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De koers voor
het nieuwe normaal
De connotaties rond groei en krimp zijn de afgelopen periode gegroeid.

Normaal draait tussen 0 en 18 jaar alles om groei in de zin van fysieke en

persoonlijke ontwikkeling, competentieontwikkeling of talentontwikkeling.

Op school denken we bij groei en krimp vooral aan leerlingenaantallen,

ruimtebehoefte, personele bezetting of arbeidsmarktvraagstukken

(waarover meer in dit nummer). Tegenwoordig associëren we groei en krimp

ook – dagelijks – met COVID19-besmettingen, IC-opnames, maatregelen en

urgenties. We laten ons meenemen in de groei en krimp van media-aandacht

voor dit thema. De groei en krimp van de economie raakt onze dagelijkse

actualiteit. Want wanneer kinderen naar school of opvang gaan, hebben ouders

gelegenheid tot werken. Maar ook waar spanningen oplopen of economische

problemen toeslaan, werkt dit door in gezinssituaties en raakt het onze

leerlingen en collega’s.

Er is tegelijkertijd een enorme groei in onderwijsinnovatie en persoonlijke

ontwikkeling van onderwijsprofessionals, en de dreigende krimp hiervan

door onderbezetting en werkdruk. Onder druk van de urgentie was groei

mogelijk in het aantal devices en internettoegangen voor leerlingen, digitale

leermiddelen werden vrij ter beschikking gesteld. Maar direct na de eerste

normalisaties was er al weer krimp: devices moesten weer ingeleverd worden

en voor digitale leermiddelen moet weer ouderwets betaald worden. Ook is er

de afwijkende groei en krimp in de voortgang van leerlingen: sommigen gingen

sneller dan ooit, anderen raakten (verder) achter. En ondanks de aanhoudende

krimp in het aantal schoolleiders is er een enorme groei in leiderschap en is

ook de waardering daarvoor zichtbaar geworden. Inspirerende en dienende

schoolleiders die als cruciale schakel de (virtuele) school en

samenwerkingen organiseren, hun teamleden positioneren

en mensen in hun kracht weten te zetten.

Maar vooral is er de groei van daadwerkelijk de leerlingen

centraal zetten en dat om weten te zetten in concrete acties.

Ineens was heel veel mogelijk dat daarvoor (op korte

termijn) niet haalbaar leek of toegestaan was. Ik pleit

ervoor dat we op dit punt krimp niet accepteren, maar

deze groei op alle niveaus vasthouden als de koers voor

het nieuwe normaal. _

Petra van Haren is voorzitter van de AVS

(Twitter: @GPMvanHaren)

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS

zijn terug te lezen via www.avs.nl/vereniging/

vanhetbestuur

Kaderspel _ door petra van haren
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avs pleit voor handelingsvrijheid schoolleiders

Reden voor alertheid, maar scholen
open zonder nieuwe maatregelen
Er is reden voor alertheid, maar voor scholen gelden dezelfde coronamaatregelen
als voor de zomervakantie bekend waren. AVS-voorzitter Petra van Haren:
“Schoolleiders moeten voldoende handelingsvrijheid krijgen als afwijken hiervan
en het maken van andere keuzes noodzakelijk is in het belang van de gezondheid
van leerlingen of personeel.”

De AVS heeft deze zomer
in de media herhaaldelijk
laten weten dat luchtkwa-
liteit op scholen al langere
tijd een vraagstuk is en dat
voldoende aandacht hiervoor
en investeringen daarin op

hun plaats zijn. De AVS legt
daarnaast vooral de nadruk
op het belang van de ruimte
voor autonomie van school-
leiders. Voorzitter Petra van
Haren: “De schoolleider weet
zelf het beste wat wel en niet

werkt in het schoolgebouw.
Eigen verantwoordelijkheid
staat daarbij voorop.” De AVS
blijft er op aandringen dat
als afwijken en het maken
van andere keuzes echt nood-
zakelijk is in het belang van

leerlingen of personeel (zoals
wel mondkapjes of kleinere
klassen), schoolleiders vol-
doende mate van hande-
lingsvrijheid moet kunnen
houden.
De AVS zal haar leden
binnenkort bevragen op de
ervaringen na de zomerva-
kantie. Om goed te weten
hoe de stand van zaken is en
hun inbreng mee te nemen
naar onder andere het minis-
terie van OCW en de (onder-
wijs)politici. _

Meer informatie: www.avs.nl/
actueel/nieuws/dossier/
corona-maatregelen

avs: besturen eindverantwoordelijk voor gebouw, schoolleiders op schoolniveau

Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen
Om scholen te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, heeft minister Slob het
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht. Dat brengt in kaart hoe de stand van zaken
in de scholen is en wat er nog moet gebeuren. Het ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober 2020 elke
school, het onderwijspersoneel en de leerlingen weten waar ze aan toe zijn.

Slob geeft hiermee uit-
voering aan de motie van
Lodewijk Asscher (PvdA) van
13 augustus 2020. Het ambi-
tieplan betekent voor scho-
len het volgende:
• Alle scholen hebben onder

verantwoordelijkheid van
het schoolbestuur een
check gedaan om te onder-
zoeken of de gebouwen
voldoen aan de eisen;

• Als hun gebouwen niet
aan de eisen voldoen, is er
contact opgenomen met
de lokale GGD. Wat de
maatregelen zijn die een
school moet nemen is
per situatie afhankelijk.
De GGD adviseert hier
over.

  Alle scholen communiceren
vóór 1 oktober 2020 aan hun
onderwijspersoneel en leer-
lingen waar de school staat.
Dit betekent dat de school
ofwel communiceert dat de
gebouwen voldoen aan de
eisen, ofwel welk plan er ligt
om ervoor te zorgen dat de
gebouwen voldoen aan de
eisen. Ook communiceert de
school dit aan de sectorraad,
waarmee wordt bijgedragen
aan het landelijk beeld.

Verantwoordelijkheid
De AVS benadrukt dat bestu-
ren eindverantwoordelijk
zijn voor de schoolgebouwen,
maar schoolleiders zijn hier
in hun dagelijkse rol van
operationeel werkgever nauw

bij betrokken en hebben
een verantwoordelijkheid
op schoolniveau. De AVS zal
daarom namens haar leden in
contact staan met het coördi-
natieteam en houd hen op de
hoogte van relevante ontwik-
kelingen. AVS-leden die zaken
over hun schoolgebouw, de
luchtkwaliteit of de ventilatie
onder de aandacht willen
brengen, kunnen contact
opnemen met de AVS Help-
desk via helpdesk@avs.nl

Adviezen RIVM
Uit adviezen van het RIVM
blijkt dat er op dit moment
geen reden is om wat betreft
de ventilatie in gebouwen
af te wijken van eisen waar
scholen aan moeten voldoen

(Bouwbesluit, Arbobesluit,
et cetera). Het RIVM adviseert
scholen wel om een lucht-
stroom van persoon naar
persoon door (zwenk)ventila-
toren of systemen waarmee
recirculatie plaatsvindt bin-
nen één ruimte waar meerde-
re personen verblijven, te ver-
mijden. Ook vraagt het RIVM
scholen na te gaan of ruimtes
die voor bepaalde activiteiten
worden gebruikt, hiervoor
ook oorspronkelijk bedoeld
waren en of de hoeveelheid
luchtverversing hierop is afge-
stemd. _

Meer informatie:
www.weeropschool.nl/
ventilatie
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taal en rekenen, maar ook leuke activiteiten

Corona-achterstanden inhalen op zomerscholen
Van de subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’ hebben inmiddels
1.129 scholen in het primair en 352 scholen in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt. Het geld gaat
onder meer naar zomerscholen. “We wilden de leerlingen ook een leuke tijd geven. Daarom is het werken aan
schoolvakken afgewisseld met andere activiteiten.”

“We hebben een goed beeld
gekregen van hoe het er in
de gezinnen aan toegaat”,
zegt Maarten Tromp, school-
leider van basisschool De
Dijk in Den Helder. Van zijn
school hebben twaalf leer-
lingen deelgenomen aan de
zomerschool die het school-
bestuur De Meerwerf samen
met Stichting 4YoungTalent
organiseerde. Bij deze stich-
ting verzorgen studenten
onder meer huiswerkbege-
leiding. “De leerlingen die
we de zomerschool hebben
aangeboden, zijn vooral
geselecteerd op basis van de
thuissituatie en de ontstane
achterstanden in de belang-
rijke vakken.” Leerkrachten
van de school bereidden het
werk voor. Daarnaast maak-
ten leerlingen een portfolio.
“We wilden de leerlingen ook
een leuke tijd geven. Daarom
is het werken aan schoolvak-
ken afgewisseld met andere
activiteiten. Door een paar
keer te gaan kijken en tips te
geven hield het schoolteam
vinger aan de pols.”

Alle subsidieaanvragen
toegekend
Alle aanvragen van de scho-
len voor het eerste tijdvak
van de subsidieregeling
‘Inhaal- en ondersteunings-
programma’s onderwijs
2020-2021’ zijn toegekend.
Het plafond van 51 miljoen
voor het po is niet gehaald,
terwijl het vo het budget
heeft overschreden. In het
primair onderwijs hebben

441 scholen een zomerpro-
gramma georganiseerd en
zetten 959 scholen in op een
verlengde schooldag. In het
vo hebben 75 scholen een
zomerprogramma en 337 een
verlengde schooldag. Er zijn
ook scholen die in het week-
end of de herfstvakantie
een aanbod hebben, of die
verschillende programma’s
combineren. Het ministerie
van OCW heeft de regeling
in het leven geroepen om
leerachterstanden te bestrij-
den die zijn ontstaan door de
schoolsluiting van 15 maart
tot na de meivakantie.

Verdeeldheid
over effectiviteit
De meningen over de effec-
tiviteit van een zomerschool
zijn verdeeld. Een AVS-peiling
van juni 2020 laat zien dat

de helft (50,4 procent) van de
726 bevraagde schoolleiders
geen voorstander is. “We zou-
den in die periode niet de
focus moeten leggen op cog-
nitieve resultaten”, vindt
Wietse Visser, schoolleider
van basisschool Gummarus
in Steenbergen. “Voor kinde-
ren in achterstandssituaties
zouden we wel betekenisvolle
activiteiten kunnen organi-
seren, maar dat moet niet
weer taal en rekenen zijn.”
Schoolleider Cootje Heeringa
van basisschool De Rank
in Schoonhoven leek een
zomerschool wel een goed
idee voor een aantal van haar
leerlingen – bijvoorbeeld om
begrijpend lezen te oefenen
– maar de organisatie ervan
kwam niet van de grond.
“Ik heb andere scholen in
Schoonhoven uitgenodigd

om met elkaar de subsidie
aan te vragen en schoolover-
stijgend een zomerschool op
te zetten. Maar om uiteenlo-
pende redenen had geen van
de andere scholen interesse.”

Goede overdacht
essentieel
Dat de helft van de school-
leiders niets ziet in een
zomerschool, verbaast Carla
Haelermans niet. De onder-
zoeker en universitair hoofd-
docent onderwijseconomie
aan de Universiteit van Maas-
tricht onderzocht de effecti-
viteit van zomerscholen in
het voortgezet onderwijs in
2017. “Die verdeeldheid zien
we steeds. In het vo kan een
zomerschool effectief zijn,
blijkt uit mijn onderzoek.
Veel hangt af van de organi-
satie. Het gaat er ook om dat
de docenten goed op de hoog-
te zijn van het reguliere pro-
gramma en het is belangrijk
dat er een goede overdracht
is tussen de reguliere school
en de externe docenten of
studenten c.q. leraren in
opleiding en andersom.”

Gemeenten
en studenten
Zomerscholen worden niet
alleen door schoolbesturen
georganiseerd, maar ook
door gemeenten. Zo organi-
seert de gemeente Rotterdam
een zomercampus voor kin-
deren uit het primair onder-
wijs. “Rotterdam heeft een
grote populatie leerlingen
met onderwijsachterstanden.

Een groepje leerlingen van basisschool De Dijk in Den Helder nam
deel aan de zomerschool die het schoolbestuur De Meerwerf samen
met Stichting 4YoungTalent organiseerde. Bij deze stichting verzorgen
studenten onder meer huiswerkbegeleiding.

>
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reconstructie

Invloed AVS-peilingen op coronabeleid
In deze turbulente tijden is het belangrijk te onderzoeken wat scholen nodig hebben om veilig onderwijs te
kunnen geven en te voldoen aan steeds andere maatregelen. Schoolleiders hebben onder meer via de peilingen
van de AVS invloed op de politieke besluitvorming. Voorzitter Petra van Haren: “Als er bijvoorbeeld een
mogelijkheid is dat mondkapjes worden verplicht, dan zijn peilingen en gesprekken belangrijk.”

“We houden het ministerie
van Onderwijs voortdurend
op de hoogte van de manier
waarop de coronamaatrege-
len terechtkomen bij scholen
en hoe schoolleiders ermee
omgaan”, zegt AVS-voorzitter
Petra van Haren. “Dat heeft
invloed op de besluitvor-
ming. Als veel schoolleiders
iets vinden, dan houd je
daar rekening mee.” De AVS
heeft met peilingen onder
haar leden, gesprekken met
kaderleden en de ledenraad,
en vragen en informatie die
via de helpdesk bij de AVS
terechtkomen een goed en
actueel beeld van de situatie
op scholen.

Behoefte
Van maart tot juni 2020
heeft de AVS twaalf pei-
lingen uitgevoerd onder
schoolleiders om na te gaan
welke maatregelen nodig
waren, welke problemen er

ontstonden en of de gebo-
den oplossingen ook soelaas
boden. “Toen zondag 15
maart ook in Nederland de
scholen sloten, hebben we
meteen onderzocht waar
behoefte aan was”, blikt
Van Haren terug. “Er werd
gewerkt aan richtlijnen, er
waren steeds nieuwe ontwik-
kelingen en wekelijks bijstel-
lingen. Weten wat er speelt,
is dan cruciaal. Door de hoge
respons op de peilingen
zagen we dat schoolleiders
het bijzonder belangrijk
vinden om vanuit de eigen
context te kunnen reageren.
Wat wij doen is schoolleiders
informeren, het ministerie
informeren en voortdurend
terugkoppelen.” Bijvoorbeeld
toen er sprake was van het
inrichten van zomerscho-
len om achterstanden in te
lopen. “Uit de peiling bleek
dat het niet zo was dat hele
volksstammen leerlingen

achterstanden hadden opge-
lopen. Dat, gekoppeld aan
de uitputtingsslag die onder-
wijsprofessionals hadden
geleverd, leidde tot reacties

als: een zomerschool is voor
mijn school niet de vanzelf-
sprekende oplossing. Nu kun
je indien nodig een bedrag
per leerling aanvragen voor

Vooral taal is een probleem”,
zegt Matthijs van Collen-
burg, de subsidiecoördinator
van BOOR. De zomercampus
kende drie periodes van
twee weken en was bedoeld
voor alle leerlingen. Veel
scholen en gemeenten zet-
ten studenten in. “Die staan
dicht bij leerlingen”, zegt
Jan van Tartwijk, hoogle-
raar onderwijswetenschap-
pen en directeur van de

universitaire lerarenoplei-
ding van de Universiteit
Utrecht. “Vooral studenten
van de lerarenopleiding zijn
aantrekkelijk voor scholen,
die hebben een basis. Het is
ook een win-win-situatie
voor ons. Toen de coronacri-
sis uitbrak, is er op de oplei-
ding meteen gezocht naar
manieren om studenten op
een andere manier ervaring
te laten opdoen.” _

s u b s i d i e r e g e l i n g

Voor de tweede aanvraagronde van de subsidieregeling
kunnen scholen nog aanvragen indien tot en met
18 september. Deze tweede subsidieronde is voor
ondersteuningsprogramma’s in de periode van 1 oktober
tot en met 31 augustus 2021.

Zie www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteunings
programmas-onderwijs

“Als veel schoolleiders iets vinden, dan houd je daar rekening mee”, zegt
AVS-voorzitter Petra van Haren over de invloed van de AVS-peilingen op de
politieke besluitvorming.
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extra hulp. Dat is een van
de paden die scholen graag
bewandelen: binnen het
reguliere proces achterstan-
den aanpakken.”

Eigen keuzes
Als de actualiteit daar aanlei-
ding toe geeft, zullen er van-
uit de AVS opnieuw peilingen
plaatsvinden. Van Haren: “Als
voortschrijdend inzicht van
het RIVM ertoe leidt dat ook
in Nederland mogelijk mond-
kapjes op scholen verplicht
worden, of er komen voor-
schriften voor ventilatie, dan
zijn peilingen en gesprek-
ken belangrijk. Vanwege de
veiligheid van leraren en
leerlingen, maar ook om grip

te hebben op de situatie, om
te weten wat je als school-
leider moet regelen. Het is
belangrijk dat een school-
leider daarbij eigen keuzes
kan maken, want de situatie
verschilt per school.”

Schoolsluiting
De AVS-peilingen leidden
tot veel media-aandacht.
Zo bleek uit de peiling van
10 maart 2020 dat op dat
moment al op een kwart
van de scholen leerlingen
thuis bleven vanwege het
coronavirus. Petra van Haren
riep twee dagen later op tot
schoolsluiting, een moment
waarop dit nog volop ter dis-
cussie stond. De peiling van

een week later, waaruit bleek
dat scholen erin slaagden
onmiddellijk afstandsonder-
wijs te realiseren, zorgde
voor ongekend veel reacties.
Van Haren: “Er is in korte
tijd enorm veel geregeld.

We hebben echt gezien hoe
ongelooflijk belangrijk de
schoolleider is om het team
te binden en te ondersteu-
nen, lijnen uit te zetten en
zaken te regelen met het
bestuur en de gemeente.” _

De AVS-peilingen leiden tot veel media-aandacht, zodat schoolleiders hun
stem duidelijk kunnen laten horen.

monitor hybride onderwijs

Onderzoek naar
onderwijs op afstand
en geleerde lessen
De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt in kaart hoe
schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen onderwijs
op afstand de afgelopen tijd hebben ervaren, en wat
ze hiervan graag willen behouden.

De monitor bestaat uit een basismodule voor schoolleiders
of ict-coördinatoren en leraren. Maar ook ouders en leerlin-
gen kunnen een vragenlijsten invullen over hun ervaringen.
Ieder schoolbestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een
totaalrapportage van de deelnemende scholen. Ook worden de
resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijs-
ten) weergegeven. De resultaten van alle deelnemende scholen
worden samengebracht in een landelijk rapport dat komend
schooljaar wordt gepubliceerd.

Meld je aan als contactpersoon voor jouw school of scholen
aan via www.kennisnet.nl. Het invullen van de vragenlijst kan
in ieder geval tot november 2020.

Het onderzoek is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet.
Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert het uit. _

leerlingen nooit uitsluiten

Eerste Kamer neemt
wetsvoorstel vrijwillige
ouderbijdrage aan
Leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van
activiteiten die de school organiseert, ook als ouders
de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.
De Eerste Kamer nam op 7 juli de initiatiefwet van
GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe
wet worden de bestaande afspraken in het primair
onderwijs wettelijk verankerd.

