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Uitgelicht

thema _ Leidinggeven op afstand
Leidinggeven aan een team als de school gesloten is:

vier schoolleiders vertellen wat dat voor hen betekent.

“Als je als directie samen positief en rustig blijft, werkt

dat door naar het team en uiteindelijk ook naar de

ouders en leerlingen.” pagina 8

thema _ Sociale isolatie
Leren is normaal gesproken een sociaal gebeuren.

Wat doet het met leerlingen als ze hun medeleerlingen

en leraren moeten missen? “Als ouders hun kinderen

binnenhouden, gaat er wel een verarming

ontstaan.” pagina 20

achtergrond _ Officieel diploma heeft
meerwaarde
Minister Slob wil dat álle leerlingen in het voortgezet

onderwijs een diploma krijgen. Dus ook leerlingen in het

praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Dat werd tijd, zeggen directeuren in deze

onderwijssectoren. pagina 26

thema _ Omgaan met ongelijke kansen
Technische voorzieningen zijn belangrijk bij onderwijs op

afstand, maar voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is meer

nodig. Scholen leggen de focus meer op het in stand houden

van de verbinding met deze leerlingen dan op

leerrendement. pagina 12
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3 Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders
Onderzoek naar in-, door- en uitstroom schoolleiders primair onderwijs

3 Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in Staat van
het Onderwijs
Positieve ontwikkelingen, maar ook zorgen in jaarlijks inspectieverslag

5 Topvrouwen en schoolleiders gaan van elkaar leren
Start nieuw uitwisselingsprogramma

Foto omslag: Eugene Winthagen/Nationale Beeldbank

22-0000-0462-01

[advertorial]

22-0000-0462-01

EFFECTIVE WAYS
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

HOE STARTEN WE
DE SCHOOL WEER

OP?

WWW.IJSSELGROEP-ED.NL

VAN ALLEEN LEREN
NAAR WEER SAMEN
LEREN

Aan de hand van klas- en
teambouwers en activiteiten
zoals in de gouden weken.

Zorg voor groepsvorming.

ONTWIKKELING IN
BEELD BRENGEN

In welke mate hebben
leerlingen in brede zin

geprofiteerd van
afstandsleren?

Hanteer verschillende
manieren om brede

ontwikkeling in beeld te
brengen.

DOELEN & AANBOD
JUNI-JANUARI 2021

Maak keuzes in doelen op basis
van de schoolvisie en de
leerlijnen.

Formuleer realistische en
passende doelen voor de
komende maanden.

EVALUEER
VOORTDUREND

Stel het aanbod regelmatig bij.

Dat is meer dan voorheen.

Daarover lezen en schrijven,
praten,

spelen en onderzoeken.

Zorg voor een gezamenlijke
inhoud waaraan leerlingen

samen kunnen leren.

Hanteert u CITO? Maak een
keuze in welke E-toetsen u nu
afneemt en welke in
september (met bovenstaand
doel!)

Toets formatief
(niet om te oordelen).

Welke leerlingen kunnen meer
onafhankelijk leren op welke

leerlijnen?

Maak een passend en
blended aanbod voor de

komende maanden.
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EEN GELEIDE PLG ONLINE ALS
BEGELEIDINGSMETHODIEK

www.ijsselgroep-ed.nl I Leertijd.nl

Online is een lage instap voor upsel.

Een pandemie verandert werken en
verandert adviseren en begeleiden.

Uiteenlopende experts kunnen 'even'
aanschuiven.

Doelgericht samen leren en bouwen kan ook
voortaan in plaatsonafhankelijke groepen.

Bredere kennisdeling leidt naar nieuwe
oplossingen.

Het online-kanaal wordt nadrukkelijker
onderdeel maken van begeleidingstrajecten.

Edugraphics en presentaties online bespreken
kunnen eenvoudig het proces ondersteunen.

De samenstelling van de groep kan
veranderen en in omvang uitgebouwd worden.

i

THEMA: ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP
En hoe nu verder met dat online leren?

“Wat hebben we veel geleerd!”
“We moeten onze ervaringen gebruiken en uitbouwen!”
“Ik heb eindelijk mijn rol kunnen pakken!”

We willen allemaal leren van onze ervaringen uit 
deze Coronatijd. Dat zijn we echt van plan. Het is aan 
onszelf om dat nu ook waar te maken.

HOE DAN? 
Combineer nu praktijk en leerwens en pak uw kans door:
• niet te aarzelen
• fysiek samen zijn te combineren met online samenwerken
• in	de flow	uw rol te	nemen
• de tijd te maken

IJsselgroep start samen met u en uw mensen één of meer
geleide Professionele leergemeenschappen (PLG’s).
Dat is een klein groepje mensen dat samen werkt aan het
onderzoeken van een ontwikkelvraag en komt tot een oplossing
met kwaliteit.

We hebben daarvoor een aantal edugraphics ontwikkeld, die
als start kunnen dienen.Niet de waarheid in pacht, maar samen
op zoek naar het beste denkbare onderwijs. Het best denkbare
onderwijskundig leiderschap met betrekking tot online leren en
uw school doorontwikkelen.
• Willen we online werken voor de toekomst echt behouden?
• Voor leerkrachten en ook voor kinderen?
• Wat is een goede en succesvolle manier van online werken in de

toekomst?

Het is nu tijd om samen te kijken naar wat de goede dingen zijn om
te doen.Hoe we de ervaringen die we hebben om kunnen zetten in
leerervaringen.
• Wat doen we met de groep: Van alleen leren naar weer 

samen leren
• Wat doen we met de toetsen: Samen een plan maken 

voor het onderwijs
• Wat doen we met het onderwijs: Doelgericht leren met 

plezier, kinderen en leerkrachten.

NIET BLIND ER IN SPRINGEN MAAR SAMEN LEREN
LEERT U MEE?              albert.deboer@ijsselgroep.nl tel. 0655192470

1_1_stA4_AVSKP.indd  1 20-04-2020  17:30
1_1_stA4_AVSKPv2.indd   1 22-04-2020  11:24
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Opnieuw
leren lopen
Ouders en grootouders zijn meestal volledig in de wolken wanneer een dreumes

zijn eerste stapjes zet. Een nieuwe fase van groei en exploreren breekt aan.

Later kan het soms voorkomen dat als gevolg van letsel of andere problemen

iemand opnieuw die eerste stapjes zet in een proces van revalidatie. Een fase

van – gedeeltelijk – opnieuw leren lopen breekt dan aan. De afgelopen maanden

is de hele maatschappij mank gaan lopen en min of meer op één been gaan

hinken. De coronacrisis en de noodzakelijke intelligente lockdown heeft onze

samenleving op veel manieren letsel toegebracht.

Op 21 april kondigde het kabinet aan dat er een allereerste stap gezet gaat

worden in het versoepelen van de maatregelen. Onder andere het primair

onderwijs is de plek waar dat gaat gebeuren. Het terugschakelen vanuit een

crisis is als opnieuw leren lopen. Je weet hoe het moet, maar het vraagt om een

voorzichtige opbouw. Zoals ieder mens uniek is, geldt dat ook voor elke school.

Niemand maakt hetzelfde proces door. Het startpunt en einddoel zijn gelijk, de

weg ernaartoe is echter altijd maatwerk, passend bij de mogelijkheden.

Gelukkig is het onderwijs een veerkrachtige sector met veel gevoel, zorg en

emotie, maar zeker ook met een flinke dosis gezond verstand. Schoolleiders

werken samen met hun teams vanuit kennis en kunde aan goede en

verantwoorde oplossingen. Natuurlijk met de volksgezondheid als eerste

oogmerk. Samenwerken met GGD, buitenschoolse opvang en noodopvang is

daarbij vanzelfsprekend. Het gaat ons vast en zeker lukken

om vanuit de eerste stappen straks weer goed te kunnen

lopen. We realiseren ons dat dit heel veel gaat vragen. Maar

we zijn wel wat gewend. Hink, stap, sprong is voor ons een

beweging die we kennen en beheersen. Stap voor stap

vooruit! _

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

thema _ Coronacrisismanagement

8 Gesloten maar niet dicht
Je team op afstand aansturen

12 Ongelijke kansen bij onderwijs
op afstand
‘We hebben dagelijks contact met de kwetsbare

gezinnen’

16 Blik in het buitenland
‘Afstandsonderwijs gaat in tegen de ziel van het

Italiaanse volk’

20 Alleen achter Gynzykids:
dreigt sociale isolatie?
‘Langdurige schooluitval verstoort de

ontwikkeling’

verder in dit nummer

26 ‘Met een diploma wordt
potentie zichtbaar’
Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal

onderwijs blij met landelijke erkenning

iedere maand

7 Illustratie Djanko
25 Zo kan het ook!

Professioneel gemaakte educatieve televisie

31 Politieke column
Lammert van Raan (PvdD) over de coronacrisis

in het onderwijs

32 Van de AVS
34 AVS Academie

Training Ouderbetrokkenheid

38 Voor jou geselecteerd
40 Boekbespreking

‘Eensgezind leiding geven’

Inhoud mei Kaderspel _ door petra van haren
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herstart voortgezet onderwijs gepland op 2 juni

Basisscholen vanaf 11 mei weer open
Op 21 april heeft het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer deels open gaan. Hierbij is niet
de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. De opening na de meivakantie is in lijn met het advies van het
Outbreak Management Team. De herstart van het voortgezet onderwijs is gepland op 2 juni, maar hier moet
wel de 1,5 meter in acht worden genomen. Vo-scholen treffen voorbereidingen, zodat leerlingen vanaf dan weer
(deels) naar school kunnen.

De berichtgeving over de
herstart van de basisscho-
len leidde aanvankelijk
tot veel verwarring in het
veld; schoolleiders werden
overladen met protocollen,
richtlijnen en uitgangspun-
ten terwijl veel scholen hun
ideeën en plannen al hadden
klaarliggen. De protocollen
zijn een uitwerking van een
aantal praktische aspecten
rondom veiligheid en hygi-
ene. Het kabinetsbesluit tot
het heropenen van de scholen
is leidend. Dit betekent dat er
50 procent onderwijstijd voor
alle leerlingen wordt gereali-
seerd. Hoe is aan de school.
Het ministerie van OCW
heeft daarbij als uitgangspunt
geformuleerd: hele dagen
onderwijs (dus bijvoorbeeld
leerlingen om de dag of twee/
drie dagen afwisselend naar
school), bij voorkeur ook met
het overblijven van alle kinde-
ren tussen de middag. Zo kan
het aantal haal- en brengmo-
menten beperkt blijven en
de arbeidsproductiviteit van
ouders zo veel mogelijk ver-
groot. Ook is het dan voor de
buitenschoolse opvang beter
te organiseren. Het protocol
voor de heropening is hierop
gebaseerd en scholen dienen
deze uitgangspunten zoveel
mogelijk te hanteren bij de
inrichting van het onderwijs,
maar zijn uiteindelijk zelf
verantwoordelijk en mogen
ervan afwijken. Er is dus
ruimte voor de manier waar-
op schoolleiders de herstart

met hun team invullen.
“Dat was ook een wens van
ons. Bij de heropening zijn
schoolleiders en werknemers
niet gehouden aan het onmo-
gelijke”, aldus AVS-voorzitter
Petra van Haren. Zo is de com-
binatie met afstandsonder-
wijs niet verplicht en mogen
scholen zelf bepalen hoe zij
hun schoolweek inrichten en
de groepen verdelen. De pro-
tocollen kunnen worden aan-
gepast naar aanleiding van de
context van de school en de
ervaring in de praktijk.
Het speciaal onderwijs gaat
helemaal open. Van Haren:

“Bij scholen in het speciaal
onderwijs is veel zorg nodig.
Daar zien we vaker al kleinere
groepen.” Ook voor deze sec-
tor is een protocol gemaakt
voor de herstart.
De buitenschoolse opvang
(bso) volgt hetzelfde regime
als de basisscholen. Op dagen
dat kinderen naar school
gaan, is de bso voor hen
beschikbaar. Daarbij kan afge-
weken worden van de regu-
liere contractdagen. Scholen
en kinderopvang moeten hier-
over goede afspraken maken
en daarover met elkaar in
gesprek blijven.

Ouders wordt verder opge-
roepen hun kinderen zoveel
mogelijk lopend, op de fiets
of per auto naar school of
opvang te brengen om zo het
openbaar vervoer te ontlasten.
Scholen, kinderopvang en
gemeenten blijven zich
inspannen om noodopvang
voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen te
organiseren.

Onzekerheden
Al voordat bekend werd wan-
neer de scholen weer voor-
zichtig open gaan, was 80 pro-
cent van de schoolleiders al

in gesprek met onder andere
hun bestuur, de MR, GGD
en kinderopvang over een
herstart, blijkt uit een peiling
van de AVS. Diverse scena-
rio’s kwamen voorbij, zoals
voorrang geven aan kwets-
bare leerlingen, halve klassen
zonder afstandsonderwijs,
halve klassen aangevuld met
afstandsonderwijs, alle klas-
sen een dagdeel, alle klassen
aangevuld met afstandson-
derwijs, eerst onderbouw en
dan bovenbouw, et cetera.
Tegelijkertijd zien schoollei-
ders veel onzekerheden, zoals
het welbevinden van leraren

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

en leerlingen, voldoende
personeel voor de klas en de
combinatie tussen school- en
afstandsonderwijs. Andere
belangrijke randvoorwaarden
zijn voldoende hygiënemaatre-
gelen en schoonmaakmiddelen.
De RIVM-richtlijnen zijn
het eerste uitgangspunt om
te bepalen of personeel en
kinderen op school kunnen
komen. Zij die vanwege leeftijd
of gezondheidsaandoeningen
tot de risicogroep behoren of
kwetsbare gezinsleden hebben,
zijn niet verplicht om naar
school te komen. In een eerde-
re peiling gaf een grote groep
schoolleiders aan dat testen
op corona belangrijk kan zijn.
Er is nu ook voor het onderwijs
een laagdrempelige mogelijk-
heid voor mensen met klachten
om zich te laten testen.
Betrokken partners in het pri-
mair onderwijs, de AVS, CNV
Onderwijs, FvOv, AOb en de
PO-Raad hebben meegewerkt
aan het opstellen van de pro-
tocollen voor de herstart van
de scholen. Er zijn protocollen
voor het regulier en speciaal
(basis)onderwijs. Een protocol
voor het voortgezet onderwijs
volgt. _

Kijk voor veelgestelde vragen
van schoolleiders, de protocol-
len, posters en een gespreks-
leidraad voor onderwijs en
kinderopvang op www.avs.nl/
coronamaatregelen

Zie ook www.weerop school.nl

(onderdeel van lesopafstand.nl)
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onderzoek naar in-, door- en uitstroom schoolleiders primair onderwijs

Extra acties nodig voor terugdringen
tekort schoolleiders
Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook school-
leiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van school-
leiders te versterken, zijn acties nodig. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar
de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs, dat Ecorys
uitvoerde in samenwerking met Mooz voor het ministerie van OCW.

Het primaire doel van het
onderzoek was inzicht krij-
gen in de succesfactoren voor
het behoud van schoolleiders
en zij-instromers. Onder
andere het verder verlagen
van de werkdruk, zorgen
voor betere ondersteuning
in gevallen waar deze nog
onvoldoende is, goede
arbeidsvoorwaarden en effec-
tieve werving zijn concrete

zaken waarop inzet nodig is,
aldus de onderzoekers.

Toenemende tekorten
Uit gegevens van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO)
blijkt dat het behouden
van schoolleiders en zij-
instromers niet gemakkelijk
is. Het aantal personen in
een leidinggevende functie
in het primair onderwijs is

de laatste vijf jaar met bijna
10 procent gedaald, terwijl
het aantal openstaande vaca-
tures voor leidinggevende
functies juist explosief is
gestegen. De verwachting is
dat het tekort aan school-
leiders in de komende jaren
flink zal toenemen.

Ontevreden
Schoolleiders zijn met name

ontevreden over het salaris.
Dit staat niet in verhouding
met de hoeveelheid taken en
hun verantwoordelijkheden.
Hiernaast zijn de werkdruk
en de hoeveelheid admi-
nistratieve taken te hoog.
Het verminderen van de
hoeveelheid administratieve
taken kan bijdragen aan het
behoud van schoolleiders.
Zij hebben daardoor name-
lijk meer tijd om invulling
te geven aan het onderwijs-
kundig leiderschap, en dat
is waar schoolleiders voldoe-
ning uithalen. _

Het volledige onderzoeks-
rapport over de in-, door- en
uitstroom van school-
leiders in het primair
onderwijs is te vinden op
www.rijksoverheid.nl

positieve ontwikkelingen, maar ook zorgen in jaarlijks inspectieverslag

Veel aandacht voor complexe taak schoolleider
in Staat van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2020 laat positieve punten én aandachtspunten zien. Positief zijn
bijvoorbeeld de prestaties bij het centraal examen, de stijging van de diplomahoogte, een goed
veiligheidsbeleid op ruim driekwart van de scholen. Zorgen zijn er onder andere op het gebied
van het schoolleiders- en lerarentekort, de kans op ongelijkheid, de stijging van het aantal
schoolverlaters, de toename van het aantal zwakke scholen, dalende prestaties op gebied van
leesvaardigheid (15-jarigen) en de groei van het (v)so. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In deze
Staat valt op dat de complexe taak van de schoolleider op de kaart wordt gezet.”

De Staat van het Onderwijs
2020 belicht, vergeleken met
vorig jaar, meer de cruciale
rol van de schoolleider voor
de kwaliteit van de school.
Onderwijskwaliteit ontstaat
niet vanzelf, dit kan alleen
met sterk onderwijskundig
leiderschap, het stellen van
prioriteiten en sturing vanuit

een visie op onderwijs en
leren. Scholen met hoge
leerresultaten blinken op
deze punten uit. Scholen die
zich kenmerken als lerende
organisaties hebben vaak
een goede schoolleider. AVS-
voorzitter Petra van Haren:
“Het groeiende tekort aan
schoolleiders is daarom een

zorgelijke ontwikkeling,
omdat leiderschap het ver-
schil maakt voor de kwaliteit
van onderwijs.”
Het schoolleiders- en lera-
rentekort is een groot
maatschappelijk probleem.
Ook met extra geld is dit pro-
bleem niet op korte termijn
te verhelpen. Besturen en

schoolleiders zijn veel tijd
kwijt met het zoeken naar
oplossingen, soms onortho-
dox. Dit brengt risico’s voor
de onderwijskwaliteit met
zich mee, aldus de Staat.
In 2019 is het aantal onvol-
doende en zeer zwakke
(speciale) basisscholen en
nieuwkomersvoorzieningen >

3k ader prim air mei 2020

941490-02_003_28-Apr-20_10:14:57_walter



ac tueel

gestegen. Deels is deze stij-
ging mogelijk een gevolg
van de hogere eisen in het
waarderingskader. Om de
onderwijskwaliteit op peil te
houden, werken onderwijsor-
ganisaties, de overheid en de
inspectie samen om besturen
en scholen te stimuleren de
eigen ambities scherper te
formuleren.

