht	op	hogere

periodieken	en	toekomstige	indexatie,	volgens	de	oude	inscha

ling.	Lid	8	is	van	toepassing	als	de	nieuwe	functiebeschrijving

en	de	daaraan	gekoppelde	inschaling	tot	een	lager	salaris	of	tot

een	lager	uitzicht	leiden.	Hierover	worden	voor	1	augustus	2020

(inmiddels	verlengd	tot	1	november	2020)	afspraken	gemaakt.

Deze	afspraken	moeten	worden	vastgelegd	in	een	addendum,

behorende	bij	de	arbeidsovereenkomst.

Daarbij	is	het	volgende	van	belang.	De	huidige	salarisschalen

AB	t/m	AE	en	DA	t/m	DE	komen	per	1	augustus	2020	te	verval

len.	Ook	de	bepalingen	over	de	directietoelage	vervallen	per

1	augustus	2020.	Uiterlijk	per	1	augustus	2020	zijn	de	nieuwe

salarisschalen	A10	t/m	A13	en	D11	t/m	D15	van	toepassing.

In	de	nieuwe	D11	t/m	D13schalen	is	de	directietoelage	verwerkt.

Dat	betekent	dat	voor	deze	schalen	–	om	een	goede	inpassing

te	realiseren	–	de	directietoelage	van t	339,46	omgezet	moet

worden,	omdat	over	dit	bedrag	nu	geen	vakantie,	eindejaars

en	levensloopuitkering	wordt	berekend.	De	uitbetaling	van	de

vakantie	en	eindejaarsuitkering	vindt	een	keer	per	jaar	plaats.

Het	verschil	is	dus	niet	weg,	maar	wordt	in	een	later	stadium

weer	rechtgetrokken.	De	levensloopuitkering	vindt	maande

lijks	plaats.	De	uitkomst	van	de	omzetting	is t	294,95	bij	een

voltijdsbetrekking.

In	onderstaand	schematisch	overzicht	(zie	tabel)	is	voor	de	bere

kening	van	het	verschil	een	vergelijking	gemaakt	tussen	de	oude

en	nieuwe	inschaling.	Het	addendum	bij	de	arbeidsovereenkomst

kan	er	dan	als	volgt	uit	zien,	met	als	voorbeeld	een	directeur	in	de

salarisschaal	DC+:

Op	basis	van	zijn	nieuwe	functiebeschrijving	–	een	aangepaste

voorbeeldfunctie	–	die	opnieuw	gewaardeerd	is	door	een	gecerti

ficeerd	adviseur	FUWA,	komt	de	inschaling	uit	op	de	D13schaal.

Het	maximumbedrag	van	deze	schaal	is	lager	in	vergelijking

met	de	DC+schaal.	De	betreffende	directeur	is	op	regel	14	inge

schaald.	Als	ingangsdatum	geldt	1	mei	2020.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

De	helpdesk	is	bereikbaar	op	maandag	van	13.00	–	16.30	uur	en

dinsdag	t/m	vrijdag	van	9.30	–	12.30	uur	en	van	13.00	–	16.30	uur	via

tel.	0302361010.	Mailen	kan	ook	via helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd

je	lidmaatschapsnummer	wanneer	je	contact	opneemt. Veelgestelde

vragen	en	antwoorden	staan	ook	op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d

Datum Salaris DC+ Toelage Totaalbedrag Nieuwe inschaling Verschil

(naasthoger)

1	mei	2020 t	5.355	(regel	14) t	294,95* t	5.649,95 t	5.787 + t	137,05

1	augustus	2020 t	5.472	(regel	15) t	294,95* t	5.766,95 t	5.990 + t	223,05

1	augustus	2021 t	5.591	(regel	16) t	294,95* t	5.885,95 t	5.990 + t	104,05

1	augustus	2022 t	5.707	(regel	17) t	294,95* t	6.001,95 t	5.990 – t	11,95

1	augustus	2023 t	5.823	(regel	18) t	294,95* t	6.117,95 t	5.990 – t	127,95

*	Omdat	in	de	nieuwe	salaristabellen	het	vakantiegeld,	de	eindejaars	en	levensloopuitkering	is	verwerkt,	vindt	een	correctie	plaats.

Het	verschil	is	niet	weg,	omdat	het	vakantiegeld	en	de	eindejaarsuitkering	een	keer	per	jaar	worden	uitgekeerd	en	de	levensloop

maandelijks.

Aan	de	hand	van	dit	voorbeeld	geldt	per	1	augustus	2022	een	salarisgarantie	van t	11,95	per	maand	en	per	1	augustus	2023	een

salarisgarantie	van t	127,95	per	maand.

o n d e r s t e u n i n g  a v s  h e l p d e s k  t i j d e n s  c o r o n a c r i s i s

De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de ondersteuning van de AVS Helpdesk.