In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen,
dit niet mag “leiden tot uitsluiting van een leerling aan een
activiteit of het opleggen van een andere activiteit.” Dit geldt
ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijspro-
gramma. Een school mag een leerling bijvoorbeeld niet thuis-
laten bij een schoolreisje als de ouderbijdrage niet betaald is.
De onderwijsinspectie krijgt de mogelijkheid te handhaven op
de wet, als scholen deze onvoldoende naleven.

Bij het perse gaan van deze Kader Primair was nog niet bekend
wanneer de wet in werking treedt. _

5k ader prim air september 2020
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meer scholencombinaties kunnen gezamenlijke onderbouwklas inrichten

Beleidsregel pilot pro/vbo uitgebreid
De beleidsregel pilot pro/vbo van 30 november 2018 bood dertig scholencombinaties de mogelijkheid
om een pro/vbo-onderbouwklas in te richten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend
beroepsonderwijs, om te kijken of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer maatwerk in het
praktijkonderwijs. Deze beleidsregel is uitgebreid: opnieuw kunnen dertig nieuwe scholencombinaties drie
keer een pro/vbo-onderbouwklas inrichten.

Hierbij is verduidelijkt dat
een scholencombinatie
bestaat uit één pro-school
en ten minste een school
voor vbo. Er zijn meerdere
scholen voor vbo toegestaan
in één scholencombina-
tie, omdat dit een groter
aanbod in bovenbouwpro-
fielen in het vmbo biedt
voor leerlingen die na de

pilot doorstromen naar de
bovenbouw van het vmbo.
Daarnaast wordt het voor de
al aangewezen scholencom-
binaties mogelijk om ook in
de schooljaren 2021/2022,
2022/2023 en 2023/2024
een pro/vbo-onderbouwklas
te starten. Zo kan over een
langere periode bekeken
worden of de onderbouwklas

daadwerkelijk tegemoet
komt aan de behoefte aan
meer maatwerk in het
praktijkonderwijs.

Aanvraag indienen
De aanvragen voor nieuwe
scholencombinaties kunnen
worden ingediend van 1 sep-
tember tot en met 30 novem-
ber 2020. De minister beslist

uiterlijk op 1 februari 2021
welke scholen mogen deel-
nemen aan de uitgebreide
pilot. _

Meer informatie: www.rijks-

overheid.nl/onderwerpen/
voortgezet-onderwijs/
pilot-pro-vmbo

niet meer gebonden aan professionaliseringsthema’s

Meer ruimte voor schoolleiders po
door nieuwe herregistratiecriteria
Dit najaar veranderen de herregistratiecriteria van het Schoolleidersregister PO,
zodat er meer ruimte en flexibiliteit voor schoolleiders ontstaat.

Schoolleiders hoeven straks
niet meer te kiezen voor
(drie) professionaliserings-
thema’s. Het wordt mogelijk
je helemaal in één onderwerp
te verdiepen of in meerdere
onderwerpen. In het nieuwe
register dat in het najaar
gelanceerd wordt is een cata-
logus opgenomen met gecer-
tificeerd professionaliserings-
aanbod. Hierin staat straks
wat de leerdoelen zijn van
een opleiding. Zo kan iedere

schoolleider kiezen voor aan-
bod dat het best aansluit bij
de eigen leerdoelen. In het
register is straks wel te zien
wat het verband is tussen pro-
fessionaliseringsaanbod en de
professionaliseringsthema’s.
Schoolleiders die wél willen
kiezen voor aanbod via de
professionaliseringthema’s
kunnen dat overigens gewoon
blijven doen. En zij die al
beschikken over een certifi-
caat hoeven niet meer eerst

door een heel keuzemenu
voordat ze het certificaat
kunnen uploaden. Het wordt
gemakkelijker om een oplei-
ding te selecteren en het cer-
tificaat te uploaden.

Waarde in punten
Een schoolleider kan straks
herregistreren als hij hon-
derd punten heeft gehaald.
Al het aanbod krijgt een her-
registratiewaarde toegekend,
uitgedrukt in punten. Nieuw

is dat ook de studiebelas-
ting meegewogen wordt.
De waarde van bestaand
aanbod is vergelijkbaar met
de waarde die het nu heeft.
Het kan dus niet gebeuren
dat een cursus of opleiding
die schoolleiders al hebben
gevolgd of waar ze nog mee
bezig zijn, opeens minder (of
meer) waard wordt.
De mogelijkheid van het
valideren van informeel leren
blijft bestaan.
De nieuwe herregistratie-
criteria gaan in als het nieuwe
register gelanceerd wordt,
naar verwachting in oktober
2020. _

Meer informatie en voorlich-
tingsbijeenkomsten volgen.
www.schoolleidersregisterpo.nl
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Jan Hofstra en Gerjan Heerkes bedienen vanuit hun

bedrijf Preadyz onderwijsinstellingen met slimme

cloud software voor de bedrijfsvoering. Ontzorgen en

faciliteren zijn de kernbegrippen:“Als we onze klanten

vertellen wat er allemaal kan met veel minder moeite

valt hun mond vaak open van verbazing.”

Preadyz werd op 1 januari 2016 opgericht door Jan

Hofstra en Gerjan Heerkes. De filosofie was vanaf de

start helder, vertelt Jan Hofstra:“Wij noemden ons vanaf

het begin dienstverlener en geen administratiekantoor.

Dat geeft al sterk aan waar we voor staan. Wij vonden

het administratiekantoor als concept verouderd. Centraal

staan wat ons betreft ontzorgen en faciliteren. Wij maken

gebruik van de cloud software van Visma, waarmee we

handmatig werk zoveel mogelijk automatiseren. De tijd

die hierdoor vrijkomt kunnen onze mensen inzetten voor

advies aan de klant. De scholen zelf kunnen ook efficiën-

ter werken, waardoor zij zich focussen op het primaire

proces: goed onderwijs verzorgen.”

Het ontzorgen komt in alle onderdelen van de dienstver-

lening terug. Gerjan Heerkes:“De eindgebruiker staat

centraal, de schooldirecteur, maar ook zijn of haar mede-

werkers.Vanuit die gedachte zorgen wij zoveel mogelijk

dat informatie maar één keer hoeft ingevoerd te worden.

Wij zorgen voor een goede integratie tussen de verschil-

lende systemen en processen en dat maakt het werk voor

de gebruiker overzichtelijker en eenvoudiger. Bovendien

krijgen onze klanten met single sign on (SSO) toegang tot

alle applicaties.”

Om optimaal invulling te geven aan deze ambitie werkt

Preadyz intensief samen met leveranciers zoals Visma

die op dezelfde manier streven naar klantvriendelijkheid,

vervolgt Heerkes:“Preadyz maakt in haar dienstverle-

ning gebruik van een breed Visma-portfolio, met daarin

HRM, Payroll, Finance en Spend Cloud van ProActive.

Om onze dienstverlening en advisering aan de klant te

optimaliseren zetten we steeds meer gecombineerde data

in, bijvoorbeeld de data uit de Visma-tools en uit Cogix.

Cogix is een planning & control tool, waar de financiële

data bij elkaar komt zodat scholen goed kunnen sturen op

hun begroting versus de gerealiseerde kosten.”

Preadyz bedient onderwijsinstellingen vanuit drie do-

meinen: HR-processen, financiële processen en overige

processen. Om alle klanten in het pluriforme onderwijs-

landschap naar wens te kunnen bedienen heeft Preadyz

drie soorten dienstverlening ontwikkeld, legt Jan Hofstra

uit: “Voor de kleine instellingen doen wij alles, zij doen

alleen de invoer aan de voorkant.Voor middelgrote klan-

ten kiezen we voor een middenweg, waar een klant een

deel doet en wij een deel invullen. Grote klanten doen

alles zelf.Voor hen verzorgen wij de applicaties en het

functioneel beheer en vervolgens doet de klant alles zelf.”

Preadyz kan in haar dienstverlening flexibel zijn vanwege

self service, workflows en automatiseringsmogelijkheden

in de HR- en Finance software van Visma. Het digitalise-

ren van die processen zorgt ook voor de benodigde data

en inzichten, waardoor scholen - klein en groot - beter

kunnen bijsturen op proces en beleid.

Uiteindelijk gaat het om volledige digitale ondersteuning

van de bedrijfsvoering én om maatwerk, zegt Hofstra:

“Wij faciliteren zoveel mogelijk. We kunnen buiten de

standaarden om heel veel voor onze klanten inrichten

rondom autorisaties en de manier waarop zij de proces-

sen willen organiseren. Hoever je gaat met automati-

seren ligt ook weer erg aan de omvang van de klant. In

kleinere organisaties weet het management vaak hoe het

zit, wie er ziek is en hoe ze het beste met die individuele

medewerkers kunnen omgaan. Maar als je 700 mensen in

dienst hebt kun je niet meer zo ‘op de persoon’ sturen en

wil je meer sturen op het proces.

Bij de dienstverlening van Preadyz staan vier principes

centraal: Persoonlijk, Hulpvaardig, Innoverend en Onder-

nemend.“Die principes maken ons uniek” zegt Gerjan

Heerkes:“In onze organisatie is geen hiërarchie. Onze

medewerkers hebben zoveel mogelijk eigen verantwoor-

delijkheid en iedereen is direct bereikbaar. Een van de

reacties die we steeds terugkrijgen van onze klanten is

onze directheid en onze snelle bereikbaarheid, die we

combineren met innovatieve software.

Bovendien zijn we supertransparant. Als we onze klanten

vertellen wat er allemaal kan met veel minder moeite

valt hun mond vaak open van verbazing. We zien dat er bij

veel organisaties nog veel te winnen is door samen met de

klant te kijken hoe processen slimmer en efficiënter kun-

nen worden uitgevoerd. Het is mooi om een rol te spelen

in het ontzorgen van deze klanten en slimme software in

te zetten zodat alles goed geautomatiseerd wordt. Dat is

ons doel. Wij hoeven niet de grootste te worden, maar we

willen wel de beste zijn en blijven.”

Meer informatie:
www.preadyz.nl
www.vismaraet.nl

[advertorial] [advertorial]

Preadyz ontzorgt het
onderwijs met slimme
cloud software van Visma

Wij noemden ons vanaf het begin dienstverlener en geen
administratiekantoor. Dat gee� al sterk aan waar we voor staan.

Jan Hofstra en Gerjan Heerkes
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Jan Hofstra en Gerjan Heerkes bedienen vanuit hun

bedrijf Preadyz onderwijsinstellingen met slimme

cloud software voor de bedrijfsvoering. Ontzorgen en

faciliteren zijn de kernbegrippen:“Als we onze klanten

vertellen wat er allemaal kan met veel minder moeite

valt hun mond vaak open van verbazing.”

Preadyz werd op 1 januari 2016 opgericht door Jan

Hofstra en Gerjan Heerkes. De filosofie was vanaf de

start helder, vertelt Jan Hofstra:“Wij noemden ons vanaf

het begin dienstverlener en geen administratiekantoor.

Dat geeft al sterk aan waar we voor staan. Wij vonden

het administratiekantoor als concept verouderd. Centraal

staan wat ons betreft ontzorgen en faciliteren. Wij maken

gebruik van de cloud software van Visma, waarmee we

handmatig werk zoveel mogelijk automatiseren. De tijd

die hierdoor vrijkomt kunnen onze mensen inzetten voor

advies aan de klant. De scholen zelf kunnen ook efficiën-

ter werken, waardoor zij zich focussen op het primaire

proces: goed onderwijs verzorgen.”

Het ontzorgen komt in alle onderdelen van de dienstver-

lening terug. Gerjan Heerkes:“De eindgebruiker staat

centraal, de schooldirecteur, maar ook zijn of haar mede-

werkers.Vanuit die gedachte zorgen wij zoveel mogelijk

dat informatie maar één keer hoeft ingevoerd te worden.

Wij zorgen voor een goede integratie tussen de verschil-

lende systemen en processen en dat maakt het werk voor

de gebruiker overzichtelijker en eenvoudiger. Bovendien

krijgen onze klanten met single sign on (SSO) toegang tot

alle applicaties.”

Om optimaal invulling te geven aan deze ambitie werkt

Preadyz intensief samen met leveranciers zoals Visma

die op dezelfde manier streven naar klantvriendelijkheid,

vervolgt Heerkes:“Preadyz maakt in haar dienstverle-

ning gebruik van een breed Visma-portfolio, met daarin

HRM, Payroll, Finance en Spend Cloud van ProActive.

Om onze dienstverlening en advisering aan de klant te

optimaliseren zetten we steeds meer gecombineerde data

in, bijvoorbeeld de data uit de Visma-tools en uit Cogix.

Cogix is een planning & control tool, waar de financiële

data bij elkaar komt zodat scholen goed kunnen sturen op

hun begroting versus de gerealiseerde kosten.”

Preadyz bedient onderwijsinstellingen vanuit drie do-

meinen: HR-processen, financiële processen en overige

processen. Om alle klanten in het pluriforme onderwijs-

landschap naar wens te kunnen bedienen heeft Preadyz

drie soorten dienstverlening ontwikkeld, legt Jan Hofstra

uit: “Voor de kleine instellingen doen wij alles, zij doen

alleen de invoer aan de voorkant.Voor middelgrote klan-

ten kiezen we voor een middenweg, waar een klant een

deel doet en wij een deel invullen. Grote klanten doen

alles zelf.Voor hen verzorgen wij de applicaties en het

functioneel beheer en vervolgens doet de klant alles zelf.”

Preadyz kan in haar dienstverlening flexibel zijn vanwege

self service, workflows en automatiseringsmogelijkheden

in de HR- en Finance software van Visma. Het digitalise-

ren van die processen zorgt ook voor de benodigde data

en inzichten, waardoor scholen - klein en groot - beter

kunnen bijsturen op proces en beleid.

Uiteindelijk gaat het om volledige digitale ondersteuning

van de bedrijfsvoering én om maatwerk, zegt Hofstra:

“Wij faciliteren zoveel mogelijk. We kunnen buiten de

standaarden om heel veel voor onze klanten inrichten

rondom autorisaties en de manier waarop zij de proces-

sen willen organiseren. Hoever je gaat met automati-

seren ligt ook weer erg aan de omvang van de klant. In

kleinere organisaties weet het management vaak hoe het

zit, wie er ziek is en hoe ze het beste met die individuele

medewerkers kunnen omgaan. Maar als je 700 mensen in

dienst hebt kun je niet meer zo ‘op de persoon’ sturen en

wil je meer sturen op het proces.

Bij de dienstverlening van Preadyz staan vier principes

centraal: Persoonlijk, Hulpvaardig, Innoverend en Onder-

nemend.“Die principes maken ons uniek” zegt Gerjan

Heerkes:“In onze organisatie is geen hiërarchie. Onze

medewerkers hebben zoveel mogelijk eigen verantwoor-

delijkheid en iedereen is direct bereikbaar. Een van de

reacties die we steeds terugkrijgen van onze klanten is

onze directheid en onze snelle bereikbaarheid, die we

combineren met innovatieve software.

Bovendien zijn we supertransparant. Als we onze klanten

vertellen wat er allemaal kan met veel minder moeite

valt hun mond vaak open van verbazing. We zien dat er bij

veel organisaties nog veel te winnen is door samen met de

klant te kijken hoe processen slimmer en efficiënter kun-

nen worden uitgevoerd. Het is mooi om een rol te spelen

in het ontzorgen van deze klanten en slimme software in

te zetten zodat alles goed geautomatiseerd wordt. Dat is

ons doel. Wij hoeven niet de grootste te worden, maar we

willen wel de beste zijn en blijven.”

Meer informatie:
www.preadyz.nl
www.vismaraet.nl

[advertorial] [advertorial]

Preadyz ontzorgt het
onderwijs met slimme
cloud software van Visma

Wij noemden ons vanaf het begin dienstverlener en geen
administratiekantoor. Dat gee� al sterk aan waar we voor staan.

Jan Hofstra en Gerjan Heerkes
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Door demografische ontwikkelingen kunnen

scholen uit hun jasje groeien en ook zijn

er nieuwe scholen die een onverwachte

groeispurt doormaken. Dat betekent dat

er oplossingen moeten komen voor de

leerlingengroei, zowel qua ruimte als

personeel. “De gemeente doet haar best,

maar heeft grote problemen om geschikte

huisvesting voor ons te vinden.”

tekst lisette blankestijn

Vaak volgt de groei van een bepaalde school op een
verandering van de demografische samenstelling van
de buurt. Veel Poolse immigranten? Vaak kiezen zij een
katholieke school voor hun kinderen. Veel moslims
in de wijk? De islamitische scholen groeien als kool,
mede dankzij de gestegen onderwijskwaliteit. Ook een
bepaald – vaak vernieuwend – onderwijsconcept kan veel
leerlingen trekken. Andere scholen verrijzen in nieuw-
bouwwijken en barsten al uit hun voegen voor die goed
en wel droog zijn.

Aansprekend schoolconcept Iemand die een
nieuwe school letterlijk van de (bouw)grond af aan
heeft opgericht, is Ralph Borghart, schoolleider van
kbs Onder De Bogen. “Ik was schoolleider van een
andere basisschool toen het bestuur van de Katholieke
Scholenstichting Utrecht (KSU) me vroeg om een school-
concept te schrijven voor een nieuwe school in Leidsche
Rijn Centrum. Toen ben ik eerst gaan rondkijken: wat
voor soort onderwijs was er nog niet in Leidsche Rijn?
Ik stelde vast dat er nog geen tweetalige school was en
geen school die veel met thema’s werkte. Ik heb in die
tijd ook veel gelezen: wetenschappelijke literatuur, boe-
ken van John Hattie en Robert Marzano. Ik wilde weten:
welk onderwijs is bewezen effectief? Zo ontstonden de
drie pijlers van het schoolconcept van kbs Onder De
Bogen: tweetalig onderwijs, werken in projecten (we wer-
ken met het International Primary Curriculum) en een
wetenschappelijke basis. Na een presentatie van mijn
plan zag het bestuur kansen om een katholieke school in
de wijk in de markt te zetten.”

thema _ groei en krimp

Over het thema

Scholen staan in verbinding met hun omgeving.
Wordt er een nieuwbouwwijk gebouwd,
dan komt er (vaak) ook een nieuwe school.
Nieuwe scholen kunnen ook ontstaan door
een grotere behoefte aan onderwijs met
een bepaalde levensovertuiging. Zo is met
name het islamitisch basisonderwijs het
afgelopen decennium flink gegroeid. Dat
komt voor een deel door de toegenomen
kwaliteit van deze scholen, maar ook doordat
er binnen deze richting steeds meer te kiezen
is. De Rotterdamse Ibn-i Sina-school timmert
bijvoorbeeld aan de weg met bliksemstages
voor bovenbouwleerlingen en aandacht voor
Wetenschap & Techniek. Ook de Wet Ruimte
voor Nieuwe Scholen heeft nieuwe scholen, met
nieuwe concepten, tot gevolg. Nu ‘richting’ geen
bepalend stichtingscriterium meer is, komt er
een grotere variatie in onderwijsaanbod.