Verschillen
Er worden nog steeds, soms
grote, verschillen gesigna-
leerd in de kwaliteit van
scholen en in de prestaties
die zij weten te realiseren
met vergelijkbare leerling-
populaties. Deze verschillen
maken het voor de overheid
lastig om zicht te krijgen op
de kwaliteit van het totale
onderwijsstelsel en bemoei-
lijkt daarmee het sturen op
een effectief onderwijsbeleid.
De onderwijsinspectie consta-
teert ook nog steeds verschil-
len in de hoogte van school-
adviezen, die samenhangen
met het opleidingsniveau
van de ouders. Hier is dus
sprake van kansenongelijk-
heid. Net als voorgaande
jaren krijgen kinderen van
ouders met een opleidings-
niveau van maximaal mbo-2

voornamelijk vmbo-adviezen,
terwijl kinderen van ouders
met een hbo-master of wo-
opleiding vooral havo- en
vwo-adviezen krijgen. In 2019
stijgt het aandeel meervou-
dige adviezen overigens.
Ook heeft het opleidings-
niveau van ouders invloed
op de kans op zittenblijven
en de schoolloopbaan van
leerlingen.
In het voortgezet zijn de cij-
fers voor het centraal examen
grotendeels stabiel en beha-
len steeds meer leerlingen
een havo- of vwo-diploma.
Wel is er een sterke focus op
het centraal examen (dat dit
jaar niet doorgaat vanwege
het coronavirus) en blijkt uit
internationaal onderzoek
(OECD, 2019) dat de leerpres-
taties van Nederlandse leer-
lingen dalen, vooral de lees-
vaardigheid. Een kwart van
de 15-jarigen is onvoldoende
geletterd om mee te kunnen
komen in de maatschappij.
Tegelijkertijd zijn de cijfers
voor het centraal examen
grotendeels stabiel.
Krimp kan ook gevolgen
hebben voor de onderwijs-
kwaliteit. Een dalend aantal
leerlingen leidt tot minder
inkomsten voor de school,

omdat de bekostiging is
gebaseerd op het aantal
leerlingen. Het kan daardoor
lastiger worden om kwalita-
tief goed onderwijs te blijven
geven als de vestiging te
klein wordt. AVS-voorzitter
van Haren: “Onderwijskwali-
teit moet altijd het uitgangs-
punt blijven, maar dat is niet
per definitie hetzelfde als
alle kleine scholen sluiten.
De AVS pleit voor kwalita-
tief en kindnabij onderwijs.
Dat kan in een aantal regio’s
betekenen dat kleine scholen
gerechtvaardigd zijn, maar
op andere plekken – waar
veel scholen dicht bij elkaar
staan – zou dit anders inge-
richt kunnen worden.”

Passend onderwijs
Het aantal leerlingen in het
(voortgezet) speciaal onder-
wijs is in 2019 opnieuw geste-
gen, maar minder dan in
de voorgaande jaren. Ook is
de uitstroom van het aantal
leerlingen uit het speciaal
onderwijs de afgelopen jaren
gedaald. Dit hangt moge-
lijk samen met de signalen
van besturen en scholen
dat er meer leerlingen bin-
nenkomen met zwaardere
problematiek.

Zorgelijk is dat het aantal
thuiszitters sinds de invoe-
ring van Passend onderwijs
in 2014 is gestegen.

Toekomstagenda
Schoolleiders
De Staat signaleert dat het
onderwijs gezamenlijke
opgaven herkent, zoals het
realiseren van gelijke kansen
en een passend aanbod, (digi-
taal) geletterd en gecijferd
het onderwijs verlaten en
slagen in het vervolgonder-
wijs en op de arbeidsmarkt.
AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Hierbij hoort een
gezamenlijke toekomstagen-
da van de onderwijspartijen,
iets waar de Staat niet over
schrijft. De AVS werkt met
verschillende partijen heel
2020 aan de Toekomstagenda
Schoolleiders (www.avs.nl/
toekomstagenda), een mega-
project waarin de bijbeho-
rende leiderschapsrol wordt
uitgewerkt.” _

Meer informatie:
www.onderwijsinspectie.nl

gratis aanbod avs academie

Succesvolle digitale inspiratiesessies
voor schoolleiders
Juist in deze drukke en intense tijd is het voor leiders belangrijk om geïnspireerd
te blijven en hun teams te blijven inspireren. Daarom organiseert de AVS Academie
sinds 8 april Inspiration Wednesday: gratis digitale inspiratiesessies voor school-
leiders. De sessies zijn met enthousiasme ontvangen door de deelnemers.

De gratis sessies vinden
iedere woensdagochtend
plaats om 11.00 uur. Eerdere
inspiratiesessies gingen over

het betrekken van ouders bij
thuisonderwijs (door Peter
de Vries), besluiten nemen
op afstand besluiten met en

in je team (door Brigit van
Rossum), zorgen dat je groeit
als team – juist nu (door
Patricia Aerts) en opstarten

met je team nu de scholen
weer open gaan (door Jaap
Versfelt). AVS-leden worden
via nieuwsbrieven op de
hoogte gehouden van de
thema’s en data van de inspi-
ratiesessies. Deze informatie
is voor andere schoolleiders
ook te vinden op de website
van de AVS. _

Ga voor meer informatie
en het terugluisteren van
de inspiratiesessies naar
www.avs.nl/inspiratiesessies
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actueelac tueel

start nieuw uitwisselingsprogramma

Topvrouwen en schoolleiders
gaan van elkaar leren
Twaalf schoolleiders uit het basisonderwijs en twaalf topvrouwen van grote
ondernemingen als ABN Amro, De Hermitage, KPMG en ACM, vormen de kopgroep
in een nieuw uitwisselingsprogramma. De twaalf koppels gaan van elkaar leren
via een speciaal cross mentoring-initiatief. Dit komt voort uit een samenwerking
tussen de AVS en NL2025. Na de pilot gaan meer schoolleiders hun schooldeuren
openen voor leidinggevenden uit allerlei sectoren buiten het onderwijs.

Doel van het programma is
verbondenheid creëren tus-
sen onderwijs, bedrijfsleven
en andere sectoren en het
vak van schoolleider in de
schijnwerpers te zetten. Initi-
atiefnemer Merel van Vroon-
hoven, onafhankelijk aanja-
ger ‘aanpak lerarentekort’:
“Ook hopen we dat de deel-
nemers elkaars denkkracht
gebruiken voor de complexe
vraagstukken in het onder-
wijs. Een daarvan is het
– vaak onzichtbare – school-
leiderstekort, dat nog fors zal
stijgen. Terwijl schoolleiders
juist zo’n belangrijke rol
vervullen, bijvoorbeeld bij
het aantrekken en behouden
van leraren.” Vroonhoven is
voormalig bestuursvoorzitter

van AFM en nu zelf leraar in
opleiding.

Mede-initiatiefnemer Petra
van Haren, voorzitter van de
AVS, kijkt uit naar de resulta-
ten. “We zijn heel benieuwd
wat schoolleiders van profes-
sionals uit andere branches
kunnen leren en natuurlijk
vice versa. We hopen ook dat

mensen zien hoe mooi en
complex het vak van school-
leider is. Je werkt dagelijks
aan de ontwikkeling van
soms grote teams én van
kinderen, maar staat ook
voor bijzondere uitdagingen
die een hands-on mentaliteit
vragen. Want waar iedere
leidinggevende in een andere
sector vaak administratieve,

facilitaire of ict-ondersteu-
ning heeft, is dat in het
onderwijs helaas nog niet
altijd vanzelfsprekend.”

Nationale
Schoolleiders Top
Op donderdag 23 april
werden de topvrouwen en
schoolleiders voor het eerst
aan elkaar gekoppeld. Van-
wege de coronacrisis via een
digitale ontmoeting, eerst
plenair en daarna één op één.
Het idee voor deze nieuwe
vorm van samenwerking
komt voort uit de Nationale
Schoolleiders Tops van onder
andere NL2025 en de AVS.
De gedachte erachter is dat
topvrouwen met al hun erva-
ring in grote organisaties
hun kennis willen delen.
Tegelijkertijd kunnen ze
leren van schoolleiders over
het onderwijs, de dilemma’s
en complexiteit. Deze kennis-
overdracht zou ook kunnen
leiden tot meer onderling
begrip.

De twaalf topvrouwen zijn de
inspirerende voortrekkers in
het programma om straks de
top van het management uit
het regionale bedrijfsleven
te verbinden aan schoollei-
ders. Ook andere leiders uit
verschillende sectoren, aanja-
gers vanuit NL2025, worden
betrokken. “Op deze manier
willen we tot duurzame
regionale netwerken komen,
waarin beide werelden elkaar
ontmoeten en kennis delen
over leiderschap dat nodig is
bij innovaties en complexe
vraagstukken. Dit uiter-
aard allemaal gericht op de
belangrijke rol van onderwijs
in onze maatschappij”, aldus
Van Haren.

Eind 2020 wordt de pilot
geëvalueerd. �

‘ b a a s  v a n  b u i t e n ’  v i n d t  b a a n
a l s  s c h o o l l e i d e r

Annewil van der Meer, voormalig manager

in de woonsector, is per 1 mei benoemd tot

directeur van Montessorischool Houtwijk

in Den Haag. Zij kwam aan het woord in het

artikel ‘Managers van buiten warm maken

voor het onderwijs’ in Kader Primair 8.

Het idee voor deze nieuwe vorm van samenwerking komt voort uit de Nationale Schoolleiders Top.
Foto: Lize Kraan/Visuele notulen
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actueel

32 miljoen extra voor lerarentekort, rest voor opvang financiële tegenvaller

Voorjaarsnota: 481 miljoen euro
voor onderwijs
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat
circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die
was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht. Voor de
landelijke aanpak van het lerarentekort komt er 32 miljoen euro extra.

Dat blijkt uit de Voorjaars-
nota, die op 24 april naar de
Tweede Kamer is gestuurd.
Voor de landelijke aanpak
van het lerarentekort trekt
het kabinet dit jaar 29
miljoen euro extra uit en
structureel 32 miljoen euro,
bovenop de eerdere investe-
ringen. Hoe dit geld precies
wordt besteed, zal nader
worden uitgewerkt.
Het verschil tussen de
geraamde aantallen leer-
lingen en studenten en de
daadwerkelijke aantallen is
dit jaar groter dan anders.
Dat komt vooral door de

nieuwe bevolkingsprognose
van het CBS uit december
2019. Daarin zit voor het
eerst de aanname dat het
migratiesaldo hoger blijft,
waar eerst werd uitgegaan
van een tijdelijke piek. Als er
meer leerlingen en studen-
ten zijn dan verwacht, levert
dit een financiële tegenval-
ler op. Dit jaar bedraagt die
tegenvaller 510 miljoen euro
voor de begroting van OCW.
Met circa 450 miljoen euro
uit de algemene middelen
kan het kabinet de tegenval-
ler bijna helemaal opvan-
gen en de bekostiging van

het onderwijs ongemoeid
laten. De overige 60 miljoen
euro wordt binnen de eigen
begroting opgelost door
de inzet van de eindejaars-
marge, onderuitputting van
diverse posten en de loon- en
prijsbijstelling op subsidies.

Advies McKinsey:
‘Investeer 1,5 miljard’
Adviesbureau McKinsey
roept het kabinet op om
structureel 1,5 miljard te
investeren in het funderend
onderwijs. In 2021 moet er
jaarlijks 700 miljoen euro bij
en dat bedrag loopt in 2025

op naar structureel 1,5 mil-
jard. Dat is te lezen in het
onderzoek ‘Een verstevigd
fundament voor iedereen’
van adviesbureau McKinsey,
in opdracht van het ministe-
rie van OCW. De onderzoe-
kers stellen dat de huidige
uitgaven ‘ontoereikend zijn
om landelijke uitdagingen
te adresseren’, zoals de hoge
werkdruk en het personeels-
tekort. Zaken als het functie-
huis en bijhorende beloning
moeten worden aangepast,
maar ook effectieve digita-
lisering en betere school-
gebouwen. _

Het rapport van McKinsey
ligt nu bij de Tweede
Kamer en zal ongetwijfeld
meegenomen worden tijdens
de behandeling van de
Voorjaarsnota.
Meer informatie: www.avs.nl/
actueel (23 april 2020)

deadline opgeschoven naar 1 november 2020

Actualiseren en herwaarderen functies directie
en onderwijsondersteunend personeel
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020
genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor directie en
onderwijsondersteunend personeel op te schuiven naar uiterlijk 1 november 2020.

In deze uitzonderlijke tijden
blijkt de eerdere deadline van
1 augustus 2020 voor som-
mige schoolbesturen moeilijk
haalbaar. Ook blijkt dat de
medezeggenschap momenteel
niet overal in staat is om tot
een beoordeling te komen.
De sociale partners vinden
het belangrijk dat dit proces

van actualiseren en herwaar-
deren zorgvuldig plaatsvindt,
dat de P(G)MR betrokken
wordt en dat schoolbesturen
het goede gesprek aangaan
met medewerkers.
Het uitstellen van de
deadline kent wel de voor-
waarde dat de arbeidsvoor-
waardelijke gevolgen met

terugwerkende kracht per
1 augustus 2020 in werking
treden, mochten schoolbe-
sturen en personeelsgeleding
van de (G)MR daadwerkelijk
tot uiterlijk 1 november 2020
de tijd nemen om de direc-
tie- en OOP-functies te actu-
aliseren en herwaarderen.
Als de herwaardering wel

is afgerond voor 1 augustus
2020, vindt de hogere inscha-
ling ook vanaf dat moment
plaats. Bij die nieuwe inscha-
ling geldt dan ook dat een
periodieke verhoging op
1 augustus 2020 kan plaats-
vinden conform regels van de
CAO PO 2019–2020 en/of het
eigen beloningsbeleid. _
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Het Nederlandse onderwijs maakt de meest

bizarre periode in zijn bestaan mee. Vier school-

leiders vertellen over hun leiderschap op afstand

in de periode van gesloten schooldeuren.

tekst richard hassink

“Sorry, ik moet even een rustige plek opzoeken om
te bellen”, zegt Tseard Fabriek, directeur van School
Lyndensteyn, een mytyl- en tyltylschool voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs in Beetsterzwaag.
“Er zijn hier wat bouwvakkers bezig om een aantal
toiletgroepen te renoveren. Dat stond gepland voor de
zomervakantie, maar dat hebben we nu naar voren
gehaald.”
School Lyndensteyn was net als duizenden andere scho-
len in Nederland gesloten, vanwege de coronacrisis.
Toch gebeurt er veel meer achter de gesloten school-
deuren dan menigeen denkt. Zo verzorgen scholen
afstandsonderwijs, houden ze contact met ouders en
leerlingen, overleggen ze met gemeentes over gezinnen
met een problematische thuissituatie en vangen ze kin-
deren op van ouders met vitale beroepen. Werk aan de
winkel dus voor schoolleiders.

Continu schakelen “Ja, het is hectisch”, zegt
Jurgen Huls, directeur-bestuurder van basisschool De
Plakkenberg, een eenpitter in Silvolde. “Ik ben continu
aan het schakelen, want naast het crisismanagement
heb je ook nog de voorbereidende werkzaamheden voor
het nieuwe schooljaar. Nu ben ik bijvoorbeeld druk met
de formatie.”
Komt er bij zo’n crisis voor een eenpitter niet veel
meer kijken dan bij een school die deel uitmaakt van
een scholengroep? “Ja, maar we staan er niet alleen
voor. We maken deel uit van de Onderwijs Coöperatie
Gelderland, die bestaat uit veertien zelfstandige scho-
len. Daarbinnen delen we good practices en kennis met
elkaar, zeker in deze tijden. Daarnaast hebben we ook
onze netwerken met collega-schoolbesturen in de regio,
waarmee we informatie uitwisselen. En verder kijk ik
veel naar nieuws- en actualiteitenprogramma’s die aan-
dacht besteden aan hoe scholen omgaan met deze crisis.
Zodoende weet ik precies wat de landelijke trends zijn.”

thema _ coronacrisismanagement

Over het thema

Veel leerlingen, leraren en niet te vergeten
ouders hebben er reikhalzend naar uitgekeken.
En na de meivakantie is het dan zover: de
scholen gaan weer open. Stap voor stap beweegt
het onderwijs zich naar het ‘nieuwe normaal’,
waarbij kinderen weer samen mogen leren.

De werkdruk is voor schoolleiders de afgelopen
periode flink opgelopen. Schakelen tussen
crisismanagement en het voorbereiden van
formatie- en andere plannen voor volgend
schooljaar, leidinggeven aan een team op
afstand – inclusief razendsnelle digitale
competentieontwikkeling – en zorgen dat er
voeling gehouden wordt met alle leerlingen.
Zeker voor schoolleiders in het speciaal
onderwijs een pittige uitdaging. Conclusie
na deze twee maanden: afstandsonderwijs is
mogelijk, maar het directe contact met leerlingen
is eigenlijk onvervangbaar. Dit geldt met stip
voor de kwetsbare leerlingen. Scholen proberen
zichtbaar en hoorbaar te zijn, eventueel samen
met hulpverlenende instanties.

In verschillende Europese landen zijn of gaan
scholen ook weer open; in Zweden zijn ze
niet eens dicht geweest. In het buitenland is
net als bij ons volop geëxperimenteerd met
afstandsonderwijs en daar springen overheden
eveneens bij als een gezin niet beschikt over de
benodigde ict-apparatuur of internetverbinding.
De verschillen zitten vooral in de (nood)opvang
van kinderen. Collega’s uit Italië, Spanje, Slovenië
en Finland geven een inkijkje.