Heb	je	een	vraag?	De	AVS	Helpdesk	staat	voor	je	klaar!	Je	kunt	het	beste	een	mail	sturen	naar helpdesk@avs.nl. Voor	acute	zaken	zijn

en	blijven	de	adviseurs	van	de	helpdesk	op	werkdagen	telefonisch	bereikbaar	van	9.30	tot	16.30	uur.	Je	kunt	gewoon	naar	de	AVS	bellen

en	wordt	dan	doorverbonden	met	een	adviseur	die	thuis	werkt.
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c o n t r i b u t i e

Eerste verhoging in vijf jaar
De	AVS	heeft	in	de	afgelopen	vijf	jaar	–	behalve	de	jaarlijkse

indexering	–	geen	contributieverhoging	toegepast,	omdat	het	een

vereniging	zonder	winstoogmerk	is	en	de	financiële	doelstellingen

gericht	zijn	op	een	gezonde	bedrijfsvoering	en	continuïteit.

Contributieverhoging	is	altijd	een	laatste	afweging. Vrijwel	alle

AVSmedewerkers	hebben	echter	ook	de	CAO	POloonschalen

als	referentiekader.	Dit	betekent	dat	de	doorgevoerde	generieke

loonsverhoging	van	4,5	procent	vanaf	2020	ook	op	hen	van

toepassing	is.	Evenals	de	aanpassingen	en	indexeringen	van	de

afgelopen	jaren.

Vanwege	de	balans	in	inkomsten	en	uitgaven	gericht	op	een	gezonde

bedrijfsvoering	is	daarom	besloten	de	contributie	in	2020	met

3,9	procent	te	verhogen,	tegelijkertijd	met	de	indexering	voor	2020

van	2,6	procent	in	verband	met	verhoging	van	de	diverse	(materiële)

lasten.	De	contributieverhoging	zal	ingaan	per	182020.	Het	besluit

is	genomen	in	lijn	met	de	statutaire	bevoegdheden	van	de	AVS

Ledenraad	en	is	gericht	op	een	realistisch	meerjarenperspectief.

Het	AVSbestuur	en	de	ledenraad	realiseren	zich	dat	dit	een	flinke

stap	in	een	keer	is	en	hopen	op	begrip	hiervoor.

a v s  i n  d e  p e r s

Herstart scholen
Kort	na	de	gedeeltelijke	herstart	van	de	basisscholen	op	11	mei

deed	de	AVS	(opnieuw)	een	peiling.	Daaruit	bleek	dat	de	meerder

heid	van	de	schoolleiders	tevreden	was	over	de	eerste	dagen	op

school	en	dat	de	meeste	leerlingen	weer	gewoon	aanwezig	waren.

Op 14 mei	verschenen	daarover	artikelen	bij	NOS.nl,	NOS Teletekst

en	De Telegraaf.	In	de	loop	van	de	dag	verschoof	de	aandacht	naar

het	aantal	thuisblijvende	leerlingen.	Naar	schatting	ging	het	om

ruim	50.000	kinderen	die	uit	vrees	voor	het	coronavirus	thuisble

ven.	Daarnaast	waren	op	meer	dan	de	helft	van	de	scholen	niet	alle

leraren	aanwezig.	Ook	NU.nl,	De Volkskrant	en	regionale	media

zoals	Eindhovens	Dagblad,	De	Limburger,	Noordhollands	Dagblad

en	Dagblad	van	het	Noorden	schreven	hierover.	In	de	avond	kwam

de	AVS	terug	bij	het	NOS	Journaal	en	NOS	Jeugdjournaal. De week

erna	werd	de	peiling	onder	schoolleiders	nog	een	aantal	keer

aangehaald,	bijvoorbeeld	in	Metro	en	op	NU.nl.

Op 22 mei	verscheen	een	artikel	in	dagblad Trouw	over	de

500	leerlingen	die	nog	altijd	onvindbaar	waren,	naar	aanleiding

van	een	nieuwe	AVSpeiling	onder	schoolleiders. Vaak	waren

de	leerlingen	van	de	radar	verdwenen,	terwijl	scholen	en	leer

plichtambtenaren	alles	uit	de	kast	hadden	getrokken	om	hen

op	te	sporen.	Hierover	berichtten	de	NOS,	Metro	en	regionale

media	zoals	Brabants	Dagblad	en	Dagblad	van	het	Noorden.

Na het Hemelvaartsweekend	verscheen	onder	meer	in	het

Algemeen	Dagblad	de	volledige	peilinguitslag,	die	ook	liet	zien

dat	de	meeste	schoolleiders	achter	het	besluit	stonden	van	het

kabinet	om	de	scholen	vanaf	8	juni	helemaal	te	openen.	De	NOS

publiceerde	het	peilingresultaat	dat	op	de	meeste	scholen	de

voortgang	van	leerlingen	constant	bleek.	"Er	worden	plannen

gemaakt	voor	leerlingen	waarbij	wel	een	achterstand	is	gecon

stateerd",	zei	AVSvicevoorzitter	Ingrid	Doornbos	tegen	de	NOS

op	Radio	1.	"En	er	zijn	ook	scholen	die	juist	aangeven	dat	hun

leerlingen	sneller	zijn	gegaan." Wel	zijn	er	bij	schoolleiders	zorgen

over	de	personele	bezetting,	voegde	ze	toe	op	BNR	Nieuwsradio.

