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thema _ Kansen door corona
Digitaal onderwijs maakt sprong voorwaarts _ ‘Nauwer contact tussen school en ouders moet 
behouden blijven’ _ Onderwijs kindgerichter, flexibeler en samen met de omgeving inrichten

actueel _ 38 miljoen extra voor wegwerken leerachterstanden
achtergrond _ Goede schoolleider vindt en bindt leraren
in achterstandswijk



Uitgelicht

thema _ ‘Online onderwijs is voor erbij’
Online onderwijs is door corona snel een feit geworden,

maar er zitten ook haken en ogen aan, zoals de relatie

met de leraar die onder druk komt te staan en het gemis

aan groepsinteractie. En schoolleiders hebben te maken

met grote verschillen in digitale vaardigheden van

leraren. pagina 10

achtergrond _ Leraren vinden en binden
Een schoolleider speelt een bepalende rol als het gaat

om onderwijskwaliteit, maar ook in het binden van

leraren, zeker op scholen in achterstandswijken.

“We werken veel met zij-instromers en stagiairs.

Als ik potentie zie, bied ik een baan aan.” pagina 24

achtergrond _ Nieuwe functiebeschrijvingen
Werkgevers in het primair onderwijs moeten op 1 november

2020 het nieuwe functiehuis op orde hebben. Schoolleiders

vinden het gesprek over hun nieuwe salarisschalen soms

lastig. “Ze zijn niet gewend om te onderhandelen en op te

komen voor hun eigen functioneren.” Hoe ga je het gesprek

aan met je bestuurder? pagina 32

thema _ Sociale kant beter in beeld
De eerste lockdown gaf een impuls aan de samenwerking

tussen het onderwijs en de ‘sociale infrastructuur’ er

omheen. “Scholen hebben de sociale kant van hun

leerlingen beter in beeld gekregen, daar zullen ze ook in

de toekomst profijt van hebben.” pagina 14
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Door de flexibele werkvormen is digitaal onderwijs daar goed in te zetten.
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Onmacht door
overmacht
Weet u het nog, eerste kwartaal 2020. Helemaal K3! Daarmee doel ik niet

op de populaire vrouwengroep, maar op een tijd van Kinderen centraal,

Kracht bij het opvangen van de crisis en Kaders voor een betere tijd.

Een paar ankerbegrippen als coördinaten. Na de zomer belandden we in een

periode van H3: Herstart, veel Haalbaarheidsvraagstukken en Hopen dat de

coronacrisis beheersbaar zou blijven. Dit laatste kwam helaas niet uit.

Op dit moment hebben we met elkaar wel de focus scherp. We willen in

het belang van de leerlingen waar mogelijk de scholen open houden. Waar

nodig in combinatie met afstandsonderwijs. Onderwijs is essentieel voor

hun toekomst en het vormt een belangrijk deel van hun sociale leven. Door

het hele land zien we schoolteams er alles aan doen om het best mogelijke

onderwijs gaande te houden. Hierbij wordt alles uit de kast gehaald. In een

situatie waar regelmatig veel leerlingen afwezig zijn, waar keer op keer

collega’s wegvallen door corona en waar vervangingen bijna niet meer

rondkomen, werken schoolleiders en leraren behoorlijk boven hun macht.

Misschien is het zelfs beter om te spreken van werken in onmacht, want het

is frustrerend dat je het allerbeste onderwijs wilt realiseren en dit gewoon

niet kan door overmacht. Té hoge werkdruk, burn-out en griep liggen op de

loer; risicofactoren voor de continuïteit van het onderwijs. Schoolleiders

doen er alles aan om hun leraren te behoeden voor te veel werkdruk en

dat betekent vaak scherpe keuzes maken. Ze zijn verantwoordelijk voor

de veiligheid in school en voor kwaliteit en continuïteit van onderwijs,

óók in tijden van corona. Daarbij vergeten ze vaak dat ze

ook goed voor zichzelf moeten zorgen. Want als ook de

schoolleider uitvalt, wordt het wel heel ingewikkeld om een

school draaiende te houden. Uiteindelijk zijn we nu terecht

gekomen in een situatie van W4: een nieuwe Werkelijkheid,

een situatie van Wikken, Wegen en ons afvragen wat

Wijsheid is. Inmiddels heeft het kabinet een routekaart

gepresenteerd voor de aanpak van de coronacrisis. Welke

coördinaten krijgt de volgende fase? �

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
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corona-achterstanden inlopen

38 miljoen extra voor wegwerken
leerachterstanden
Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen
kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld
kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere
inhaalprogramma’s.