En was onderwijs niet bij uitstek een sociaal
gebeuren? Kinderen en jongeren missen
hun klasgenoten, en vooral de minder
sociale jongeren zullen hier last van krijgen,
waarschuwen deskundigen. Nu scholen weer
open gaan, is het belangrijk er een gezamenlijk
moment van te maken. Een nieuw begin van het
nieuwe normaal.

j e  t e a m  o p  a f s ta n d  a a n s t u r en

8

941490-02_008_28-Apr-20_10:15:03_walter



>

Koudwatervrees Het afstandsonderwijs op zijn
school is goed ingericht, vindt Huls. Waar de eerste
twee weken het accent lag op het herhalen van leerstof,
verschoof dat in de derde week naar nieuwe leerstof.
“Omdat het voor ons nieuw was, hebben we veel ken-
nis en vaardigheden van buiten gehaald, onder andere
via de website Lesopafstand.nl.” Toch merkte Huls dat

sommige leerkrachten moeite hadden om hun digitale
competenties te ontwikkelen. “In het begin zag je ook
de onzekerheid in hun ogen bij het idee dat ze instruc-
tiefilmpjes moesten maken of online les moesten geven.
Maar het mooie was wel dat leerkrachten elkaar daarbij
hielpen.”

Ook Joost Heemskerk, directeur van RK-PC Samen-
werkingsschool Emmaüs in Leidschendam, zag
koudwatervrees bij collega’s op dat gebied. “Maar waar
je normaal als schoolleider bij dit soort zaken moet
omgaan met weerstand en waar je urgentiebesef bij je
team moet kweken, was iedereen er nu van doordron-
gen dat het móest gebeuren. Ze hadden zoiets van: de
plas is ijskoud, maar ik ga wel een bommetje maken.”

Rust bewaren Heemskerk was zich, zeker in de
beginperiode, bewust van zijn eigen opstelling om de
rust in zijn team te bewaren. “In crisistijden kijken
mensen toch naar de leidinggevende. Hoe stelt hij zich
op? Blijft hij rustig? Straalt hij vertrouwen uit? Ik geloof
dat dat systemisch werkt. Als je als directie samen posi-
tief en rustig blijft, werkt dat door naar het team en
uiteindelijk ook naar de ouders en leerlingen.”
Heel prettig vond hij het dat sommige leerkrach-
ten meteen wilden meedenken en in de actiemodus
schoten. “Zo was er een collega die veel wist over het
gebruik van videobelsoftware en daar met verve een

maar niet dicht
De sfeer op school is doods en leeg, kenschetst rector Albert Wijnsma: “Deze crisis heeft mij laten inzien dat het dagelijkse directe contact met
leerlingen het allerbelangrijkste is in het onderwijs.” Foto: Hans Roggen (de school op de foto komt niet in het artikel voor)

‘ t e a m l e d e n  h a d d e n  z o i e t s  v a n :
d e  p l a s  i s  i j s ko u d ,  m a a r  i k  g a  w e l
e e n  b o m m e t j e  m a k e n ’
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na de sluiting alle docenten naar hun thuissituatie
gevraagd, omdat we aan de voorkant eerlijk naar elkaar
wilden zijn. Anders heb je verwachtingen die steeds weer
bijgesteld moeten worden. Zo had de inventarisatie tot
gevolg dat een van onze docenten die in Tilburg woont
en vier jonge kinderen thuis heeft, helemaal uit het
rooster is gehaald.”

Vrijwilligers De docenten van Academie Tien heb-
ben de eerste week vooral contact gelegd met leerlingen
om zodoende een goed beeld te krijgen van de (thuis)
situatie van leerlingen. “Op basis van die informatie

hebben we onze leer-
lingen ondergebracht
in drie categorieën:
groen, oranje en rood.
Leerlingen uit de
groene groep hebben
veelal zelfdiscipline
en een veilige thuis-
situatie waarin ze
goed kunnen leren.
In de rode categorie
zitten leerlingen die
een zorgelijke thuis-
situatie hebben en
die ondersteund en
begeleid worden door
onze docenten.” Voor
de oranje categorie,
zo’n 120 leerlingen,

presentatie over gaf aan zijn
collega’s. Weer twee anderen
wilden het portfoliogedeelte
beheren. Zo nam iedereen
elkaar bij de hand. Dat past
ook helemaal in het principe
van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, eigenaarschap en
gespreid leiderschap dat we
hier op school hanteren.”
Heemskerk heeft de afgelo-
pen periode veel aandacht
besteed aan het welzijn van
zijn teamleden, al was dat
door de omstandigheden
niet eenvoudig. “Als je met
sommige collega’s enkel
contact hebt via videobel-
len mis je toch bepaalde
signalen. Daarom hebben

we met de directie afgesproken dat we alle teamleden
wekelijks spreken, en dat we dan goed doorvragen naar
hoe het gaat. Sommige collega’s zijn alleen en krijgen te
maken met eenzaamheid, terwijl anderen onder grote
druk gebukt gaan omdat ze naast hun dagelijkse werk
ook nog hun kinderen thuis moeten begeleiden bij het
afstandsonderwijs.”
Bij Academie Tien, een scholengemeenschap voor mavo,
havo en vwo in Utrecht, is de thuissituatie van docen-
ten zelfs doorslaggevend bij het verdelen van het werk.
Rector Albert Wijnsma: “We hebben in de eerste week

Tseard Fabriek, directeur van de
school voor (v)so Lyndensteyn:
“We hebben op vier plekken
opvang weten te creëren voor
leerlingen die thuis bijvoorbeeld
gedragsproblemen vertonen of in
een sociaal isolement terecht zijn
gekomen.”

Albert Wijnsma, rector op
scholengemeenschap Academie
Tien (mavo, havo, vwo): “We hebben
in de eerste week na de sluiting alle
docenten naar hun thuissituatie
gevraagd. Die is doorslaggevend bij
het verdelen van het werk.”

“Het was zo akelig stil hier op school, ik mis de kinderen en de
dagelijkse dynamiek”, vertelt (v)so-schooldirecteur Tseard Fabriek.
Foto: Hans Roggen
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werkt de school met vrijwilligers die drie keer per week
via videobellen contact hebben met deze leerlingen.
Deze vrijwilligers, veelal professionals die door de crisis
thuiszitten zoals KLM-personeel, geven deze leerlin-
gen aandacht en stimuleren en helpen met plannen
en organiseren. Wijnsma: “Dit project, dat de naam
Thuisschoolmaatje.nl draagt, is zo succesvol dat de
VO-Raad het heeft omarmd en ook landelijk uitrolt.
Intussen zijn er al meer dan 2.500 vrijwilligers.”
Ook basisscholen hebben steeds meer aandacht gekregen
voor de kwetsbare thuissituatie van sommige leerlin-
gen. Zo worden vrijwel overal kinderen opgevangen die
thuis maar moeilijk aan het leren komen. Voor School
Lyndenberg (so en vso), met veel leerlingen met fysieke
beperkingen en chronische ziektes, geldt dat eens te
meer. Directeur Fabriek: “Samen met Stichting Wille
(biedt vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren met
een verstandelijke beperking of speciale ondersteunings-
behoefte, red.) hebben we op vier plekken in Friesland
opvang weten te creëren voor leerlingen die thuis bij-
voorbeeld gedragsproblemen vertonen of in een sociaal
isolement terecht zijn gekomen. Je moet je realiseren
dat onze leerlingen vaak niet zo mobiel zijn dat ze met
andere kinderen kunnen afspreken, dan ligt eenzaam-
heid op de loer. Bovendien komen de meesten van ver en
wonen klasgenoten niet dicht in de buurt.”

Inzichten en kansen Fabriek heeft verlangd naar
het moment dat School Lyndensteyn weer opengaat.
“Het was zo akelig stil hier op school, ik mis de kinderen
en de dagelijkse dynamiek. Ook vind ik het lastig om
mijn team op afstand aan te sturen, alhoewel mijn twee
teamleiders veel opvangen. Normaalgesproken staat mijn
deur altijd open, maar door veel minder dagelijkse en
informele contacten heb ik ook minder voeling met het
onderwijs.”

Rector Wijnsma, die dagelijks
van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat bij scholen-
gemeenschap Academie Tien
te vinden is, kenschetst de
sfeer op school als doods
en leeg. “Deze crisis heeft
mij wel laten inzien dat het
dagelijkse directe contact met
leerlingen het allerbelangrijk-
ste is in het onderwijs.”
Huls van basisschool
De Plakkenberg (eenpitter)
neemt vanuit deze crisis ook
dingen mee naar de toekomst.
“Voor mij is het afgelasten
van de eindtoets iets waar-
door het schooladvies nog
meer aan importantie kan
winnen. Misschien dat we

hierdoor een einde kunnen maken aan de toetsafreken-
cultuur en dat we leerlingen meer kunnen laten werken
op een portfolio-achtige manier, op basis van ‘groei’.”
Ook denkt Huls dat de ervaringen die zijn opgedaan
met digitaal leren een prominentere rol kunnen gaan
spelen bij nijpende lerarentekorten. “Klassen die in de
toekomst naar huis moeten worden gestuurd omdat er
geen vervanging is, kun je dan misschien toch thuis aan
het werk zetten. Daarnaast kun je je digitale onderwijs
misschien ook meer gaan inzetten in de dagelijkse orga-
nisatiestructuur. Waarbij je als leerkracht verschillende
instructieniveaus maakt, waarvan je er een op school
digitaal aanbiedt aan een groep leerlingen die je in een
eigen ruimte zet.”

Band aanhalen
Maar eerst de scholen
weer eens openen.
Ga je dan je leer-
krachten aansporen
om de eventuele
achterstanden in te
halen? “Nee zeker
niet”, zegt directeur
Heemskerk van RK-PC
Samenwerkingsschool
Emmaüs, “we willen
eerst graag verkennen
wat deze periode met
de kinderen gedaan
heeft. Dat gaan we
doen in coöperatieve
werkvormen, waarin
we de leerlingen lucht
en vrijheid geven. Taal

en rekenen zullen daar in het begin niet het belangrijk-
ste in zijn. Bovendien moet je je realiseren dat kinderen
in deze crisisperiode echt niet stilstaan. Ze hebben
bijvoorbeeld geleerd om in bomen te klimmen en om
taarten te bakken, ze zijn creatief geweest en hebben
hun probleemoplossend vermogen verder ontwikkeld.
Maar ze hebben wel het contact gemist, daarom gaan we
eerst de band met hen weer aanhalen.” _

t h u i s s c h o o l m a at j e . n l

In het voortgezet onderwijs heeft de VO-raad een initiatief

opgeschaald waar vrijwilligers bijspringen om leerlingen te

ondersteunen. Op www.thuisschoolmaatje.nl kunnen scholen

zich melden om leerlingen in contact te brengen met deze

vrijwilligers.

thema _ coronacrisismanagement

Jurgen Huls, directeur-bestuurder
van basisschool De Plakkenberg
(eenpitter): “Ik ben continu aan
het schakelen, want naast het
crisismanagement heb je ook nog
de voorbereidende werkzaamheden
voor het nieuwe schooljaar, zoals de
formatie.”

Joost Heemskerk, directeur van
basisschool Emmaüs: “Iedereen
nam elkaar bij de hand. Dat past
ook helemaal in het principe van
gezamenlijke verantwoordelijkheid,
eigenaarschap en gespreid
leiderschap dat we hier op school
hanteren.”
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‘ w e  h eb b en  da g el i j k s  co n ta c t  m e t  d e  k w e t s b a r e  g e zinn en ’

thema � coronacrisismanagement

Ongelijke kansen
bij onderwijs
op afstand

Leerkrachten van SKO Flevoland Veluwe produceren online
lespakketten en uitlegfilmpjes. Onderwijssocioloog Paul Jungbluth:
“Het is pijnlijk: leerlingen van een leerkracht die toevallig minder
digitaal vaardig zijn, krijgen minder kansen.”
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“We bevinden ons in de
uitzonderlijke situatie dat
leerlingen zijn teruggewor-
pen op randvoorwaarden die
de school niet in de hand
heeft”, constateert onderwijs-
socioloog dr. Paul Jungbluth,
gespecialiseerd in ongelijk-
heid in onderwijskansen.
“Terwijl veel geprivilegieerde
kinderen thuis waarschijnlijk
meer leren dan op school,
vrees ik dat het onderwijs
moet accepteren dat het
de achterstand die leerlin-
gen oplopen die het thuis
minder hebben, niet kan
compenseren.”
In een peiling die de AVS eind
maart deed onder school-

leiders geeft een op de tien aan er vertrouwen in te
hebben dat de leerprestaties gelijk zullen blijven of ver-
beteren. Op 68 procent van de scholen zien schoolleiders
inderdaad dat er leerlingen zijn bij wie een versnelling
zichtbaar is.

Lesmateriaal De eerste periode van de crisis ging de
aandacht vooral uit naar de technische randvoorwaar-
den. Hierin bestonden grote verschillen: in relatief veel
armere gezinnen, gezinnen met een migratieachter-
grond of met lager opgeleide ouders was geen computer
of laptop aanwezig. In rap tempo zorgden overheid,
scholen en besturen – geholpen door bedrijven, particu-
lieren en maatschappelijke organisaties – ervoor dat die
voorziening in de meeste huishoudens op orde kwam.
Met analoog lesmateriaal proberen scholen ondertussen
de leerlingen zonder internettoegang of device bij de les
te houden. “De kinderen kunnen dan af en toe een nieuw >

pakketje komen halen”, vertelt Judith Kets, projectleider
Risicoscholen bij SKO Flevoland Veluwe, een scholen-
groep van 28 katholieke basisscholen. Tegelijkertijd
produceren leerkrachten online lespakketten en uit-
legfilmpjes. Niet goed voor de kansengelijkheid, denkt
Jungbluth. “Het is pijnlijk: leerlingen van een leerkracht
die dit toevallig minder goed kan, krijgen minder kansen.
Ik hoop dat schoolbesturen fora inrichten (of daarop wij-
zen, red.) waar goed materiaal gedeeld wordt.”

Focus op verbinding Bij de SKO-scholen ligt de
focus op verbinding en iedereen goed in beeld houden,
meer dan op leerrendement, verklaart Judith Kets. “Eerst
probeerden we als een malle de lessen te laten doorgaan.
Na een week realiseerde we ons: het is veel belangijker
om zichtbaar en hoorbaar te zijn voor de leerlingen.”
Dit heeft ook te maken met hun verschillende achter-
gronden. “Er zijn ouders die goed kunnen zorgen dat hun
kinderen zich verder ontwikkelen. Maar andere kinderen
hebben minder kansen.” Kets’ zorg gaat uit naar drie
categorieën kinderen. “Er zijn onveilige gezinnen die
grotendeels al bij ons in beeld waren. Daarnaast zijn er
kinderen die in armoede opgroeien: het ontbreekt hen
aan spullen en ook kan de spanning daar door de coron-
acrisis flink oplopen. Tot slot is er de categorie kinderen
over wie we ons normaal geen zorgen maken, maar waar
toch dingen misgaan omdat de werkende ouders overlo-
pen. Onze scholen proberen zoveel mogelijk contact te
hebben met alle leerlingen, en echt minimaal een keer
per week individueel contact te krijgen. Bij een paar
gezinnen lukt dat niet.”

Laaggeletterd Op Het Holdersnêst, een basisschool
in het Friese Harkema, was kansengelijkheid al expliciet
onderdeel van het strategisch beleid. “We zitten hier in

een regio met veel laag-
geletterdheid en een
aantal Syrische vluchte-
lingen”, licht directeur
Michiel Veenstra toe.
“Als je dan met z’n
allen thuis komt te zit-
ten, is dat een groot
risico. Gelukkig waren
wij voorbereid op de
sluiting en hadden we
iedereen van een iPad
voorzien. We hebben
nu dagelijks contact
met de kwetsbare
gezinnen, vaak via
beeldbellen. We com-
municeren daarnaast
met alle ouders via
ons ouderplatform.
Soms vragen ouders

Ongelijke kansen
bij onderwijs
op afstand

Onderwijssocioloog Paul Jungbluth:
“Ik vrees ik dat het onderwijs moet
accepteren dat het de achterstand
die leerlingen oplopen die het
thuis minder hebben, niet kan
compenseren.”

In rap tempo zijn armere gezinnen tijdens de

coronacrisis voorzien van ict-voorzieningen.

Maar technische randvoorwaarden zijn niet

genoeg om de onderwijskwaliteit te leveren

die kinderen uit kwetsbare gezinnen nodig

hebben. Het is belangrijk de verbinding tussen

school en leerling in stand te houden.

tekst lisette blankestijn

Michiel Veenstra, directeur
basisschool Het Holdersnêst
in het Friese Harkema: “We
zitten hier in een regio met veel
laaggeletterdheid en een aantal
Syrische vluchtelingen. Als je dan
met z’n allen thuis komt te zitten, is
dat een groot risico.”
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ons om langs te komen; bij
hoge uitzondering doen we
dat. De leerlingen met een
zorgarrangement krijgen nog
steeds dagelijks een-op-een
begeleiding, bijvoorbeeld
door te bellen met een
onderwijsassistent.”
Onderwijswetenschapper
Jeroen Janssen (Universiteit
Utrecht) noemt de zorgen om
kwetsbare leerlingen tijdens
thuisonderwijs één van de
grootste frustraties en angsten
van leraren op dit moment.
“Contact leggen met ouders en
verzorgers is van groot belang.
Samenwerken met jeugdzorg
en andere hulpverlenende
instanties kan hierbij helpen.”
Dat gebeurt in de praktijk veel.

Digitaal minder geoefend Ouders wordt gevraagd
om hun kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk:
extra lastig voor digitaal minder geoefende ouders
en anderstaligen. Maar ook voor andere ouders is het
begeleiden van hun kinderen bij het schoolwerk niet
eenvoudig. “Sommige SKO-scholen hebben een digi-
taal prikbord voor de ouders ingericht”, vertelt Judith
Kets. Dit is ook wat onderwijswetenschapper Janssen
adviseert. “Ik raad scholen aan om ouders die het thuis-
onderwijs begeleiden, te informeren over de doelen
die de leraar nastreeft, zodat ze begrijpen wat er van
hun kind gevraagd wordt. Misschien kan de leraar een
vragenuur voor ouders organiseren. Leg uit hoe ze hun
kind kunnen helpen. Voorkom dat ze zich schuldig voe-
len als zaken minder goed lopen. En maak je niet te veel
zorgen als ouders uitleg geven op een andere manier
dan je zou willen.” We zullen als onderwijsveld moeten
accepteren dat we nu minder kwaliteit kunnen leveren

dan normaal, vindt Janssen. “Het is niet fair naar leraren,
kinderen en ouders om iets anders te suggereren in een
tijd dat iedereen toch al onder druk staat.”

Risicokinderen toch naar school Er zijn veel
zorgen over de kinderen die te maken hebben met hui-
selijk geweld of verwaarlozing. Veel leraren proberen via
videobellen contact met hen te houden. De SKO-scholen
in Almere en Lelystad vangen tijdens de schoolsluiting
leerlingen uit risicogezinnen op. “Het gaat om enkele
kinderen per school”, aldus Kets. “De directeuren bepalen
welke leerlingen dit zijn, in overleg met de hulpverlening
en soms ook op verzoek van ouders.” Het zijn allemaal
gezinnen die al goed in beeld waren bij de scholen, bena-
drukt ze. “Het risico ligt bij gezinnen waarmee het contact
heel moeizaam verloopt. Het SKO-bestuur helpt met de
inventarisatie en coördinatie van deze groep leerlingen.”