Ook	Metro,	NU.nl,	Reformatorisch	Dagblad	en	regionale	media

zoals Tubantia,	Leeuwarder	Courant	en	Het	Parool	besteedden

aandacht	aan	de	mening	van	schoolleiders.

p u b l i c at i e

Schoolleidersagenda 2020/2021
Ook	dit	jaar	biedt	de	AVS	een	agenda	boordevol	informatie	voor

leidinggevenden	in	het	primair	(en	voortgezet)	onderwijs.	In	de

uitgave	staan	het	opleidingsaanbod	van	de	AVS	Academie	voor

leidinggevenden	in	het	funderend	onderwijs,	vakinformatie	voor

poschoolleiders,	algemene	informatie	over	de	AVS	en	de	vakantie

en	feestdagen.

AVSleden	in	het	po	hebben	de	schoolleidersagenda	inmiddels

ontvangen. Voleden die ook een gratis exemplaar willen ontvangen,

kunnen	deze	aanvragen	via info@avs.nl	of	tel.	0302361010.

Meer	exemplaren	zijn	(na)	te	bestellen	bij	de	AVS,	ook

door	nietleden	of	voleden,	voor	15	euro	per	stuk.

Ga	naar www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

schoolleidersagenda20202021

Rectificatie
Helaas	is	er	een	klein	foutje	in	het	calendarium	van	de	School

leidersagenda	geslopen:	de	herfstvakantie	Noord	is	in	de	week

vanaf	10	oktober	2020	(in	plaats	van	17	oktober)	en	Zuid	heeft	een

week	herfstvakantie	vanaf	17	oktober	(in	plaats	van	10	oktober).

Scholen	zijn	er	wel	vrij	in	–	met	instemming	van	de	MR	–	om	af	te

wijken	van	deze	adviesdata	voor	de	herfstvakantie.
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Opleidingen, leergangen en trainingen
najaar 2020

Opleiding / leergang / training (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Leergang Communicatie** (po en vo) 9 september Noud Cornelissen

• Opleiding Middenkader*** (po) 14 en 16 september Tom Roetert, Jan Stuijver

• Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership** (po en vo) 15 september Jan Jutten

• Training Begroten met beleid, de basis (po en vo) 16 september Joke Walraven

• Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderprocessen** (po en vo) 17 september Pia Umans, Gonnie Joosten

• Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis (po) NIEUW! 18 september Jaap Tulp, Jessie Vogelsangs

• Leergang Leiderschap en talentontwikkeling** (po) 24 september Mil van Beek, Paul 't Mannetje

• Training Onderhandelen (po en vo) 29 september, 29 oktober Yvon van der Kroft, Len Reinhard

of 20 november

• Training Naar andere schooltijden, en dan? (po) 30 september AVS Academie

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 1 oktober Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Praktische filosofie** (po en vo) 1 oktober Dick Middelhoek

• Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo) 5 oktober Brigit van Rossum

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 6 oktober Patricia Aerts

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 8 oktober Patricia Aerts

• Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po) 8 oktober John Schreijer

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 27 oktober Lisette Verploegen

• Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo) 29 oktober Tom Roetert

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 3 november Jan Jutten

(onder voorbehoud)

Legenda Schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd

voor basisregistratie.

** Deze leergangen zijn gecertificeerd

voor formeel leren ten behoeve

van herregistratie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.
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2 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het	onderwijs	leidt	op	voor	een	wereld

die	we	nog	niet	kennen.	Ook	in	de

klassieke	oudheid	maakten	filosofen

zich	zorgen	over	de	toekomst,	over

maatschappelijke	vraagstukken,	godsdienst,	gewelddadige

heersers,	vrije	burgers,	waar	ze	zich	wel	en	niet	druk	over	moesten

maken	en	vooral	ook:	over	hoe	ze	jonge	mensen	moesten	ontwik

kelen	en	vormen.	In	deze	leergang	kijken	we	hoe	we	meer	vorm	en

inhoud	kunnen	geven	aan	dit	brede	vormingsideaal,	waarbij	moreel,

praktisch,	verbeeldend	en	professioneel	‘denken,	voelen	en	doen’

hand	in	hand	gaan. We	maken	een	originele	reis,	die	voor	een	ieder

anders	verloopt.	In	samenwerking	met	de	Internationale	School Voor

Wijsbegeerte	(ISVW).

Doelgroep: schoolleiders	primair	onderwijs

Startdatum: 1	oktober	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’,

‘Toekomstgericht	onderwijs’	en	‘Wildcard’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/

praktischefilosofie

8 eendaagsen

Leergang Middenkader
Voor	de	schoolleider	is	de	middenmanager	een

welkome	gesprekspartner,	die	de	taal	van	leiding

geven	spreekt	en	weet	wat	er	zich	afspeelt	in	de

directiekamer,	maar	die	zich	ook	kan	verplaatsen

in	wat	er	in	de	school	gebeurt.	Je	leert	leidinggeven	aan	een	bouw

of	afdeling	door	het	ontwikkelen	van	professionele	en	persoonlijke

kwaliteiten	en	het	coachen	van	collega’s.	Na	afloop	fungeer	je

binnen	de	directie	als	sparringpartner	en	ben	je	in	staat	om	op	een

concreet	vraagstuk	actieonderzoek	uit	te	voeren.	De	Leergang

Middenkader	is	opgenomen	in	het	Lerarenregister

(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings

leiders	(po)	of	je	hebt	de	ambitie	een	dergelijke	leidinggevende

positie	te	vervullen.

