
Tijdens de coronacrisis, toen de scholen dicht gingen, stonden schoolleiders 

voor enorme uitdagingen. Wat heeft deze periode opgeleverd? Twee 

schoolleiders, een trainer van de AVS Academie en de AVS-voorzitter  

geven hun visie. 

DOOR WINNIE LAFEBER

“Deze veranderkracht 
moeten we vasthouden’’

Ineens was  
het anders…

Middenin maart was daar die pers
conferentie… per 16 maart zouden 
alle scholen gaan sluiten… De dagen 
ervoor voelde je het misschien al 
aankomen. Iets wat me overigens 
bevreemdde bij mezelf; ik voelde het 

aankomen door alle berichtgeving, signalen die ik kreeg 
en sentimenten die ik hoorde, en niet eens zozeer door 
dreiging of angst.

Niet eerder kwam het voor dat door het hele land, over 
de hele wereld, scholen gesloten werden. Lokalen leeg, 
aula’s leeg, geen drukke gangen... niks dan stilte… 
Voor veel professionals moet dat een bizarre ervaring 
geweest zijn. Een schoolgebouw zonder leerlingen 
mist zijn ziel. Maar tijd om daar even bij stil te staan 
was er niet. In no time werd het onderwijs op afstand 
georganiseerd. Hulde voor alle professionals die dat 
mogelijk maakten, uiteraard binnen de (soms beperk
te) mogelijkheden die men had. De leerlingen, om wie 
het allemaal draait, waren op afstand en ineens moest 
alles digitaal.

Het werd heel duidelijk dat we in het onderwijs al 
onze zintuigen inzetten om relaties op te bouwen en 
verbondenheid te voelen. Om als leraar en leerling in 
verbinding te zijn. Juist omdat die verbinding de basis 
voor het leren vormt.

Kijkend naar het grotere geheel, dus breder dan alleen 
onderwijs, wordt duidelijk dat in dat gemis aan ver
binding meer verklaringen te vinden zijn voor ons 
ongemak, frustratie, verdriet, angst of irritatie. Mensen 
zijn sociale wezens. We willen voelen, ruiken, spreken, 
stoeien, vechten en knuffelen. Jong of oud, we hebben 
behoefte aan samen leven. We zijn een samenleving, 
een bevolking die een sociaal geheel vormt (wiktiona
ry.org). Laten we vooral dat sociale niet uit het oog 
verliezen. 

Als modus om er zelf mee te dealen in het contact 
met mijn collega’s, familie en vrienden probeer ik ieder 
moment te markeren waarop ik de ander zou omhelzen, 
aanraken, dichtbij zou komen of zou begroeten. Zo ont
staan soms heerlijk ongemakkelijke momenten waarin 
je zegt met open armen of uitgestrekte hand “tsja, ik 
kan je nu even niet begroeten zoals ik zou willen”. Ge
woon, omdat ik niet wil wennen aan het ontbreken van 
de verbinding…

Job Christians
Bestuursvoorzitter Stichting Nationale Onderwijsweek
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“In korte tijd hebben we heel veel gereali
seerd. We moesten direct schakelen. De 
coronacrisis overviel iedereen tegelijk, 
en ouders hadden meteen veel vragen 
waar wij het antwoord nog niet op had
den. We moesten voortdurend afwegen, 

de beste keuzes maken en dit goed communice
ren naar ouders, team en partners. Bij ons is de 
samenwerking met kinderopvangpartners hierdoor 
verstevigd”, geeft Jelle Oomen aan, directeur van 
basisschool Mariadonk in het Brabantse Zegge. 
Hij merkte dat in de crisistijd de schotten wegvie
len en dat er samen gekeken werd naar de best 
passende oplossing. De school stapte af van een 
traditioneel rooster met een lange pauze en koos 
voor andere schooltijden, het continurooster, 
zodat de kinderopvang en buitenschoolse opvang 
gemakkelijker leerlingen konden opvangen en de 
verkeersstromen werden beperkt. Over de rol van 
de MR hierbij en of er nog een formele raadpleging 
bij ouders nodig was, heeft Oomen de AVS Help
desk gebeld. “Het was fijn om de AVS als sparring 
partner te raadplegen en ruggespraak te houden.” 
Saskia van der Voort, directeur van de Rembrandt

De mens als voorspell ingsmachine

school in het NoordHollandse Akersloot, stond 
ook voor een aantal uitdagingen. “Omdat mijn 
ictcoördinator vrij snel uitviel, moest ik zelf de 
ict oppakken. Nog net voor de school dichtging, 
heb ik met haar de digitale leeromgeving op touw 
gezet. Daarna heb ik veel zelf voorgedaan aan mijn 
team, van videobellen tot lesfilmpjes maken, waar
na het voortvarend werd opgepakt. Ook maakten 
wij ons zorgen over onze kwetsbare kinderen. Hoe
wel zij geen recht hadden op noodopvang, hebben 
wij hen naar school gehaald.”