Tegelijkertijd zien we in delen van Nederland
bevolkingsdaling. In kleine dorpen kunnen
niet alle denominaties meer een eigen
school openhouden. Sinds 2017 is de
samenwerkingsschool mogelijk: meerdere
denominaties onder één dak. Wacht niet tot
het water je aan de lippen staat, adviseert
de schoolleider van samenwerkingsschool
De Lonneboot in het Zeeuwse Nieuw- en Sint
Joosland. Samenwerken is een kans voor het
dorp en een kans voor de school om er sterker
uit te komen.

In sommige dorpen kan het belang van de
school als ontmoetingsplek te groot zijn om
tot sluiting over te gaan. Daar wordt vaak een
kwaliteitsslag gemaakt: een andere manier
van onderwijs geven kan ook andere leerlingen
trekken dan alleen de kinderen uit het dorp.
Ouders slaan daarnaast vaak de handen in
een om de school overeind te houden. Zo
blijft basisschool Sint Anna in Vortum-Mullem
(42 leerlingen) open dankzij het innovatieve
onderwijsconcept en de inzet van ouders.
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l ei d in g g e v en  a a n  n ieu w e  en  g ro eien d e  s c h o l en

Vliegende start Al snel meldden zich veel ouders,
vertelt Borghart. “Aanvankelijk voerde ik een-op-eenge-
sprekken met hen, maar al snel moesten we dat clusteren
tot informatieavonden.” De school maakte in 2017 een
vliegende start met drie groepen. “Sindsdien komen
er elk jaar ongeveer honderd leerlingen bij. Dit school-
jaar hebben we zeventien groepen. Ons mooie nieuwe
schoolgebouw wordt alweer krap; we hebben nu zo’n vijf-
honderd leerlingen.”

‘Er komen er elk jaar
ongeveer honderd
leerlingen bij’

Academische leerkrachten Borgharts team
bestaat uit 28 collega’s. “Omdat die academische
toetsing voor onze school zo belangrijk is, heb ik de
lat meteen hoog gelegd: we zoeken bij voorkeur leer-
krachten met een masterdiploma die het leuk vinden
om onderzoek te doen. Dat maakt het vinden van per-
soneel wel een uitdaging, maar tot nu toe lukt het.”
De leerkrachten zijn heel belangrijk bij het groeiproces,
merkt Borghart. “Als ik iets bedenk, moet ik hen daarin
meenemen. Ze willen meebouwen, invloed hebben.

Cbs De Burcht is gevestigd in een
multifunctioneel gebouw in een nieuwbouwwijk

in Heerenveen. “We begonnen in 2001 met vier
leerlingen en maakten een flinke groeispurt

door, tot vijfhonderd leerlingen nu.”
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nu. Inmiddels is de groei iets gestabiliseerd, maar we
komen veel meters tekort. Het is erg krap.” Dit schooljaar
ontstaat er gelukkig wat lucht, vertelt de directeur. “Door
het vertrek van een organisatie uit het multifunctionele
gebouw, komen er vierkante meters vrij. Dat worden
lokalen en een onderwijsplein. Maar het is een jonge wijk
en er wordt nog steeds gebouwd, dus we moeten antici-
peren op groei.” Er loopt een aanvraag bij de gemeente
voor meer ruimte, maar die verwacht dat de school geen
extra meters nodig zal hebben. Iedema: “Daarom is er nu
een bureau in de arm genomen dat de noodzaak onder-
zoekt. De andere school in De Spil, een openbare school,
groeit ook. We verdelen de meters, altijd in goed overleg.
Er ligt veel druk op het gebouw, dus soms ontstaat er wat
gekissebis omdat speellokalen opgaan in leslokalen en de
ruimtes die overblijven overbezet zijn.”

Meubilair Ook in andere opzichten moet directeur
Iedema zich voortdurend voorbereiden op groei. “Hoeveel
materialen hebben we nodig, hoe organiseren we het
onderwijs… En ik moet steeds meubilair bijbestellen.”
Over de formatie maakt de directeur zich geen zorgen.
“Qua personeel kunnen we de groei wel aan; het leraren-
tekort is bij ons niet zo groot als in de Randstad. Maar de
leerkrachten vinden hun groepen zo groot genoeg. Meer
dan dertig kinderen, dat zien ze gewoon niet zitten.”

Groei islamitisch onderwijs Ook het islamitisch
basisonderwijs maakte het afgelopen decennium een
enorme groei door. Vorig jaar rapporteerde de Volkskrant
60 procent meer leerlingen, in tien jaar tijd. Een van
die islamitische basisscholen die explosief groeit is
de Rotterdamse Ibn-i Sina-school. Directeur Alaaddin
Durmus nam de school in 2012 – toen nog klein, met een
dependance en nevenvestiging – over. Inmiddels is zowel

In leerteams zoeken we dingen uit. We bepalen dus echt
samen hoe we het gaan doen. Daar hoort een platte orga-
nisatie bij, met korte lijntjes. We maken keuzes vanuit
onze onderwijskundige overtuiging. Soms word je als
schoolleider gedwongen een bepaalde richting te kiezen
vanwege krimp of de vraag van ouders, maar wij kunnen
gelukkig zelf kiezen hoe we ons ontwikkelen.” Onder
De Bogen groeit door naar achthonderd leerlingen – de
plannen voor een dependance liggen al klaar. “Ook dat
gebouw gaat weer helemaal passen bij onze visie. In het
nieuwe gebouw komen eveneens leerpleinen waarin
groepjes leerlingen kunnen samenwerken.”

Worstelen met ruimte Dat het vinden van vol-
doende fysieke ruimte voor een nieuwe school niet altijd
vanzelfsprekend is, weet men in Heerenveen. Middenin
de nieuwe wijk Skoatterwâld staat een multifunctioneel
gebouw, De Spil, dat onderdak biedt aan onder meer
twee sterk groeiende basisscholen. Loek Iedema, direc-
teur van cbs De Burcht, worstelt met de ruimte, vertelt
hij. “We begonnen in 2001 met vier leerlingen en maak-
ten een flinke groeispurt door, tot vijfhonderd leerlingen

s c h o l e n  d i c h t  i n  g r ot e  s t e d e n

Waar sommige scholen groeien – ook in

krimpregio’s – moeten andere scholen

soms sluiten. Ook in grote steden; alleen

al in Amsterdam kampen tientallen

basisscholen met leerlingenaantallen

onder de opheffingsnorm. De teleurstel-

ling van de betrokken ouders is vaak

groot. Meestal ligt de oorzaak in het

veryuppen van buurten, waardoor het

voor een doorsnee gezin lastig is er

betaalbare woonruimte te vinden. Soms

speelt ook de groei van het islamitisch

onderwijs een rol.

Op de Amsterdamse basisschool De

Avonturijn (in De Pijp) waren ook te weinig

kinderen over. Met een onconventionele

wervingsactie probeerde de school

meer witte ouders te vinden: leerlingen

van Turkse, Marokkaanse, Ghanese en

Surinaamse afkomst gingen de straat

op in een T-shirt met de tekst ‘Is dit wit

genoeg voor u?’ Helaas tevergeefs; de

school is met ingang van dit schooljaar

dicht.

Loek Iedema, directeur van cbs De Burcht: “Er ligt veel druk op het
gebouw, dus soms ontstaat er wat gekissebis omdat speellokalen opgaan
in leslokalen en de ruimtes die overblijven overbezet zijn.”

‘ h e t  i s  e e n  j o n g e  w i j k  e n  e r
w o r d t  n o g  s t e e d s  g e b o u w d ,
d u s  w e  m o e t e n  a n t i c i p e r e n  o p
n o g  m e e r  g r o e i ’
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de dependance als de nevenvestiging van de school ver-
zelfstandigd en verdubbelde het leerlingenaantal; Ibn-i
Sina zelf groeide van 312 naar ruim achthonderd leerlin-
gen. “Onze groei komt deels door de algehele verbetering
van het islamitisch onderwijs, maar wij groeien nog har-
der omdat we onze onderwijskundige aanpak veranderd
hebben.” Naschoolse activiteiten, een project Wetenschap
& Techniek, bliksemstages van bovenbouwleerlingen in
de haven, bij een advocatenkantoor of andere bedrijven:
het legde de school geen windeieren. “Ook doen we meer
aan collegiale consultatie”, vertelt Durmus. “Dit alles
levert meer leerlingen op: we profiteren van mond-tot-
mondreclame. Ik denk ook dat ouders veranderen: waar
men vroeger vaak koos voor een school om de hoek,
kijken ze nu bewuster of een school bij hun kind en hun
identiteit past. Onze school staat in Charlois, maar we

werken samen met Stichting Leerlingenvervoer om ook
kinderen uit Hoogvliet, Spijkenisse en IJsselmonde te
kunnen aannemen. Ik verwacht dat we binnen een paar
jaar ook kinderen met een niet-islamitische achtergrond
verwelkomen.”

Nomaden Ibn-i Sina komt hierdoor wel ruimte tekort.
Durmus: “Ik had hier pas huilende ouders, teleurgesteld
omdat ik hun kind niet kon aannemen. De gemeente
doet haar best, maar heeft grote problemen om geschikte
huisvesting te vinden. Onze bovenbouwleerlingen zijn
als nomaden van het ene naar het andere gebouw getrok-
ken. Vanaf oktober kunnen zij in tijdelijke units terecht.
Maar daarmee is de groei ook begrensd.” Problemen met
het vinden van geschikt personeel heeft Durmus nooit;
door de positieve verhalen heeft hij genoeg sollicitanten.
Ook heeft zijn eigen kweekvijver: “Onderwijsassistenten
die capabel lijken om les te geven, bieden we aan de lera-
renopleiding te bekostigen met een baan als leerkracht in
het vooruitzicht.”

Sturen op grote lijnen Durmus’ manier van leiding-
geven veranderde wel, met de groei van de school. “Eerst
wilde ik veel dingen veranderen. Ik zat overal bovenop,
had korte lijnen. Later hebben we onze organisatiestruc-
tuur veranderd: in plaats van met bouwcoördinatoren
gingen we werken met leerjaarcoördinatoren die tege-
lijkertijd ook intern begeleider zijn. Die kunnen veel
taken van mij overnemen en zo hebben de leerkrachten
één aanspreekpunt. Ik stuur nu meer op de grote lij-
nen.” Ondertussen wacht er een nieuwe uitdaging voor
de directeur: “Dit najaar start ik een tweede school,
in Schiebroek. Daar hou ik van: een school financieel,
qua personeel en onderwijskundig helemaal opnieuw
opbouwen.” _

thema _ groei en krimp

n i e u w e  w e t :  m e e r  r u i m t e  vo o r  n i e u w e  s c h o l e n

In mei 2020 stemde de Eerste Kamer in

met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor

Nieuwe Scholen, waardoor de procedure

voor het stichten van nieuwe scholen

moderniseert. Vanaf 1 juni 2021 is het

voor het besluit over de bekostiging

van een nieuw te starten school niet

meer noodzakelijk dat de school tot een

erkende richting behoort. Belangrijk is

dat de initiatiefnemer van een nieuwe

school kan aantonen dat er – ook op lange

termijn – genoeg belangstelling is en dat

de Inspectie van het Onderwijs positief

is over de te verwachten onderwijskwa-

liteit. De bedoeling van de wet is dat

het scholenaanbod beter aansluit bij

de wensen en behoeften van ouders en

leerlingen.

Alaaddin Durmus, directeur van de Ibn-i Sina-school in Rotterdam, zag het
leerlingenaantal sinds 2012 meer dan verdubbelen: “Dit najaar start ik een
tweede school, in Schiebroek.”

‘ i k h a d h i e r pa s h u i l e n d e o u d e r s ,
t e l e u rg e s t e l d  om dat  i k  h u n  k i n d
n i e t  ko n  a a n n e m e n’

13k ader prim air september 2020

944430-02_013_21-Aug-20_11:48:12_walter



‘Samen

thema _ groei en krimp

f u s er en tot s a m en w er k in g s s c h o o l
nie t  u i t s l u i t en d  d e m o g r a f i s c h e  n o o dz a a k

ben je
veel sterker’

Nicolet Bos, directeur samenwerkingsschool
Quintusschool: “We zitten nu zeven jaar na de
fusie en alle ouders die nu kinderen op school
hebben, kozen voor de samenwerkingsschool en
niet voor christelijk of openbaar onderwijs.”
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Een samenwerkingsschool – waarin bijzonder onderwijs met openbaar onderwijs samengaat – is meer

dan de redding van de laatste school in het dorp. Het biedt een kans elkaar te ontmoeten, met elkaar

te wonen, leven en leren. “Natuurlijk bestaan er wederzijds beelden over elkaar. Dat is spannend.”

tekst astrid van de weijenberg

“Wacht niet met fuseren tot het niet anders kan, maar
doe het vrijwillig.” Als er één advies is dat Gert Dorleijn,
directeur van samenwerkingsschool De Lonneboot in het
Zeeuwse Nieuw- en Sint Joosland, wil meegeven dan is
het dit. Vaak komt fusie van scholen, en zeker die van
verschillende denominaties, pas in beeld als het water ze
tot aan de lippen staat. “Dat is jammer”, zegt Dorleijn,
“want samen ben je veel sterker. Wij hebben het beste
gepakt van beide scholen en daarmee de kwaliteit ver-
hoogd.” Dat in Nederland kleine scholen vanwege het
verschil in denominatie apart blijven en soms zelfs apart
in hetzelfde gebouw zitten, vindt hij doodzonde en niet
nodig. Nicolet Bos, directeur van samenwerkingsschool
Quintusschool in het Groningse Glimmen, is het daar-
mee eens. Zij organiseert vanaf dit schooljaar bovendien
het levensbeschouwelijk onderwijs niet meer apart per
denominatie, maar leerlingen krijgen het in hun eigen
– gemengde – groep.

Continuïteit bedreigt Sinds 2017 bestaat de
mogelijkheid een formele samenwerkingsschool op te
richten als de continuïteit van het openbaar of bijzonder
onderwijs wordt bedreigd. Een informele samenwer-
kingsschool bestond al langer. De Lonneboot is een
samengaan van protestants-christelijke basisschool
De Wegwijzer en openbare basisschool Van Randwijck,
twee dorpsscholen van rond de vijftig leerlingen.
Dat gebeurde al in 1995, toen de bevolking als gevolg van
vergrijzing begon te krimpen en het leerlingenaantal
van de twee scholen terugliep. Dorleijn was destijds leer-
kracht bij De Wegwijzer. Inmiddels gaan alle kinderen in
Nieuw- en Sint Joosland naar dezelfde school. Dat heeft
invloed op het hele dorp: leerlingen en ouders van de
twee scholen kenden elkaar vroeger nauwelijks, nu >

staan ze allemaal op hetzelfde schoolplein. De school
is gegroeid naar 160 leerlingen, door de komst van
kinderen uit een dichtbijgelegen nieuwbouwwijk van
Middelburg.
Ook Glimmen had te maken met een krimpende
bevolking. In 2013 zijn christelijke basisschool De
Marke en openbare basisschool De Meent gefuseerd.
In augustus 2014 sloot openbare school De Rieshoek
uit Noordlaren aan. Samen vormen ze nu de Quintus-
school, een school met ongeveer 110 leerlingen.
In beide samenwerkingsscholen speelde de commissie
Identiteit, bestaande uit ouders van de oorspronke-
lijke scholen en leerkrachten van beide scholen, een
belangrijke rol in het fusieproces en nu nog steeds.
Bos, directeur van de Quintusschool in Glimmen:
“Het was belangrijk dat er een goede balans was tus-
sen beide nominaties. De openbare school moest
niet opgaan in de christelijke school en andersom.
De christelijke school was bovendien een eenpitter,
de openbare onderdeel van de Stichting Basis. Binnen
het schoolbestuur zijn we nog steeds een uitzon-
dering. Stichting Basis bestaat uit twaalf openbare
scholen en de samenwerkingsschool.”
Samenwerkingsschool De Lonneboot in Nieuw- en
Sint Joosland is onderdeel van de Archipel Scholen,
waarin drie samenwerkingsscholen zitten.

Identiteit Erik Renkema is betrokken geweest bij
zowel De Lonneboot in Zeeland als de Quintusschool
in Groningen. Hij promoveerde op het onderwerp
‘identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs van
samenwerkingsscholen voor basisonderwijs’ en bege-
leidde diverse samenwerkingsscholen. Centrale vraag
daarbij was steeds: hoe kunnen we er zo’n school van
maken dat kinderen er trots naartoe gaan en ouders
er trots hun kinderen naartoe sturen? Renkema deelt
de mening van schooldirecteur Dorleijn: “Fuseren
wordt dan wel vaak uit nood geboren, maar is niet
uitsluitend een demografische noodzaak. Het is ook
een kans voor het dorp en een kans voor de school
om er sterker uit te komen.” Het is wel noodzakelijk
om goed na te denken over je waarden, over waar
je voor staat en hoe je dat in de praktijk vormgeeft.
Team, ouders en leerlingen moeten met elkaar in
gesprek over wat hen bindt, wat ze waarderen in
elkaar, legt Renkema uit. “Dat zijn kostbare processen.

d at  i n  n e d e r l a n d  k l e i n e
s c h o l e n  v a n w e g e  h e t  v e r s c h i l
i n  d e n o m i n at i e  a pa r t  b l i j v e n
e n s o m s z e l f s  a pa r t  i n  h e t z e l f d e
g e b o u w  z i t t e n ,  ‘ i s  d o o d z o n d e
e n n i e t  n o d i g ’
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Dan gaat het over professionele identiteit, over gewoon-
tes, maar ook over stereotypen. Dat moet je heel bewust
op de agenda zetten, want natuurlijk bestaan er weder-
zijds beelden over elkaar. Dat is spannend. Er is veel
verlegenheid over de identiteit van een school. Soms
komt deze tijdens het fusieproces voor het eerst aan
de orde, ook op een christelijke school. Je moet praten
over geloof en ongeloof, over de manier waarop je in het
leven staat. Sommige christelijke ouders hechten veel

s a m e n w e r k i n g s s c h o l e n

Samenwerkingsscholen – het samengaan van een school

voor openbaar en een school voor bijzonder onderwijs – zijn

sinds 2006 toegestaan in dunbevolkte gebieden. Met de Wet

‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’

uit 2018, is het zogenoemde continuïteitscriterum (één van de

scholen moet bedreigd zijn met opheffing) versoepeld. Het

openbare karakter en de identiteit van de samenwerkings-

school wordt gewaarborgd door een identiteitscommissie met

wettelijke bevoegdheden op schoolniveau.