Dat schrijven onderwijs-
ministers Slob en Van Engels-
hoven op 8 oktober aan de
Tweede Kamer. “Gezien het
hoge aantal scholen dat hier
gebruik van wil maken een
welkome en nodige extra
investering”, zegt AVS-voor-
zitter Petra van Haren. “Maar
er is een groep leerlingen die
al achterstand had vóór de
coronacrisis en die achter-
standen worden nog niet
ingelopen. Daarnaast neemt
de groep die achterstanden
heeft opgelopen tijdens coro-
na toe. Omdat er ook nog
steeds leraren en leerlingen
thuiszitten in verband met
reguliere lerarentekorten en
tekorten in vervangers, en
omdat leraren met klachten
moeten wachten op testresul-
taten, is het inlopen van ach-
terstanden niet gemakkelijk.
In een aantal gevallen nemen
daardoor de achterstanden
zelfs toe. Het is een beetje

dweilen met de kraan open,
maar dat neemt niet weg
dat we hard moeten blijven
dweilen.”

Zicht op achterstanden
Uit een recente peiling van
de AVS blijkt dat 81 procent
van de schoolleiders zicht
heeft op het niveau van de
leerlingen. Ook blijkt dat
14 procent van de leerlingen
een achterstand heeft opge-
lopen. Voor de zomer stelde
het kabinet hier al 244 mil-
joen euro voor beschikbaar.
Scholen in het primair en

voortgezet onderwijs en
mbo-instellingen hebben hier
veel gebruik van gemaakt.
Het gestelde subsidieplafond
in het primair en voortgezet
onderwijs is overschreden.
Met 38 miljoen euro extra
kunnen alle aanvragen geho-
noreerd worden, als ze vol-
doen aan de voorwaarden.

Aanpak divers
Scholen kijken wat hun
leerlingen nodig hebben en
welke aanpak daar het beste
bij past. Ze kunnen ervoor
kiezen om dit uit te besteden,

zoals ook bij zomerscholen
gebruikelijk is. Scholen die
samenwerken met het rijk
en gemeenten in de Gelijke
Kansen Alliantie, kunnen
kosteloos gebruik maken van
een groep onderwijsexperts,
die scholen helpen effectieve
inhaalprogramma’s vorm te
geven. Daarnaast spant het
onderwijs zich in om nieuwe
achterstanden te voorkomen.
Scholen blijven nu zoveel
mogelijk open, stelt minister
Slob vast. “Dat gebeurt in
uitdagende omstandigheden,
bijvoorbeeld als een school
zowel fysiek als afstandson-
derwijs moet organiseren.
Wij ondersteunen scholen
daar zoveel mogelijk in.”

Tips en ondersteuning
Leerplankundig expertise-
centrum SLO stelt hand-
reikingen beschikbaar via
www.lesopafstand.nl. Hier
kunnen leraren en schoollei-
ders terecht voor hulp, onder-
steuning en tips, bijvoorbeeld
over de organisatie van hybri-
de onderwijs met een flexibel
stappenplan. Ook kunnen
leraren telefonisch of per
e-mail advies inwinnen bij
onderwijs experts. �

Meer informatie:
www.lesopafstand.nl

r e g e l i n g  i n h a a l -  e n  o n d e r s t e u n i n g s p ro g r a m m a’s  o n d e r w i j s  ve r l e n g d

Onderwijsministers Van Engelshoven en

Slob hebben de budgetplafonds voor de

subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteu-

ningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’

verhoogd. De termijn voor de uitvoering

van het eerste tijdvak wordt bovendien

verlengd tot en met 31 augustus 2021.