Aangenomen wordt dat deze risicoleerlingen oververte-
genwoordigd zijn in de groep leerlingen die het huiswerk
niet maakt (landelijk wordt gesproken van 15 procent)
en niet of nauwelijks inlogt. “Door deze groep naar
school te laten komen, haal je mogelijk ook de kinderen
waar het thuis niet veilig is naar school”, adviseerde de
Kinderombudsvrouw. Daarnaast zoeken ook veel gemeen-
ten oplossingen voor kinderen die thuis niet (kunnen)
leren. Scholen kunnen het daar melden als kinderen niet
deelnemen of bereikt worden. Leerplichtambtenaren kun-
nen een rol spelen bij het benaderen en buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn alert op het aanspreken
van kinderen tijdens schooltijd.

m e e s t e  s c h o l e n  h e b b e n  a l l e  l e e r l i n g e n  i n  b e e l d

Bijna 80 procent van de scholen heeft

alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een

peiling die de AVS begin april hield onder

schoolleiders in het basis- en voortgezet

onderwijs. Op iets meer dan 20 procent

van de scholen zijn er gemiddeld vier

leerlingen niet op de radar. In veel geval-

len zijn dat leden van één gezin en soms

betreft het vluchtelingengezinnen die ook

in reguliere tijdens ineens zomaar kun-

nen verdwijnen. In totaal gaat het om zo’n

5.200 leerlingen waarmee geen contact is,

ondanks allerlei inspanningen van de scho-

len. “Dan wordt de hulp van de gemeente

of leerplicht ingeschakeld. Niet zozeer om

te beboeten, maar om het contact probe-

ren te leggen of te herstellen in het belang

van de kinderen", aldus AVS-voorzitter

Petra van Haren.

Gemiddeld zitten er normaal 296 leer-

lingen op de scholen, waarvan er tijdens

de schoolsluiting gemiddeld zeventien op

school zijn. Dat zijn veelal leerlingen met

ouders in vitale beroepen (elf), leerlingen

in kwetsbare posities (vier) of leerlingen

die om een andere reden op school zijn

(twee). Naast de kwetsbare leerlingen

die op school worden opgevangen, zijn er

gemiddeld ook veertien kwetsbare leer-

lingen thuis.

Bij 83 procent van de scholen is er een goe-

de samenwerking met lokale autoriteiten,

zoals gemeenten, om opvang te regelen.

Onderwijswetenschapper Jeroen
Janssen (Universiteit Utrecht):
“Contact leggen met ouders en
verzorgers is van groot belang.
Samenwerken met jeugdzorg en
andere hulpverlenende instanties
kan hierbij helpen.” ‘e r  z i j n  o u d e r s  d i e  g o e d  k u n n e n

z o r g e n  d at  h u n  k i n d e r e n  z i c h
v e r d e r  o n t w i k k e l e n .  m a a r
a n d e r e  k i n d e r e n  h e b b e n  m i n d e r
k a n s e n ’
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leerkracht haar of zijn advies niet vast-
stelt op grond van een bepaald beeld.
“Ook kinderen uit kwetsbare gezinnen
kunnen op de universiteit belanden.
Ik denk dat we meer moeten vertrouwen
op het open en onderbouwde oordeel
van de professionals, in combinatie met
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Het is een uitdaging om samen met
het voortgezet onderwijs de ontwikke-
ling van groep 8-leerlingen in de fase
na het schooladvies betekenis te geven.
Een kind mag bij de start op het vo niet
vastzitten in een niveau, als dat toch
niet het juiste blijkt te zijn.”
Ook minister Slob heeft de scholen
gevraagd om een gezamenlijke verant-
woordelijkheid te nemen en te zorgen
voor een soepele overgang. Bijvoorbeeld
door een warme overdracht en door
extra maatwerk in de brugklas.

Socioloog Jungbluth waarschuwt desondanks dat de
certificeringsfunctie van het onderwijs in nood raakt.
“Het basisonderwijs onttrekt zich graag aan externe
toetsing en dat dreigt onder deze omstandigheden al
helemaal, maar het voortgezet onderwijs zal er zijn eigen
selectie alleen maar door versterken, vooral ten koste van
de lagere milieus. Dat effect zullen we nog een paar jaar
terugzien.”

Inhaalslag Ondertussen vragen velen zich af hoe het
onderwijs de draad weer kan oppakken en hoe leerlingen
kunnen worden geholpen om hun leerachterstanden in
te lopen, zoals met extra zomerscholen of een kortere
zomervakantie. De Onderwijsraad heeft hierover een
advies uitgebracht, met oog voor kansengelijkheid en
voor leerlingen die thuis weinig ondersteuning krijgen.
“Deze situatie vraagt om een extreme maatregel als dit
allemaal voorbij is: we zullen leerlingen die dat nodig heb-
ben een ‘coronajaar’ moeten geven waarin zij, zonder dat
we spreken van doubleren, hun studievertraging kunnen
inlopen”, vindt Jungbluth. _

thema _ coronacrisismanagement

Inkomensondersteuning Onderwijs socio loog
Jungbluth denkt dat in veel gevallen inkomensondersteu-
ning vanuit de overheid zou kunnen helpen. “Ouders die
financiële stress hebben, dragen dit over op hun kinderen.
We weten dat kinderen in armoede zelfs minder goed zijn
in het oplossen van rekenopgaven als die gaan over geld.
En in die groep gaat ook als eerste de geleende laptop stuk.
Als de overheid zorgt voor een beter inkomen voor gezin-
nen die aan de onderkant zitten, dan help je daarmee in
een klap veel kinderen in onveilige situaties en ook de kin-
deren van vluchtelingen of met een migratieachtergrond.”

Afblazen eindtoets en examen Een andere factor
die de kansengelijkheid kan beïnvloeden is het afblazen
van de eindtoets en het centraal examen. Gemiddeld
scoort bijna een derde van de leerlingen in het primair

onderwijs bij de eindtoets
hoger dan het schooladvies,
en vaak zijn het leerlingen
met een migratieachtergrond
bij wie dit leidt tot een naar
boven bijgesteld eindadvies.
Deze leerlingen missen dus
nu deze kans op een hoger
advies. Bij SKO hebben zich
al wat ouders gemeld die het
schooladvies gaan aanvech-
ten, vertelt Judith Kets. “Maar
dit zijn juist hoger opgeleide
ouders, die gehoopt hadden op
een hogere eindtoetsscore.”
Michiel Veenstra van Het
Holdersnêst vindt het sowieso
heel belangrijk dat een

Judith Kets, projectleider Risico-
scholen bij SKO Flevoland Veluwe:
“Het risico ligt bij gezinnen waar-
mee het contact heel moeizaam
verloopt.”

Op Het Holdersnêst in Harkema (Friesland) was kansengelijkheid al expliciet onderdeel van het
strategisch beleid. Iedereen is tijdig van een iPad voorzien.

‘ w e  z u l l e n  l e e r l i n g e n
d i e  d at  n o d i g  h e b b e n  e e n
‘c o r o n a j a a r ’  m o e t e n  g e v e n
w a a r i n  z i j ,  z o n d e r  d at  w e
s p r e k e n  v a n  d o u b l e r e n ,  h u n
s t u d i e v e r t r a g i n g  k u n n e n
i n lo p e n ’
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thema _ coronacrisismanagement

In een groot deel van Europa zijn of waren net

als in Nederland de scholen gesloten door het

coronavirus. Ook in bijvoorbeeld Italië, Spanje,

Slovenië en Finland hebben leerlingen te maken

met afstandsonderwijs, zijn er zorgen over

dreigende leerachterstanden en worden examens

uit- of afgesteld. Opvallende verschillen zijn er

in de opvang van leerlingen. Collega’s uit deze

landen vertellen over hun ervaringen.

tekst astrid van de weijenberg

‘Afstandsonderwijs
gaat in tegen de ziel
van het Italiaanse volk’

“Wat heb jij een mooie kroon”, zegt een leerling via de
webcam tegen het dochtertje van zijn juf. “Diadeem”,
riposteert het meisje en glijdt weer van haar moeders
schoot. Niet alleen in Nederland maar ook in het zwaar
getroffen Italië lopen werk en privé sinds de uitbraak
van de coronacrisis door elkaar. Kinderopvang is er niet,
zelfs niet voor ouders in cruciale beroepen. Wel kunnen
deze ouders een tegemoetkoming krijgen voor een oppas
aan huis en kunnen ze gebruik maken van vijftien dagen
ouderschapsverlof voor iedere ouder.

b l i k  in  h e t  b u i t en l a n d

Ziel Voor Italianen is afstandsonderwijs extra moeilijk,
zegt Maria Concetta Castorina van het Instituto Arangio
Ruiz, een school voor voortgezet onderwijs (14 tot 19
jaar) in Augusta (Sicilië), met wetenschappelijk lyceum,
accountancy- en toerisme-opleidingen en mechanische
en elektronische engineering. “Afstandsonderwijs gaat in
tegen de ziel van het Italiaanse volk. Wij zijn van het
ontmoeten, plezier hebben in het leven, dichtbij elkaar
zijn. Onderwijs is gebaseerd op relaties, uitwisselingen.
Daar hebben kinderen behoefte aan. Ook nu. Zeker nu.
Leerlingen maken iets mee wat ze nog nooit meege-
maakt hebben. Daarom adviseer ik leraren ook om de
menselijke aspecten goed in de gaten te houden. Wees
menselijk. Zeg hallo. Vraag hoe het met iedereen gaat.”
Het gaat best goed met het onderwijs, vindt Castorina.
Wel maken leraren heel veel uren. Ze is trots op haar
team. “Ze klaren een geweldige klus in deze voor Italië
zo moeilijke periode.” Al is het in Sicilië nog relatief
rustig, want het is een geïsoleerd eiland ver van de noor-
delijke regio’s. Toch ligt ook hier sinds begin maart het
openbare leven stil en zijn de scholen gesloten. Iets later
dan Lombardije, waar dat al eind februari het geval was.
De school van Castorina is, net als alle scholen in Italië,
meteen begonnen met online lessen via onder meer
Moodle en Zoom. “De meeste leerlingen hebben wel
een device thuis, iPad of computer, maar soms is er maar
een per gezin en zijn er twee of drie kinderen en ouders
die thuiswerken. Dan zijn er meer computers nodig.
De school heeft computers gebracht naar deze kinderen.”
In opdracht van het ministerie van Onderwijs hebben
Italiaanse schoolleiders onlangs uitgebreid gecontroleerd
op ‘niet aangesloten’ leerlingen en uitgezocht waarom
zij niet zijn aangesloten. Van leerlingen die door onwil
niet meedoen, zijn de ouders op de hoogte gebracht.
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‘Afstandsonderwijs
gaat in tegen de ziel
van het Italiaanse volk’

Aan leerlingen die geen verbinding hadden door techni-
sche problemen, hebben scholen de op school aanwezige
laptops en tablets gratis uitgeleend. Voor gezinnen die
geen verbinding hebben met een netwerk (hoewel dat er
weinig zijn), kopen scholen tegen lage prijzen kaarten
voor mobiele telefonie. De overheid heeft 2.500 euro per
school toegewezen voor technische ondersteuning bij
online werken.

‘Slow down’ De online lessen van het Instituto
Arangio Ruiz duren zo’n twintig minuten. Daarna is
er tijd om na te praten. Schoolleider Castorina: “Ik zeg
steeds: slow down, doe niet te veel, zorg dat de leerlingen
je kunnen volgen. Dit is niet hetzelfde als in het klaslo-
kaal. Het is veel vermoeiender.”
Volgens Pinella Giuffrida, de Italiaanse vertegenwoor-
diger in de European School Heads Association (ESHA),
is dat een boodschap die schoolleiders dagelijks geven
aan hun leraren. “Lesprogramma’s en lesdoelen zijn

b l i k  in  h e t  b u i t en l a n d bijgesteld, beoordeel leerlingen dus naar de nieuwe cri-
teria. Die zijn er niet voor niets.” Schoolleiders hebben
diverse manieren om de voortgang te monitoren. Ze heb-
ben toegang tot de elektronische bestanden van leraren
en kunnen zo de voortgang van de lessen en de taken die
de leraar heeft opgegeven volgen. Schoolleider Castorina
vraagt haar leraren tweewekelijks een kort rapport op te
stellen over de voortgang. Elke veertien dagen vergaderen
schoolleider en leraren online om samen te bespreken
hoe het gaat met de leerlingen. Castorina heeft daar al
goede ervaring mee met haar team. Ook schoolleider
Alfio Russo van het Istituto Comprensivo Anne Frank in
Agrigento (1.200 leerlingen van 3 tot 14 jaar) en het IISS
Michele Foderà (technisch onderwijs voor 460 leerlingen
van 14 tot 19 jaar) overlegt op die manier met zijn teams.
Ook voor zijn leraren zit de uitdaging in het bereiken
van alle leerlingen, de communicatie met ouders en de
techniek. Russo: “Het is nu vooral moeilijk om een begin-
nende leraar feedback te geven op zijn activiteiten.”

m a r i a  c o n c e t ta  c a s to r i n a  ( i ta l i ë ) :
‘ w i j  z i j n  v a n  h e t  o n t m o e t e n ,  p l e z i e r  h e b b e n  i n
h e t  l e v e n ,  d i c h t b i j  e l k a a r  z i j n ’
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Opvang door familie Spanje sloot de scholen op
13 maart, vertelt Jaume Prat. Prat is directeur van Escola
Massana in Barcelona, dat kunstonderwijs verzorgt.
Hij is tevens voorzitter van Axia, de AVS van Catalonië.
Ook voor Spanje is het een nieuwe ervaring. Ouders
zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kin-
deren, ook de ouders in cruciale beroepen. Scholen en
kinderopvangorganisaties hebben hierin geen rol en
opvang gebeurt dus in familieverband. Wel verzorgt de
Catalaanse overheid lunches voor leerlingen. Zij krijgen
een kaart waarmee ze de lunch kunnen kopen. Deze
kaart is er alleen voor families die altijd al gebruikmaken
van de door de overheid betaalde schoollunch.
Leerlingen in Spanje krijgen thuis les via een verschei-
denheid aan online platforms. “Voor schoolleiders is het
moeilijk om controle uit te oefenen op wat er allemaal
gebeurt, maar iedereen doet zijn best”, zegt Prat.
Op het moment dat in Nederland het bericht komt dat de
centrale examens niet doorgaan, is men in Italië daarover
nog in afwachting. In Spanje zijn alle examens uitgesteld,
zowel de entree-examens voor de universiteit als die van
alle scholen.

Geen competitie In Slovenië zijn er op het moment
van schrijven ook nog geen beslissingen genomen
over de eindexamens. Als voormalige provincie van
Joegoslavië is het land niet onbekend met crisissitua-
ties, maar Slovenië heeft nog nooit een vergelijkbaar
omvangrijke schoolsluiting meegemaakt, vertelt Barbara
Novenic van ZRVS, de Sloveense organisatie voor
schoolleiders in peuter- en kleuteronderwijs. Een net-
werkorganisatie die nauw samenwerkt met de overheid
en ondersteuning biedt met IT-trainingen en professio-
neel advies.
Alle kinderopvanglocaties, scholen en universiteiten in
het land sloten hun deuren op 16 maart. Novenci: “De
situatie is in de meeste scholen in Slovenië vergelijkbaar.
Maar aangezien schoolleiders en leraren verschillen, zal
de invulling per school verschillen. De lessen worden
online gegeven. En soms wordt didactisch materiaal via
e-mail gestuurd.” Omdat niet alle kinderen beschikken
over voldoende computers thuis, zijn ook de scholen in
Slovenië ertoe overgegaan om hun computers naar de
kinderen thuis te brengen. Daarnaast hebben bedrijven
aangeboden om die gezinnen van computers te voor-
zien. Lokale en nationale providers zorgen voor gratis
toegang tot webportals.
Er is in Slovenië kinderopvang geregeld voor peuters,
kleuters en basisschoolkinderen tot tien jaar voor alle
ouders die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en
andere essentiële beroepen. Niet in de school zelf, maar
thuis bij ouders of leraren van school die zich opge-
geven hebben als vrijwilliger. Gemeenten zorgen voor
warme maaltijden (lunch) en vervoer (vrijwillige chauf-
feurs uit het openbaar vervoer) voor alle kinderen uit
sociaaleconomische achterstandsgezinnen.
Ook de leraren werken vanuit huis. Het materiaal voor
het afstandsonderwijs is verzameld op de servers van de
scholen. Veel gebruikt wordt een nationaal didactisch
online platform, maar leraren gebruiken ook Teams,
Zoom en Skype. Schoolleiders kunnen controleren wat

j a u m e  p r at  ( s pa n j e ) :
‘ vo o r  s c h o o l l e i d e r s  i s  h e t  m o e i l i j k  o m  c o n t r o l e
u i t  t e  o e f e n e n  o p  w at  e r  a l l e m a a l  g e b e u r t ,
m a a r  i e d e r e e n  d o e t  z i j n  b e s t ’
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b a r b a r a  n o v e n i c  ( s lo v e n i ë ) :
‘d e e l  i d e e ë n  e n  g o e d e
vo o r b e e l d e n .
g e e n  c o m p e t i t i e  n u ’

er zoal gebeurt. Zijn leraren ziek dan worden leerlingen
gelinkt aan andere leraren. Volgens Novenic is de kwali-
teit van het onderwijs voldoende, maar wel verschillend.
Hoe men de voortgang van de lessen en leerresultaten
gaat meten, is na de eerste paar weken van schoolslui-
ting nog niet duidelijk. Kinderen die van hun ouders
veel steun krijgen in deze dagen zijn duidelijk in
het voordeel. Dat baart Novenic zorgen. “De profes-
sionaliteit van onze leraren is cruciaal. Ik zie wel dat
de kennis op het gebied van ict beter kan, net als de
technische ondersteuning aan scholen vanuit de over-
heid.” Haar oproep is dan ook om te leren van elkaar.
“Gebruik de kennis van de hele community. Deel ideeën
en goede voorbeelden. Geen competitie nu. Wacht niet
op instructies, maar ga aan de gang. En bied de beste
ondersteuning die je kunt bieden aan leerlingen.” _

De genoemde buitenlandse schoolleidersorganisaties zijn

net als de AVS aangesloten bij de European School Heads

Association (ESHA). AVS-leden zijn evenals als hun buitenlandse

collega-schoolleiders indirect lid van ESHA. Zie www.esha.org

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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‘ f i n n e n  z i j n  v a n  z i c h z e l f  a l  m e e r  a f s ta n d e l i j k ’

Peter Grimbergen verruilde vijftien jaar

geleden het Nederlandse voor het Finse

onderwijs. Hij is momenteel leraar sport

en gezondheidsleer op de Meilahden

Yläasteen school (een middenschool)

in Helsinki. “Hier in Finland hebben we

het ‘geluk’ dat we een tot twee weken op

Zuid- en Midden-Europa achterliggen qua

coronabesmettingen, en dus leren van Italië

en Spanje. Ook hier zijn de scholen dicht-

gegaan. De kinderdagverblijven niet. Ik geef

vanuit huis les op afstand: via Google

Classroom allerlei soorten vooral fysieke

opdrachten die je thuis of in het bos kan

doen. Mijn collega’s geven ook digitaal les,

via Google Hangout, Teams, et cetera.