In een samenwerkingsschool zit iedereen in hetzelfde gebouw

en is er één directeur. Vaak zijn er nog wel gescheiden

vormingslessen.

waarde aan het vertellen van Bijbelverhalen, sommige
atheïstische ouders zien dat als indoctrinatie. Vaak is het
ook onwetendheid over wat sowieso al verplicht is in het
onderwijs. In de kerndoelen voor het basisonderwijs is
kerndoel 38 dat leerlingen kennis hebben van geestelijke
stromingen in de Nederlandse samenleving. Dat is geen
afvinklijstje dat je in een themaweek stopt. Leerlingen
leren van diversiteit.”

Levensbeschouwelijk onderwijs Een identiteits-
commissie heeft een belangrijke rol bij het vormgeven
van een samenwerkingsschool, maar ook daarna.
Renkema: “Versmal het niet tot de organisatie van de
kerstviering of de selectie van de methode. Blijf anten-
nes uitzetten: hoe ontwikkelt zich de identiteit, hoe
wordt het gewaardeerd door ouders, wat zijn je waarden,
wat zijn de landelijke verplichtingen?” Voor Renkema
is een samenwerkingsschool onder meer geslaagd als
de gedragen waarden van de school bewust uitgedrukt
worden in het levensbeschouwelijk onderwijs. De taak
van het team en de schoolleider is te zorgen voor gelijk-
waardigheid tussen elk kind van elke levensovertuiging.
En ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar ontmoeten.
De waarde van ontmoeten is een onderwerp dat steeds
op de agenda van de identiteitscommissie moet staan.
De schoolleider moet dit blijven aanjagen.
Die dialoog vinden alle scholen belangrijk. Toch hebben
nog veel samenwerkingsscholen gescheiden levens-
beschouwelijk onderwijs. Is dat wel optimaal ontmoeten,
vraagt Renkema zich af. “Er kunnen goede beweegrede-
nen voor zijn, maar blijf er kritisch op”, zegt hij.
De Lonneboot geeft gescheiden vormingsonderwijs,

christelijk en algemeen (CVO en AVO). De thema’s zijn in
beide groepen hetzelfde en die worden bij de dagopening
en de weeksluiting ook gebruikt voor alle leerlingen.
Voor directeur Dorleijn heeft dit niets meer te maken
met twee scholen, maar met twee manieren van tegen
het leven aan kijken. “De teamleden geven de lessen
zelf. Is het thema vriendschap, dan zoeken we daar bij
CVO een Bijbelverhaal bij, bij AVO behandelen we dit op
een andere manier. Als de leerlingen terugkomen in de
groep, vertellen ze elkaar wat ze gedaan hebben. Ouders
waarderen dit zeer. Het behoort tot de eigenheid van de
school en wordt in de evaluatie genoemd bij de sterke

Erik Renkema promoveerde op het onderwerp ‘identiteit en het
levensbeschouwelijk onderwijs van samenwerkingsscholen voor
basisonderwijs’ en begeleidde diverse samenwerkingsscholen.

v a a k  ko m t  f u s i e  v a n  s c h o l e n ,
e n  z e k e r  d i e  v a n  v e r s c h i l l e n d e
d e n o m i n at i e s ,  pa s  i n  b e e l d  a l s
h e t  w at e r  z e  tot  a a n  d e  l i p p e n
s ta at .  ‘d at  i s  j a m m e r ’
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thema _ groei en krimp

punten. Hoewel het zeker niet zo is dat alle christelijke
ouders kiezen voor CVO. Sommige zeggen: ‘geloven doen
we thuis’.”
Voor directeur Bos van de Quintusschool is het belang-
rijk dat er openheid heerst over geloven. “Of je nu wel

f u s i e to e t s  b l i j f t

In het regeerakkoord was afgesproken dat de fusietoets voor

basisscholen en middelbare scholen de toets zou verdwijnen,

maar de Eerste Kamer stemde afgelopen juni tegen afschaf-

fing. De AVS betreurt het dat de fusietoets niet is afgeschaft.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij vinden kwaliteit en

een dekkend netwerk van onderwijs leidend. Hiermee haal

je weer een stukje verantwoordelijkheid bij de sector weg.”

Ook de PO-Raad en VO-raad zijn teleurgesteld. Zij vinden

het stimuleren van samenwerking tussen scholen en school-

besturen in krimpgebieden van groot belang. De fusietoets

bemoeilijkt die samenwerking en heeft een afschrikwekkende

werking. De PO-Raad heeft aangekondigd met minister Slob

in gesprek te gaan over de gevolgen van de blokkade van de

Eerste Kamer.

of niet gelooft, wel of niet naar de kerk gaat, iedereen
mag er zijn. Ook over wat ramadan is gaan we in gesprek,
hoewel er heel weinig islamitische kinderen op school
zitten. En alle kinderen van de school komen in aanra-
king met Bijbelse teksten. Leerkrachten proberen zo’n
Bijbelverhaal te betrekken bij de dagelijkse gang van
zaken. Een ruzietje in de klas bijvoorbeeld. Wat heb je
geleerd uit het verhaal dat je net gelezen hebt?” Op de
Quintusschool was er tot voor kort eveneens apart CVO
en AVO. De lessen werden gegeven door medewerkers van
het dienstencentrum dat levensbeschouwelijk onderwijs
verzorgt. Voor een samenwerkingsschool kan dat beter,
vindt Bos. Daarom start de school dit schooljaar met een
nieuwe vorm van vormingsonderwijs: niet meer apart,
niet meer kiezen voor het een of het ander, maar in de
eigen groep. “We laten een thema aan bod komen en
belichten dat vanuit verschillende denominaties. Dit gaat
vorm krijgen door de leerkrachten te laten samenwerken
met de leerkrachten van het dienstencentrum. Het is
juist zo leuk om binnen je groep te praten over wie je
bent en hoe je in het leven staat. Wat is Kerst voor jou?
Bespreek dat samen. Je leert van elkaar. We zitten nu
zeven jaar na de fusie en alle ouders die nu kinderen op
school hebben, kozen voor de samenwerkingsschool en
niet voor christelijk of openbaar onderwijs. Het team is
ook zover. Ik ben trots op deze nieuwe stap.” _

Gert Dorleijn, directeur samenwerkingsschool De Lonneboot:
“Wij hebben het beste gepakt van beide scholen en daarmee de
kwaliteit verhoogd.”
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Bevolkingskrimp heeft op veel plaatsen kleine scholen nog kleiner gemaakt. Drie basisscholen

in krimpgebieden in Groningen, Noord-Brabant en Gelderland vertellen hoe zij het hoofd boven

water houden, en soms zelfs nog weten te groeien. “Met alle goede dingen die we doen, hopen

we op mond-tot-mondreclame.” tekst richard hassink

‘ Onderscheid je
op een positieve manier
van andere scholen’

thema _ groei en krimp

h o e  k l ein e  s c h o l en  h e t  h o o f d  b ov en  wat er  h o u d en

Basisschool Sint Anna in Vortum-Mullem heeft het
onderwijs onder het motto ‘Van krimp naar kwaliteit’

georganiseerd in units waarin leerlingen op hun eigen
niveau kunnen werken. Ouders zijn enthousiast, de

leerlingen ervaren veel vrijheid en de schoolresultaten
zijn op sommige vlakken iets verbeterd.

Foto’s: John Smits/Bona Pictura
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>‘ Onderscheid je
op een positieve manier
van andere scholen’

De dagen na woensdag 14 mei 2014 was Pieterburen,
landelijk vooral bekend van het plaatselijke zeehonden-
centrum, in rep en roer. Een bestuurder van Lauwers
en Eems, het schoolbestuur met zeventien basisscholen
en drie vo-scholen in het noorden van de provincie
Groningen, bracht het team en de ouders van montessori-
school De Getijden op de hoogte van de voorgenomen
sluiting van de school. Daarmee zou Pieterburen
(435 inwoners) zonder basisschool komen te zitten.
“We hadden destijds 29 leerlingen en waren al jaren bezig
om ons hoofd boven water te houden”, vertelt school-
leider Sabine Wiersema die destijds nog leerkracht was.
“Sinds 2008 was er sprake geweest van krimp en had
het bestuur ons gevraagd een onderwijsvorm te kiezen
waarmee we mogelijkheden zagen om tegen de krimp in
(zo’n twee, drie leerlingen per jaar) te groeien.”

Het tij keren Het team
van De Getijden specialiseerde
zich in montessorionderwijs.
“We hadden het idee dat dat
een grote trekker zou kunnen
zijn voor ouders in de omge-
ving van Pieterburen, ook
omdat er in de wijde omtrek
geen montessorischolen zijn.”
Daarnaast kreeg het schoolge-
bouw een flinke opknapbeurt.
Maar ondanks alle goede
initiatieven bleef het leer-
lingenaantal dalen. Toen het
bestuur in mei 2014 de onheils-
tijding bracht, kwamen ouders
meteen in verzet. In het dorp
verschenen protestborden, er
werden flyeracties gehouden en
speciale ouderavonden belegd.

Wiersema: “Maar onze werkopdracht vanuit het bestuur
bleef: werk naar sluiting toe.” Tot de bestuurder opstapte
en er een interim-bestuurder kwam die de school drie
jaar de tijd wilde geven het tij te keren. Samen met de
ouders zette het team de schouders eronder. Er kwamen
speciale werkgroepen voor muziek, moestuin en gebouw
& onderhoud. Verder maakten de ouders mond-tot-
mondreclame om ouders uit omliggende dorpen warm
te maken voor De Getijden. “Het ging zelfs zover dat som-
mige ouders gingen flyeren op andere schoolpleinen,”
vertelt Wiersema. “Daarvan hebben we gezegd: dat kun
je echt niet maken, het zijn wel collega-scholen van ons.”
Toch heeft de gezamenlijke inspanning van team en
ouders veel opgeleverd: De Getijden is inmiddels in veilig
vaarwater. “Eind van dit jaar zitten we waarschijnlijk op
tachtig leerlingen. Ze komen echt overal vandaan, van
Usquert tot Vierhuizen. We zijn zelfs aan het kijken of er
een vierde lokaal bij gebouwd kan worden.”

Units Ook bij bassischool Sint Anna in Vortum-
Mullem, een dorp met 675 inwoners in het oosten
van Noord-Brabant, hebben ouders zich ingezet om de
school te behouden voor het dorp. “Toen ik hier in 2003
als leerkracht begon, hadden we zo’n honderd leer-
lingen,” vertelt manager onderwijs Tanja Dekker-van
Hest. “Nu staat de teller op 42.” Toch heerst er bij die
school geen onrust, omdat het bestuur niet overweegt
de school te sluiten. “Ouders stonden er van meet af
aan achter. Er werden werkgroepen gevormd waarvan
de ene ervoor zorgde dat er een peuterspeelzaal naar
ons toe kwam en de andere dat er meer ouders uit
omliggende dorpen voor onze school kozen.” Bovendien
probeerde het schoolteam onder het motto ‘Van krimp
naar kwaliteit’ de kwaliteit van het onderwijs naar
een hoger plan te tillen. Dekker-van Hest: “Samen met
een onderwijsadviesbureau hebben we ons onderwijs
georganiseerd in units waarin leerlingen op hun eigen
niveau kunnen werken, met de leerkracht in een coa-
chende rol. Daarin hebben we ouders meegenomen,
zodat ze precies wisten wat dit onderwijs aan zelfstan-
digheid vraagt van hun kinderen.” Volgens Dekker-van
Hest zijn ouders enthousiast, ook omdat de leerlingen
veel vrijheid ervaren en de schoolresultaten op som-
mige vlakken zelfs iets verbeterd zijn.

Sabine Wiersema, schoolleider op
montessorischool De Getijden in
Pieterburen: “Er stromen nu steeds
meer kinderen de peutergroep en
groep 1 in. Die heb je dan meteen
voor acht jaar binnen.”

Tanja Dekker-van Hest, manager onderwijs van bassischool Sint
Anna in Vortum-Mullem: “Als we besluiten dat we er niet nog iets bij
kunnen hebben, schakelen we ouders in.”

‘ h e t  g i n g  z e l f s  z o v e r  d at
s o m m i g e  o u d e r s  g i n g e n  f ly e r e n
o p  a n d e r e  s c h o o l p l e i n e n .
d a a r v a n  h e b b e n  w e  g e z e g d :  d at
k u n  j e  e c h t  n i e t  m a k e n ,  h e t  z i j n
w e l  c o l l e g a  s c h o l e n  v a n  o n s ’
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Onderscheiden De Annie M. G. Schmidtschool in
Dieren koos er ook voor om het onderwijs op de schop
te nemen toen de school door krimp werd bedreigd.
In tegenstelling tot Pieterburen en Vortum-Mullem heeft
Dieren (13.795 inwoners) niet één maar zeven basisscho-
len. “Dat betekent dat je de gevolgen van krimp af kunt
wenden door je op een positieve manier te onderscheiden
van de andere scholen”, vertelt adjunct-directeur Ansje
de la Croix, “en daar zijn we de afgelopen jaren flink
mee bezig geweest.” De school heeft de wereldoriënte-
rende vakken projectmatig ingericht en werkt verder
groepsdoorbrekend. “Ook hebben wij gekozen voor
het interventieprogramma Beweeg Wijs, waardoor ons
schoolplein helemaal zo is ingericht dat leerlingen
daar kunnen bewegen en spelenderwijs kunnen leren.
Bovendien beschikken we over een buitenklas, waar we
onze leerlingen in een soort amfitheater les kunnen
geven. En met het kindcentrum willen we voorzien in
een behoefte bij ouders en hebben we een doorgaande

lijn, waardoor peuters makkelijk kunnen doorstromen
naar onze school.” De initiatieven lijken hun vruchten
af te werpen, want de school zit sinds oktober 2019
(toen nog slechts 48 leerlingen) in een opwaartse lijn
met inmiddels 56 leerlingen. De la Croix stelt dat het
opzetten van een nieuw onderwijsconcept bij een kleine
school makkelijker is dan bij een grote school. “Omdat
je er maar met een paar collega’s werkt, zijn de lijnen
heel kort. Daarnaast is een team op een kleine, bedreigde
school vaak heel enthousiast, zodat zo’n nieuw concept
sneller van de grond komt.”

Werkdruk Toch kleven er ook nadelen aan een
kleine school. Zo vertellen de schoolleiders alle drie dat
de werkdruk er hoger is. Wiersema van De Getijden:
“Evenementen als kerst- en sinterklaasvieringen, de
laatste schooldag en de musical organiseren wij ook,
maar dan met veel minder mensen. Dat betekent dat je
als leerkracht naast je medezeggenschapswerk ook de
sinterklaascommissie vormt en een nieuwe methode
moet toetsen en beoordelen.” Dekker-van Hest en haar
collega’s van basisschool Sint Anna kijken continu kri-
tisch naar het takenpakket. “En als we besluiten dat we
er niet nog iets bij kunnen hebben, schakelen we ouders
in.” De la Croix van de Annie M. G. Schmidtschool ziet
ook wel weer een voordeel van een klein team op zo’n
moment. “Omdat je met zo weinig bent, kun je snel kno-
pen doorhakken en dat bespaart tijd.” Een ander nadeel
van een kleine school is misschien dat je als team minder
van elkaar leert. “Dat valt wel mee”, stelt Wiersema van

Bassischool Sint Anna (42 leerlingen) in
Vortum-Mullem (675 inwoners)

‘m e t  h e t  k i n d c e n t r u m  w i l l e n
w e  vo o r z i e n  i n  e e n  b e h o e f t e  b i j
o u d e r s  e n  h e b b e n  w e  e e n  d o o r 
g a a n d e  l i j n ,  w a a r d o o r  p e u t e r s
m a k k e l i j k  k u n n e n  d o o r s t r o m e n
n a a r  o n z e  s c h o o l ’
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De Getijden. “Voor kennis-
ontwikkeling zoeken wij de
andere scholen binnen ons
bestuur op, waarmee we regel-
matig studiedagen organiseren.
Daarnaast heb ik veel contact
met drie scholen in de regio
die ook met ouderparticipatie
werken en met een montesso-
rischool in Borger. Verder doen
we met een montessorischool
in de stad Groningen onze
scholing samen. Dat is dus een
kwestie van organiseren.”

Minder middelen Dat je
met een kleine school over
relatief minder financiële
middelen beschikt, erkennen
de drie schoolleiders. Dekker-

van Hest: “Maar wij zien onze school als een van vijf
dependances van onze stichting. De begroting wordt
stichtingbreed gemaakt en investeringen verdeeld over
de vijf scholen.” Ook kunnen kleine scholen aanspraak
maken op de kleinescholentoeslag van het ministerie van
Onderwijs, die twee jaar geleden flink verhoogd werd.
“Jaren geleden hoorden we grote scholen binnen ons
bestuur nog weleens klagen dat wij kleine scholen zo
duur zijn”, zegt Wiersema, “maar mede dankzij die toe-
slag schrijven wij nu zwarte cijfers.”

De la Croix vindt dat je als kleine school
ook inventief moet zijn en bijvoorbeeld
naar subsidiemogelijkheden moet zoe-
ken. “Zo heb je subsidies voor de gezonde
school, voor schoolfruit en voor een
watertappunt. Maar soms zou je inder-
daad meer willen dan er mogelijk is.
Zo willen we nog graag een schommel
op het schoolplein, maar daar hebben we
op dit moment het geld niet voor. En een
conciërge lijkt ons heel fijn. Gelukkig
hebben we nu een handige ouder die
regelmatig bijspringt.”

Vertrouwen Bij De Getijden in
Pieterburen gaan ze met vertrouwen
de toekomst tegemoet. Wiersema:
“Zo’n vijf jaar geleden hadden we veel
nieuwe leerlingen die in de midden- of
bovenbouw instroomden. Vaak waren
dat leerlingen die het op andere scho-
len niet zo goed deden. Zorgleerlingen
dus, die ook weer voor extra werkdruk
zorgden. Nu stromen steeds meer kin-
deren de peutergroep en groep 1 in.
Die heb je dan meteen voor acht jaar

binnen.” De Getijden heeft het evaluatiemoment twee
jaar geleden met glans doorstaan. “We zijn binnen
onze stichting nu weer een gewone school, zonder
projectstatus.”

Ook Dekker-van Hest van basisschool Sint Anna in
Vortum-Mullem vreest niet voor de toekomst. “De school
blijft voorlopig bestaan. En over mijn baan heb ik me
nooit zorgen gemaakt. Mocht het toch minder gaan, dan
weet ik zeker dat er een andere plek voor mij is binnen
de stichting.”
Bij de Annie M. G. Schmidtschool in Dieren, die vanaf de
start van het nieuwe schooljaar Kindcentrum LeerRijk
gaat heten, stroomt deze zomer een relatief grote groep
achtste-groepers uit. Toch ziet De la Croix het zonnig
in. “Met alle goede dingen die we doen, hopen we op
mond-tot-mondreclame. We sturen er niet op, maar we
gaan ervanuit dat als je leerlingen gelukkig zijn en je
team enthousiast is, dat ouders dan wel voor jouw school
 kiezen.” _

thema _ groei en krimp

Ansje de la Croix, adjunct-directeur
op de Annie M. G. Schmidtschool
in Dieren: “Een team op een
kleine, bedreigde school is vaak
heel enthousiast, zodat een nieuw
concept sneller van de grond komt.”