Startdata: zie www.avs.nl/academie/middenkader

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/

middenkader

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe	kun	je	ervoor	zorgen	dat	mede

werkers	in	korte	tijd	met	elkaar	tot	een

gefocuste	samenwerking	komen	in

(wisselende)	teams,	met	daarin	een

juiste	balans	tussen	plezier	en	prestatie?	Samen	nevenactiviteiten

oppakken,	naast	het	lesgeven,	kost	soms	extra	energie,	met	als

gevolg	een	verhoogde	kans	op	stress,	burnout,	mislukte	projecten

of	een	negatieve	onderlinge	sfeer.	Je	krijgt	zicht	op	de	theorie	en

praktijk	van	(team)flow	en	de	positieve	organisatiepsychologie.

Het	teamflowmodel	geeft	inzicht	in	welke	condities	je	nodig	hebt

om	tot	een	effectieve	samenwerking	te	komen.	Kennis	van	en	wer

ken	met	het	teamflowgedachtegoed	leidt	tot	aantoonbaar	betere

prestaties	van	medewerkers	en	de	organisatie	als	geheel	en	creëert

een	positief	werkklimaat.	In	samenwerking	met	Flow	concepts.

Doelgroep: schoolleiders	po	en	vo

Startdata: zie www.avs.nl/academie/teamflow

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/teamflow

avs academie en covid19

Het	is	weer	mogelijk	om	elkaar,	met	inacht

neming	van	de	voorschriften	van	het	RIVM,

fysiek	te	ontmoeten.	De	leergangen	en

trainingen	van	de	AVS	Academie	zullen	dan

ook	weer	worden	uitgevoerd	zoals	vermeld

op www.avs.nl/academie

Gevolgen herregistratie
Komt	jouw	herregistratie	in	de	knel	door	uitstel	van	professio

naliseringsactiviteiten?	Het	Schoolleidersregister	PO	biedt	de

mogelijkheid	om	uitstel	van	je	herregistratie	aan	te	vragen.

Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/uitstelenuitschrijven/

herregistratie	of	bel	met	het	Schoolleidersregister	PO	via

tel.	0302347360.
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5 eendaagsen

Leergang Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe

leiderschapsstijl, geen woord voor een

nieuw type leiderschap en ook geen

kantenklaar recept om effectief

leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van

zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier

om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te

geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en

samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede

dialoog daarover. In samenwerking met Dair Academy.

Doelgroep: schoolleiders die in hun school aan de slag (willen)

gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan

kennis en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau

nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied

van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen

groeien.

Startdatum: 5 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/

gespreidleiderschap

8 eendaagsen

Leergang Strategische
bedrijfsvoering

Als schoolleider wordt steeds meer van

je verwacht dat je gericht stuurt op

onderwijsresultaten en dat je daarbij

anticipeert op de ontwikkelingen die op

de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch

invulling? Kennis hebben van en inzicht in bedrijfsvoeringsproces

sen zijn een must. In deze leergang kijken we breed naar

bedrijfsvoering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteits

zorg, veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische

planning heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je

eigen leiderschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vor

men de rode draad. We werken en oefenen met casussen en

praktijksituaties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfver

trouwen gesprekken over de meerjarenbegroting,

beleidsdoelstellingen en financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 8 oktober 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/

strategischebedrijfsvoering

5 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de uit

gelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen leerlingen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschil

len. Aan de orde komen: persoonlijk leiderschap, vormgeven aan

verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de

veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking

met Dair Academy.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 1 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Omgaan met verschillen’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/lgo

1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend

voor de kwaliteit van het onderwijs,

de individuele leerkracht en het team.

Deze verantwoordelijkheid vraagt om

regelmatig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de profes

sionele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet

te bouwen en verbinden, die kwaliteiten herkent en deze op de juiste

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

in hun veelzijdige en veeleisende rol. Leren van en met elkaar staat

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele	thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen

en kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders (po) met een hoog ambitieniveau,

die op handelings en reflectieniveau willen groeien.

Startdata: 6 oktober 2020 of 4 oktober 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer

gemeenschap’ (‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/es
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leergang strategische bedrijfsvoering

‘Planloos is kansloos’

De leergang Strategische bedrijfsvoering van de AVS
Academie stelt schoolleiders in staat schoolontwikkeling
integraal aan te pakken. Onderwijskundig beleid, hrm-
beleid, leermiddelenbeleid en financieel beleid vormen
de basis van de leergang. Zo is de schoolleider goed
toegerust voor bijvoorbeeld het voeren van gesprekken
over een financieel meerjarenplan.
tekst susan de boer

“Schoolleiders	zijn	onder	meer	verantwoordelijk	voor	het	onder

wijskundig	beleid.	Bedrijfsvoering	staat	ver	af	van	de	meeste

onderwijsmensen”,	zegt	programmaleider	van	de	leergang	John

Schreijer.	“Nu	is	het	vaak	zo	dat	een	schoolleider	die	een	onder

wijskundige	verbetering	wil	doorvoeren	van	het	hoofd	Financiën

van	het	overkoepelende	bestuur	te	horen	krijgt	dat	er	geen	geld

voor	is.	Met	voldoende	kennis	van	bedrijfsvoering	gaat	een	school

leider	zelf	op	zoek	naar	financiële	dekkingsmogelijkheden.	Hij	kan

dan	aan	de	afdeling	Financiën	vragen	stellen	en	scenario’s	laten

doorrekenen.”