Open en transparant
Beide schoolleiders geven aan dat goede com
municatie cruciaal was in deze periode. Van der 
Voort: “Wij gaven ouders iedere week een up
date en namen hen ook mee in de keuze van het 
platform voor videobellen. Het is belangrijk open 
en transparant te zijn, dat zorgt voor veel begrip.” 
Oomen: “Je moet de beste keuzes maken met 
zoveel mogelijk draagvlak. Wij hebben er bijvoor
beeld voor gekozen om ouders juist wel toe te 
laten op het schoolplein, omdat dit beter was voor 
de verkeersdrukte buiten.”
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De mens als voorspell ingsmachine

“Verbinding houden met je team op afstand, was 
een van de grootste uitdagingen voor schoollei
ders toen de scholen hun deuren moesten sluiten. 
Door de vele emoties was het belangrijk te inves
teren in het bewaren van rust en goed te commu
niceren, richting ouders en het team”, concludeert 
Brigit van Rossum over deze periode. Als direc
teureigenaar van Dair Academy en hoofddocent 
van de leergangen ‘Leidinggeven aan gepersona
liseerd onderwijs’ en ‘Gespreid leiderschap’ van 
de AVS Academie heeft zij diverse schoolleiders 
gesproken en gecoacht in de coronatijd. Ook leid
de zij een webinar van de AVS over het thema ‘op 
afstand besluiten met en in je team’. “Belangrijk is 
te vertrouwen op de expertise van de professional. 
Ook moet je procedures goed in kaart brengen, 
bijvoorbeeld hoe besluiten tot stand komen. De 
schoolleider is daarin de facilitator.” 

Landelijke persaandacht 
De AVS heeft schoolleiders zo goed mogelijk 
ondersteund in de crisistijd. Via diverse peilingen 
achterhaalde de vereniging waar schoolleiders 
tegenaan liepen en waar ze behoefte aan hadden. 
AVSvoorzitter Petra van Haren: “Hierdoor kregen 
wij een accuraat beeld van hoe de sector ervoor 
stond. Waar liggen de knelpunten? Wat gaat goed 
en wat kan beter? Dit heeft veel persaandacht op
geleverd, waardoor het geluid van de schoolleider 
ook bij de politiek is terechtgekomen.” Schoolleider 
Oomen: “Onze stem is belangrijk voor de politieke 
besluiten die genomen moesten worden.” 
De telefoon stond roodgloeiend bij de AVS Help
desk. Met de emails erbij waren er 1.172 contact
momenten met schoolleiders (leden) tussen half 
maart en half juni. Ook richtte de AVS in korte tijd 
een LinkedInpagina in waar goede voorbeelden 
van afstandsonderwijs werden gedeeld.
Voorzitter Van Haren ziet de uitdagingen waar 
schoolleiders al voor de coronaperiode mee kamp
ten nog steeds. “Er is al een enorm schoolleiders 
en lerarentekort, maar door corona kwamen er 
nog meer zieken bij. Het blijft een uitdaging om de 
bezetting rond te krijgen. En het gemis aan extra 
ondersteuning op scholen was en is een probleem. 
De schoolleider staat er vaak alleen voor bij het 
oplossen van vraagstukken.” 

Positieve beeldvorming
Het optreden van schoolleiders tijdens de corona
crisis lijkt bij te dragen aan een positieve beeldvor
ming. Oomen: “De buitenwereld zag dat de school
leider meer is dan ‘iemand die op de school past’. 
Hij is niet alleen onderwijskundig leider, maar ook 
crisis en personeelsmanager, rekening houdend 
met alle belangen.” Collega Van der Voort denkt 
ook dat de beeldvorming is veranderd, hoewel zij 
niet altijd de waardering voelde. “Ik hoorde vaak 

“Belangrijk is 

te vertrouwen 

op de 

expertise 

van de 

professional”

toen de scholen weer opengingen: ‘Zo, dan kunnen 
jullie ook weer aan het werk!’” Die waardering 
kreeg ze gelukkig wel van ouders. AVSvoorzitter 
Van Haren voegt toe: “De coronacrisis heeft zeker 
geholpen. Het liet zien hoe belangrijk onderwijs is. 
Er is dag en nacht gewerkt.” 