Reden hiervoor is dat de uitvoering van

verschillende programma’s (soms forse)

vertraging en uitloop heeft opgelopen of

naar verwachting nog zal oplopen door het

coronavirus.

Scholen in het funderend onderwijs en

mbo hebben volop gebruik gemaakt

van de subsidieregeling. Na afloop van

zowel het eerste tijdvak (2 juni tot en

met 21 juni 2020) als het tweede tijdvak

(18 augustus tot en met 18 september

2020) is het beschikbaar gestelde budget

overschreden. In totaal zijn er 5.591

aanvragen ingediend voor subsidie om

een inhaal- en ondersteuningsprogramma

te kunnen organiseren. Het totale beschik-

bare budget is met bijna 43,1 miljoen

overschreden. Omdat de sector volwas-

senenonderwijs het budget nog niet

heeft opgemaakt, kan in het derde tijdvak

voor het vavo nog subsidie worden

aangevraagd. Voor de andere sectoren is

er geen derde aanvraagtermijn.

Foto: Hans Roggen
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landelijke registratie om zicht te houden op continuïteit onderwijs

Meldpunt schoolsluiting vanwege corona
Met een meldpunt waar schoolbesturen een tijdelijke sluiting van een school registreren, kunnen het ministerie
van OCW en het onderwijsveld zicht houden op de continuïteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie heeft
hiervoor het Internet Schooldossier online gezet.

Het ministerie van OCW en
het onderwijsveld hebben
afgesproken om tijdelijke
schoolsluiting in het primair,
voortgezet en (voortgezet)
speciaal onderwijs vanwege
het coronavirus landelijk te
registreren. Hiervoor is per
15 oktober 2020 een meld-
punt ingericht op de website
van de Inspectie van het
Onderwijs. Het registreren
kost hooguit een paar minu-
ten tijd. Schoolbesturen mel-
den een tijdelijke sluiting en
melden het ook als de school
of vestiging weer opengaat.
Ook schoolbesturen waar-
van er sinds de start van het
schooljaar 2020/2021 scholen
of vestigingen gesloten zijn
(geweest) vanwege het coro-
navirus, worden opgeroepen
dit alsnog in het Internet
Schooldossier te melden.

Tijdelijke oplossingen
Het meldpunt is bedoeld om
te registeren welke scholen
tijdelijk sluiten als gevolg
van het coronavirus. Na de
melding neemt de inspectie
(waar nodig) contact op met
het bestuur of de school om
de tijdelijke oplossingen
voor de continuïteit van het
onderwijs en vooruitzichten
te bespreken.
Het blijft belangrijk dat kin-
deren op school onderwijs
krijgen. Maar er kunnen
situaties ontstaan waarin het
tijdelijk niet mogelijk is om

de school open te houden en
fysiek onderwijs te geven.
AVS-vicevoorzitter Ingrid
Doornbos: “In het protocol
staat dat scholen zich niet
aan het onmogelijke hoeven
te houden. Schoolleiders
hebben dagelijks te maken
met problemen. Ze werken
keihard, zodat onderwijs
georganiseerd kan worden
dat ook nog van goede kwa-
liteit is. Maar soms worden
klassen naar huis gestuurd
of scholen gesloten. Het is
een ingewikkelde situatie
en het is aan de specialisten

om cijfers te duiden. De poli-
tiek beslist uiteindelijk. Maar
op schoolniveau bepaalt de
schoolleider.”

Rapportage
Met de informatie uit het
meldpunt en peilingsonder-
zoek wordt een maandelijkse
rapportage opgesteld die
openbaar beschikbaar komt.
De rapportage geeft een
beeld op regionaal niveau
en is niet terug te leiden tot
individuele scholen of vesti-
gingen. De rapportages geven
informatie om, waar nodig,
beleid te maken. Bijvoorbeeld
om leerachterstanden te
voorkomen. �

Meer  informatie
en meldpunt:
www.onderwijsinspectie.nl/
internet-schooldossier

avs roept op tot sneltest

Voorrangsregeling testen niet optimaal
De AVS roept samen met andere onderwijs- en opvangorganisaties de overheid op om sneltesten beschikbaar
te stellen voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang. Het voorrangsbeleid dat nu van kracht is,
werkt niet overal even goed.