In het unitonderwijs van basisschool Sint Anna heeft de leerkracht een coachende rol.

‘m e t  a l l e  g o e d e  d i n g e n
d i e  w e  d o e n ,  h o p e n  w e  o p
m o n d  tot  m o n d r e c l a m e ’
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: een groep geselecteerde

leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs draait in het derde en vierde

jaar mee op een middelbare school voor regulier onderwijs.

tekst larissa pans

Wilma Scholtens van vmbo-school

Munnikenheide College in Etten-Leur en

Rucphen is ervan overtuigd dat leerlingen

voortdurend veranderen en iedereen posi-

tief kunnen verbazen. Deze overtuiging ligt

ten grondslag aan het doorstroomtraject,

waarin vso-leerlingen meedraaien op

de vmbo-school van Scholtens en daar

ook een diploma behalen. In schooljaar

2019/2020 startten negen vso-leerlingen

in het derde jaar op het Munnikenheide

College. Het zijn leerlingen die ‘op het

randje zitten naar het regulier onderwijs’,

zegt Martijn van Rijsbergen, schoolleider

van het Brederocollege, de vso-school in

Breda. “Wij zien dat zij een bepaalde mate

van zelfstandigheid hebben en flexibel

genoeg zijn om les te krijgen van verschil-

lende docenten.” In dat derde jaar stromen

zij via een speciale klas in in het regulier

onderwijs, onder begeleiding van een

docent, intern begeleider en gedragsweten-

schapper van het Brederocollege. “Daar zit

de kruisbestuiving”, zegt Van Rijsbergen.

“Mijn collega’s leren veel van het regulier

onderwijs. Misschien houden we onze

leerlingen soms te klein, moeten we ze

meer durven loslaten.” Directeur Scholtens

van het Munnikenheide College merkt op

haar beurt dat haar team nu beter omgaat

met verschillende typen leerlingen en ook

minder snel leerlingen doorverwijst naar het

speciaal onderwijs.

Kers op de taart
De vso-school van Van Rijsbergen selecteert

in het tweede jaar de leerlingen voor het

doorstroomtraject, in het vierde jaar worden

zij ingeschreven op het Munnikenheide

College en stromen ze vanuit de speciale

klas in binnen de reguliere klassen. Aan het

einde van het vierde leerjaar ontvangen de

leerlingen een vmbo-diploma. “Dat zien ze

als de kers op de taart. Wíj zijn trots op het

speciaal onderwijs, maar veel leerlingen

willen toch het liefst meedoen in het regu-

liere onderwijs. Voor velen is dat een stil

verlangen.”

Alle negen vso-leerlingen hebben hun

derde jaar inmiddels succesvol afgerond.

Van Rijsbergen: “We zijn er heel trots op dat

er geen uitvallers zijn. De coronatijd was

even lastig, er werd nog meer een beroep

gedaan op hun zelfstandigheid.” Vmbo-

directeur Scholtens: “Na een paar weken

is er een klas gemaakt voor leerlingen die

in de coronamaanden het online onderwijs

moeilijk oppakten. Daar zaten er slechts

enkele van het doorstroomtraject tussen.”

‘Aarzelingen’
Het doorstroomtraject kent enige extra

kosten, al is er voor het vierde jaar subsidie

vanuit het samenwerkingsverband voor

extra begeleiding. Natuurlijk waren er in

het begin zeker ‘aarzelingen’ vanuit beide

teams. Scholtens: “Ik heb gevraagd wat

teamleden nodig hebben om die zorgen weg

te nemen. En daar actie op ondernomen.”

Drie keer per jaar is er een overleg tussen

beide schooldirecteuren en het team over

de doorstroomleerlingen. “Blijf steeds

het gesprek voeren vanuit visie in plaats

van te focussen op kleine dingen die niet

goed lopen”, zegt Scholtens. “Wat was de

bedoeling van dit traject? Waar moeten we

een vinger aan de pols houden?” Hun advies

aan andere schoolleiders: “Probeer verder

te kijken dan je neus lang is”, zegt Van

Rijsbergen. Scholtens: “We hebben bewust

de grenzen opgezocht van het inspectie-

kader en wettelijke kader. Soms moet je

het risico durven nemen.” Van Rijsbergen

roemt het vertrouwen van de partnerschool:

“Het Munnikenheide College heeft de

handreiking gedaan richting ons. Zij konden

denken voorbij de aanname: ‘Het zijn

vso-leerlingen, dus die zullen het wel niet

redden in het regulier onderwijs’.” Directeur

Scholtens: “Wij zijn een school van kansen

bieden. Ik geloof hier echt in.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

vso-leerlingen slagen in
regulier onderwijs

Wilma Scholtens, directeur van het Munniken-
heide College (vmbo) en Martijn van Rijsbergen,
directeur van het Brederocollege (vso).
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achtergrond

Ook scholen in het voortgezet onderwijs zijn

na de zomervakantie weer volledig open. Hoe

zien de schoolleiders het nieuwe schooljaar

tegemoet? Behalve ‘business as usual’ is er

het nodige veranderd door corona.

tekst astrid van de weijenberg

‘Afstandsonderwijs
is een paardenmiddel’

Het voortgezet onderwijs heeft zich tijdens de lockdown
eveneens ongekend snel aangepast. Waar schoolleiders
voorheen nog geregeld een oproep moesten doen aan
hun docententeam om dat digibord toch te gebruiken,
de lessen interactiever te maken en vaker moderne
media in te zetten, schakelden docenten na het uitbre-
ken van het coronavirus binnen een paar dagen over op
digitaal lesgeven. Leerlingen wisten allang dat dat kon.
Zij bekeken al jaren massaal filmpjes van ‘digidocenten’
voor extra uitleg. Ze waren tijdens de schoolsluiting
ook handig genoeg om een digitale les te volgen en
tegelijkertijd hun verzorgpony te borstelen – telefoon in
de zak. Daarnaast werden verschillen tussen leerlingen
duidelijk: waar de ene leerling floreerde bij zelfstandig-
heid en meer autonomie, was de andere niet vooruit te
branden. Verder werd duidelijk dat onderwijs meer is
dan alleen kennis overdragen.
“Onderwijs op afstand is een paardenmiddel en ik hoop
dat we dat niet meer in hoeven te zetten”, zegt interim-
locatiedirecteur Dick Both van het Van Lodenstein
College Kesteren. “Onderwijs komt tot stand door inter-
actie. Zeker op het vmbo. Waar de gemiddelde vwo’er
zelf wel aan het werk gaat, zitten op het vmbo doeners
die het van de relatie moeten hebben.”

vo o r tg e ze t  o n d erw i j s  w eer  vo l l ed i g  o pen

Meer keuzevrijheid Wat de docenten van het Van
Lodenstein leerden, is dat ze in minder tijd praktisch
hetzelfde lesprogramma konden behandelen. Both:
“Daar zit dus ruimte. We gaan komend schooljaar
serieus kijken wat corona heeft betekend voor ons
programma. Moeten alle leerlingen wel dezelfde zes
of zeven lessen volgen op een dag of moeten we meer
keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid toestaan? Kunnen
we meer aansluiten bij de leervoorkeuren? Kunnen we
meer flexibiliteit inbouwen in het rooster? Niet iedereen
heeft bijvoorbeeld dezelfde instructie nodig.”
De verwachting is dat lesuitval de komende maanden
toeneemt, omdat docenten thuisblijven als ze twijfelen
over hun gezondheid. Dan hoeven leerlingen niet naar
huis gestuurd te worden, denkt Both. Hij ziet mogelijk-
heden om hen digitaal de les van een parallelklas te
laten volgen. “Drie dezelfde lessen Frans in parallelklas-
sen, daar moet je wat mee kunnen doen.” De crisis heeft

Interim-locatiedirecteur Dick Both van het Van Lodenstein College
Kesteren: “De crisis heeft me getriggerd om het onderwijs in een
nieuw perspectief te zien.”

24

944430-02_024_21-Aug-20_11:48:31_walter



>

vo o r tg e ze t  o n d erw i j s  w eer  vo l l ed i g  o pen

hem getriggerd om het onderwijs in een nieuw perspec-
tief te zien. Het scenario voor de eerste periode na de
vakantie ligt er, maar voor de langere termijn gaat het
team met elkaar een nieuw scenario uitwerken.

Grote kans “Dit is een grote kans voor het onder-
wijs”, zegt directeur Petra van Dam van het Heer Bokel
College in Rotterdam, een havo/vwo voor voortgezet spe-
ciaal onderwijs, cluster 4. Een eyeopener was het, omdat
voor de thuiszitters van de school de online lessen dé

Directeur Petra van Dam van het Heer Bokel College in Rotterdam
(vso): “Voor de thuiszitters van de school bleken de online lessen
dé oplossing om de drempel te slechten.”

wa a r  d e  e n e  l e e r l i n g  f lo r e e r d e  b i j
ze l fs ta n d i g h e i d  e n  m e e r  au to n om i e ,
wa s  d e  a n d e r e  n i e t  voo r u i t  t e
b r a n d e n

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn na de
zomervakantie weer volledig open.

De coronacrisis maakte onder andere duidelijk dat
onderwijs meer is dan alleen kennis overdragen.

Foto: Hans Roggen
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oplossing bleken. Het slechtte de drempel. In mei nam
het Heer Bokel College een enquête af onder ouders en
leerlingen over de ervaringen met het afstandsonderwijs
en wat ze wilden behouden in de toekomst. Van Dam:
“De groep leerlingen valt uiteen. De ene groep vindt
het prettig om zelfstandig en zonder prikkels te wer-
ken, maar leerlingen uit de andere groep hebben juist
gemerkt dat het nodig is dat de docent hen controleert.
Op die leerlingen moet je alert zijn. Daar moet je ook
iets meer controle van de mentor opzetten.”

Pilot thuisonderwijs Het Heer Bokel heeft een
schoolcoach voor psychische ondersteuning en een
onderwijsassistent die zorgt voor de praktische onder-
steuning van de leerlingen. Deze maakt ook afspraken
over wat ze op een dag gaan doen. Ook de ouders
zijn meer verbonden met de school, vindt Van Dam.
Ze krijgen meer mee wat de school doet en zelfs van
kritische ouders krijgt ze complimenten. “De kracht
van het onderwijs blijft natuurlijk het persoonlijk
contact, maar ook in een heel grote klas is dat soms
moeilijk. Vaardigheden als samenwerken en reizen met
het openbaar vervoer zijn voor onze leerlingen even-
eens belangrijk en die leer je niet achter de computer.”

Daarom is ook Van Dam blij dat de school weer vol-
ledig open kan. Toch zijn met name leerlingen die erg
prikkelgevoelig zijn – leerlingen met autisme of adhd
– gebaat bij een extra dag ‘rust’, is een conclusie uit de
enquête. “Zij houden dan meer energie over om te leren.
Sommigen zijn namelijk al op als ze met het openbaar
vervoer op school zijn gearriveerd.” Daarom begint de
school met een pilot voor een aantal leerlingen waarbij
zij onder strikte voorwaarden een dag in de week thuis
online onderwijs mogen volgen. “De onderwijsinspectie
vindt het een fantastisch experiment”, zegt Van Dam.
“We zijn benieuwd naar de effecten.”

Beter contact, sterkere band Voor ISK Schakel
aan Zee in Den Helder is ieder schooljaar een nieuwe
start. Omdat de leerlingen van de school voornamelijk
uit het AZC afkomstig zijn, is het steeds weer afwach-
ten hoeveel er komen. Door overplaatsingen en het
wegvallen van uitgeprocedeerde leerlingen varieert het
leerlingenaantal van zeventig tot ruim het driedubbele.
Niets is vanzelfsprekend. De coronatijd was voor de
ISK-leerlingen extra moeilijk. In het AZC delen gezin-
nen vaak een huiskamer. Ga dan maar eens rustig een
gestreamde les volgen. Bovendien misten de leerlingen
de Nederlandse taal om zich heen. Directeur Ria Peters:
“Je ziet dat de schriftelijke vaardigheid wel op orde is,
maar dat spreken moeizamer gaat.”
Wat ISK Schakel aan Zee erin houdt, is de hulp van de
AZC-begeleider. “Die heeft in de coronatijd een andere
rol gekregen als intermediair tussen school en leerling.
We hebben beter contact met elkaar. Dat is heel fijn en
werkt ook preventief. De AZC-begeleider weet beter wat
wij van de leerlingen verwachten en wat ze op het AZC
kunnen doen als de leerlingen uit school komen. Ook de
band met de mentor is veel sterker geworden door het
dagelijkse telefoontje.”
De school geeft instructie in kleine groepjes of individu-
eel. Voor docenten is het handhaven van de anderhalve
meter daarom best ingewikkeld. Peters: “En normaal geven
we een hand bij het binnenkomen. Nu moet docenten op
een andere manier even contact maken. Dat is wennen,
maar we zijn heel blij dat we elkaar weer zien.” �

achtergrond

‘ n o r m a a l  g e v e n  w e  e e n  h a n d
b i j  h e t  b i n n e n ko m e n .  n u  m o e t
d o c e n t e n  o p  e e n  a n d e r e  m a n i e r
e v e n  c o n ta c t  m a k e n .  d at  i s  w e n n e n ,
m a a r  w e  z i j n  h e e l  b l i j  d at  w e
e l k a a r  w e e r  z i e n ’

Directeur Ria Peters van ISK Schakel aan Zee: “De AZC-
begeleider is nu meer een intermediair tussen school en
leerling, dat houden we erin.”
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school in achterstandswijk:  een breed a anbod en fl ink net werken

Armoede, werkloosheid, slechte woningen, gebroken gezinnen, criminaliteit: als die factoren

spelen in de wijk waar je school staat en het leven van je leerlingen bepalen, dan móet je

daar wat mee. Kader Primair sprak drie schoolleiders die hun aanbod hebben afgestemd op

de leefwereld van hun leerlingen. Wat betekent dat voor het onderwijs en voor hun rol als

schoolleider? En: helpt de extra inspanning echt? tekst marijke nijboer

‘Bemoeienis met de wijk
is onze core business’

achtergrond

Tineke Visser, schoolleider van de Globetrotter
in Rotterdam-Zuid: “Ik denk dat onze leerlingen
veel meer kansen krijgen dan hun ouders en dat
een deel van hen zal werken en actiever in de
maatschappij zal staan.”
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school in achterstandswijk:  een breed a anbod en fl ink net werken

“Bemoeienis met de wijk is onze core business”, stelt Jos
Clout zelfs. Hij is schoolleider op De Zonnewijzer in
Roermond: “Wij hebben een veel ruimer aanbod dan een
reguliere school en dat heeft alles met leren te maken.
Je prettig, gezond en gelukkig voelen, je talenten kun-
nen benutten, ergens bij horen – als dat er allemaal niet
is, is leren heel moeilijk.”
“Kinderen komen met hun context naar school”,
onderstreept ook schoolleider Sigrid Hartman van de
Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen. “De dingen
waar ze thuis en in de wijk mee te maken hebben,
nemen ze mee. Je kunt hen niet los van die context
zien.” Schoolleider Tineke Visser van de Globetrotter in
Rotterdam-Zuid vult aan: “We proberen zoveel mogelijk
een gewone school te zijn en leerlingen een veilige plek
te bieden, zodat ze hun zorgen even buiten kunnen
laten.”
De scholen van de drie schoolleiders ontplooien allerlei
activiteiten om de belevingswereld van hun leerlingen te
vergroten en hen te laten lezen, sporten en musiceren.

De Zonnewijzer (51 nationaliteiten, 85 procent spreekt
thuis alleen dialect of een niet-Nederlandse taal) heeft
een eigen bibliotheek en de leesconsulent komt weke-
lijks. Een derde van de leerlingen bezoekt de logopedist.
Die houdt praktijk op school, zodat de kinderen ook
echt komen. De Zonnewijzer koppelt verenigingen aan
de naschoolse activiteiten, zodat kinderen daarna mak-
kelijk de overstap naar de verenigingen kunnen maken.
Veel ouders maken gebruik van de Stichting Leergeld
voor schoolreisjes en muziekles. De school investeert
flink in ouderbetrokkenheid. In plaats van rapportbe-
sprekingen doen leerkrachten huisbezoeken. Met als
onderwerp: wat kan ik voor u betekenen dit jaar?

Gelukswerker Ook de Juliana van Stolbergschool
koestert de relatie met ouders. Leerkrachten leggen
meteen contact als een kind zich niet lekker voelt,
straf heeft verdiend of als er vragen zijn. “Ik houd col-
lega’s voor om goed te luisteren”, vertelt schoolleider
Hartman. “Waar is de ouder bezorgd over, wat speelt er?

Jos Clout, schoolleider op De Zonnewijzer in Roermond: “Wij hebben een veel ruimer aanbod dan een reguliere
school en dat heeft alles met leren te maken.” Foto: Annemiek Mommers

‘ i k  d e n k  d at  w i j  w at  k u n n e n  b e t e k e n e n .
d at  m ó e t e n  w e  o o k .  m a a r  d e  p r o b l e m at i e k

i s  h a r d n e k k i g ’

29k ader prim air september 2020

944430-02_029_21-Aug-20_11:48:36_walter



Pas daarna leggen wij ons verhaal ernaast.” De school
heeft ook een gelukswerker aangesteld. Deze sociaal
werker is in dienst bij de Stichting Welzijnswerk, maar
gestationeerd op school. Hartman: “Soms gaan leerlingen
letterlijk gebukt onder een situatie, of merk je dat ze
heel boos zijn. De gelukswerker spreekt met het kind en
neemt vaak ook contact op met de ouders. Hij is altijd
welkom en wordt niet als bedreigend ervaren. Deze aan-
pak werkt prima.”
Het verschil met een schoolmaatschappelijk werker?
“We evalueren wel, maar vullen geen formulieren in en
hoeven niet eindeloos te verantwoorden.”