Geen cursus boekhouden De	leer

gang	Strategische	bedrijfsvoering,	die

Schreijer	samen	met	Cock	Raaijmakers

en	Math	van	Loo	verzorgt,	is	geen

cursus	boekhouden.	“Wat	wij	school

leiders	leren,	is	strategisch	denken	en

handelen.	Na	afloop	van	de	leergang

kunnen	ze	onder	meer	een	jaarrekening

bespreken	met	de	MR,	strategische

vragen	stellen	aan	het	schoolbestuur

en	een	meerjarig	financieel	perspectief

schetsen.”	De	AVS	Academie	verzorgt

de	leergang	in	samenwerking	met

NSOCNA.	Het	is	een	van	de	modules

van	de	Master	of	Educational	Management.	De	leergang	is	zeer

praktisch	van	opzet:	naast	een	theoretische	basis	gaan	deelnemers

aan	de	slag	met	praktijkvoorbeelden,	waaronder	die	van	de	eigen

school	of	stichting.	Deelnemers	krijgen	inzicht	in	de	samenhang

tussen	doelen,	beleid	en	de	financiële	component.	“Het	begint	altijd

met	een	plan”,	legt	Schreijer	uit.	“Het	mooie	daarvan	is	dat	je	het

kunt	aanpassen	aan	de	omstandigheden,	zoals	nu	met	de	coronacri

sis.	Planloos	is	echter	kansloos.”	Nieuw	beleid	heeft	gevolgen	voor

het	personeel	dat	mogelijk	over	andere	competenties	moet	gaan

beschikken,	en	vertaalt	zich	vervolgens	vaak	ook	door	in	leermid

delen.	Schreijer:	“De	laatste	paragraaf	van	het	plan	is	de	financiële.

Dan	pas	ga	je	na	waar	je	het	geld	kunt	vinden	en	niet	eerder. We

leren	de	deelnemers	manieren	om	financiële	dekking	te	zoeken.”

Pittig Frieda Wijnands	is	schoolleider	van	de Tobiasschool,	een

kleine	vrije	school	voor	speciaal	basisonderwijs	in	Amsterdam

(éénpitter),	en	volgde	de	leergang

omdat	zij	zichzelf	te	weinig	financieel

onderlegd	vond.	Het	was	een	pittige

leergang,	zegt Wijnands.	“De	eerste

paar	keer	vroeg	ik	me	af	hoe	ik	het

allemaal	moest	leren.	Maar	je	wordt

heel	goed	meegenomen.	Je	gaat	met	je

eigen	cijfers	aan	de	gang,	leert	hoe	je

overzicht	krijgt. Voorheen	had	het	hrm

beleid	en	het	leermiddelenbeleid	niet

veel	met	elkaar	te	maken,	en	het	was

onvoldoende	gekoppeld	aan	financiën.

Nu	kan	ik	kijken	vanuit	het	geheel.”

Een	opdracht	waar Wijnands	veel	aan

heeft	gehad,	is	de	tweedaagse	waarin

de	problemen	van	een	fictieve	stichting	moeten	worden	aangepakt.

“Dat	ging	om	grote	bedragen,	en	er	was	van	alles	aan	de	hand.

Tussendoor	kwam	er	ook	steeds	iets	nieuws	bij.	Dat	was	een	goede

oefening	om	te	zorgen	dat	je	beleid	en	visie	stand	houden	in	de

waan	van	de	dag.” Wijnands	heeft	de	leergang	afgerond	met	een

strategisch	hrmbeleidsplan	en	een	leermiddelenbeleidsplan	voor

haar	organisatie.

Integraal Voor	Rob	Hageman,

directeurbestuurder	van	Stichting	RK

Onderwijs	in	Huizen	(twee	scholen),

was	de	integraliteit	van	de	leergang

een	belangrijke	reden	om	deel	te

nemen.	“Een	losse	cursus	Financiën

had	ik	al	eens	gedaan.	In	deze	leergang

krijg	je	ook	met	hrmbeleid	te	maken,

dat	was	voor	mij	nieuw.”	Hageman	is

lovend	over	de	inhoud,	organisatie

en	docenten	van	de	leergang.	“Wat	ik

zeer	waardeerde	was	de	deskundig

heid	van	de	docenten.	En	ik	heb	veel

opgestoken	van	de	hrmdag,	een	soort

masterclass. Wat	je	leert	kun	je	meteen

toepassen	in	de	je	eigen	schoolpraktijk.	Ik	heb	bijvoorbeeld	de	jaar

rekeningen	van	onze	stichting	van	de	laatste	vier	jaar	naast	elkaar

gelegd,	en	daardoor	een	goed	beeld	gekregen	van	hoe	wij	omgaan

met	werkdrukvermindering.	Bij	grote	stichtingen	zijn	er	specialisten

voor	financiën	en	hrm,	maar	bij	ons	moet	ik	het	allemaal	zelf	doen.