Lessen voor de toekomst
Wat heeft de coronacrisis het onderwijs nog 
meer opgeleverd? Opleider Van Rossum vroeg 
diverse schoolleiders hiernaar: “Ze geven aan 
dat ze anders zijn gaan kijken naar de diversiteit 
van ontwikkelingen. De keuzes hebben geleid tot 
professionele identiteitsvorming, gevormd door 
experimenten en praktische wijsheid. De inperking 
van vrijheid heeft ervoor gezorgd dat schoolleiders 
zich zijn gaan richten op wat echt belangrijk is, 
terug naar de kern en de eenvoud. Wat moet nu 
echt? De wet en regelgeving werd even losgela
ten. Daarnaast is de communicatie met ouders 
verbeterd vanwege het online voeren van ou
dergesprekken vanuit huis met beide ouders en 
het toegenomen zicht op wat kinderen leren op 
school. Schoolleiders willen gebruik blijven maken 
van de ictmogelijkheden. En verder zien ze  ook 
de mogelijkheden van afstandsonderwijs met het 
oog op het lerarentekort.”
Oomen: “De ouderkindschool driehoek is sterk 
uitvergroot. Ook is er geen excuus meer om klas
sen naar huis te sturen bij gebrek aan leraren. We 
kunnen kinderen ten alle tijden van onderwijs voor
zien. Dat is een mooie opbrengst.” Collegaschool
leider Van der Voort is het roerend met hem eens: 
“Jonge kinderen zijn veel zelfstandiger dan we 
soms denken. Wij hebben nooit eerder ervaren hoe 
belangrijk het contact is tussen ouders, leerkrach
ten en kinderen. We merken dat het personeel nu 
een minder hoge drempel voelt om met ouders in 
contact te treden. Ook bij leerkrachten onderling 
merken we dat het videobellen heeft bijgedragen 
aan beter naar elkaar luisteren, elkaar laten uit
praten. Je merkt nog steeds dat die ‘vertraging op 
de lijn’ helpt. Ook toen de school weer openging, 
hebben we videobellen gebruikt.” Oomen: “Wij ook. 
De samenwerking is op die manier efficiënt.”

Het is duidelijk dat zo’n periode veel vraagt van 
schoolleiders. Van Rossum: “De coronacrisis heeft 
nog eens benadrukt dat je leerlingen niet als een 
homogene groep kunt beschouwen. Daar moet je 
op aansluiten. Bij gepersonaliseerd onderwijs gaat 
het om maatwerk: wat iemand (leerling, maar ook 
leraar) kan. 
Oomen: “Wij zaten al in een veranderingsproces 
waarbij we het onderwijs anders wilden organise
ren, meer vanuit het kind. Niet meer de traditionele 
jaarklassen. Het afstandsonderwijs heeft weer 
bevestigd dat je niet moet terugvallen op het aan 

alle kinderen tegelijkertijd aanbieden van dezelfde 
les. De verschillen binnen een groep zijn groot. Een 
aanbod op maat is nodig.”

Nieuw leiderschap
Deze periode toont ook de behoefte aan een nieuw 
leiderschapstijdperk.” Daarbij doelt Van Rossum 
op ‘gespreid leiderschap’: “Scholen kunnen meer 
varen op de expertise van leraren. Leg het eige
naarschap bij hen. De coronatijd heeft laten zien 
dat zij experimenten durven aangaan, vaak goed 
met ict overweg kunnen of andere creatieve op
lossingen bedenken. Elke professional maakt zijn 
eigen professionele afweging en samen met de 
schoolleider zorg je voor kwalitatief goed onder
wijs.” 
Paradoxaal genoeg zagen personeel en ouders 
in de coronatijd juist schoolleiders die directief 
leiding gaven. “Ik wilde zelf aan het roer staan van 
deze crisis. Voor iedereen duidelijkheid scheppen, 
professionele autonomie uitstralen. Samen met de 
MR heb ik ervoor gekozen het continurooster tot 
aan de Kerst door te trekken, zodat we duidelijk
heid, rust en veiligheid creëerden”, aldus Oomen. 
“Ik maakte een doelen en actielijst in Excel voor 
het team”, vertelt Van der Voort, die veel energie 
haalde uit het leiderschap in de crisistijd. Volgens 
AVSvoorzitter Van Haren laat de crisis zien dat er 
verbindende en inspirerende schoolleiders nodig 
zijn. “Zij moeten in korte tijd het team kunnen 
motiveren en toerusten.”

Veerkracht
Van der Voort gebruikt nog steeds haar doelen en 
actielijst. Ze wil blijven inspireren als schoolleider 
en bouwen aan een professionele cultuur. “Ge
spreid leiderschap is latent aanwezig, maar nog 
wel een zoektocht. Ik ben trots op waar mijn team 
in korte tijd toe in staat was. De beroepsgroep 
heeft veel laten zien en uitgeprobeerd. Normaal 
doe je een jaar over zulke veranderingen, nu 
hebben we het in een paar weken tijd allemaal 
gerealiseerd. Dat laat de veerkracht van het onder
wijs zien.”
Oomen vult aan: “Deze veranderkracht moeten we 
vasthouden. Kijken naar kansen en mogelijkhe
den. We moeten niet terugvallen naar ‘doen wat je 
altijd deed’. Elke crisis is leerzaam. Je reflecteert, 
haalt de waardevolle dingen eruit. Dat heeft ook 
zijn voordeel in de toekomst.” 

Lid worden van de AVS? Kijk op avs.nl/lid-worden
Informatie over peilingen: avs.nl/ledenpeilingen
Meer weten over bijvoorbeeld de leergangen Gespreid leiderschap of Lei-
dinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs? Kijk op avs.nl/academie
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