“Onderwijs en kinderop-
vang zijn vitale sectoren.
De medewerkers voelen
zich verantwoordelijk om in
deze coronacrisis de conti-
nuïteit van de opvang en het
onderwijs zoveel mogelijk
te waarborgen. Dat is niet
alleen in het belang van de

kwaliteit van het onderwijs
en het voorkomen van nog
meer achterstanden, maar
ook economisch gezien,
want zo kunnen ouders aan
het werk blijven”, schrijven
de organisaties. Medewerkers
moeten hun werk verrichten
in moeilijke omstandigheden

en lopen daarbij ook risico’s.
“Om onnodige uitval te
voorkomen is het daarom
van groot belang dat zij snel
getest kunnen worden en
dat er voor hen snel een test-
uitslag beschikbaar is.”
De organisaties vinden het
hoopvol dat er inmiddels

twee sneltesten zijn geva-
lideerd. Minister De Jonge
heeft aangegeven dat deze
sneltesten beschikbaar kun-
nen komen voor medewer-
kers in het onderwijs en
andere vitale sectoren. �

Foto: Hans Roggen
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38 procent voldoet aan kwaliteitsnormen, 11 procent niet

360 miljoen voor binnenklimaat
schoolgebouwen
Het kabinet stelt 360 miljoen euro ter beschikking waarmee schoolbesturen en
gemeenten het binnenklimaat van schoolgebouwen in het funderend onderwijs
kunnen verbeteren.

Het extra geld komt beschik-
baar naar aanleiding van het
onderzoek dat Landelijke
Commissie Ventilatie Scho-
len (LCVS) in de zomer deed
naar de stand van zaken
rondom ventilatie op scholen
in het primair en voortgezet
onderwijs. Uit dit rapport
blijkt dat veel schoolgebou-
wen (2.678 van de 7.137)
voldoen aan de richtlijnen
van het Bouwbesluit, de
Arbo- en de GGD- richtlijnen.
Wel wordt in 325 gevallen
opgemerkt dat de kwaliteit
nu voldoende is, maar dat
er zorgen zijn over de situ-
atie in de wintermaanden.
Bij 2.952 gebouwen (41 pro-
cent) zal het onderzoek op
een latere datum plaatsvin-
den. Voor 730 gebouwen
(10 procent) is aangegeven,
dat het onderzoek niet kan
worden uitgevoerd. Bij 777

(11 procent) scholen voldoet
de kwaliteit van de binnen-
lucht niet aan de normen.
De inventarisatie van het
eindrapport is gebaseerd
op een door schoolbesturen
ingevulde vragenlijst. De res-
pons is goed voor 79 procent
van de in totaal 9.331 school-
gebouwen van het primair
en voortgezet onderwijs in
Nederland.

Onder-investering
Het LCVS doet de aanbeve-
ling om de uitkomsten van
het rapport te verbinden met

onder andere de recente aan-
bevelingen over onderwijs-
huisvesting in het rapport
‘Een verstevigd fundament
voor iedereen’ (McKin-
sey). Hierin beschrijven de
onderzoekers dat de onder-
investering in huisvesting
een van de grote uitdagingen
is waar de sector voor staat.
Daarbij gaat het vooral om
periodieke verbetering van
de gebouwen. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “De inves-
teringsimpuls van 360 mil-
joen alleen is niet genoeg.
We sluiten ons aan bij de
aanbeveling uit het rap-
port wat betreft verdiepend
onderzoek naar ventilatie ten
behoeve van duurzame maat-
regelen. Schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor het
schoolgebouw, maar daarbij
zijn voldoende middelen
nodig. Schoolleiders spelen

een cruciale rol in het wel-
bevinden van personeel en
leerlingen en de kwaliteit en
continuïteit van onderwijs.
Een gebouw moet daarbij
niet óók nog een probleem
zijn. Het is dus echt nodig
dat er gerichte aanpakken en
meer investeringen komen.”