In Finland leven we met weinig mensen op

een groot oppervlak. Ook zijn Finnen van

zichzelf al meer afstandelijk. En goed in

regels naleven. Dus hier zal het denk ik niet

zo erg worden.”

p e t e r  g r i m b e r g e n  ( f i n l a n d ) :
‘ w i j  h e b b e n  h e t  ‘g e l u k ’  d at  w e  e e n  tot  t w e e  w e k e n
a c h t e r l i g g e n  o p  z u i d -  e n  m i d d e n - e u r o pa  e n  d u s
v a n  d i e  l a n d e n  k u n n e n  l e r e n ’
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Nog geen twee maanden geleden begonnen

duizenden leerlingen de dag in de klas,

omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de

lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar

op het schoolplein. Totdat opeens iedereen

thuis zat, met schoolwerk aan keukentafel

of bureau en voornamelijk online contact

met leraren en klasgenoten. Wat zijn de

gevolgen van dit geïsoleerde thuisonderwijs

voor leerlingen? tekst larissa pans

Ten eerste een disclaimer: gebruik het woord thuisonder-
wijs tegen Henk Blok – secretaris van Stichting Keurmerk
Thuisonderwijs en (gepensioneerd) onderwijskundige
bij het Kohnstamm Instituut – niet om het coronaonder-
wijs te karakteriseren. Wat er gebeurt is dat ouders hun
kinderen achter laptops en iPads zetten en hen laten
inloggen bij Google Classroom, Gynzykids en Microsoft
Teams: de instructies komen uit de koker van leraren.
“Allemaal met de beste bedoelingen hoor, maar dat is
nu juist níet wat thuisonderwijs is. Dan ga je erop uit
met je ouders om de biologieles in de natuur te doen,
naar musea te bezoeken, de bibliotheek te ontdekken of
langs bij de boer. Thuisonderwijskinderen bepalen veelal
zelf de onderwerpen waarin ze zich willen verdiepen.
En hun ouders hebben er bewust voor gekozen hun kind
thuis te onderwijzen en zich lang voorbereid op de situ-
atie. Gemotiveerde én gecertificeerde ouders die de rol
van thuisonderwijzer bewust op zich nemen. Waar we
nu mee te maken hebben is afstandsonderwijs”, bena-
drukt Blok. “De leraren geven soms meer, soms minder
huiswerk op. En ouders zijn, oneerbiedig gezegd, de loop-
jongen van de juf of meester.”

thema _ coronacrisismanagement

‘ l a n g d u r i g e  s c h o o l u i t va l  v er s to o r t  d e  o n t w i k k el in g ’

Thuisonderwijsdeskundige Henk Blok: “Thuisonderwijs is
iets anders dan afstandsonderwijs.”

Gezellig Afstandsonderwijs dus. Hoe pakt dat soci-
aal gezien uit? Leren is normaal gesproken een sociaal
gebeuren. We vinden samen leren belangrijk. En op rap-
porten nemen sociale vaardigheden als samenwerken en
groepsopdrachten een belangrijk deel in van de cijferlijst.
Wat doet het met leerlingen dat ze hun medeleerlingen
en leraren moeten missen? “De meeste kinderen vinden
school gezellig en zijn blij hun vriendjes en vriendinne-
tjes te zien. Zij zullen dit een vervelende situatie vinden”,
zegt Blok. “We weten niet of deze noodgedwongen situ-
atie leidt tot sociale isolatie bij sommige leerlingen.
Als ouders hun kinderen binnenhouden, gaat er wel een
verarming ontstaan: kinderen krijgen een tekort aan
input en sociale contacten met leeftijdsgenoten.”

Onnatuurlijk “Langdurige schooluitval verstoort de
ontwikkeling”, zegt Yvonne Stikkelbroek, orthopedagoog
en klinisch psycholoog aan de Universiteit van Utrecht.
“Dit is anders, maar ik zie het thuis zitten van ouders
met hun kinderen wel als een onwenselijke situatie.

Alleen achter Gynzykids:
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dreigt sociale isolatie?

‘ l a n g d u r i g e  s c h o o l u i t va l  v er s to o r t  d e  o n t w i k k el in g ’

Je ziet dat jongeren elkaar toch buiten opzoeken, half
illegaal in groepjes van drie of meer bij elkaar klit-
ten. Zij hebben minimaal twee of drie leeftijdsgenoten
om zich heen nodig voor een gezonde ontwikkeling.”
Het is onnatuurlijk om pubers binnen te laten zitten
met hun ouders, zegt Stikkelbroek. “Jonge kinderen zijn
meestal nog wel volgzaam, ze willen het in de ogen van
hun ouders goed doen. Jongeren vanaf een jaar of dertien
trekken zich meer terug, willen autonomie, zelf op pad

gaan. Ze hebben leeftijdsgenoten nodig om te ontdekken
wie ze zijn. Dat proces wordt nu belemmerd. Sociale jon-
geren verzinnen er wel iets op. Maar ik maak me ongerust
over jongeren die al de neiging hebben om zich terug te
trekken. Hebben hun ouders wel genoeg oog voor wat zij
nodig hebben om deze periode aan te kunnen? Gaan ze
wel naar buiten, hebben ze genoeg beweging?” Ook de

groep jongeren met een depressie ziet Stikkelbroek als
sociaal kwetsbare leerlingen in deze gedwongen afstands-
onderwijssituatie. “Leeftijdsgenoten roepen bij hen angst
op, ze gingen al niet graag naar school. Zij kunnen den-
ken: ‘Heel fijn, iedereen is thuis, ik hoef niet meer naar
buiten.’ Je hebt als het ware vakantie van je probleem.
Terwijl dat probleem natuurlijk niet weg is. Het zal voor
die groep na al die weken thuis nog lastiger worden om
weer in contact te komen met anderen.”

Structuur Het idee dat ouders ook zelf moeten wer-
ken naast het begeleiden van het afstandsonderwijs,
maakt de hele operatie nog stressvoller. Deze tijd vraagt
veel van het vermogen van ouders en kinderen, zeggen
zowel Blok als Stikkelbroek. Cruciaal is de capaciteit
van ouders om hun kinderen een sociale structuur te
bieden. Stikkelbroek: “Hoe vaardig zijn zij om school-
leerwerk, vrije tijd en gezinsactiviteiten gestructureerd
in een dag te plannen? We hebben er geen zicht op.”
Ouders die bewust kiezen voor thuisonderwijs kennen
het risico van sociale isolatie, vertelt Blok. Hij is bij vele
thuisonderwijsgezinnen op bezoek geweest in verband
met het behalen van het keurmerk van zijn stichting.

‘d o o r  e e n - o p - e e n  c o n ta c t  vo e lt
e e n  l e e r l i n g :  i k  t e l  m e e ’

Leren is normaal gesproken een
sociaal gebeuren. Wat doet het met

leerlingen als ze hun medeleerlingen
en leraren moeten missen?

Foto: Hans Roggen

Alleen achter Gynzykids:
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“Alle ouders en kinderen vinden
sociale isolatie een heel serieus
punt en ouders moeten laten zien
hoe zij ervoor zorgen dat hun kin-
deren met leeftijdsgenoten spelen
en opgroeien. Dat doen ze vaak
door hen lid te maken van sport- en
muziekclubs, door te stimuleren
dat ze na schooltijd met andere
kinderen spelen. Of een kind
bereidt een spreekbeurt voor en
oefent die met een leeftijdsgenoot
uit een andere thuisonderwijsge-
zin.” Hoe functioneren reguliere
thuisonderwijskinderen sociaal
gezien? Blok: “Ze hebben geen soci-
aal tekort, wel hebben ze meestal
minder ervaring in participeren in
groepen van 20 tot 25 kinderen of
op een schoolplein.”

‘Laat ze spelen’ Er zit zoveel lucht in het reguliere
onderwijs, zegt Blok, die zelf tien jaar voor de klas stond
in het basisonderwijs. “Leerlingen moeten zoveel oefe-
ningen doen terwijl ze het kunstje allang beheersen.”

Zijn dringende advies aan scho-
len in deze crisistijd: weersta de
verleiding om het hele onderwijs-
programma af te werken. Geef
geen overload aan schoolwerk op.
Zorg dat er tijd is voor leerlingen
om zich buitenshuis te begeven.
“Gebruik de speeltuinen, hang-
plekken, schoolpleinen, bossen en
parken die we overal in Nederland
hebben. Laat ze spelen, ze hebben
het hard nodig om van elkaar te
leren, te socialiseren en zich aan
elkaar op te trekken.”

Schadelijk Hoe zal het uitpak-
ken, de sociale vaardigheden van
de post-coronaleerlingen? De tijd
zal het leren. Blok: “Na een maand
worden leerlingen nog niet soci-
aal minder vaardig. Maar als het

nog een half jaar zou duren, kan het wel schadelijk zijn.
Niet alleen kunnen onderwijsachterstanden zijn opge-
lopen, een instabiele of onveilige thuissituatie grijpt
dan dieper in in het leven van een kind of jongere.”

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

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

Onderwijsaccountants

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

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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Orthopedagoog en klinisch psycholoog Yvonne
Stikkelbroek: “Cruciaal is de capaciteit van
ouders om hun kinderen een sociale structuur
te bieden.”
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Stikkelbroek stelt: “Hoe langer het duurt, des te groter
zal bij jonge kinderen het effect zijn op bijvoorbeeld
taalontwikkeling. Als die spons zich een tijd niet heeft
kunnen vullen, zal dat op allerlei vlakken doorwerken in
langetermijneffecten.”

Nieuw begin Wat werkt om de situatie straks, in
de post-coronatijd, weer te normaliseren? Stikkelbroek
heeft daar wel enkele concrete ideeën over. “Iedere
leraar kan je vertellen dat het na de grote vakantie
een heel gedoe is om weer structuur te krijgen in een
klas. Daar zullen leraren zeker mee te maken krijgen
als iedereen weer naar school gaat. Ik hoorde van
een moeder die een gewone schooldag nabootst: haar

kinderen pakken ’s ochtends in de gang hun tas, daar
zit hun trommeltjes met fruit en brood al in. Ze komen
binnen, gaan aan tafel zitten, zingen het liedje waarmee
ze in de klas ook de dag beginnen. Dat is een ritueel,
ze raken zo in de stemming om aan het leren te gaan.
En bovendien blijft op die manier de verbinding met
school bestaan. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig
voor routine, dus dit is een goed idee.” Stikkelbroek
roept leraren op om het contact met de klas zoveel
mogelijk te behouden en ook af en toe met een kind
apart te chatten. “Door dat een-op-een contact voelt
een leerling: ik tel mee. Bij onze online therapieën voor
kinderen en jongeren blijkt dat die net zo goed werken
als therapieën die we face to face geven, mits in hun
beleving het contact hetzelfde is.” Organiseer online
schoolafsluitingen op vrijdagmiddag, lunch met elkaar
tijdens een collectieve videobelafspraak, adviseert
Stikkelbroek. “Dat helpt ook om in het schoolritme
te blijven. En als de scholen weer open gaan: maak
er een gezamenlijk moment van. Regel een opening
met alle leraren en leerlingen, zoals brugklassen
weleens aan het begin van het jaar doen met een
kennismakingsochtend. Het is een nieuw begin van een
normale situatie.” _

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

“Jongeren hebben minimaal twee
of drie leeftijdsgenoten om zich
heen nodig voor een gezonde
ontwikkeling.” Foto: Hans Roggen
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Met de hete afgelopen zomer nog vers in het geheugen is
het vooral ook in scholen bang afwachten wat een nieuwe
hittegolf brengt.Want in drukbevolkte klaslokalen met
grote ramen wordt het heel snel te warm. En dat komt de
leerprestaties absoluut niet ten goede. Dynamische doek-
zonwering biedt in dat geval de meest efficiënte oplossing,
zo bleek ook in de praktijk in de Sint-Mariaschool in het
Belgische Rèves.

Met z’n Fixscreen is Renson al ruim 15 jaar pionier in windbe-
stendige doekzonwering. En nog steeds is dit soort dynamische
buitenzonwering de meest efficiënte manier om de zon tegen te
houden waar het hoort: nog voor die het glas kan bereiken. Dat
het zicht naar buiten tegelijk toch behouden blijft, en je in de
winter toch nog kan blijven genieten van de gratis zonnewarm-
te, maakt dat dit ook voor de Sint-Mariaschool de uitgelezen
oplossing was om oververhitting in de klassen te voorkomen.

Jean-Christophe Mathen (Atelier d’Architecture Mathen):“De
Sint-Mariaschool bevindt zich op een bevoorrechte plek binnen
de dorpskern van Rèves (België), midden een natuurpark. Daar
werd ons gevraagd om een nieuw schoolgebouw op te richten
van 3000 m² met 12 klassen, een sporthal en een parking met
100 plaatsen voor de leerkrachten. Bij de oriëntatie en de

inplanting hebben we er rekening mee gehouden dat dat als
paviljoen op een natuurlijke wijze integreert in de omgeving.”

Risico op oververhitting vermijden
Het beton geeft een grote inertie aan het gebouw. Er is
enerzijds de buitenste mantel die zeer goed geïsoleerd is met
daarnaast de grote ramen die op een bepaald moment voor
oververhitting kunnen zorgen. Want: eens de warmte binnen zit,
is die nog moeilijk terug buiten te krijgen. En: in een school-
gebouw als dit wekken de leerlingen meer warmte op dan het
gebouw kan afgeven. Het vele natuurlijke daglicht via de grote
ramen is dus wel mooi meegenomen, maar houdt anderzijds dus
ook een risico in.”
Daarom werd hier gekozen voor Fixscreens van Renson uitge-
rust met geperforeerde en gekleurde doeken.“Het interessante
aan dit soort doekzonwering is dat ze het licht sterk filteren en
bescherming bieden tegen oververhitting in de klaslokalen door
de zon tegen te houden nog voor die het glas bereikt,” aldus
Mathen.“En dat terwijl het uitzicht van binnen naar buiten
dankzij de transparantie behouden blijft. Deze toepassing
vonden wij heel interessant, zeker ook omdat we de screens in
zeer grote afmetingen konden krijgen.”

Meer informatie: www.renson.eu

Veel daglicht en toch aangename binnentemperaturen
Renson buitenzonwering hoedt Sint-Mariaschool voor oververhitting

Goede binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort zorgen ontegensprekelijk voor betere
leerprestaties en minder ziekteverzuim. Het Healthy School Concept van Renson combineert

dan ook natuurlijke ventilatie met buitenzonwering en intensieve nachtkoeling om op een
duurzame manier voor het best mogelijke binnenklimaat te zorgen voor leerlingen én leraren.

[advertorial]
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Stichting Openbare

Basisscholen Helmond gaat de coronacrisis ‘te lijf ’ met een eigen vorm van

schooltelevisie. tekst larissa pans

“Ik moet voorkomen dat alle leraren mor-

gen naar het kopieerapparaat rennen, de

opgavenboekjes kopiëren en dat dat ons

thuisonderwijs wordt”, dacht Hans Fuchs,

directeur-bestuurder van OBS-Helmond

(zeven basisscholen), toen de scholen

moesten sluiten vanwege het coronavirus.

“Het didactische werk is belangrijk, dat

geeft rust en structuur, dus dat bieden we

zeker aan. Maar het is een rare situatie en

we moeten ook een beetje relaxed blijven.

We kunnen niet verlangen dat thuisonder-

wijs volledig onderwijs is. Ouders hebben

daar de tijd, kennis en tools niet voor.”

OBSH-tv
Zijn idee: we maken een eigen vorm van

schooltelevisie, met grappige, lichte en

creatieve filmpjes van educatieve waarde.

‘OBSH-tv’ werd in het leven geroepen, met

als doel verbinding

en betrokkenheid

tot stand te brengen

tussen school,

leerlingen en ouders.

Het idee komt niet

uit de lucht vallen.

Al een aantal jaren

doen alle scholen

binnen de stichting

veel aan kunst- en

cultuureducatie en zit

het in de schoolvisie

verankerd, vertelt

Fuchs. “We willen elk

jaar tenminste één

spraakmakend project

doen.” Zo zaten de OBSH-leerlingen drie

jaar geleden in een tijdelijk leslokaal langs

een kanaal waar aan de oevers een stads-

park zou verrijzen. “Ze zaten in een glazen

lokaal en kregen les van stadsarchitecten

die ze uitlegden waarom een stadspark

belangrijk is. Leerlingen mochten meeden-

ken over de inrichting.” Het is een voorbeeld

van betekenisvol onderwijs, dat ook het

echte leven weerspiegelt.

Educatief én creatief
Fuchs: “Elke dag is er een filmpje waarin

een educatieve opdracht zit. Leerkrachten

worden gefilmd voor het digibord in de

klas en leggen een oefening of som uit.”

OBS-Helmond had vóór de coronacrisis al

contacten gelegd met mediabedrijf Beam

It Up. Naast het educatieve moet ook

het creatieve aspect terugkomen in het

thuisonderwijs. Fuchs: “Ongeveer anderhalf

uur educatief aan de slag en daarna iets

leuks doen. Bijvoorbeeld in een rekenchal-

lenge, een taal- of tekenopdracht of we

vragen leerlingen om hun knuffels te tellen

en een foto daarvan naar ons op te sturen.

Leerlingen en ouders moeten er geen stress

van krijgen, het is al moeilijk genoeg.”

Niet alleen de schooltv-afleveringen zijn

professioneel gemaakt, ook van de film-

pjes en foto’s van leerlingen wordt iets

moois gemaakt. Het mediabedrijf maakt

er met de leerkrachten een professioneel

filmpje van, met leader, voice-over,

muziek, visuele grapjes. En de reacties?