Ik	heb	nu	een	strategische	hrmnota	liggen,	daar	heb	ik	wat	aan.” _

Doelgroep:	leidinggevenden	po

Startdata:	8	oktober	2020	of	26	januari	2021

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Regie	en	strategie’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/

strategischebedrijfsvoering

Programmaleider	John
Schreijer:	”We	leren
schoolleiders	strategisch
denken	en	handelen.”

Schoolleider	Frieda
Wijnands:	“Je	gaat	met	je
eigen	cijfers	aan	de	gang,
leert	hoe	je	overzicht
krijgt.”

Directeurbestuurder
Rob	Hageman:	“Ik	heb
nu	een	strategische	hrm
nota	liggen,	daar	heb	ik
wat	aan.”
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voor: kinderen, jongeren, ouders, (onderwijs)professionals

en gemeenten

van: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

wat: website

Omgaan met gevolgen corona
Speciale pagina in het kader van jeugdzorg met actuele

informatie over opvoeden en opgroeien in tijden van corona.

Onder andere over het omgaan met de gevolgen: www.nji.nl/

coronavirus.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hierover meepraten.

Wat houdt hen bezig? Waar maken zij zich zorgen over? Welke

oplossingen zien zij? #ikpraatmee

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g
s y m p o s i u m

i n f o r m at i e
v a r i a

voor: schoolleiders po en vo

van: Stichting School & Veiligheid

wat: publicatie

Als een ramp de school treft
Informeert hoe een school kan reageren bij schokkende

gebeurtenissen. De publicatie biedt een handreiking bij het

samenstellen van een draaiboek. De inhoud is gebaseerd

op vakliteratuur over traumatische gebeurtenissen en op

ervaringen van Nederlandse en buitenlandse schoolleiders,

leraren en hulpverleners. Deze vijfde, geheel herziene versie,

vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel.

Gratis downloaden: www.schoolenveiligheid.nl/producten/

alseenrampdeschooltreft

voor: leraren en ouders basisonderwijs

van: Schooltv (NTR) en Zapp/Zappelin (NPO)

wat: educatieve televisie

Schooltv thuis
Schooltv.nl heeft een top 10 samengesteld van de leukste en

meest leerzame afspeellijsten, programma’s, films en quizzen

per basisschoolgroep. Voor ondersteuning bij onderwijs vanuit

huis (reclamevrij): www.schooltv.nl/thuis

voor: ouders

van: Platform OuderWijzer

wat: telefonische hulplijn

Ouderwijzertelefoon
In deze coronatijd is extra aandacht voor ouders en ouderschap

belangrijk. Scholen kunnen ouders attenderen op een landelijke

telefonische hulplijn. Voor ouders die even wil sparren, stoom

afblazen of vragen hebben. De Ouderwijzertelefoon is te bereiken

via tel. 0851303959. Zie ook www.ouderwijzertelefoon.nl

voor: professionals in po en vo

van: Bazalt Groep

wat: gratis lespakket

CoroNazorg-pakket
Bevat lesideeën, achtergrondinformatie, activiteiten en

actiestappen. Met aandacht voor de sociale verbondenheid

en het emotioneel welbevinden van leerlingen. Na de periode

van thuisonderwijs is het belangrijk om weer te bouwen aan

structuur en veiligheid in de groep. Het pakket geeft inzicht

in hoe je keuzes kunt maken in de leerstof. De boodschap

luidt: investeer in de basis, op pedagogisch en didactisch vlak.

www.bazaltgroep.nl/coronazorgpakket

voor: leerkrachten, pabostudenten, schoolleiders en W&T-

coördinatoren basisonderwijs

van: Jet-Net, TechNet en TechYourFuture

wanneer: 16 en 30 juni

wat: gratis webinars

Technologie op de basisschool
Ieder webinar heeft een ander thema waarin experts en soms

een ervaringsdeskundige hun kennis delen. Op 16 juni staat

programmeeronderwijs centraal en hoe dit opgenomen kan

worden in het curriculum. Op 30 juni gaat het over wat hogere

orde denkvaardigheden zijn en hoe je (nieuwe) technologie

kunt inzetten om deze te stimuleren bij leerlingen. Deelnemers

krijgen praktische handvatten, tips en informatie aangereikt om

technologie een stap verder te brengen op school of in de klas.

www.jet-net.nl/webinarstech

voor jou geselec teerd
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voor: po- en vo-scholen, ouders, leerlingen, beleidsmakers

van: Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

wat: website

Dyslexie centraal
Digitaal platform over leesproblemen en dyslexie in onderwijs

en zorg. Bevat drie hoofdonderdelen: Weten, Doen en Leren.