Ventilatie
Het RIVM adviseert om in
ieder geval de bestaande
regelgeving en richtlijnen
op het gebied van ventilatie
en luchten te volgen, maar
geeft aan dat er geen aan-
wijzingen zijn dat aerosolen
een relevante rol spelen
bij de verspreiding van het
coronavirus. De GGD zal
scholen niet adviseren om
te sluiten wegens niet goed
functionerende ventilatie in
schoolgebouwen.
Scholen hebben voor de kor-
te termijn behoefte aan prak-
tische maatregelen en advies
om de ventilatie – die van
invloed is op het binnenkli-
maat – op orde te brengen en
te houden. Ze kunnen terecht
op www.weeropschool.nl/
ventilatie voor zogenoemde
‘kortetermijnhandelings-
perspectieven’. �

aanvragen tot 13 november 2020

Subsidie voor hulp bij
verduurzaming schoolgebouw
Schoolbesturen kunnen via de provincie een eenmalige uitkering aanvragen om
hen te ‘ontzorgen’ bij het verduurzamen van schoolgebouwen. De regeling is
bedoeld voor schoolbesturen die maximaal tien scholen in het basisonderwijs of
maximaal vijf scholen in het voortgezet onderwijs hebben.

De subsidie wordt verstrekt
aan provincies, die op hun
beurt schoolbesturen van

door het Rijk bekostigde
scholen begeleiden bij het
verduurzamen van de

gebouwen. Doel is om de
schoolgebouwen CO2-arm
te maken. Het geld gaat niet

naar de bekostiging van de
verduurzaming zelf, maar
naar begeleiding en advise-
ring in dit traject. Per pro-
vincie bedraagt de uitkering
maximaal 2 miljoen euro.
De provincie kan een sub-
sidieaanvraag doen via het
formulier op de website van
de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland: www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswij-
zer/ontzorgingsprogramma-
maatschappelijk-vastgoed �
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samenwerkingsovereenkomst opleidingen en ministerie ocw

Lerarenopleidingen gaan beter
aansluiten bij zij-instromers
De Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging Nederlandse Universiteiten
(VSNU) hebben met minister van Engelshoven van Onderwijs afgesproken flexibele
leerroutes vorm te geven in de opleiding aan zij-instromers in het onderwijs.
De opleiding sluit dan beter aan bij de kennis en ervaring die zij-instromers
meebrengen.

In de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst is onder meer
vastgelegd dat lerarenoplei-
dingen in het hbo en het wo
meer kennis zullen delen
over het lesgeven aan volwas-
senen. Zij-instromers krijgen

zo een opleiding die rekening
houdt met hun ervaring en
die vrijstellingen geeft waar
dat kan. Minister Van Engels-
hoven: “Er komen gelukkig
steeds meer zij-instromers die
als leraar aan de slag willen.

Samen met de hogescholen
en universiteiten zorgen we
nu voor eenheid in de oplei-
ding en dat ze een traject krij-
gen dat op hen is toegespitst.”
Hogescholen en universi-
teiten gaan samen aan de

slag om lerarenopleiders te
professionaliseren in zaken
als didactiek en begeleiding
voor volwassenen. De lera-
renopleidingen willen daar-
naast een aantrekkelijk aan-
bod neerzetten om leraren
te blijven professionaliseren
en begeleiden, niet alleen tij-
dens de opleiding maar ook
als zij al aan het werk zijn.
Ook wordt er meer samen-
gewerkt met het primair
en voortgezet onderwijs en
het middelbaar beroepson-
derwijs, zodat de kennis in
de opleiding ook past bij de
praktijk waar leraren mee te
maken krijgen. �

klassengrootte voor leraren reden om af te haken

Petitie voor kleinere klassen
Dertien onderwijsorganisaties – waaronder de AVS – en ouderverenigingen zijn een online petitie gestart om
met kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs het lerarentekort tegen te gaan.