Wijkaanpak Afgelopen februari pleitten Sociaal
Werk Nederland, Valente en VluchtelingenWerk Neder-
land voor een nieuw nationaal wijkenbeleid. Aanleiding
voor hun oproep was de constatering van woningcorpo-
ratiekoepel Aedes dat de slechtste wijken steeds slechter

worden. Op Rotterdam-Zuid draait zo’n programma al
vanaf najaar 2011. Het rijk, de gemeente Rotterdam, cor-
poraties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven,
politie en Openbaar Ministerie werken allemaal samen
aan verbetering van het opleidingsniveau, de arbeids-
participatie en woonkwaliteit.
Sterrenschool de Globetrotter van Tineke Visser valt
onder een van de focuswijken van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In deze wijken
wordt gewerkt aan een Children’s Zone. Dat betekent
onder andere dat alle leerlingen wekelijks tien uur extra
‘leer’tijd krijgen. Die tijd wordt besteed aan onderwijs-
ondersteuning, sport, muziek, drama en dergelijke.
“Ik denk zeker dat dit effect heeft”, zegt Visser. “Het wel-
bevinden én de wereld van leerlingen groeien hierdoor.”
Maar volgens haar kan de inhoud van het aanbod nog wel
beter. “Wij, de betrokken schoolleiders, denken dat er
ook meer ruimte zou moeten zijn om te doen wat past bij

‘ z o r g  b i n n e n  d e  s c h o o l  i s  l a a g d r e m p e l i g  vo o r  o u d e r s .
d i e  ko m e n  n i e t  a l s  d e  s c h o o l m a at s c h a p p e l i j k

w e r k e r  e r  e e n  d a g  p e r  w e e k  i s ’

Sigrid Hartman (linksboven), schoolleider van de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen, samen met een klas en collega: “De dingen waar kinderen
thuis en in de wijk mee te maken hebben, nemen ze mee. Je kunt hen niet los van die context zien.”
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achtergrond

je school, leerlingen, ouders en team. En we zijn kritisch
over de cognitieve opbrengsten. Ik ben ervan overtuigd
dat die omhoog gaan als je beter in je vel zit, maar daar
zijn misschien wel jaren voor nodig. We zijn in gesprek
met NPRZ en de gemeente over mogelijk effectievere
interventies voor cognitieve groei. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan intensivering van het onderwijs.” Dat is
echter niet eenvoudig: “Daar heb je goede mensen voor
nodig en we hebben in Rotterdam al een aardig leraren-
tekort. En we willen onze zittende mensen ook niet
wegjagen door hen allerlei extra taken te geven.”

Opbrengsten Komen scholen in achterstandswijken
nog voldoende toe aan gewoon lesgeven? Daarover ver-
schillen de meningen van de schoolleiders. Jos Clout:
“Wij hebben goede opbrengsten. Onze eindopbrengsten
voor rekenen en Nederlandse taal zijn elk jaar boven
verwachting. Juist, denk ik, omdat we kijken wat de
leerlingen nodig hebben, en daar ons programma op
aanpassen.”
Tineke Visser zegt echter: “We leren de leerlingen van
alles. Maar ik denk dat wij er niet altijd uit kunnen halen
wat er in zit vanwege alles wat er om de kinderen heen
speelt. In Rotterdam is het motto nu ‘Gelijke kansen voor
ieder talent’. Maar hoe krijg je dat voor elkaar voor kin-
deren die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen?”
Sigrid Hartman ziet dat er soms lestijd verloren gaat
aan het oplossen van problemen. Volgens haar helpt het
enorm als je de zorg binnen de school vestigt. “Dan kan
de leerkracht gewoon lesgeven. Wij gaan, naast de
gelukswerker, ook samen met een collega-school een
jeugdzorgaanbieder in de school huisvesten.” Visser
beaamt: “Zorg binnen de school is laagdrempelig voor
ouders. Die komen niet als de schoolmaatschappelijk
werker er een dag per week is. Die moet ook af en toe
koffie drinken met de moeders en een relatie met hen
opbouwen. Dan kan de ib’er zich weer op de onderwijs-
opbrengsten richten.”

Andere rol schoolleider In een wijk met veel pro-
blemen is de rol van de schoolleider anders. Clout: “Ik
ben heel actief in het vinden van geld. En ik heb bijna
een dagtaak aan gesprekken met gezinnen en onze
ketenpartners: CJG, jeugdzorg, gemeente, sportraden,

wijkregisseur, buurt- en sportcoaches, welzijn. Ik zoek de
verbinding tussen partijen en zo ontstaan weer nieuwe
dingen.” Visser is heel druk met het organiseren van de
tien uur extra onderwijs en de contacten met schoolon-
dersteunende zorg. “Ik ben met veel andere dingen naast
onderwijs bezig. Dat voelt wel eens als een dilemma,
maar ik denk dat het nodig is om deze kinderen echt
tot ontwikkeling te brengen.” Hartman merkt dat het
schakelen tussen de verschillende ouders veel vraagt.
“Je hebt ze niet zomaar, veel mensen staan met de rug
naar de maatschappij. Als ze oprechte belangstelling
voelen, slaagt het contact. Je moet naast de ouders gaan
staan.”
Clout maakt het schoolplan samen met de leerkrachten.
“We kijken goed wat we wel en niet doen. We doen het
samen, ik werk niet top down. En leerkrachten die even
buiten hun comfortzone gaan, prijs ik de hemel in.”
Hartman weegt bij sollicitaties mee in hoeverre leer-
krachten het in zich hebben om goed te leren omgaan
met ‘haar’ ouders en leerlingen. “Ik moet collega’s hel-
pen bij het bewaren van liefdevolle afstand. Deze ouders
en kinderen kunnen bij jou precies op de zere plek
drukken. De kunst is om betrokken te zijn, maar een
professionele afstand aan te houden.”

Effect In hoeverre heeft al die extra inspanning effect?
Hartman: “Ik denk dat wij wat kunnen betekenen.
Dat móeten we ook. Maar de problematiek is hardnek-
kig.” Clout: “Je moet vooral kijken naar wat er goed gaat,
daar je plezier uit halen. Zelf enthousiast blijven, het
verhaal blijven vertellen, het goede voorbeeld geven.
Leerlingen van mij zitten in de kinderwijkraad en doen
mooie dingen. Daar ben ik apetrots op.” Volgens hem
kan de school wel degelijk zorgen voor verbetering.
“Om iets aan segregatie te doen heb je veel partijen
nodig. Maar wij kunnen kinderen leren om actief en
zelfstandig te worden, zodat ze in deze maatschappij
kunnen functioneren.”
Visser houdt een slag om de arm. “Van onze leerlingen
heeft zo’n 80 procent minimaal één ouder die niet in
Nederland is geboren. Wij zullen moeten blijven inves-
teren. Ik denk wel dat onze leerlingen veel meer kansen
krijgen dan hun ouders en dat een deel van hen zal wer-
ken en actiever in de maatschappij zal staan.” _

‘ i k  b e n  m e t  v e e l  a n d e r e  d i n g e n  n a a s t  o n d e r w i j s
b e z i g .  d at  vo e lt  w e l  e e n s  a l s  e e n  d i l e m m a ,

m a a r  i k  d e n k  d at  h e t  n o d i g  i s  o m  d e z e  k i n d e r e n
e c h t  tot  o n t w i k k e l i n g  t e  b r e n g e n ’
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b l i k  va n  b u i t en s ta a n d er  w er k t
v er h el d er en d vo o r l ei d in g g e v en d en

Het cross mentoring-programma van de AVS

en NL2025 laat schoolleiders en ceo’s in

koppels met elkaar meedraaien. Duidelijke

opdrachten geven, in- en uitzoomen, regels

aanvechten, feedback geven maar ook een

keer hard kunnen zijn: over en weer wordt er

veel geleerd. Kader Primair sprak deze zomer

twee zulke koppels. tekst marijke nijboer

‘Een schoolleider kan
zóveel toevoegen
aan de maatschappij’

We treffen Lieve Declercq, algemeen directeur bij
installatiebedrijf SPIE Nederland, en schoolleider Bernie
Kooistra allereerst op basisschool Sint Jozef in Geldrop.
Na schooltijd praten zij over leidinggeven en hoe je een
lerende organisatie wordt. Een halve week later spreken
we elkaar bij SPIE in Breda. Hier geen klassenfoto’s en
woordspinnen met begrippen rond ‘de vakantie’, maar
meteen in de hal al een poster over de drie uitdagingen
die SPIE ziet op haar weg naar innovatie. Wat kunnen
leidinggevenden uit twee zo uiteenlopende culturen van
elkaar leren?

cross mentoring
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Schoolleiderstekort Declercq vraagt zelf weleens
aan haar medewerkers wat ze over vijf jaar willen
doen. “Ik vind het prettig als iemand dan wil leiding-
geven, en dat hoor ik regelmatig.” Kooistra: “In het
onderwijs is de mentaliteit: krijg eerst het lesgeven
maar eens in de vingers.” Geen wonder dus dat er een
tekort is aan schoolleiders. Leerkrachten zien hun
directeuren de kooltjes uit het vuur halen. Kooistra
vervolgt: “In de klas heb je controle, terwijl ik soms
mijn hele agenda moet leegvegen omdat er iets is
gebeurd. Maar ik hoop dat ik ook het plezier in mijn
vak uitdraag; met je passie steek je anderen aan.
Een betere beloning en goede scholing en begeleiding
van aspirant-schoolleiders zullen ook helpen.”

Declercq begrijpt niets van het gebrek aan animo voor
het schoolleiderschap. “Je kunt zóveel toevoegen aan
de maatschappij. En alle aspecten van leidinggeven
zitten er in. Jullie vertalen de lijn van het bestuur naar
de context van de school, jullie dragen verantwoorde-
lijkheid en geven echt sturing. Dit is een heel leuke
baan.” Is schoolleiderschap misschien iets voor haar?
Ze lacht. “Dat denk ik niet; mijn volgende stap is een
nog groter bedrijf. In het onderwijs zou ik meteen de
baas van het bestuur willen zijn. Ik zou het geduld ook
niet hebben.”

Core business Kooistra wijst op een kartonnen
kubus, bedrukt met de waarden van SPIE. “Lieve
schept duidelijkheid. Het helpt enorm als je werkt met
een duidelijke opdracht. Bij ons is die meer impliciet.
Dit aspect heeft echt onderhoud nodig. Wat is ook
alweer onze core business? Ik zag Lieve verschillende
keren met medewerkers in- en uitzoomen, van hun
opdracht naar het algemenere doel en weer terug. Zelf
bespreken wij twee keer per jaar onze opbrengsten en
daarna willen we weer door. Maar wat ga je verbeteren
aan je aanpak?”

Binnen de school, zo valt Declercq op, is er grote bereid-
heid tot leren, elkaar aanspreken, feedback geven en
ontvangen. Dat proefde ze ook in een uitspraak van
Kooistra over de onderwijsinspectie. “Bernie zei: als de
inspecteur komt kan je met angst en beven je straatje
schoonvegen, of vragen: wat kan ik van je leren?”
Declercq vindt dat sterk. “Bij ons wordt veel minder
tijd gemaakt voor dat lerende element. Daardoor zit er
misschien meer vaart in het werk, maar worden er ook
fouten gemaakt.” Veel van haar personeelsleden koes-
teren de wens om door te groeien naar een zwaardere
positie – en dat mist Kooistra nu juist wel eens binnen
het onderwijs. “Ons bestuur, Eenbes Basisonderwijs,
heeft een LeiderschapsLab, onder andere voor aspirant-
schoolleiders. Daar is zeker interesse voor, maar het
duurt vaak lang voordat men de stap neemt om te sollici-
teren naar de functie van schoolleider. Het durven, daar
zit het in. Mensen denken: je mag geen fouten maken,
het moet meteen goed gaan. Ik ben vóór de ruimte om
fouten te maken.”

Lieve Declercq (links), algemeen directeur bij
installatiebedrijf SPIE Nederland, ontvangt
schoolleider Bernie Kooistra bij haar bedrijf in
Breda. Foto: Jolien Holthuis

i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  ko e s t e r e n
v e e l  p e r s o n e e l s l e d e n  d e  w e n s
d o o r  t e  g r o e i e n  n a a r  e e n
z w a a r d e r e  p o s i t i e .  ‘ i n  h e t
o n d e r w i j s  i s  d e  m e n ta l i t e i t :
k r i j g  e e r s t  h e t  l e s g e v e n  m a a r
e e n s  i n  d e  v i n g e r s ’
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‘Wij mogen óók meer trots uitstralen’
Henriëtte Tijssen is schoolleider van cbs De Aquarel in Zwolle. Manon van Beek is ceo bij TenneT, dat zorgt voor
transport van elektriciteit en balans tussen vraag en aanbod. Zijn liepen eveneens twee dagen met elkaar mee
en ervoeren de verschillen tussen beide bedrijfsculturen.

Ceo Van Beek: “Iedereen op de school

had een broodtrommel bij zich. En ik

dacht: waar is de kantine?” Maar Van

Beek en schoolleider Tijssen zagen ook

parallellen tussen het leidinggeven aan

een basisschool en aan een op landelijk

en Europees niveau functionerend

bedrijf. Tijssen: “Er is een tekort aan

leraren én aan technisch personeel.”

Van Beek: “We werken allebei voor

publieke instellingen met een beperkt

budget, maken beiden lange dagen en

moeten bereikbaar zijn op rare tijden.”

Ontwikkelkansen Tijssen:

“TenneT besteedt veel aandacht aan het

eigen imago en biedt personeel allerlei

kansen om zich verder te ontwikkelen.

Daar kan het onderwijs nog wat van

leren. De medewerkers zijn trots op hun

werk, dat voel je als je met hen spreekt.

Willen wij mensen inspireren om te

kiezen voor het onderwijs, dan moeten

we ze ook wat kunnen bieden. Nu is

ons imago, mede door de stakingen,

dat leraren het heel erg druk hebben en

weinig verdienen.” Van Beek beaamt:

“Wil je het lerarentekort oplossen,

dan lijkt me dat je onderwijsmensen

een fatsoenlijk salaris en een duidelijk

carrière- en ontwikkelpad moet bieden.”

Maar de aard van het werk heeft volgens

haar ook grote aantrekkingskracht:

“Wijs er vooral op dat bij zo’n baan ook

de liefde en aandacht van kinderen

horen. Wij stralen uit dat onze mensen

mogen bijdragen aan de energietran-

sitie. Jullie mogen kennis overdragen

aan de volgende generatie. Dat is toch

fantastisch?”

Werk samen! Wat Van Beek

verbaasde: “Ik overleg regelmatig met

buitenlandse collega’s. En dan vertelt

Henriëtte hoe lastig het soms is om

met scholen in dezelfde wijk samen te

werken. Als je een personeelstekort

hebt en maar beperkte middelen, en je

werkt zoals Henriëtte ook nog eens in

een sociaal uitdagende wijk, dan lijkt

het mij logisch om heel nauw te gaan

samenwerken. Waarom zit iedereen

eigen oplossingen te verzinnen voor

dezelfde problemen?” Ze tipt: gebruik

de dankzij corona geleerde lessen. “We

weten nu dat je veel onderdelen van

je werk digitaal kunt doen. Waarom

moeten al je leraren uit de eigen stad of

regio komen? Misschien kunnen er ook

mensen uit andere regio’s of zelfs het

buitenland digitaal worden ingezet.”

Meer zekerheid TenneT heeft net

haar plannen voor 2030 bij de overheid

ingeleverd. Van Beek: “Bij ons duurt een

gemiddeld project tien jaar. Ons hele

bedrijf is geënt op (leverings)zekerheid

en dat zie je terug in onze cultuur.

Terwijl Henriette aan het begin van elke

schooldag en na elke schoolvakantie

maar weer moet hopen dat ze genoeg

mensen voor de klas heeft. Ik denk dat

wij kunnen leren van de flexibiliteit van

het onderwijs. Maar ik zou het onderwijs

wat meer zekerheid toewensen.”

De twee kijken met voldoening terug

op hun uitwisseling. Tijssen: “Het is

goed om dingen vanuit het bedrijfsleven

te horen. Zo vertelde de HR-manager

van TenneT mij welke vaardigheden zij

belangrijk vinden: onderzoekend en

nieuwsgierig zijn en innovatief kunnen

denken. Daar moeten we in het onderwijs

ook echt op inzetten.”

Henriëtte Tijssen (rechts) – schoolleider van cbs De Aquarel in Zwolle – en Manon van Beek
– ceo bij TenneT – zien ook parallellen in hun functies: “We werken allebei voor publieke
instellingen met een beperkt budget en personeelstekort, maken beiden lange dagen en
moeten bereikbaar zijn op rare tijden.”
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Verder zet haar dag bij SPIE haar aan om na te denken
over de ‘harde kant’ van het leiderschap. “Een mede-
werker opperde om een klanttevredenheidsonderzoek
te doen en Lieve zei: ‘Dat doen we niet, we zijn nu met
andere dingen bezig. Als je goed kijkt, weet je wel hoe
je klanten denken’. Soms moeten wij schoolleiders ook
veel duidelijker zijn over wat er wel en niet kan, en niet
eindeloos overleggen. Misschien wordt ons vak dan ook
aantrekkelijker voor mannen.”

Duizenden regels Declercq organiseerde in 2018 een
‘diner pensant’ voor topvrouwen uit de semipublieke
sector over hoe de ‘duizenden regels’ hen verhinderen
om écht te kunnen werken aan maatschappelijke vraag-
stukken. Velen klaagden over deze regeldruk. “Terwijl
Bernie vertelt dat zij juist veel autonomie krijgt van haar
bestuur. Daarnaast, zegt zij, kun je er zelf voor kiezen
om je te richten op de bedoeling, in plaats van de regel.
Dat vind ik heel inspirerend.” Kooistra: “Ik vraag ook snel
naar het waarom van regels. Ons doel is uitstekend onder-
wijs, maar dat kan ook via andere dan de geijkte routes.”
Declercq: “Een leerkracht van Bernies school vertelde bij-
voorbeeld dat ze de omvang van het leerlingvolgsysteem
hebben teruggebracht; ze noteren nu minder. Hier is de
basis vertrouwen en dat neem ik mee.”
Ook neemt de ceo mee in haar bagage: “Bernie vroeg
aan haar team welke door de school geformuleerde
waarden drie jaar na haar vertrek nog intact zouden
zijn. Met andere woorden: welke waarden zijn onder-
deel geworden van het school-DNA? Dat vond ik een
prachtige vraag.”

cross mentoring

Verhelderend De blik van een
buitenstaander op de eigen sector
werkt voor beide leidinggeven-
den verhelderend. “Bij ons gaat
bepaalde besluitvorming altijd op
dezelfde rechtlijnige manier, terwijl
het ook anders kan”, zegt Declercq.
Kooistra: “Ook scholen kijken niet
vaak genoeg naar buiten. Het is een
nogal gesloten wereld. Wij verwel-
komen daarom graag zij-instromers.
Het bedrijfsleven kan ook nog

beter gebruik maken van het onderwijs. Gezien het per-
soneelstekort in de techniek is het slim om scholen te
betrekken. Het zaadje voor het kiezen van een vak wordt
al jong geplant.” Declercq: “Dat klopt, veel jongeren
vinden techniek vies. Terwijl alles draait om techniek.
We zouden samen kinderen daar al jong warm voor
moeten maken.”