Met (achtergrond)kennis over leesproblemen en dyslexie

(Weten), materialen en handreikingen om zelf aan de slag

te gaan met dyslexie(beleid) (Doen) en voorbeelden van een

goede aanpak van dyslexie en ervaringsverhalen en verdie

pende tutorials voor professionals (Leren). Ontwikkeld in

het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

www.dyslexiecentraal.nl

voor: schoolleiders, leraren, ib’ers en zorgcoördinatoren

po en vo

van: OCW, PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en Ingrado

wat: websites

Weer (aanwezig) op school
De websites helpen scholen bij de herstart. Weeropschool.

nl(/vo) biedt een overzicht van praktische informatie zoals een

stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen, posters met

aanbevolen voorzorgsmaatregelen en de bevindingen van het

RIVM. Weeraanwezigopschool.nl geeft informatie om ook de

leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te

krijgen. Om schooluitval nu en in de toekomst te voorkomen.

voor: po- en vo-scholen

van: Scholen Besparen Energie

wat: gratis benchmark

Gratis energieanalyse
schoolgebouwen

Door de coronacrisis kunnen schoolbezoeken van de energie

bespaarder van het programma Scholen Besparen Energie

niet doorgaan. Wel kunnen scholen gebruik maken van een

gratis energiebenchmark, waarmee ze snel zien of hun energie

verbruik goed, matig of slecht is. Daarnaast krijgen ze meer

inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing. Mail naar

info@scholenbesparenenergie.nl

Zie ook www.ruimte-ok.nl/actueel/voernugratiseen

energiebenchmarkuit

voor: scholen, bibliotheken, culturele en maatschappelijke

organisaties

van: de Schrijverscentrale

wat: online schrijversbezoeken

Schrijver op je scherm
Leraren kunnen met het oog op de coronaomstandigheden

hun programma verrijken met een online bezoek van een

schrijver of illustrator via www.schrijveropjescherm.nl.

Scholen kunnen al gemaakte – fysieke – afspraken voor

schrijversbezoeken en lezingen eventueel omboeken naar

een digitaal bezoek of persoonlijke schrijversvideo. Dankzij

stimuleringsbijdragen van de Koninklijke Bibliotheek en

het Letterenfonds geldt een korting op al het onlineaanbod.

In overleg en met inachtneming van de maatregelen is een

fysiek bezoek ook nog steeds mogelijk.

voor: leerlingen vanaf groep 7 t/m vmbo 4

van: Wereld Natuur Fonds en Vakkanjers

wat: Vakkanjers Challenge

Natuurbeschermende
oplossingen mens-dier conflict

De problemen waar de natuur mee kampt, worden voornamelijk

door ons gedrag veroorzaakt. Leerlingen kunnen innovatieve

ideeën en praktijkgerichte oplossingen bedenken zodat

mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven. De teams

krijgen verschillende opdrachten, afhankelijk van leerjaar en

niveau. Gaat ook door in tijden van afstandsonderwijs is, omdat

het programma Vakkanjers werkt met een uitgebreide digitale

leeromgeving. De teams met de beste ontwerpen pitchen hun

idee tijdens het landelijke eindevent Vakkanjers LIVE, in juni

2021. Aanmelden: www.vakkanjers.nl/wwf

voor: po, vo, sbo, (v)so, bso en ouders

van: Jantje Beton en IVN Natuureducatie

wanneer: 22 september

waar: heel Nederland

wat: buitenlesdag

Nationale Buitenlesdag
Wat is er nu leuker dan tijdens de les beestjes zoeken, optellen

met sprongen of een geschiedenisrace? Door buiten les te krij

gen en te bewegen, leren kinderen beter en effectiever. Scholen

en ouders kunnen voor 22 september inspiratie opdoen via

www.buitenlesdag.nl voor buitenlessen op school en thuis.

Met ruim zeventig uitgewerkte buitenlessen, grotendeels gratis

beschikbaar.

39k ader prim air juni 2020

941491-02_039_05-Jun-20_08:49:56_walter



boekbespreking

cicero leest covey

Wat hebben Cicero en Covey met elkaar te maken? Stephen R. Covey,

de bekende managementgoeroe, en Cicero, de grootste redenaar uit

de Romeinse tijd? Beiden hebben op hun eigen terrein een iconische

status bereikt. De een voor populaire managementopvattingen, de

ander voor de kunst van het overtuigen, de retorica. In zijn boek ‘Cicero

leest Covey’ kijkt Harm Klifman door de bril van de klassieke retorica

naar populaire managementboeken. tekst paul van den heuvel, avs

Aan de hand van oude inzichten laat auteur

Harm Klifman de technieken en praktijken

zien die moderne auteurs gebruiken om hun

ideeën over management onder de aandacht

te brengen. En die er vooral ook voor zorgen

dat hun managementboek een commercieel

succes zal worden. Het gaat dus niet alleen

over het introduceren van een nieuwe,

andere en betere managementstijl, maar

ook om gewoon zoveel mogelijk boeken

verkopen.