“Die zijn razend enthousiast. De leerkrach-

ten staan in de rij voor de filmpjes en de

leerlingen doen goed mee.”

Hard getroffen
Corona trof Helmond hard. Fuchs: “Op

iedere school is er wel een coronageval, of

het nu een leerkracht, ouder of leerling is.

We hebben een leerling van 11 met corona,

opgelopen bij de plaatselijke voetbalclub.

Ik denk dat ouders bang zullen zijn om hun

kind weer naar school te sturen. Ik ver-

wacht dat OBSH-tv nog wel even door

zal gaan. Sowieso zijn we allemaal veel

digitaler geworden in het onderwijs, dat is

wel winst.” _

Ook een creatieve aanpak op je school?

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

‘Zo kan het ook!’

professioneel gemaakte
educatieve televisie

Directeur-bestuurder Hans Fuchs voor een scherm met eigen
tv-afleveringen van OBS Helmond. Foto: Beam It Up

Met de hete afgelopen zomer nog vers in het geheugen is
het vooral ook in scholen bang afwachten wat een nieuwe
hittegolf brengt.Want in drukbevolkte klaslokalen met
grote ramen wordt het heel snel te warm. En dat komt de
leerprestaties absoluut niet ten goede. Dynamische doek-
zonwering biedt in dat geval de meest efficiënte oplossing,
zo bleek ook in de praktijk in de Sint-Mariaschool in het
Belgische Rèves.

Met z’n Fixscreen is Renson al ruim 15 jaar pionier in windbe-
stendige doekzonwering. En nog steeds is dit soort dynamische
buitenzonwering de meest efficiënte manier om de zon tegen te
houden waar het hoort: nog voor die het glas kan bereiken. Dat
het zicht naar buiten tegelijk toch behouden blijft, en je in de
winter toch nog kan blijven genieten van de gratis zonnewarm-
te, maakt dat dit ook voor de Sint-Mariaschool de uitgelezen
oplossing was om oververhitting in de klassen te voorkomen.

Jean-Christophe Mathen (Atelier d’Architecture Mathen):“De
Sint-Mariaschool bevindt zich op een bevoorrechte plek binnen
de dorpskern van Rèves (België), midden een natuurpark. Daar
werd ons gevraagd om een nieuw schoolgebouw op te richten
van 3000 m² met 12 klassen, een sporthal en een parking met
100 plaatsen voor de leerkrachten. Bij de oriëntatie en de

inplanting hebben we er rekening mee gehouden dat dat als
paviljoen op een natuurlijke wijze integreert in de omgeving.”

Risico op oververhitting vermijden
Het beton geeft een grote inertie aan het gebouw. Er is
enerzijds de buitenste mantel die zeer goed geïsoleerd is met
daarnaast de grote ramen die op een bepaald moment voor
oververhitting kunnen zorgen. Want: eens de warmte binnen zit,
is die nog moeilijk terug buiten te krijgen. En: in een school-
gebouw als dit wekken de leerlingen meer warmte op dan het
gebouw kan afgeven. Het vele natuurlijke daglicht via de grote
ramen is dus wel mooi meegenomen, maar houdt anderzijds dus
ook een risico in.”
Daarom werd hier gekozen voor Fixscreens van Renson uitge-
rust met geperforeerde en gekleurde doeken.“Het interessante
aan dit soort doekzonwering is dat ze het licht sterk filteren en
bescherming bieden tegen oververhitting in de klaslokalen door
de zon tegen te houden nog voor die het glas bereikt,” aldus
Mathen.“En dat terwijl het uitzicht van binnen naar buiten
dankzij de transparantie behouden blijft. Deze toepassing
vonden wij heel interessant, zeker ook omdat we de screens in
zeer grote afmetingen konden krijgen.”

Meer informatie: www.renson.eu

Veel daglicht en toch aangename binnentemperaturen
Renson buitenzonwering hoedt Sint-Mariaschool voor oververhitting

Goede binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort zorgen ontegensprekelijk voor betere
leerprestaties en minder ziekteverzuim. Het Healthy School Concept van Renson combineert

dan ook natuurlijke ventilatie met buitenzonwering en intensieve nachtkoeling om op een
duurzame manier voor het best mogelijke binnenklimaat te zorgen voor leerlingen én leraren.
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achtergrond

Minister Slob wil dat álle leerlingen in het voortgezet onderwijs een diploma krijgen. Dus ook

leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dat werd tijd, zeggen

directeuren in deze onderwijssectoren. “Eindelijk wettelijke erkenning voor hetgeen onze

leerlingen tijdens hun schoolperiode leren!” tekst irene hemels

‘Met een diploma
wordt potentie
zichtbaar’

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

 Leerlingen koken op
praktijkschool De Baander

in Amersfoort.
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>

‘Met een diploma
wordt potentie
zichtbaar ’

Het schooldiploma voor leerlingen in het praktijkonder-
wijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso ) wordt,
als het aan minister Slob ligt, vanaf schooljaar 2021/2022
ingevoerd. De coronacrisis doet daar niets aan af. Tot 10
februari 2020 kon men via internetconsultatie reage-
ren op het bijbehorende wetsvoorstel. De reacties zijn
positief. Het gaat nadrukkelijk om een schooldiploma,
omdat er in het pro en vso (profielen dagbesteding en
arbeid) geen sprake is van een eindexamen. De minister
wil hiervoor in overleg met het onderwijsveld een model
vaststellen. Aan het schooldiploma kunnen bijvoorbeeld
branchecertificaten en praktijkverklaringen worden toe-
gevoegd in de vorm van een portfolio.
Martijn van Elteren, directeur-bestuurder van praktijk-
school De Baander in Amersfoort, verbaast zich al jaren
over het gebrek aan erkenning voor het praktijkon-
derwijs. “Het praktijkonderwijs is regulier voortgezet
onderwijs. Net als vmbo, havo en vwo horen wij ook in
het hele plaatje thuis. Al die andere schoolsoorten in
het vo hebben een diploma, dus waarom wij niet? Toen
ik vier jaar geleden vanuit het primair onderwijs in het
praktijkonderwijs kwam werken, was ik verbijsterd dat er
geen diploma werd afgegeven. Het is niet erg motiverend
om wel naar school te moeten, maar aan het eind van de
rit geen diploma te ontvangen. Leerlingen begrijpen het
niet en het is ook niet uit te leggen.”

Erkenning Praktijkschool De Baander introduceerde
eerder zelf al een schooldiploma, zonder landelijke
erkenning. Zo’n eigen schooldiploma – dat er overal
anders uitziet – reiken inmiddels meer praktijkscholen
uit, zegt Van Elteren. “Sinds wij een schooldiploma aan
onze leerlingen uitreiken zie je een attitudeverandering.
Voordat we ermee begonnen, was het beeld niet zo posi-
tief en dachten ouders nogal eens: het praktijkonderwijs,
wat stelt dat voor?” Hij vervolgt: “We zien leerlingen trots
zijn op hun schooldiploma. Het gevoel dat je ergens naar-
toe werkt! Het gaat vooral om de erkenning die ervan
uitgaat en ik ben er zeker van dat het de kansen op de
arbeidsmarkt vergroot. Niet doordat wij daardoor beter
onderwijs gaan geven, maar omdat bedrijven niet goed
bekend zijn met de waarde van leerlingen van het prak-
tijkonderwijs. Bedrijven weten met een schooldiploma
beter waar een leerling staat.”
De landelijke, wettelijke invoering van het schooldi-
ploma zal daaraan positief bijdragen, denkt van Elteren.
“We kunnen dan nóg beter het gesprek aangaan met het
bedrijfsleven.” De directeur-bestuurder vindt een ver-
plicht schooldiploma een grote stap vooruit. “Het geeft
een enorme erkenning voor onze opdracht.”

Meerwaarde Stefan van Haaren, directeur van
vso Prisma in Alphen aan de Rijn, is ook blij met het
wetsvoorstel. “Wij zijn een zmlk-school en de meeste
leerlingen zitten nog onder het niveau van praktijk-
onderwijs. Een deel van onze populatie gaat naar
dagbesteding of beschut werk. Je kunt je afvragen wat
de waarde is van een diploma voor leerlingen met het
uitstroomniveau lage dagbesteding. Het is allereerst een
opsteker voor de leerlingen. En voor de uitstroom naar
geschikt werk heeft het wel degelijk een meerwaarde.
Je bent arbeidsgeschikt, je hebt werknemersvaardighe-
den. Zeker als we met elkaar komen tot uniforme eisen,
is het een opstap naar meedoen in het arbeidsproces.”

Prisma reikt ook nu al schoolcertificaten uit, waar-
bij de ontwikkeling in een portfolio (onder meer in
erkende certificaten) is vastgelegd. “Onze leerlingen
en ouders zijn daar heel blij mee. Het geeft inzicht
in het niveau van een leerling. Maar ons certificaat is
weer anders dan die van andere vso-scholen en zonder
wettelijke erkenning heeft het maatschappelijk gezien
geringe waarde.”

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

Martijn van Elteren, directeur-bestuurder De Baander: “Toen ik
vier jaar geleden vanuit het primair onderwijs in het praktijk-
onderwijs kwam werken, was ik verbijsterd dat er geen diploma
werd afgegeven.”

‘a l  d i e  a n d e r e  s c h o o l s o o r t e n
i n  h e t  vo o r t g e z e t  o n d e r w i j s
h e b b e n  e e n  d i p lo m a ,  d u s
w a a r o m  w i j  n i e t ? ’
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p i lot  v e r b e t e r e n  d o o r s t r o o m  p r o  e n  v m b o

Dertig scholen uit het praktijk-
onderwijs en het vmbo startten
vorig jaar een pilot voor gemengde
pro/vmbo-onderbouwklassen
om de doorstroom tussen deze
onderwijssectoren te verbeteren.

In Amersfoort doen drie vmbo- en drie

pro-scholen mee, aldus Martijn van Elteren,

directeur-bestuurder van praktijkschool De

Baander. “We hebben alle kwaliteiten en

leerroutes van de zes scholen, die elk hun

eigen profiel hebben, in beeld gebracht.

We hebben nu een routeboekje waarmee

de scholen aan de slag kunnen en weten

precies van elkaar wat we doen. We bieden

vanaf heden dan ook maatwerktrajecten

aan. Was het voorheen een ‘een-tweetje’

tussen scholen, nu is er een dekkend

aanbod. Leerlingen uit het pro kunnen

modules bij het vmbo volgen en andersom,

gekoppeld aan interesses en capaciteiten

van de leerlingen.”

Koen Janssen, directeur van vmbo-school

Het Element: “We kunnen nu makkelijker

schakelen en bepalen wat goed is voor

een leerling. Elk kind is er één. Wij hebben

jaarlijks zes of zeven kinderen die voortijdig

afstromen en dus teleurgesteld raken. Hen

kunnen we vanaf nu beter onderwijs op

maat aanbieden door combinaties te maken

van theorieonderwijs van het vmbo met

praktijkonderwijs van de pro-scholen.” Eén

leerling uit het pro volgt op dit moment een

dag in de week een autotechniekcursus op

het vmbo. Van Elteren van praktijkschool

De Baander: “Hij zou het in het vmbo niet

gered hebben, maar kan nu wel doen wat

hem gelukkig maakt.”

De gemengde brugklas – zoals beoogd

met de pilot – komt er voorlopig niet.

Vmbo-directeur Janssen: “Daarvoor is de

groep leerlingen te klein.” Van Elteren:

“De kans bestaat dat de brugklas het doel

wordt, terwijl ons doel is het verbreden van

het perspectief van de jongeren. Dat willen

we realiseren door maatwerk te leveren.”

Koen Janssen, directeur van vmbo-school
Het Element, doet mee aan de pilot: “We kunnen
nu beter onderwijs op maat aanbieden door
combinaties te maken van theorieonderwijs
van het vmbo met praktijkonderwijs van de
pro-scholen.”

Praktijkschool De Baander introduceerde eerder zelf al een schooldiploma,
zonder landelijke erkenning.
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Met een landelijk erkend diploma wordt meer gekeken
naar wat een leerling kan, voorspelt Van Haaren. Hij ver-
wacht dan ook een veranderde mindset bij leerlingen,
ouders en (werk)omgeving. “Men zal eerder kijken naar
de kwaliteiten en ontwikkeling van deze doelgroep.
Met een diploma laat je zien dat je potentie hebt. Ik ver-
wacht een grotere focus op het behalen van certificaten,
waarmee de leerlingen verder kunnen komen in hun
werk.”

Positiever imago De Baander ziet intussen een
enorme aanloop van ouders en jongeren die geïnteres-
seerd zijn in praktijkonderwijs. Directeur-bestuurder Van
Elteren: “Voor volgend schooljaar hadden we in maart al
meer aanmeldingen dan we leerlingen kunnen plaatsen.
Dat zit ‘m ook in het feit dat het praktijkonderwijs de
laatste tijd toch wel positief in het nieuws is. Ook heeft

het diploma dat we zelf al uitreiken daaraan meege-
werkt. Wat daarnaast meespeelt is dat binnen het vso
veel scholen geen plek meer hebben. Zij kampen door
hun populatie bijvoorbeeld met gedragsproblematiek.
Dat komt bij ons veel minder voor. Leerlingen wijken
uit naar ons, omdat je op het vso minder zeker bent van
een succesvolle afronding van je schoolloopbaan richting
werk. Het praktijkonderwijs wordt gezien als een veilige
route om door te stromen naar het mbo. Dat geldt ook
voor leerlingen die misschien naar het vmbo kunnen; die
komen soms naar ons omdat ouders zien dat wij inten-
siever onderwijs kunnen bieden met veel ondersteuning
en daarmee meer zekerheid op doorstroom naar het
(v)mbo.”

Maatwerk Andere scholen kunnen veel van het pro
en vso leren, vinden zowel Van Elteren als Van Haaren.
“Wij rekenen minder af op cijfers, maar volgen leerlin-
gen in hun vakvaardigheden”, aldus pro-leidinggevende
Van Elteren. “Wij houden bij hoe zij zich ontwikkelen en
registreren en monitoren het leereffect. Daarnaast volgt
iedereen theoretisch onderwijs op zijn eigen niveau.
Ik zie veel schooltypen die toewerken naar een centrale
norm, omdat ze daarop afgerekend worden. Dat zie je
bij ons niet. Wij creëren constant maatwerk en sturen
op beroepsvorming en zelfstandigheid. Dat levert meer
rendement en motivatie op.” Vso-directeur Van Haaren
voegt toe: “Met het erkende schooldiploma straks heb-
ben werkgevers een veel beter beeld van de leerling in
zijn geheel.”

Misvatting De landelijke invoering van het school-
diploma zal ook een positieve impact hebben op het
beeld en de verwijzing vanuit het primair onderwijs,
verwacht Van Elteren. “Leerkrachten in het po denken
nog vaak dat als je vmbo-niveau niet haalt, je altijd nog
naar praktijkonderwijs kan. Dat is een grote misvat-
ting. Het praktijkonderwijs is een volwaardige vorm
van voortgezet onderwijs en geen alternatief voor als
andere schooltypen niet geschikt zijn.” De uitstroom
is ook anders dan vaak wordt gedacht. “Minstens 50
procent gaat naar het mbo. Slechts 5 procent gaat naar
dagbesteding. De rest stroomt direct uit naar werk.”
De directeur-bestuurder in het pro ziet bovendien een
grote tussentijdse instroom, rond het derde leerjaar,
van leerlingen uit het vmbo. “Zij redden het daar met
hangen en wurgen toch niet. Die teleurstelling had hen
bespaard kunnen blijven. Zij komen bij ons en hebben
in feite twee waardevolle jaren gemist die succesvol
hadden kunnen zijn en hen plezier in leren hadden
gegeven. Met de landelijke invoering van het school-
diploma gaat het samenwerkingsverband, die nu de
toelating tot het praktijkonderwijs regelt, ertussenuit.
Dan is het belangrijk dat het primair onderwijs goed
weet wat hier gebeurt.” _

achtergrond

Stefan van Haaren, directeur van vso Prisma in Alphen aan de Rijn: “Ons
eigen certificaat is weer anders dan die van andere vso-scholen en zonder
wettelijke erkenning heeft het maatschappelijk gezien geringe waarde.”

‘m e t  e e n  e r k e n d  s c h o o l d i p lo m a
h e b b e n  w e r k g e v e r s  s t r a k s  e e n
v e e l  b e t e r  b e e l d  v a n  d e  l e e r l i n g
i n  z i j n  g e h e e l ’
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Afval scheiden levert veel op. Materialen als
papier en plastic kunnen voor een groot deel
hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe
grondsto�en, energie en geld. Door vooraf de
materialen goed van elkaar te scheiden, kunnen
er kwalitatief goede nieuwe grondsto�en uit
het afval gemaakt worden. Bovendien is afval
scheiden ook nog eens kostene�ciënt. Leren
scheiden en recyclen van afval is kinderen en
jongeren voorbereiden op de toekomst.

Aan de bak!
Ga aan de slag en maak van het schoolafval
nieuwe grondsto�en. Braspa biedt vele duur-
zame en flexibele oplossingen voor het e�ec-
tief, verantwoord en kostenbesparend recyclen
van afval op iedere locatie.

braspa.nl/afvalscheiding

Leren recyclen!
[advertentie]
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De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat structureel meer

investeren in cruciale beroepsgroepen, waaronder het onderwijs,

hard nodig is. “Het kan niet bij applaus alleen blijven”, zegt Lammert

van Raan, woordvoerder onderwijs van de Partij voor de Dieren in de

politieke column van deze maand.

politieke column

ongekende tijden
De lijst met cruciale beroepen sprak boek-

delen. De vraag is niet alleen wat nodig

is om deze veelal volstrekt overvraagde

beroepsgroepen in de coronacrisis overeind

te houden. Juist de structurele oplossingen

en investeringen in deze sectoren, die ook

in het pre-coronatijdperk al hard nodig

waren, mogen niet langer uitblijven. Het kan

niet bij applaus alleen blijven. Daarnaast

moet in het economische noodpakket van

de regering ook royaal ruimte komen voor

het onderwijs.

Dat de coronacrisis een grote impact heeft

op het onderwijs is een understatement.

Thuisonderwijs, het schrappen van eind-

toetsen en centrale examens. Het zijn

ongekende tijden en die vragen om onge-

kende maatregelen. De sfeer in de Tweede

Kamer is daarom overwegend constructief.

Hoe gaan we iedereen helpen die tussen de

wal en het schip dreigt te vallen?