De initiatiefnemers van de
petitie constateren dat het
lerarentekort leidt tot ‘steeds
meer lesuitval en onbevoeg-
den voor de klas’. Daardoor
wordt het elke dag moeilij-
ker om iedere leerling goed
onderwijs te bieden. Ze ver-
zoeken daarom de volgende
regering stapsgewijs toe te

werken naar kleinere klassen
met maximaal 21 leerlingen.

Verkiezingen
De AVS steunt de gezamen-
lijke petitie voor klassenver-
kleining, omdat zij vindt dat
dit structurele vraagstuk in
de aanloop naar de verkie-
zingen nu echt moet worden

aangepakt. Ook schoolleiders
kunnen de petitie onder-
tekenen. Inmiddels hebben al
meer dan 22.000 mensen de
petitie ondertekend. �

m e e r  a a n m e l d i n g e n  l e r a r e n o p l e i d i n g e n

Het aantal aanmeldingen voor de pabo en de tweedegraadslerarenopleidingen is in 2020 met

respectievelijk 33,5 procent en 7,1 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zowel de voltijd- en

deeltijd- als de duale opleiding van de pabo zijn populair. De toename is vrijwel gelijk verdeeld over

vrouwen (+33 procent) en mannen (+35,2 procent). Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging

Hogescholen: “Deze studenten gaan pas over vier of vijf jaar aan het werk als leraar, dus daarmee

lossen we het acute lerarentekort waarmee veel scholen kampen nu niet op. Daarom blijven de

hogescholen ook actief inzetten op flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten.”

Het aantal zij-instromers in het onderwijs is ook opnieuw gestegen.

De petitie is nog te ondertekenen tot 16 november 2020.
Ga naar https://kleinereklassen.petities.nl

Foto: Hans Roggen
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actueel

eerste stap naar minder salarisverschil tussen vso en vo

Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkt
toelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor
de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel
vervolgonderwijs. Doel is om het salarisverschil tussen vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel
vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te ver-
minderen. De vakbonden – waaronder de AVS – en de PO-Raad hebben daarover afspraken gemaakt. De arbeids-
markttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

Deze toelage is gebaseerd op
het bedrag dat het school
bestuur heeft (of had kun
nen) ontvangen uit de eerder
gepubliceerde bekostigings
regeling. Het beschikbare
bedrag wordt per schoolbe
stuur verdeeld over het totaal
aantal fte’s van de betref
fende leraren op basis van de
werktijdfactor.
De sociale partners hebben
afgesproken dat een school
bestuur het beschikbare geld
ook op een andere manier
onder de medewerkers kan
verdelen. Het schoolbestuur
treedt in die situatie hierover
in overleg met de vakbonden

in decentraal georganiseerd
overleg (DGO). Zij maken
vervolgens in elk geval afspra
ken over wie in aanmerking
komt voor de toelage, de
hoogte van de toelage en de
berekeningswijze.

Niet wachten op cao
De afspraak over de arbeids
markttoelage tussen de
vakbonden en de PORaad
wordt vastgelegd in de eerst
volgende cao. Dat kost ech
ter tijd. De partijen roepen
schoolbesturen op om daar
niet op te wachten. De betrok
ken schoolbesturen kunnen
vooruitlopend daarop op

korte termijn vaststellen wel
ke medewerkers een toelage
krijgen, berekenen hoe hoog
de toelage dit schooljaar is en
zorgen dat de medewerkers
de toelage krijgen uitbetaald.
Als een schoolbestuur DGO
wil voeren over de arbeids
marktoelage, kan dit gesprek
al worden gestart en kunnen
de uitkomsten aansluitend
aan een akkoord hierover wor
den uitgevoerd.

Gelijke beloning voor
gelijkwaardig werk
Vanaf dit schooljaar is struc
tureel 16,5 miljoen euro
per schooljaar beschikbaar.