Hoe je dat doet, beschouwt Klifman

door de ogen van Covey en Cicero. Zijn

prettig leesbare boek staat boordevol met

retoriek. Alleen al aan boektitels heeft de

auteur een hoofdstuk gewijd, waardoor

je anders gaat kijken naar de titels van

managementboeken. Klifman signaleert

dat in de Nederlandse literatuur titels

van romans vaak een beschrijvende titel

hebben, zoals ‘Van oude mensen, de dingen

die voorbijgaan’ of ‘Terug naar Oegstgeest’.

Of dat romantitels verwijzen naar de hoofd

persoon: Max Havelaar, Tonio, Oeroeg.

Ook schrijvers van managementboeken

willen de aandacht trekken van het koop

publiek. In de titels komen bijvoorbeeld

leestekens zoals uitroep en vraagtekens

uitdrukkelijk voor. Denk aan titels als:

‘Doen! Nieuwe praktische inzichten voor

verandering’ of ‘Hoe krijg je ze mee?

Vijf krachten om veranderingen te laten

slagen’. Ook gebruiken schrijvers van

managementboeken vaak fabels in hun

titels, zoals ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?

Omgaan met verandering’. Tot slot spelen ze

in de titels vaak in op emoties. De ‘wapens’

die de auteurs daarvoor tot hun beschikking

hebben zijn:

• Verwijzen naar de spreker, de redenaar

zelf en zijn geloofwaardigheid: Ethos.

Zoals in de titel ‘Hoe krijg ik ze zover?

Draagvlak zonder dwang’.

• Verwijzen naar emoties, wanneer de

redenaar bewust inspeelt op emoties

van zijn gehoor: Pathos. Bijvoorbeeld in:

‘Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen

in moeilijke omstandigheden’.

• Verwijzen naar de argumentatie, het

gezonde verstand, de ratio: Logos

(‘Doorbreek de cirkel! Hoe managers

onbewust verandering blokkeren’).

Naast het tot stand komen van de titel

beschrijft Klifman ook hoe auteurs hun

managementboek opzetten. Bijvoorbeeld

hoe ze hun eigen rol innemen: als dominee,

als koopman of als therapeut. En hoe ze

gebruik maken van tabellen, tegenstel

lingen en rijtjes. Klifman noemt talloze

voorbeelden.

Na het lezen van dit boek weet je dat

managementtheorieën niet alleen een

beroep doen op je gezonde verstand.

Populaire managementboeken spreken

de lezer/koper vooral aan op emoties.

En dat begint vaak bij de titel. _

Cicero leest Covey: retorica in

populaire managementboeken,

Harm Klifman, 2019,

ISBN: 9789463866262,

www.harmklifman.nl

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVSleden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

h e t  g a at  n i e t
a l l e e n  o v e r  h e t
i n t r o d u c e r e n
v a n  e e n  n i e u w e ,
a n d e r e  e n  b e t e r e
m a n a g e m e n t s t i j l ,
m a a r  o o k  o m  g e w o o n
z o v e e l  m o g e l i j k
b o e k e n  v e r ko p e n
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Uitgelicht

thema _ Van dicht naar volledig open
Gesloten, half open en volledig open. Het Nederlandse

onderwijs wisselt in het coronatijdperk razendsnel van

gedaante. Vier schoolleiders vertellen over deze

turbulente periode. “We zijn vooral uitgegaan van

het kind.” pagina 8

thema _ Verder zonder eindtoets of -examen
Basisschoolleerlingen hebben dit jaar geen eindtoets

gedaan en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen

centraal schriftelijk eindexamen. Hoe gaan scholen om

met het al dan niet bevorderen van leerlingen naar een

volgend leerjaar of het vervolgonderwijs? pagina 16

actueel

///

Foto omslag: Leerlingen van daltonschool De Klipper in IJmuiden reinigen hun handen.

Foto: Hans Roggen

www.groepsgebouw.nl/avs
Kijk voor meer informatie op

42 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz
Baarn
Epe
Evertsoord

Oosterhout
Oostvoorne
Ossendrecht
Stroe

Teteringen
Vierhouten

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Wij geloven in het traditionele kamp, maar dan
wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

42 groepsaccommodaties op 10 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

0577 411 556

Door het Corona virus hebben veel kinderen elkaar
en school moeten missen. Dat doet ons pijn.

Ons terrein staat momenteel leeg. Dat is lastig, maar
het zijn vooral de lachende gezichten die we missen.

Want we weten uit ervaring hoe belangrijk het kamp
voor de kinderen is.

Gelukkig wordt het onderwijs weer opgestart en
we willen laten weten dat we er voor jullie zijn!

Hoe gaat het nu met Corona?

- Advertentie -
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Hoe zorg jij als schoolleider voor een deskundig 

team dat zich wil blijven ontwikkelen? Met het

online cursusaanbod van E-WISE kan iedere collega

onbeperkt nascholen in elk gewenst onderwerp.

Van speci�eke vakkennis tot cursussen over de

eigen ontwikkeling. Geef een extra impuls aan de

professionalisering van jouw school.

Online nascholing
voor leraren

Vraag nu een gratis
demo aan

www.e-wise.nl/avs

De zekerheid

dat je team

zich blijft

ontwikkelen.

Dat wíl je.

21-9000-1551-07  AVS KP 2019-20-10

– Advertentie –
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