De ceo houdt nog één lofzang op het vak van schoollei-
der. “Mensen gaan naar de pabo omdat ze willen werken
aan een betere wereld. Het is juist de schoolleider die
daaraan kan bijdragen. Het pittigste deel van je werk
is het ontwikkelen van een visie, en die hébben onder-
wijsmensen al. Werken vanuit visie en met inspiratie:
daarvoor zit je toch in het onderwijs?” _

‘ h e t  b e d r i j fs l e v e n  k a n  n o g
b e t e r  g e b r u i k  m a k e n  va n
h e t  o n d e r w i j s .  g e z i e n  h e t
p e r s o n e e l s t e ko r t  i n  d e  t e c h n i e k
i s  h e t  s l i m  o m  s c h o l e n  t e
b e t r e k k e n ’

Lieve en Bernie ontmoeten
elkaar ook op de basisschool
van Bernie: Sint Jozef in
Geldrop. Foto: Marijke Nijboer
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Als je het hebt over oplossingen in de cloud, wordt
er binnen het onderwijs vaak gekozen voor Micro-
soft Office 365.Voordelen genoeg: alles staat veilig
opgeslagen, samenwerken kan op ieder gewenst
moment én op elke werkplek en daarnaast zijn er
talloze hulpprogramma’s beschikbaar. Echter, door
de vele mogelijkheden zien leerkrachten door de
bomen het bos niet meer…

Als je een voorstander bent van gepersonaliseerd leren,
zijn de diverse tools van Microsoft sterk aan te raden.
En om het gebruik ervan te stimuleren en te vereen-
voudigen ontwikkelde Actacom Acta365.

Deze oplossing maakt werken in de cloud met Micro-
soft Office 365 ongekend makkelijk. Door de ‘schil’
van Acta365 wordt alles overzichtelijk in de vorm van
een duidelijk bureaublad. Alle bureaubladen worden
gepersonaliseerd, zodat iedere leerkracht én leerling
het beste uit de diverse programma’s kunnen halen.

Ontzorg de leraar!
Tijdens het implementatieproces geven wij een trai-
ning waardoor leraren ontzorgd en geënthousiasmeerd
worden. Wij zorgen ervoor dat leraren de verschillende
tools niet moeten, maar willen gebruiken.

Meer informatie:
Actacom Nederland B.V.
Maarssenbroeksedijk 51, 3542 DM Utrecht
030- 248 97 77, info@actacom.nl, www.actacom.nl

Acta365 – Meer dan een oplossing in de cloud voor het onderwijs

[advertentie]

Wij zorgen ervoor dat leraren de verschillende tools
niet moeten, maar willen gebruiken.
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Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP in de Tweede

Kamer, maakt een diepe buiging voor de flexibiliteit van leidinggevenden

in het onderwijs tijdens de coronacrisis. “Nu het nieuwe schooljaar weer

begonnen is, blijft het balanceren tussen hoop en vrees.”

politieke column

niet te benijden
“Ik ben niet te benijden”, sprak toenmalig

Feyenoord-trainer Ruud Gullit in 2005. Niet

lang daarna verliet hij de Rotterdamse club.

Ik hoop dat u nog lang werkzaam blijft in

het onderwijs, we hebben u hard nodig,

maar laat ik het maar eens voor u zeggen: u

bent de afgelopen maanden niet te benijden

geweest.

Scholen die niet dicht gingen. Ouders

die – overigens om begrijpelijke redenen

– dreigden hun kinderen thuis te houden.

Scholen die toen wel dicht gingen. Binnen

enkele dagen samen met uw team een

programma uit de grond stampen om zo

goed en zo kwaad als het gaat onderwijs

op afstand te organiseren. Een eindtoets

die geschrapt werd. Centrale eindexa-

mens die totaal werden overgeslagen.

Schoolexamens die soms met kunst- en

vliegwerk nog doorgang moesten vinden.

En dan vlak voor de zomer horen dat u na de

zomer weer vol aan de bak mag.

Maar de zorgen blijven. Wat doen ouders die

zelf tot de risicogroep behoren? En wat wil

het ministerie nu dat kinderen doen die uit

een risicogebied terugkeren? Wel of geen

quarantaine? Wat betekent het toenemend

aantal besmettingen met corona voor

komend onderwijsjaar? Kunt u weer beschik-

ken over uw complete team of zal een deel

van de leraren nog niet in staat zijn om het

werk voor de klas weer op te pakken? En blij-

ven kinderen met klachten echt thuis?

Enfin. Ik hoef het u niet uit te leggen.

U hebt het de afgelopen maanden allemaal

zelf meegemaakt. En u werd regelmatig

geconfronteerd met zeer ingrijpende last

minute-besluiten die op extreem korte

termijn moesten worden doorgevoerd.

Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen

is, blijft het balanceren tussen hoop en

vrees. Staat dit jaar toch primair in het

teken van terug naar normaal? Van het

wegwerken van eventuele achterstanden?

Of is het afwachten tot de scholen

opnieuw dicht moeten of andere maat-

regelen wederom het onderwijs zullen

belemmeren?

Laten we hopen – en door ons eigen gedrag

ons steentje eraan bij te dragen – dat de

zorgwekkende trend van de afgelopen

weken wordt gekeerd. En dat leerlingen

weer op een veilige en gezonde manier

mogen genieten van het best mogelijke

onderwijs; dat van een leraar voor de klas,

in direct contact met zijn of haar leerlingen.

Deze keer geen politieke vergezichten of

pamfletten mijnerzijds in deze column.

Die bewaar ik voor de volgende keer. Of u

mailt me daar maar over. Maar een woord

van dank voor de manier waarop u in

werkelijk onmogelijke omstandigheden het

maximale hebt geprobeerd eruit te halen

het afgelopen half jaar. En daar vaak nog in

slaagde ook. U was niet te benijden. Petje

af. Nee. Een diepe buiging! _

Reageren?
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl

een  wo o r d  va n  da n k  vo o r  d e  m a nier  wa a ro p

u  in  w er k el i j k  o n m o g el i j k e  o m s ta n d i g h ed en

h e t  m a x i m a l e  h eb t  g epro b eer d  eru i t  t e  h a l en

h e t  a fg el o pen  h a l f  j a a r .  pe t j e  a f.  n ee .

een  d iepe  b u i g in g !

Foto: SP/Nynke Vissia
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Van de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Verouderde schoolgebouwen, voortgang tijdens thuisonderwijs
en ventilatie

Kort voor de zomervakantie reageerde AVS-voorzitter Petra van

Haren op BNR Nieuwsradio op het nieuws dat 40 procent van de

schoolgebouwen verouderd is. “Er zijn gemeenten die de plannen

voor renovatie of nieuwbouw uitstellen. Onbegrijpelijk. Ik kan me

niet voorstellen dat er zaken belangrijker zijn dan zorgen dat onze

kinderen in veilige gebouwen les krijgen.”

Aan het begin van de zomervakantie blikte RTL Nieuws zowel online

als op televisie terug op de voortgang van leerlingen tijdens de

periode van thuisonderwijs. RTL Nieuws maakte daarbij gebruik

een AVS-peiling onder zeshonderd schoolleiders. Daaruit bleek

dat 70 procent van de leerlingen qua niveau gelijk is gebleven, dat

16 procent achteruit is gegaan en 14 procent er juist op vooruit ging.

“We zien dat het bij het overgrote deel van de leerlingen goed is

gegaan, maar voor sommige leerlingen is extra aandacht nodig”,

zegt Ingrid Doornbos, AVS-vicevoorzitter. “Het was voor iedereen

hard werken. Voor leraren, schoolleiders, intern begeleiders, maar

ook voor de ouders en kinderen. Dat verdient respect.”

Bij de start van het schooljaar keek De Telegraaf vooruit naar de

maatregelen op scholen om coronavirus buiten de deur te houden.

AVS-voorzitter Van Haren vindt dat schooldirecteuren de vrijheid

moeten krijgen om zelf knopen door te hakken. “Schoolleiders

weten zelf het beste wat wel en niet werkt op hun school. Wat ons

betreft kiezen ze zelf voor mondkapjes of kleinere klassen.

Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop.” Ook NU.nl,

BNR Nieuwsradio en NOS Radio 1 (Met het oog op morgen) lieten

Van Haren aan het woord over de start van het schooljaar en met

name de rol van ventilatie. Het kabinet heeft schoolleiders richt-

lijnen gegeven voor 'coronaproof' onderwijs. Niemand lijkt echter

te weten of alle scholen wel kunnen voldoen aan die ventilatievoor-

schriften, regels waarover experts bovendien hun twijfels hebben.

Hoe is het (aanvullend) geboorteverlof in de CAO PO 2019-2020
geregeld?

tekst harry van soest

Het geboorteverlof valt in drie delen uiteen. Allereerst heeft de

partner verlof bij de bevalling van de echtgenote.

Na de bevalling van de echtgenote heeft de partner recht op beval-

lingsverlof voor eenmaal de arbeidsduur per week gedurende

een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de

bevalling.

Voorbeeld: echtgenote bevalt op 1 juni 2020. De werktijdfactor van

de partner is 0,8. Dat komt overeen met 32 uur. Deze 32 uur kan hij/

zij in een periode van vier weken na 1 juni 2020 als verlof opnemen.

Per 1 juli 2020 heeft de partner bovendien recht op aanvullend

verlof, nadat hij/zij het ‘standaard’ geboorteverlof tijdens/na

de bevalling heeft opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof

bedraagt ten hoogste vijf gehele weken, gebaseerd op de

arbeidsduur per week. Het dient opgenomen te worden binnen zes

maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling. Partners

hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná

1 juli 2020 geboren wordt. Als zij hiervan gebruik willen maken,

moeten zij dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk bij de

werkgever kenbaar maken.

In alle gevallen geldt dat het salaris voor 100 procent wordt

doorbetaald.

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. 030-2361010. 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.

Ondersteuning AVS Helpdesk tijdens coronacrisis
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.

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
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o p r o e p  a a n  a l l e  a v s  l e d e n

Stel je kandidaat voor de AVS Ledenraad!
Dit najaar worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden
voor de AVS Ledenraad. Een belangrijk orgaan binnen de
Algemene Vereniging Schoolleiders. Wil je ook onderdeel
uitmaken van de ledenraad, stel je dan kandidaat.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 september 2020.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is dé vereniging voor

de schoolleider in het funderend onderwijs. Het afgelopen jaar heeft

de AVS zich nog steviger op de kaart gezet. De AVS is een serieuze

en de enige partij exclusief voor schoolleiders in Nederland. Het is

naast een vereniging ook dé vakbond voor de schoolleider. Aan de

onderhandelingstafel hebben de cao-onderhandelaars van de

AVS het maximaal haalbare voor de schoolleider binnengehaald.

Maar we willen natuurlijk meer! Het gesprek daarover wordt onder

andere gevoerd met de AVS Ledenraad. Ook bespreekt de ledenraad

onderwerpen als het toezichtkader, het nieuwe curriculum en de

coronacrisis: hoe willen de leden dat de AVS met deze thema’s

omgaat?

Verkiezingen Wil je ook onderdeel uitmaken van de

AVS-ledenraad, stel je dan kandidaat. Dit jaar hebben we twee

kandidaten die zich herkiesbaar kunnen stellen en drie aftredende

leden. In totaal zijn er dus vijf vacante plaatsen. Leden van de

ledenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad

vergadert vier dagen per jaar:

• een tweedaagse bijeenkomst met overnachting in november

• een dag in januari

• een dag in juni

De data voor deze bijeenkomsten zijn ruim voor aanvang van een

nieuw schooljaar bekend, zodat leden er ruimte voor kunnen maken

in hun agenda. Als de actualiteit erom vraagt, kan er een ingelaste

vergadering worden uitgeschreven.

Belangstelling? Meld je dan aan voor 25 september 2020

via www.avs.nl/ledenraadverkiezingen. Vermeld hierbij je naam,

lidmaatschapsnummer en huidige functie binnen het onderwijs.

Collega’s uit het voortgezet onderwijs worden ook nadrukkelijk

uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Meer informatie? Mail je contactgegevens naar onderstaande

personen, dan nemen zij telefonisch contact met je op.

Judith Sliedregt, voorzitter AVS Ledenraad, j.sliedregt@lijn83po.nl

Liny Demandt, vicevoorzitter, demandtmertens@gmail.com

Foto: Hans Roggen

n i e u w e  m e d e w e r k e r

Arno van Zanten (a.vanzanten@avs.nl) werkt vanaf

1 september bij de AVS als DGO-onderhandelaar en

helpdeskadviseur. Daarnaast neemt hij de rol van cao-

onderhandelaar waar, wegens ziekte van Paul van

Lent. Arno was hiervoor elf jaar bestuurder (DGO-

onderhandelaar) bij CNV Onderwijs voor het po, vo, mbo en hbo.

In zijn vrije tijd is hij actief als DJ en rijdt hij graag motor.

a v s  l e d e n r a a d

Corona, begroting en
jaarplan, CAO PO en
ledenraadverkiezingen
De Ledenraad van de AVS kwam op vrijdag 26 juni bij elkaar

voor de laatste vergadering van het schooljaar 2019/2020.

Verspreid over een ruime zaal – in verband met de anderhalve

meter afstand – werd intensief vergaderd over de coronape-

riode, begroting en jaarplan van de AVS, de CAO PO en de

naderende ledenraadverkiezingen.

Lees het uitgebreide verslag op www.avs.nl/ledenraad/

verslag0620

Foto: Hans Roggen
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Opleidingen, leergangen en trainingen
najaar 2020
Opleiding / leergang / training (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Opleiding Middenkader* (po) 14 september Tom Roetert

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

• Opleiding Middenkader* (po) 16 september Jan Stuijver

• Leergang Interim-management: iets voor jou?** (po en vo) 16 september Tom Roetert

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

• 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 Regisseur onderwijs en gebouw** (po) 3 november Ferdie van de Winkel

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

• Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school** (po en vo) 4 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.

AVS Academie en covid-19

Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming 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 professionaliseringsactiviteiten?

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. 030-2347360.
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Nieuw in ons aanbod!

Leergang _ Nieuw

Ouderbetrokkenheid
Praktische tools om samen met je collega’s
ouderbetrokkenheid effectief en efficiënt vorm te geven

Natuurlijk willen alle onderwijsmede
werkers werken aan ouderbetrokkenheid,
maar hoe krijg je ouders in beweging?
Hoe ga je om met mondige ouders en hoe

krijg je ouderbetrokkenheid op je school op een hoger plan?
Kinderen worden immers beter van betrokken ouders. Of is het
andersom: hoe raken medewerkers zó betrokken op ouders dat
ouders zich constructief opstellen?

Doelgroep: directies, schoolleiders met adjuncten,

managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel

persoonlijk en als team willen floreren.

Startdatum: 12 november 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Wildcard’

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

ouderbetrokkenheid

Leergang _ Nieuw

Leidinggeven aan een
een lerende school
Vanuit praktijkvraagstukken werken
aan je eigen professionele groei

De schoolleider is na de leraar de belang-

rijkste actor om het leren van leerlingen

te stimuleren. Schoolleiders doen dat

indirect. Door leiding te geven aan het

leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige leeromge-

ving voor alle lerenden in de school, dragen ze bij aan

onderwijskwaliteit.

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po die graag willen werken

aan de ontwikkeling van een lerende school.

Startdatum: 7 januari 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’

en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

lerendeschool

Leergang _ Nieuw

Verbetercultuur
Realiseer met je team meer werkplezier,
betrokken leerlingen en beter onderwijs

Een cultuur op school waar leren de kern
is, voor iedereen. In zo’n organisatie wil jij
graag leidinggeven en zo’n werkplek gun
je jouw collega’s en leerlingen. In deze

leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke
dag samen een beetje beter’ via de bewezen aanpak van Stichting
leerKRACHT te creëren op school. Stap voor stap ga je zelf aan de
slag en neem je op een natuurlijke manier jouw team mee.

Doelgroep: schoolleiders die met een cultuur van continu

verbeteren het werkplezier, de leerlingbetrokkenheid en

onderwijskwaliteit willen vergroten.

Startdatum: 5 februari 2021

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

verbetercultuur

Leergang _ Nieuw

Schoolleiderschap:
van droom naar succes!
Regie, strategie en implementatie
voor een succesvolle school

De maatschappij, of concreter: het minis-

terie, de gemeente, ouders, leerlingen en

omwonenden stellen steeds hogere eisen

aan scholen en hun leiders. Soms bijna

onmogelijke eisen. Het is steeds weer een balans tussen wensen

van belanghebbenden, het behoud van het eigen karakter van de

school en het realiseren van je eigen idealen. Maar wat zijn dat

karakter en die idealen precies? Welke koers wil je als schoolleider

volgen? Deze leergang helpt je om je eigen missie en die van de

school helder te krijgen en van daaruit een strategie en tactiek te

ontwikkelen.

Doelgroep: schoolleiders met ambitie in het po, vo en mbo

Startdatum: 5 november 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

schoolleiderschap
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Leergang

Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs
Breng verdieping aan in je persoonlijk leiderschap door
het leerproces van de leerling centraal te stellen

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

Leergang

Directeur Integraal
Kindcentrum (IKC)
Leer een IKC op te zetten en te leiden in
een blended learning omgeving

Als directeur van een Integraal
Kindcentrum (IKC) stel je het
maatschappelijk belang altijd voorop.
Soms dwingen de omstandigheden je om

andere keuzes te maken. Hoe geef je leiding aan een centrum waar
de belangen van kinderen altijd voorop staan?

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/

of kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC

ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.

Startdatum: 27 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan

verandering’, ‘Toekomstgericht onderwijs’ en de deel-

thema’s ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting’ (uit Regie

en strategie) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (uit Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling)

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

Leergang

Gespreid leiderschap
Ontdek de kracht van samen leren, onderzoeken
en werken aan onderwijskwaliteit

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe

leiderschapsstijl, geen woord voor een

nieuw type leiderschap en ook geen kant-

en-klaar 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

Leergang

Strategische bedrijfsvoering
Raak vertrouwd met strategische,
financiële en personele processen

Als schoolleider wordt steeds meer van je

verwacht dat je gericht stuurt op onder-

wijsresultaten 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 bedrijfsvoeringsprocessen zijn een

must. In deze leergang kijken we breed naar bedrijfsvoering (strate-

gisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg, 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 vormen de rode draad. We wer-

ken en oefenen met casussen en praktijksituaties van deelnemers.

Na de leergang voer je vol zelfvertrouwen gesprekken over de meer-

jarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 8 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering
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Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

‘Ik was toe aan een vervolgstap’
De leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap van
de AVS Academie is bij uitstek geschikt voor ervaren
schoolleiders die op een kantelpunt in hun loopbaan
staan. Wie een bestuurlijke functie overweegt, kan in deze
leergang nagaan of die overstap inderdaad een passend
vervolg is. tekst susan de boer

“De leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap kun je zien

als een zoektocht”, zegt programmaleider Marieke van Leeuwen.

“Deelnemers onderzoeken hun persoonlijke drijfveren. Zo kunnen

zij weloverwogen een keuze maken voor een bestuurlijke rol. Maar

ze kunnen er ook achter komen dat een andere vervolgstap beter

aansluit bij hun persoonlijkheid en waarden.”