De betrokken partijen weten
dat daarmee niet alle wensen
gerealiseerd kunnen worden,
maar zien dit als een eerste
stap in hun streven naar een
gelijke beloning voor gelijk
waardig werk. Het belonen
van alle leraren en onderwijs
ondersteuners in het vso op
het beloningsniveau van het
voortgezet onderwijs is daarbij
het uitgangspunt. Dat vraagt
echter om een grotere investe
ring door het kabinet. _

Kijk voor nadere details van
de afspraak en de caotekst
op www.avs.nl/kennisbank/
personeelsbeleid/salaris

inspectie ontwikkelt toezichtvisie

Ook afstands- en hybride onderwijs
moet van goede kwaliteit zijn
De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van
afstandsonderwijs en hybride onderwijs en de borging hiervan in kaart te brengen
en te beoordelen. Deze instrumenten moeten eind december 2020 klaar zijn.

Om de kwaliteit van het
afstands en hybride onder
wijs en de borging hiervan
in kaart te brengen en
te beoordelen, ontwik
kelt de onderwijsinspectie

toezichtinstrumenten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld
om lesobservaties van digi
tale lessen, schoolbezoeken
en een gespreksleidraad
voor bestuursgesprekken.

Daarnaast ontwikkelt de
inspectie een toezichtvisie op
afstandsonderwijs. De defi
nitieve versies van de toe
zichtinstrumenten moeten in
december 2020 klaar zijn.

Uitgangspunt van het toezicht
van de inspectie in het
‘coronajaar’ 2020/2021 blijft
toezicht op afstand waar dat
kan. De inspectie doet vooral
onderzoek op locatie als ze
risico’s ziet en gesprekken en
onderzoek ter plekke nodig
vindt. Wat nodig is, wordt per
geval bekeken. Bij onderzoek
op locatie volgt de inspectie
uiteraard de geldende
richtlijnen. _

Meer informatie:
www.onderwijsinspectie.nl/
actueel/nieuws/2020/09/09/toe
zichtinhetnieuweschooljaar
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22-0000-1108-01 AVS KP

EEN PORTFOLIO EN WERKOMGEVING INEEN
VOOR THUISWERKEN EN VOOR OP SCHOOL

De druk die gelegd werd bij scholen om te
komen tot afstandsonderwijs, heeft er in
sommige gevallen voor gezorgd dat slechts een
gedeelte van het curriculum aangeboden werd.
Het kost immers tijd en energie om je onderwijs
om te vormen en dat kan dan ten koste gaan
van onderwijstijd. Taal en rekenen werden
bestempeld als primaire lesdoelen en helaas
kwam daarmee de rest van het curriculum in
het geding.

Enig idee hoeveel percentage van de SLO-
kerndoelen over rekenen en taal gaan? Schrik
niet: taal is 13% van het totale onderwijsaanbod
en rekenen omvat 12% van het onderwijsaanbod
(zie afbeelding SLO- leergebieden cirkel).
Reden genoeg om ook een wereldoriëntatie-
opdracht of een thema klaar te zetten in

Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en
volgsysteem het onderwijs/de leerling beter
ondersteunen?
Om onderwijs in samenhang op een makkelijke
en efficiënte manier te faciliteren, is Meloo
ontwikkeld: Mijn Eigen Leer- en Ontwikkeling
Omgeving. Geschikt voor zowel onderwijs op
locatie als thuiswerkonderwijs, maakt Meloo
het mogelijk om het hele curriculum aan te
bieden. In een digitaal portfolio werkt elk kind
op zijn/haar unieke manier aan leerervaringen,
taken en doelen die door de leerkracht worden
gekoppeld aan het curriculum. Deze online
werkomgeving maakt het voor de leerlingen en
de professionals mogelijk om in samenwerking
of individueel te werken aan taken en thema’s.
Vooruitlopend op het veranderde W&T-
onderwijs is Meloo uitgerust met de 7 fasen
van onderzoekend en ontwerpend leren en een
themaplanner voor wereldoriëntatie inclusief
de toekomstgerichte vaardigheden.