Ondertussen doet het onderwijs wat ze kan

en dat doet ze fantastisch. Geweldig hoe het

razendsnel opgetuigde thuisonderwijs zo

goed mogelijk is georganiseerd.

Maar er zijn ook zorgen, en die moet de

overheid wegnemen. Zorgen over kinderen

met een onveilige thuissituatie bijvoor-

beeld, of over situaties waarin het om

andere redenen niet lukt om het thuisonder-

wijs te ontvangen. Is het erg druk thuis?

Of is er sprake van te weinig begeleiding?

Hoe staan de leerlingen met een grote taal-

achterstand ervoor? Juist voor deze groepen

is langdurige sluiting van de scholen extra

problematisch. Ook in het speciaal onder-

wijs spelen specifieke uitdagingen die alle

mogelijke ondersteuning verdienen. Tegelijk

zien we hartverwarmende acties voorbijko-

men, zoals die van Abdelhamid Idrissi, die

vanuit zijn project Studiezalen naadloos

omschakelde om leerlingen te voorzien van

computers, online huiswerkbegeleiding en

andere hulpmiddelen.

Daarnaast zijn er zorgen om de gezondheid

en veiligheid van leerlingen en personeel.

Het schrappen van de eindtoetsen en eind-

examens was een ingrijpend, maar logisch

besluit. De schoolexamens werden echter

niet afgelast. Hoe organiseer je dat veilig

waar het niet online kan? En wat kunnen we

leren van succesvolle ervaringen op andere

scholen? Over dit punt ontvingen we veel

bezorgde e-mails vanuit het onderwijs.

Dit soort vragen moeten gesteld kunnen

worden aan de minister. Gelukkig is daar

de nodige ruimte voor. Weliswaar niet via

fysieke debatten, die zijn geschrapt, maar

wel via schriftelijk overleg.

Naast alle praktische uitdagingen is er ook

zorg om het wegvallen van sociale activi-

teiten. Uiteraard, kijkend naar de nijpende

situatie in de zorg, is dat een offer dat we

graag brengen. Maar toch is het goed om na

te denken over alternatieven, bijvoorbeeld

voor de jaarafsluiting. Het zou mooi zijn

om elkaar voor de zomervakantie nog een

hand te kunnen schudden. Tegelijkertijd

klinkt dat op dit moment erg optimistisch.

Suggestie: zodra de 1,5-metergrens wordt

losgelaten en fysieke samenkomsten weer

zijn toegestaan, zou het dan niet fijn zijn

om de schoolklassen nog eens samen

te brengen voor een gepaste afsluiting

van een belangrijke fase uit hun leven?

Een schooljaar goed afsluiten heeft grote

sociaal-emotionele waarde.

Het vooruitzicht op elkaar weer de hand

schudden, laten we daar aan vasthouden. _

Reageren?
Mail naar

lammert.vanraan@tweedekamer.nl

e e n  s c h o o l j a a r  g o e d
a f s l u i t e n  h e e f t  g r ot e
s o c i a a l - e m ot i o n e l e
w a a r d e

Foto: Rob van der Lingen

Afval scheiden levert veel op. Materialen als
papier en plastic kunnen voor een groot deel
hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe
grondsto�en, energie en geld. Door vooraf de
materialen goed van elkaar te scheiden, kunnen
er kwalitatief goede nieuwe grondsto�en uit
het afval gemaakt worden. Bovendien is afval
scheiden ook nog eens kostene�ciënt. Leren
scheiden en recyclen van afval is kinderen en
jongeren voorbereiden op de toekomst.

Aan de bak!
Ga aan de slag en maak van het schoolafval
nieuwe grondsto�en. Braspa biedt vele duur-
zame en flexibele oplossingen voor het e�ec-
tief, verantwoord en kostenbesparend recyclen
van afval op iedere locatie.

braspa.nl/afvalscheiding

Leren recyclen!
[advertentie]
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Van de AVS

p u b l i c at i e s

Bestel de CAO PO 2019 – 2020 in boekvorm
In de CAO PO 2019 – 2020 is de weg van de modernisering
voortgezet. Op 10 januari 2020 is het akkoord gesloten,
waarbij nieuwe hoofdstukken zijn vastgesteld en de
loonschalen zijn aangepast. Ook zijn wetswijzigingen per
1 januari 2020 verwerkt, zoals de invoering van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren – waarmee de
ambtenarenstatus is verdwenen – en de Wet arbeidsmarkt
in balans. De AVS biedt de nieuwe cao in boekvorm aan.
De salaristabellen zijn ook als aparte uitgave te bestellen
en er is een handzame wegwijzer beschikbaar.

De CAO PO 2019 – 2020 omvat onder andere nieuwe teksten in

hoofdstuk 5 (functie en functiebeschrijvingen), hoofdstuk 6 (salaris),

hoofdstuk 7 (vergoedingen), hoofdstuk 9 (professionalisering)

en hoofdstuk 10 (van werk naar werk). Hoofdstuk 4 is door

de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie

ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Er is een aparte uitgave van de salaristabellen (inclusief hoofdstuk

5 en 6).

Het ABC van de CAO PO is een handzaam boekje voor schoolleiders

die het prettig vinden meer uitleg te krijgen over de interpretatie

van bepaalde artikelen of de terminologie uit de cao. In deze ABC-

wegwijzer zijn de onderwerpen op alfabet gerangschikt, waarna

direct verwezen wordt naar de officiële bepalingen in de CAO PO

2019 – 2020.

Meer informatie en bestellen: www.avs.nl/publicaties/cao-po

Hoe zorg je ervoor dat jij en je werknemers tot de
pensioengerechtigde leeftijd vitaal blijven?

tekst jan stuijver

De CAO PO 2019 – 2020 kent duurzame inzetbaarheid. Medewerkers

van 57 jaar en ouder hebben bovenop de reguliere 40 uur per jaar

ook recht op 130 uur per jaar voor duurzame inzetbaarheid per jaar

(deeltijders naar rato). Die uren kunnen werknemers op verschil-

lende manieren inzetten. Zoals bijvoorbeeld een sabbatical, extra

zorgverlof of recuperatie-verlof (zie artikel 8A.6 lid 2).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te sparen (zie artikel 8A.7).

Als je als 57-jarige vijf jaar spaart, beschik je na die vijf jaar over

850 uur. Vanaf je 62e kun je dan besluiten om wekelijks een dag

recuperatieverlof op te nemen. Of je neemt een sabbatical of extra

zorgverlof op. Verlof opnemen mag maximaal tot 340 uur per jaar

(zie artikel 8A.7 lid 2).

Generatiepact
In de inzet van de AVS voor de CAO PO 2019 – 2020 was het

Generatiepact opgenomen. Als onderdeel van de mogelijkheden

voor oudere werknemers om vitaal te kunnen blijven werken.

Het Generatiepact is helaas niet opgenomen in de CAO PO.

De cao-partners hebben wel afgesproken om gezamenlijk de

mogelijkheden van het Generatiepact te duiden.

Het Generatiepact is een zeer interessante regeling voor duurzame

inzetbaarheid en de instroom van jonge werknemers. In het kort

betekent het: oudere werknemers krijgen de mogelijkheid minder

te werken tegen gedeeltelijk behoud van salaris. Met als doel: vitale

medewerkers en ruimte in de formatie. Met het Generatiepact borg

je ook kennis en ervaring en kan de oudere werknemer gedeeltelijk

plaatsmaken voor een jongere werknemer.

Bij toepassing van het Generatiepact geldt dat de oudere

werknemer ten minste 50 procent moet blijven werken. Er zijn ver-

schillende varianten toepasbaar. Bijvoorbeeld dat een medewerker

50 procent gaat werken en daarvoor 70 procent van zijn salaris

ontvangt, alsmede 100 procent pensioenopbouw. Kortom: een

Generatiepact 50 – 70 – 100. Of bijvoorbeeld een regeling 60 procent

werken, 80 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Ieder

bestuur kan zelf besluiten het Generatiepact in te voeren in de orga-

nisatie. Het dient hiervoor dan beleid te formuleren. De geleding

personeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

heeft instemmingsrecht op grond van artikel 12, lid 1 onder b en f

(Wet Medezeggenschap op Scholen, WMS).

Meer informatie over het Generatiepact: www.avs.nl/dossiers/

generatiepact

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.

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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a v s  i n  d e  p e r s

Coronacrisismanagement
Eind maart werd besloten dat de scholen nog langer dicht zouden

blijven. Een peiling van de AVS en Ouders & Onderwijs in die

periode leverde veel media-aandacht op. Uit de peiling bleek dat

ouders en schoolleiders tevreden waren over de eerste weken van

het afstandsonderwijs. Dat genereerde interviews op radio en tv

bij onder andere Radio 1, BNR en 5 Uur Live.

In de week van 5 april trok een volgende peiling van de AVS

weer de aandacht van de media. Daaruit bleek dat 80 procent

van de scholen alle leerlingen in beeld heeft, maar een op de vijf

scholen nog niet. Daarover werd onder meer bericht door de NOS

(journaals), NU.nl, Trouw, de Volkskrant, De Telegraaf, Metro,

Nederlands Dagblad, Linda, RTL Nieuws, Friesch Dagblad en Het

Parool. AVS-voorzitter Petra van Haren stond hierover ook Hart van

Nederland te woord. Daarna heeft de AVS bewust schoolleiders/

AVS-leden aan het woord gelaten in de media. Zo zat schoolleider

Janneke Oosterman op 9 april bij Jinek aan tafel.

Vanaf 12 april, de week voorafgaand aan een nieuwe pers-

conferentie, laaide de discussie over het openen van de scholen

al op. Schoolleiders lieten zich horen in landelijke en regionale

dagbladen, maar ook bij Nieuwsuur, Op1, het NOS Journaal en

Jeugdjournaal.

In de week van 19 april, voor de persconferentie op de 21e,

sprak schoolleider en AVS-lid Judith Sliedregt met Radio 1 en

Boudewijn van Stuijvenberg met EenVandaag. De persconferentie

waarin premier Rutte aankondigde dat de scholen (deels) weer

open gaan, zorgde voor veel gespreksstof, waarbij vrijwel altijd

ook de reactie van schoolleiders werd opgetekend bij monde

van de AVS. Uit een peiling van de AVS bleek namelijk dat 80

procent van de schoolleiders al voor de persconferentie het

gesprek voerde over herstart. Het zorgde voor artikelen bij NOS,

NU.nl, Algemeen Dagblad, Trouw, de Volkskrant, Het Parool, De

Telegraaf, De Limburger, De Stentor, het Brabants Dagblad, RTV

Drenthe en andere regionale media. Daarover werd doorgepraat

bij Nieuwsuur, Radio 1 (Met het Oog op Morgen) en Goedemorgen

Nederland met AVS-voorzitter Petra van Haren, bij RTL Nieuws en

Hart van Nederland door AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos en

bij Jinek door schoolleider en AVS-lid Boudewijn van Stuijvenberg.

De AVS blijft zoals altijd bezig om ook in de media het vak van

schoolleider op de kaart te zetten.

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

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

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

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

en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt.
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Opleidingen, leergangen en trainingen
Voor- en najaar 2020

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

• Mini masterclass Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs NIEUW! 14, 18 en 20 mei Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Online leergroep Systeemgericht leiderschap & teaming NIEUW! in overleg Patricia Aerts

• Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership** (po en vo) 18 juni Jan Jutten

• Opleiding Middenkader* (po) 16 september Tom Roetert

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

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

• Leergang Teamflow** (po en vo) 21 september Jef van den Hout

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

• 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

• Training Ouderbetrokkenheid (po en vo) NIEUW! 12 november en 17 december Peter de Vries

(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.

Brochure Opleidingen en leergangen 2020

Een overzicht van alle opleidingen en leergangen

vind je in de brochure 2020 van de AVS Academie.

Deze brochure is ook te downloaden via

www.avs.nl/academie
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2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld

die we nog niet kennen. Ook in de

klassieke oudheid maakten filosofen

zich zorgen over de toekomst, over

maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige

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

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

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

inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij moreel,

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

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

anders verloopt. In samenwerking met de Internationale School Voor

Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 1 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘de Wildcard’

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

praktischefilosofie

1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend

voor de kwaliteit van het onderwijs,

deindividuele leerkracht en het team.

Deze verantwoordelijkheid vraagt om

regelmatig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de profes-

sionele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet

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

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver-

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

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

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen

en kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

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

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 6 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

eendaagse training voor schoolleiders

Onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden en
functiewaardering

In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werk-

gever verplicht is om voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te

actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functie-

beschrijvingen nodig zijn. Zo ja, dan besluit de werkgever welke

worden gehanteerd. Dat betekent dat je als schoolleider in de

positie komt dat je moet onderhandelen over je arbeidsvoorwaar-

den en functiewaardering.

Hoe bereik je wat je wilt in het kader van de nieuwe cao?
Om je goede onderhandelingsvaardigheden aan te leren biedt de

AVS de eendaagse training ‘Onderhandelen’ aan, specifiek gericht

op schoolleiders. Daarbij ligt de nadruk op de vaardigheden.

Je oefent praktijksituaties met een acteur en collega-school-

leiders en bereikt daarmee optimaal resultaat in jouw eigen

onderhandelingen!

Na de training:
• Kun je effectief onderhandelingen voeren;

• Heb je je onderhandelingsvaardigheden naar een hoger niveau

gebracht;

• Ben je in staat onderhandelingen doelgericht voor te bereiden;

• Kun je je communicatiestijl afstemmen op je

onderhandelingspartner.

Interesse?
Ga naar www.avs.nl/academie/onderhandelen voor meer

informatie en schrijf je in!

avs academie en covid-19

De maatregelen van de overheid hebben ook gevolgen voor de

opleidingen, leergangen en trainingen van de AVS Academie.

Waar mogelijk bieden we opleidingsdagen online aan. Als dat

niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ont-

vangt hierover tijdig bericht per e-mail.

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

naliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister PO biedt de

mogelijkheid om uitstel van je herregistratie aan te vragen.

Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/uitstelenuitschrijven/

herregistratie of bel met het Schoolleidersregister PO via

tel. 030-2347360.

Nieuw!
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Welke opleiding
ga jij volgen?

Als schoolleider speel je een cruciale rol in de
kwaliteit van het onderwijs en het tot stand
brengen van een lerende organisatiecultuur. Maar
het werk is complex en bestrijkt veel terreinen.
En dat in een continu veranderende maatschappij.
Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen,
reflecteert over de manier waarop je leiding
geeft en de tijd neemt om te ontdekken waar het
wat jou betreft echt over gaat? Blijven leren is
noodzakelijk. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook
voor de ontwikkeling van je school.

Wij hebben een mooi aanbod aan opleidingen,
leergangen en trainingen. Het delen van kennis
met docenten, experts en andere deelnemers zal
je inspiratie, kracht en zelfvertrouwen opleveren.
Vergroot het inzicht in je eigen rol in relatie tot je
huidige schoolpraktijk.

We helpen je graag bij het maken van een keuze!

telefoon 030 2361010
e-mail academie@avs.nl
website www.avs.nl/academie

Wil je een opleiding, training, advies of coaching
voor jou, je organisatie of team? adviesopmaat@
avs.nl

De AVS Academie kan het professionalise-
ringsaanbod ook in jouw regio of incompany
verzorgen.
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training ouderbetrokkenheid

Effectief en efficiënt samenwerken met ouders

Een goede relatie tussen school en ouders is altijd
belangrijk, maar sinds kinderen door de coronacrisis
meer thuisonderwijs krijgen, geldt dat des te meer.
Schoolleiders hebben een essentiële rol bij het realiseren
van een effectieve en efficiënte samenwerking. In de
training Ouderbetrokkenheid van de AVS Academie staat
die rol centraal.

tekst susan de boer

“Op pabo’s en in nascholing staat het thema ouderbetrokken-

heid vaak in het teken van het voeren van lastige gesprekken met

ouders”, zegt trainer ouderbetrokkenheid Peter de Vries. “Ik wil dat

thema in de training verdiepen, zodat ouderbetrokkenheid op een

hoger plan kan komen in de school. Het gaat erom dat je effectief en

efficiënt kunt samenwerken met ouders.”

Opstandig en gefrustreerd Peter de Vries is onafhankelijk

expert ouderbetrokkenheid, na een carrière als leerkracht en

locatiemanager in het basis- en speciaal onderwijs. Zelf is hij ook

ouder. “Vaak zijn scholen in de communicatie met ouders vooral

gericht op zenden”, zegt De Vries. “Je krijgt mailtjes van de school

over wat je als ouder moet doen. Daar kunnen ouders opstandig en

gefrustreerd van raken.” Luisteren naar ouders en gericht zijn op

samenwerken, waarbij de inbreng van de ouders op waarde wordt

geschat, ziet De Vries nog te weinig. “Ouders zijn al betrokken. Het

gaat erom als professional betrokken te zijn bij ouders. Dat vergt

een professionaliseringsslag en de schoolleider heeft daarin een

essentiële rol.”

Zelfvertrouwen De manier waarop ouderbetrokkenheid

vorm krijgt op school, moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke

kennis, vindt De Vries. De eerste dag van de tweedaagse training

Ouderbetrokkenheid staat daarom vooral in het teken van theorie.

“Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid en wat niet? Wat

betekent ouderbetrokkenheid in je organisatie? Wat is het belang

van de uitstraling die de school heeft? Hoe ga je om met een

leerlingdossier? Hoe verloopt een acceptatieproces bij ouders als

hun kind achterblijft? Al die vragen komen aan de orde”, zegt De

Vries. “Niet alleen moeten de ouders de school vertrouwen, het moet

juist ook andersom: de school moet de ouders vertrouwen geven. Dat

kan alleen als je zelfvertrouwen hebt. Die theoretische kennis creëert

dat zelfvertrouwen. Daarmee kun je de ouders tegemoet treden en

leraren meekrijgen.” Leraren zijn vaak niet voldoende toegerust voor

het omgaan met mondige of juist passieve ouders, of ouders met

onrealistische verwachtingen, weet De Vries. “Termen als ‘curling

ouder’ of ‘zeiksnor’ doen bezorgde ouders geen recht. Hoe ouders

zich gedragen, is meestal een afspiegeling van het gedrag van het

team. De schoolleider kan hierin voorbeeldgedrag laten zien.”

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

Ontevreden Tijdens de tweede trainingsdag, een maand later,

presenteren de deelnemers elkaar hun plan om ouderbetrokkenheid

op de eigen school in te richten. De Vries: “Wat je niet moet doen

is je beleid laten afhangen van oudertevredenheidsonderzoeken.