Bestuurlijke rollen De leergang

bestaat uit een tweedaagse, vier les-

dagen en stages die aan de lesdagen

voorafgaan. De tweedaagse gaat vooral

in op persoonlijk leiderschap en moti-

vatie. De lesdagen zijn gevuld met the-

orie en uitwisseling. Per lesdag – en de

daarmee samenhangende stage – staat

een van de rollen in het bestuurlijke

leiderschap centraal. “De schoolbe-

stuurder heeft een symbolische, een

technische en een richtinggevende rol”,

legt Van Leeuwen uit. “De symbolische

rol draait om verantwoordelijkheid voor

het onderwijs en de scholen. Je bent

een boegbeeld, hoe draag je dat uit,

waar loop je tegenaan, hoe is de verhouding tussen bestuurder en

schoolleiders. Bij de richtinggevende rol gaat het om de strategie:

hoe groot is je invloed als bestuurder op de richting van de scholen

en hoe maak je gebruik van meerjarenplannen en visie- en missie-

documenten. Bij de technische rol staan financiën en regelgeving

centraal. Veel deelnemers zien daar tegenop, maar uit de evaluaties

blijkt dat de vakexpert dit onderwerp goed weet te verduidelijken.”

De deelnemers lopen stage bij een bestuurder van een andere

stichting dan waar ze als schoolleider werken. Hun leervragen en de

antwoorden daarop vormen een portfolio, dat de deelnemers op de

laatste lesdag presenteren. Van Leeuwen: “Dat portfolio maakt de

doorgemaakte ontwikkeling goed zichtbaar. De leergang is uniek in

zijn soort, je kunt onderzoeken of het bestuurlijke vak echt iets voor

je is en waarom.”

Kantelpunt in loopbaan Voor Bart Caris en Renate van Dijk,

twee schoolleiders die de afgelopen periode deelnamen aan de

leergang, sloot het programma precies aan bij de fase in hun loop-

baan waarin ze zich bevonden. “Ik werk nu 22 jaar in het onderwijs,

waarvan twaalf jaar als directeur. Ik was toe aan een vervolgstap”,

zegt Caris, schoolleider van IKC Leuken

en basisschool Swartbroek. “Er was

een vacature voor schoolleider op een

andere school, maar ik merkte dat dit te

weinig nieuwe uitdaging opleverde. Dus

wat dan? Bestuur, interim-management,

advieswerk? Dat is de reden dat ik me

aanmeldde voor de leergang Oriëntatie

op bestuurlijk leiderschap.” Ook Renate

van Dijk, bovenschools directeur van

so Noorderlicht en vso Heuvelrug

College in Zeist, stond op zo’n kantel-

punt. “Ik heb een mandaat voor enkele

bestuurstaken in de regio en wilde

onderzoeken of ik fulltime bestuurder

wil worden of dat ik meer tot mijn recht

kom op bij directietaken. Ik heb ontdekt

dat in de bestuursrol mijn hart ligt. Ik ben van de grote lijnen, als het

op details aankomt geef ik het liever uit handen. De leergang gaat

diep in op je eigen waarden, op hoe je als bestuurder omgaat met

verschillende situaties en hoe je dicht bij jezelf kunt blijven.”

Zelfvertrouwen De combinatie

van theorie en praktijk in de leergang

is beide deelnemers goed bevallen.

“De theorie gaf een gedegen inzicht

in het bestuurdersvak. De praktijk-

opdrachten en gesprekken met andere

bestuurders bevestigden mijn beeld dat

ik ervan had”, zegt Caris. “Een sterke

bijdrage kwam van een gastdocent die

zelf vorig jaar had deelgenomen aan de

leergang en nu bestuurder is. Dan krijg

je een goed plaatje van je mogelijke

toekomst. Wat ik ook zeer waardeerde

was de diversiteit van de groep deel-

nemers. Je krijgt toegang tot een breed

netwerk.” Van Dijk: “Het volgen van de

leergang gaf mij zelfvertrouwen. Ik zie nu goed voor me hoe ik een

bestuurdersrol kan invullen.”

Bart Caris is inmiddels bestuurder geworden bij zijn eigen

stichting. Renate van Dijk zit in de procedure voor een

bestuursfunctie.

Doelgroep: ervaren schoolleiders

Startdatum: 8 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Wildcard’

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

Programmaleider Marieke
van Leeuwen: “De leergang
is uniek in zijn soort, je
kunt onderzoeken of het
bestuurlijke vak echt iets
voor je is en waarom.”
Foto: Hans Roggen

Renate van Dijk, oud-
schoolleider en inmiddels
bestuurder: “Het volgen
van de leergang gaf
mij zelfvertrouwen. Ik
heb ontdekt dat in de
bestuursrol mijn hart ligt.”

Bart Caris, oud-
schoolleider en inmiddels
bestuurder: “Ik werk 22
jaar in het onderwijs,
waarvan twaalf jaar als
directeur. Ik was toe aan
een vervolgstap.”
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voor: onderwijsprofessionals po, vo en mbo

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 14 oktober

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: gratis conferentie

Genderbewust onderwijs
Welke invloed hebben gendernormen op de sociaal-emotionele

ontwikkeling en het schoolsucces van leerlingen? Een moment

voor inspiratie, dialoog en uitwisseling van praktijkervaringen

over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust

(g)een rol speelt. Sprekers en workshops bieden wetenschap-

pelijke en praktische inzichten. Ook is er theater en een

panelgesprek met leerlingen. Minister van Engelshoven neemt

aanbevelingen in ontvangst. www.schoolenveiligheid.nl/

genderwijs

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c a t i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s p a 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 a t i e
v a r i a

voor: schoolleiders, bovenschoolse staf en bestuurders

van: PO-Raad

wat: webinar, QuickScan en ambassadeurs

Burgerschap op de
Basisschool
Het programma Burgerschap op de Basisschool helpt scholen

een samenhangende koers en aanpak voor burgerschapson-

derwijs te ontwikkelen, met het oog op wat er de komende

jaren wettelijk verandert op dit gebied. Op 18 september is

er ‘s ochtends een webinar met Gert Biesta. De QuickScan

Burgerschap is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van

hoe het er momenteel voor staat en wat de ervaringen zijn.

Inclusief toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden.

Ambassadeurs ondersteunen scholen en besturen met

advies op maat. www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud/

vakgebieden-en-kerndoelen/burgerschap

voor jou geselec teerd

voor: basisonderwijs (leerkrachten, coördinatoren en

schoolleiders)

van: Nuffic

wanneer: 11 september – 10 oktober

wat: gratis online evenement

Maand van Taal &
Wereldburgerschap
Geïnteresseerden kunnen tijdens deze maand elke woensdag-

middag en donderdagavond gratis online webinars volgen over

meertaligheid, vroeg vreemdetalenonderwijs en wereldburger-

schap. Op 11 september trapt geluksprofessor Leo Bormans de

maand af met een online lezing. Meer informatie en aanmel-

den: www.nuffic.nl/maand-taal-wereldburgerschap

voor: scholen, schoolbesturen en regio’s

van: Voion en Arbeidsmarktplatform PO

wat: vernieuwd instrument

Beter inspelen op krimp/groei
Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. De bere-

keningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast,

zodat de leerlingprognoses op vestigingsniveau nog nauw-

keuriger zijn. En gebruikers kunnen elkaar nu onderling

toegang geven tot eigen scenario’s. Om lokaal en regionaal

beter zicht te krijgen op de personeelsbehoefte, zodat er tijdig

geanticipeerd kan worden op krimp of tekorten. www.voion.nl/

instrumenten/scenariomodel-vo

Het po kan op www.scenariomodelpo.nl toekomstscenario’s

maken en toetsen aan de hand van leerlingenprognoses,

formatie en bekostiging.

voor: po, vo en mbo

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 21 tot en met 25 september

wat: jaarlijks evenement

Week Tegen Pesten 2020:
Samen aan zet
In 2020 gaat het nog meer dan in andere jaren over het belang

van de groep vormen: over met elkaar een start maken, over

hoe willen we met elkaar omgaan? Met elkaar zorg je voor een

goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte ontstaat

om te pesten. Leraar en leerlingen doen dit samen. Scholen

die mee (willen) doen kunnen de gratis poster ‘Wij doen mee’

aanvragen. Meer informatie en gratis (les)materiaal staat op

www.weektegenpesten.com en de Facebookpagina.
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voor: primair onderwijs

van: Leuker.nu

wat: inspiratie- en doeboek

De lessen van Day a Week
School
Geschreven ter ere van het tienjarig bestaan van het onderwijs-

concept Day a Week School (DWS) in Nederland. DWS biedt

een passend aanbod voor cognitief getalenteerde kinderen die

in het reguliere onderwijs niet volledig tot hun recht komen.

Met aandacht voor het hele samenspel van leerprestaties,

zijnskenmerken, denkstrategieën en sociale ontwikkeling.

De leerlingen blijven vier dagen per week in hun eigen groep

en krijgen daarnaast één dag gerichte aandacht. ISBN:

9789463982054, www.leuker.nu/day-a-week-school

voor: po, vo, mbo, pabo of lerarenopleiding

van: Erasmus+

wanneer: 7 oktober

wat: gratis online conferentie

‘Onderwijs de Toekomst’
Tijdens deze eTwinning*-conferentie staan de ontwikkeling/

professionalisering van de leraar en digitalisering centraal.

Fysiek les geven in combinatie met digitale aspecten kan

het huidige onderwijs tot een hoger niveau tillen. Kennis van

digitale methodes en educatieve technologie zorgt ook voor de

ontwikkeling van de ict-vaardigheden van leerlingen en leraar.

*eTwinning is een digitaal platform om samen te werken met

een school in het buitenland. www.erasmusplus.nl/actueel/

agenda

voor: onderwijsprofessionals

van: Positief Onderwijs

wat: inspiratieboek en startpakket

Positief Onderwijs
Het inspiratieboek ‘Route Positief Onderwijs’ geeft je een

inkijkje in wat Positief Onderwijs is en hoe het een plek kan

krijgen in jouw school. Het gaat over anders kijken naar kin-

deren en naar jezelf als onderwijsprofessional. Over cultuur,

sturing geven, de inspectie, bureaucratie, werkdruk, neurologi-

sche rust en rijping bij kinderen en bij jezelf, ruimte om dingen

anders te kunnen doen. De eerste zes hoofdstukken staan

online, evenals het startpakket Positief Onderwijs, bestaande

uit een driedaagse training voor schoolteams. www.positief-

onderwijsnederland.nl

leren anders
organiseren
Veel scholen lopen binnen de huidige

organisatie van het onderwijs tegen

grenzen aan. Hoe kun je Passend onder-

wijs bieden en voldoende differentiëren

in een traditionele jaarklas? Hoe ga

je om met het lerarentekort, groei en

krimp? Hoe geef je leraren een minder

geïsoleerde positie? De veranderde

samenleving lijkt te vragen om een

andere inrichting van het onderwijs.

Diverse basisscholen en kindcentra

kiezen er daarom voor om hun organisatie te ontschotten:

jaarklassen maken plaats voor grotere eenheden, zogenaamde

‘units’. Het team van onderwijskrachten is samen verantwoor-

delijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.

De auteurs van het boek ‘Leren anders organiseren’ zijn al

jaren nauw betrokken bij deze onderwijsvernieuwing, die vorm

kreeg in de projecten TOM en SlimFit. In hun uitgave leggen

ze de resultaten en ervaringen van de scholen vast. Wat zijn

de belangrijkste aspecten van unitonderwijs, waar moet je op

letten als je anders wilt organiseren en hoe begin je? Naast

inzichten uit de praktijk bevat het boek ook tips en een theore-

tische onderbouwing. Hoofdstuk 8 en 9 gaan specifiek over de

rol van schoolleiders bij het anders organiseren van onderwijs.

Adrie Groot, CvB-voorzitter van Blosse Opvang en Onderwijs:

“De zoektocht naar onderwijs anders organiseren kan een

stevig houvast vinden in dit leer- en werkboek. Vanuit een scala

aan praktijkervaringen, aangevuld met tips, foto’s en voorbeel-

den, kan elk team aan de slag. Een wetenschappelijke reflectie

voegt daar inzichten bij. Dit (hand)boek kan een bijdrage

leveren aan andere invulling van het onderwijs.”

Rob Martens, hoogleraar Onderwijswetenschappen Open

Universiteit en wetenschappelijk directeur NIVOZ: “Over

onderwijsvernieuwing en ‘andere’ scholen die het traditionele

jaarklassensysteem hebben losgelaten, bestaat een lawine

aan meningen. Vaak heel weinig gehinderd door inzicht in hoe

het er echt aan toe gaat, hoe je het aanpakt en inricht, wat de

onderliggende ideeën zijn en hoe het veranderproces verloopt.

Dit boek biedt een schat aan dergelijke informatie. Dat maakt

het tot een must-read voor iedereen die wil weten hoe

concepten als TOM-scholen en SlimFit-scholen in de praktijk

uitpakken.”

Leren anders organiseren. De praktijk van scholen die het

jaarklassensysteem loslaten. Jeroen Imants, Marius Berendse

en Ineke van Sijl. Bazalt, juli 2020, EAN: 9789461182890,

https://shop.bazalt.nl/boeken

boeksignalering
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NIEUWE MUZIKALE PROJECTEN
VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS
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Schrijf uw klas nu in op
concertgebouw.nl/educatie

voor in de klas inclusief een bezoek aan een
concert in Het Concertgebouw

SCHOOLJAAR
2020-2021

We willen u en uw leerlingen zorgeloos
laten genieten van de mooiste muziek.
Dit doen wij door het opvolgen van
alle richtlijnen van het RIVM. Met 1,5
meter afstand tot elkaar, weinig tot
geen contactmomenten en een goed
geventileerde zaal. Op onze website
vindt u een overzicht van alle genomen
maatregelen: concertgebouw.nl/corona.

SCHOOLJAAR
2020-2021
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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
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Evertsoord

Oosterhout

Oostvoorne

Ossendrecht

Stroe

Teteringen Vierhouten

42 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz

Baarn

Epe

www.groepsgebouw.nl/kaderprimair

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.

0577 411 556

Onze visie
Ieder kind verdient een gezellig kamp.
Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.
Vriendschappen ontstaan door samenwerking.
Buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Prachtige bosrijke omgevingen

Veel ruimte voor sport en spel

42 groepsaccommodaties op 10 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen
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6 Milieuvriendelijke
apparaten

Acer Innovative
School programma

Partnerfocus

Toonaangevende
service

Uitgebreid
portfolio

Uniek partnerecosysteem
en oplossingen

Een ecosysteem is van essentieel belang om in te spelen op onderwijsbehoeften. Samen
met onze partners maken we leren effectiever en interactiever en voorzien we leerkrachten
van een professioneel ontwikkelingspad waarbij technologie wordt geïntegreerd in hun
lesaanbod.

Acer biedt een groot assortiment hulpmiddelen voor het onderwijs, zoals tablets, 2-in-
1 apparaten, laptops, Chromebooks, desktops, monitoren en projectoren, innovatieve
technologieën, evenals zelf en door derden ontwikkelde softwareoplossingen en apps.
Allemaal ontworpen om de nieuwsgierigheid te prikkelen en interactie met de klas te
creëren

Onze gepersonaliseerde diensten en bekroonde klantenservice en -ondersteuning helpen
scholen te voorkomen dat technische problemen het leerproces verstoren.

Acer werkt nauw samen met institutionele partners, alliantiepartners, professionele
ontwikkelingspartners en onderwijspartners die allemaal proberen in te spelen op de
continu veranderende behoeften van de onderwijssector met apparaten, training,
diensten en ondersteuning.

Het Acer Innovative School programma biedt actieve ondersteuning aan scholen die
gebruikmaken van de Acer-technologie om nieuwe onderwijs- en leeromgevingen te
testen en implementeren. Deze geven studenten de instrumenten die ze nodig hebben
om echte 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Eenvan Acersvoornaamste doelen is het minimaliseren
van de milieu-impact van zijn producten. Acer is
betrokken bij het milieu tijdens iedere productiefase,
van het ontwerp van een nieuw product tot het
natuurlijke einde van zijn gebruiksduur.

Van het beperkenvan het gebruikvan mogelijk schadelijke
chemicaliën in de basismaterialen die voor het ontwerp
worden gebruikt tot het heroverwegenvan deverpakking:
we streven ernaar om onze milieuvriendelijke gebruikers
tevreden te stellen met onze producten.

Homeschooling, een term waar we niet meer omheen kunnen. We leven in een tijd waarin technologie en innovatie in
het onderwijs relevanter zijn dan ooit tevoren. Maar niet alleen op afstand, ook in de klas is de digitale transformatie nog
belangrijker geworden.  Het is ons doel om scholen te voorzien van innovatieve technologieën zodat leerkrachten de ideale
leeromgeving kunnen creëren waarbinnen studenten de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben voor de
toekomst.

HUN TOEKOMST. ONS HEDEN.

Voor vragen of demo aanvragen 
kunt u contact opnemen met 
acereducation.benelux@acer.com of
kijk op www.acer.com
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Uitgelicht

thema _ Leidinggeven aan
groeiende scholen
Door demografische ontwikkelingen kunnen scholen uit

hun jasje groeien en ook zijn er nieuwe scholen die een

onverwachte groeispurt doormaken. Dan moeten er

oplossingen komen voor de leerlingengroei, zowel qua

ruimte als personeel. pagina 10

achtergrond _ ‘Er is het nodige
veranderd door corona’
Ook scholen in het voortgezet onderwijs zijn na de

zomervakantie weer volledig open. Hoe zien de

schoolleiders het nieuwe schooljaar tegemoet? “Ik zie

mogelijkheden om leerlingen bij lesuitval digitaal de les

van een parallelklas te laten volgen.” pagina 24

actueel

///

Foto omslag: Bassischool Sint Anna (42 leerlingen) in Vortum-Mullem (675 inwoners) heeft

het onderwijs georganiseerd in units waarin leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken.

Foto: John Smits/Bona Pictura

Ontdek het in ARTIS
Elke boom, elk dier, elk gebouw, elke microbe, elke planeet
vertelt een eigen verhaal. De verhalen van ARTIS bestaan al
sinds 1838 en worden elke dag opnieuw geboren.

Ontdek het onzichtbare leven in ARTIS-Micropia, het enige
microbenmuseum ter wereld. Reis samen door de ruimte in
het ARTIS-Planetarium of geniet van de eerste stapjes van het
nieuwe olifantenkalf in het park.

Veilig bezoek aan ARTIS
Bezoek ARTIS in het nieuwe schooljaar
door altijd online een starttijd te reserveren.
Meer informatie over het boeken van een
schoolbezoek en de nieuwe maatregelen in
ARTIS vind je via www.artis.nl/scholen.

Extra voordeel met een onderwijskaart
Op schoolreis naar ARTIS kan al voor het voordelige onderwijstarief van € 9,50. Scholen in Noord-Holland
die in het bezit zijn van een onderwijskaart kunnen voor € 4,50 per leerling het park bezoeken. Voor meer
informatie en actuele tarieven kijk op www.artis.nl/onderwijstarieven.
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WERELD-
KLAS!

KOM NAAR ÉÉN
VAN ONZE MUSEA EN
MAAK VAN JE KLAS EEN

BOEK NU ONZE

PROGRAMMA’S!

[advertentie]
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