Het gaat er niet om dat een ouder tevreden is, maar dat je goede

onderwijskwaliteit levert. Je moet ontevreden ouders durven creë-

ren. Ik ben ook niet tevreden, nu ik thuis een boze puber heb. Maar

dat betekent niet dat de school de verkeerde dingen doet.” _

Trainer Peter de Vries: “Vaak zijn scholen in de communicatie met
ouders vooral gericht op zenden.”

training ouderbetrokkenheid

Doelgroep: algemeen directeuren, (adjunct-)schoolleiders,

managementteams en bestuurders po en vo

Data: 12 november en 17 december 2020

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

ouderbetrokkenheid

Hier is ook een whitepaper te vinden: ‘Ouderparticipatie hoeft

geen scène uit de Luizenmoeder te zijn.’

Peter de Vries verzorgde onlangs een digitale inspiratiesessie

over ouderbetrokkenheid voor schoolleiders: www.avs.nl/

inspiratiesessies

Nieuw!
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voor: leraren en ouders

van: Dynamic Activities

wat: gratis online lessen

Online Academy
In de Online Academy kunnen leraren en ouders putten uit

een divers lesaanbod dat dagelijks vernieuwd en uitgebreid

wordt: koken, muziek, kunst, rekenen, Engels en nog veel

meer. Normaal gesproken verzorgen de vakleerkrachten van

Dynamic Activities de extra lessen in de verlengde leertijd en

op vakantiescholen. www.dynamicactivities.nl

voor: basisschoolleerlingen 8-12 jaar

van: Dopper Changemaker Challenge Junior

wat: online educatieve wedstrijd

Oplossingen voor
wegwerpplastic

Elk jaar belandt er 8 miljard kilo plastic in onze oceanen.

Basisschoolleerlingen kunnen een oplossing verzinnen voor

wegwerpplastic. In deze designwedstrijd leren ze creatief

denken, ontwerpen, schetsen, presenteren, bouwen en

realiseren. Vijf landen doen mee. Ideeën insturen kan tot en

met 28 juni 2020. De deadline voor deelname aan de chal-

lenge voor leraren is uitgesteld tot na de zomer. De finale

vindt plaats in het nieuwe schooljaar. www.dopper.com/nl/

changemaker-challenge-junior

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: po- en vo-scholen

van: Eddy Erkelens (lerarentekortisnu), Roel van der Linden

(ouder) en Jan-Willem Duim (flexleerkracht.nl)

wat: website

Onderwijs op afstand:
ervaringen en reflectie

Onderwijs op afstand vraagt een andere aanpak. Wat werkt

en wat niet? Maak een bewuste keuze, gebaseerd op erva-

ringen van anderen. Je hoeft niet telkens opnieuw het wiel

uit te vinden. Voor elkaar en met elkaar, delen is weten.

De website geeft voorbeelden van verschillende aanpakken

van onderwijs op afstand. Niet gericht op tools, maar op erva-

ringen en reflectie. Alles is openbaar en dus gratis in te zien.

www.voorenmetelkaar.nl

voor: leerlingen, docenten en ouders vo en mbo

van: Kennisplatform Snapput

wat: gratis uitlegvideo’s

Digitale hulp bij huiswerk
Leerlingen van 12 tot 18 jaar krijgen aan de hand van filmpjes

van gemiddeld vier minuten per onderwerp online ondersteu-

ning bij het maken van hun huiswerk. Ook kunnen ze online

toetsen maken. De video’s, die een breed vakkenpakket bestrij-

ken, zijn gemaakt door ervaren docenten en sluiten aan op de

gebruikte lesmethoden. Voor docenten is de dienst altijd gratis

beschikbaar om te gebruiken in hun lesprogramma. Leerlingen

betalen normaal gesproken 30 euro per jaar voor een abon-

nement, maar zolang de scholen voor vo en mbo nog gesloten

zijn, is de dienst ook voor hen gratis. www.snapput.nl

voor: leraren po en vo

van: Stichting FutureNL

wat: website

Hulplijn thuisonderwijs
Eerste Hulp Bij Onderwijs op afstand is een onafhankelijke

hulplijn voor thuisonderwijs van de Stichting FutureNL. Leraren

zien soms door de bomen het bos niet meer, ook door het

aanbod van veel commerciële partijen. Per onderwerp worden

beschikbare tools doorgenomen zodat leraren gericht aan de

slag kunnen met hun specifieke vraag. https://futurenl.org/

hulplijn/tools

voor: leerkrachten po, leerlingen en ouders

van: Stichting Méér Muziek in de Klas

wat: website en nieuwsbrieven

Méér Muziek in Huis
Website met korte, informatieve (muziek)video’s voor alle leef-

tijden. ‘Energizers’ van Ilse DeLange, Buddy Vedder en Roel van

Velzen. Met laagdrempelige tips om tijdens de thuislessen iets

met muziek te doen. www.meermuziekindeklas.nl/inhuis

voor jou geselec teerd

38

941490-02_038_28-Apr-20_10:16:20_walter



voor: schoolleiders, bestuurders, leraren, ouders

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

saMBO-ICT

wat: website en loket

Lesopafstand.nl
Hoe organiseer je goed onderwijs op afstand? De website biedt

per onderwijssector tips, hulpmiddelen, ondersteuning en

doorverwijzingen. Voor ouders is er een speciale pagina. En er

is een loket waar onderwijsprofessionals hun vraag kunnen

stellen over thema’s als prioritering, (formatieve) evaluatie,

ict-toepassingen, communicatie, privacy en beveiliging en

onderwijsachterstanden. Binnen een werkdag neemt een

expert van een van de betrokken organisaties contact op.

www.lesopafstand.nl en www.lesopafstand.nl/loket

voor: onderwijs en kinderopvang (0-18 jaar)

van: Beweging tegen Kindermishandeling, waaronder

de AVS

wat: app

App meldcode
kindermishandeling

Biedt professionals de mogelijkheid om vermoedens van

kindermishandeling digitaal te melden. Ook het nieuwe

afwegingskader is opgenomen. De app is laagdrempelig,

anoniem en gericht op de dagelijkse praktijk van scholen.

De gebruiker krijgt alleen de informatie en stappen uit de

meldcode te zien die op dat moment voor hem van toepassing

zijn. Naast de meldcode is er ook algemene informatie te

vinden. Downloaden in de App Store of Play Store.

voor: po, vo en mbo

van: Europese Commissie

wat: gratis tool

Digitalisering in kaart
Veel scholen hebben een reuzensprong gemaakt in de digi-

talisering van hun onderwijsaanbod. Wil je de huidige stand

van zaken omtrent digitalisering en technologie op jouw

school in kaart brengen? De gratis tool SELFIE (Self-reflection

on Effective Learning by Fostering the use of Innovative

Educational Technologies) helpt scholen beoordelen hoe ze

ervoor staan en laat zien wat er al goed gaat, waar verbetering

nodig is en wat prioriteit moet krijgen. https://ec.europa.eu/

education/schools-go-digital_nl

voor: vo-scholen

van: Universiteit Utrecht

wat: stappenplan

Geen centraal eindexamen,
wat nu?

Geeft de huidige stand van zaken, na het (voorlaatste)

schoolexamen nu echt een goed beeld over wie kan slagen

en wie niet? Claudy Oomen, consultant bij Onderwijsadvies &

Training (Universiteit Utrecht), schreef een stappenplan dat vo-

scholen kan helpen om dit te analyseren en om onderbouwde

beslissingen te nemen. www.uu.nl/nieuws/meer-zicht-op-

verhoudingen-schoolexamens-en-centrale-examens

voor: basisscholen

van: uitgeverij Pica en Enigma onderwijs

wat: gratis handreiking en kwaliteitskaart

Groepsvorming nu de school
weer opengaat

In de handreiking ‘Maak van je klas weer een groep’ beschrijven

Kees van Overveld en Wouter Siebers hun verwachting over

de emotionele bagage waarmee leerlingen weer in de klassen

zitten en hoe je daar met aandacht voor sociaal-emotioneel

leren en groepsvormende activiteiten op in kunt spelen.

www.uitgeverijpica.nl/artikelen/716

Schoolleiders Eva Naaijkens en Martin Bootsma maakten een

kwaliteitskaart ‘Heropening school’. www.enigmaonderwijs.nl

voor: basisscholen

van: diverse organisaties en projecten op het gebied van

ruimtevaarteducatie (Netherlands Space Office, ESERO NL,

Mission X, Space Expo, SpaceBuzz, Space Academy)

wat: website

Thuis in de ruimte
Ruimtevaart is een hot topic op veel basisscholen in Nederland.

Met het onderwerp kunnen kinderen, leerkrachten en ouders

nu ook vanuit huis aan de slag. Op thuisinderuimte.nl staan

lessen, activiteiten en informatie. Van fysieke oefeningen tot

onderzoeksopdrachten, video’s en complete lessen over voe-

ding, de aarde en het heelal. Astronaut André Kuipers vertelt

hoe het is om afgezonderd samen te leven in een kleine ruimte

en alleen familie en vrienden te spreken via de telefoon of een

videoverbinding. www.thuisinderuimte.nl
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boekbespreking

eensgezind leidinggeven

Eensgezindheid in de organisatie, wie wil dat niet? Als er eens-

gezindheid is, is er veel mogelijk. Vanuit dit uitgangspunt las ik

het boek ‘Eensgezind leiding geven’.

tekst jan stuijver, avs

Visie, strategie en stijlen van leidinggeven

botsen regelmatig met elkaar binnen de ver-

schillende lagen in een onderwijsorganisatie.

In het boek is het leren en de ontwikkeling

van iedereen in de onderwijsorganisa-

tie – van leerlingen tot bestuurders – als

leidraad genomen. Vanuit deze bedoeling

kozen auteurs Kees Vreugdenhil en Simon

Ettekoven voor het idee van ‘eensgezind

leidinggeven’. De publicatie is gestoeld op

het gedachtegoed van onderwijskundige

Alex van Emst.

Als schoolleider speel je een belangrijke

rol in het brengen van meer eenheid in de

onderwijsorganisatie. Elke leidinggevende

streeft ernaar om eensgezind te werken

aan veranderingen. Het gaat erom hoe je

je team mee krijgt, ook al roepen bepaalde

besluiten en voorgenomen plannen nog

weerstand op. Eensgezind leiderschap

helpt de collega’s in beweging te krijgen en

daarna op koers te houden. Het principe

is samen te streven naar mooie prestaties,

vanuit een gedeelde en herkenbare visie

en missie. Via eensgezind leiderschap kun

je hier effectiever op sturen. Eensgezind

leiderschap begint bij een prettige samen-

werking met het team. De hele organisatie

heeft daar profijt van.

De auteurs geven veel voorbeelden van hoe

je samen met je collega’s vorm kunt geven

aan eensgezind leiderschap. Hoe betrek je

medewerkers bij besluitvorming? En wie

krijgt daarbij welke verantwoordelijkheid?

Daarin hebben Vreugdenhil en Ettekoven

oude en nieuwe inzichten verwerkt. In de

uitgave geven zij op een duidelijke manier

antwoord op de volgende vragen:

• Hoe maak je samen bruikbaar

schoolbeleid?

• Hoe ontwikkel je een professionele

schoolcultuur?

• Hoe pas je eensgezind leiderschap toe bij

veranderingen en vernieuwingen?

Hoofdstuk 1 beschrijft waarom eenheid

van leidinggeven een belangrijk principe is

voor onderwijsorganisaties. In hoofdstuk 2

valt te lezen hoe missie, visie en strategie

aan elkaar gekoppeld worden: wat drijft de

organisatie? Wat vormt haar beeld van goed

en toekomstgericht onderwijs? Hoe bereik

je dat met eensgezind leidinggeven? Welke

kenmerken bepalen een professionele

cultuur? Vervolgens werken de auteurs in

hoofdstuk 3 uit welk leiderschap bij voor-

gaande bedoeling past. De verschillende

functies van – en verschillen tussen – mana-

gen en leidinggeven worden beschreven en

helder toegelicht. Hoofdstuk 4 tot slot, gaat

met veel voorbeelden in op de mogelijkhe-

den en valkuilen van veranderingsprocessen

door eensgezind leidinggeven in de hele

onderwijsorganisatie. Ieder hoofdstuk

eindigt met concrete reflectieve vragen

die van toepassing kunnen zijn op je eigen

werksituatie.

Het boek is een aanrader, omdat het vele

oude inzichten en nieuwe inzichten helder

beschrijft in de context van eensgezind-

heid. Als iedereen in de organisatie de

focus van ‘eensgezind leidinggeven’

gebruikt in het dagelijks handelen, is het

realiseren van veranderingen een proces

van gezamenlijkheid. Dat wens je iedere

onderwijsorganisatie toe. _

Eensgezind leiding geven. Sturen in

onderwijsorganisaties vanuit een

gedeelde visie, Kees Vreugdenhil en

Simon Ettekoven, 2019, ISBN: 978

907 786 6511, Ten Brink uitgevers

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

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

thema _ Leidinggeven op afstand
Leidinggeven aan een team als de school gesloten is:

vier schoolleiders vertellen wat dat voor hen betekent.

“Als je als directie samen positief en rustig blijft, werkt

dat door naar het team en uiteindelijk ook naar de

ouders en leerlingen.” pagina 8

thema _ Sociale isolatie
Leren is normaal gesproken een sociaal gebeuren.

Wat doet het met leerlingen als ze hun medeleerlingen

en leraren moeten missen? “Als ouders hun kinderen

binnenhouden, gaat er wel een verarming

ontstaan.” pagina 20

actueel

///
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EFFECTIVE WAYS
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

HOE STARTEN WE
DE SCHOOL WEER

OP?

WWW.IJSSELGROEP-ED.NL

VAN ALLEEN LEREN
NAAR WEER SAMEN
LEREN

Aan de hand van klas- en
teambouwers en activiteiten
zoals in de gouden weken.

Zorg voor groepsvorming.

ONTWIKKELING IN
BEELD BRENGEN

In welke mate hebben
leerlingen in brede zin

geprofiteerd van
afstandsleren?

Hanteer verschillende
manieren om brede

ontwikkeling in beeld te
brengen.

DOELEN & AANBOD
JUNI-JANUARI 2021

Maak keuzes in doelen op basis
van de schoolvisie en de
leerlijnen.

Formuleer realistische en
passende doelen voor de
komende maanden.

EVALUEER
VOORTDUREND

Stel het aanbod regelmatig bij.

Dat is meer dan voorheen.

Daarover lezen en schrijven,
praten,

spelen en onderzoeken.

Zorg voor een gezamenlijke
inhoud waaraan leerlingen

samen kunnen leren.

Hanteert u CITO? Maak een
keuze in welke E-toetsen u nu
afneemt en welke in
september (met bovenstaand
doel!)

Toets formatief
(niet om te oordelen).

Welke leerlingen kunnen meer
onafhankelijk leren op welke

leerlijnen?

Maak een passend en
blended aanbod voor de

komende maanden.

1
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EEN GELEIDE PLG ONLINE ALS
BEGELEIDINGSMETHODIEK

www.ijsselgroep-ed.nl I Leertijd.nl

Online is een lage instap voor upsel.

Een pandemie verandert werken en
verandert adviseren en begeleiden.

Uiteenlopende experts kunnen 'even'
aanschuiven.

Doelgericht samen leren en bouwen kan ook
voortaan in plaatsonafhankelijke groepen.

Bredere kennisdeling leidt naar nieuwe
oplossingen.

Het online-kanaal wordt nadrukkelijker
onderdeel maken van begeleidingstrajecten.

Edugraphics en presentaties online bespreken
kunnen eenvoudig het proces ondersteunen.

De samenstelling van de groep kan
veranderen en in omvang uitgebouwd worden.

i

THEMA: ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP
En hoe nu verder met dat online leren?

“Wat hebben we veel geleerd!”
“We moeten onze ervaringen gebruiken en uitbouwen!”
“Ik heb eindelijk mijn rol kunnen pakken!”

We willen allemaal leren van onze ervaringen uit 
deze Coronatijd. Dat zijn we echt van plan. Het is aan 
onszelf om dat nu ook waar te maken.

HOE DAN? 
Combineer nu praktijk en leerwens en pak uw kans door:
• niet te aarzelen
• fysiek samen zijn te combineren met online samenwerken
• in	de flow	uw rol te	nemen
• de tijd te maken

IJsselgroep start samen met u en uw mensen één of meer
geleide Professionele leergemeenschappen (PLG’s).
Dat is een klein groepje mensen dat samen werkt aan het
onderzoeken van een ontwikkelvraag en komt tot een oplossing
met kwaliteit.

We hebben daarvoor een aantal edugraphics ontwikkeld, die
als start kunnen dienen.Niet de waarheid in pacht, maar samen
op zoek naar het beste denkbare onderwijs. Het best denkbare
onderwijskundig leiderschap met betrekking tot online leren en
uw school doorontwikkelen.
• Willen we online werken voor de toekomst echt behouden?
• Voor leerkrachten en ook voor kinderen?
• Wat is een goede en succesvolle manier van online werken in de

toekomst?

Het is nu tijd om samen te kijken naar wat de goede dingen zijn om
te doen.Hoe we de ervaringen die we hebben om kunnen zetten in
leerervaringen.
• Wat doen we met de groep: Van alleen leren naar weer 

samen leren
• Wat doen we met de toetsen: Samen een plan maken 

voor het onderwijs
• Wat doen we met het onderwijs: Doelgericht leren met 

plezier, kinderen en leerkrachten.

NIET BLIND ER IN SPRINGEN MAAR SAMEN LEREN
LEERT U MEE?              albert.deboer@ijsselgroep.nl tel. 0655192470
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Namens alle medewerkers
van VfPf: heel veel respect
en een dikke duim omhoog
voor alle mensen in het primair
onderwijs in deze moeilijke
tijd. Geweldig hoe jullie de
boel hebben opgepakt en het
onderwijs binnen de huidige (on)
mogelijkheden toch draaiende
weten te houden!

Behoefte aan overleg,
sparren, advies?
Onze regioteams staan voor jullie
klaar en denken graag met jullie
mee.  Telefonisch, per mail of via
videoconferentie.
vfpf.nl/regioteams

vfpf.nl/coronavirus/beleid

#dikkeduimvanuithuisvoorhetPO!

Ontlastende maatregelen VfPf voor de sector in coronatijd

1. De reactietermijnen Participatiefonds zijn tijdelijk stopgezet.

2. Vervangingskosten i.v.m. coronavirus worden vergoed, de indieningster-
mijnen voor aanvullende documenten en voor declaraties zijn verlengd

en het  percentage vervangingspools is op 100% gezet.

Kijk voor meer informatie en spelregels op:

22-0000-0439-01 AVS KP 2019-20-09

– Advertentie –
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