Hoe werkt zo’n hybride portfolio en
werkomgeving dan?
De waarde van Meloo, als hybride portfolio
en werkomgeving, heeft zich ook in de
thuiswerkperiode bewezen. Binnen Meloo
hebben leerlingen een eigen leer- en
ontwikkelomgeving waarin ze bouwen aan een
portfolio. Het portfolio wordt opgebouwd met
trotsstukken, prestaties of andere werkstukken.
Opdrachten, kind-initiatieven en toetsen
worden gekoppeld aan de SLO-doelen en
de leerprestatie wordt gewaardeerd door de
leerkracht. De functionaliteiten zijn zodanig
vormgegeven dat de leerkracht en het kind, los
van een methode, leerdoelbewust worden. De
leerkracht zet in de persoonlijke werkomgeving
opdrachten klaar, die automatisch
worden gekoppeld aan bijpassend digitaal
bronnenmateriaal. Hiermee beschikken de
leerlingen (ook thuis) over diverse educatieve
afbeeldingen, teksten, films, creatieve

Sinds maart 2020 is er veel veranderd in de samenleving. Volgens een recent CNV-onderzoek
is de werkdruk, met name ook in het onderwijs, door de coronacrisis hoger dan ooit. Het is
bewonderingswaardig dat schoolteams, ondanks het gestegen ziekteverzuim en de hoge
werkdruk, de boel zo goed draaiende houden. Leerkrachten zijn, door het sluiten van de scholen,
vliegensvlug aan de slag gegaan met digitaal onderwijs. Door de organisatiedruk wordt er
doorgaans voor eenvoudige tools en oplossingen gekozen. Er is geen tijd voor een doordacht
verkenningstraject. Toch is er door het thuiswerken een groeiend besef ontstaan over hoe het
onderwijs en het kind beter gebruik kunnen maken van online faciliteiten.

Wil je meer weten?
Ga naar www.Leskracht.nl/Meloo, mail ons op info@leskracht.nl

of bel ons op 0229-840618

Meloo is een product van

– Advertorial – – Advertorial –

opdrachten en websites. Daarnaast is er ook
nog een uitgebreid volgsysteem met ondermeer
toetsuitslagen, overzichten groei-ontwikkeling,
automatische rapporten en aansluiting op
bestaande LAS-systemen.

Verkenning en pilot
Vaak komt het idee van een digitaal portfolio
bij enkele enthousiaste leerkrachten vandaan,
maar dan moet nog onderzocht worden hoe
het portfolio past bij bestaande toepassingen
en processen. Verkennende vragen zoals “Wat
is het gewenste beeld van talentontwikkeling?”
en “Waarom doen we dat nu met allerlei losse
(toets)systemen, methoden, afvinklijsten,
registratieformulieren, ontwikkelingsplannen,
takenplanners en rapporten?” komen daarbij
aan bod. Om die reden ondersteunen wij
schoolteams intensief tijdens een pilottraject.
Per Meloo-functionaliteit wordt gekeken of
deze gewenst is en vervolgens worden de
leerkrachten stap-voor-stap begeleid in het
gebruiken van Meloo. Alles om curriculum-
breed onderwijs thuis en op school efficiënt te
kunnen faciliteren.

samenhang met één of meerdere taaldoelen
en/of in combinatie met toekomstgerichte
vaardigheden. Deze benadering is onderdeel
van ‘Onderwijs in Wetenschap & Technologie’,
die als veranderde aanpak is per 1 januari 2020
verplicht is gesteld.

2_1_stA4_AVS_fc_v3.indd   Alle pagina's 13-10-2020  14:05
2_1_stA4_AVS_fc_export.indd   Alle pagina's 19-10-2020  15:31
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22-0000-1108-01 AVS KP

EEN PORTFOLIO EN WERKOMGEVING INEEN
VOOR THUISWERKEN EN VOOR OP SCHOOL

De druk die gelegd werd bij scholen om te
komen tot afstandsonderwijs, heeft er in
sommige gevallen voor gezorgd dat slechts een
gedeelte van het curriculum aangeboden werd.
Het kost immers tijd en energie om je onderwijs
om te vormen en dat kan dan ten koste gaan
van onderwijstijd. Taal en rekenen werden
bestempeld als primaire lesdoelen en helaas
kwam daarmee de rest van het curriculum in
het geding.

Enig idee hoeveel percentage van de SLO-
kerndoelen over rekenen en taal gaan? Schrik
niet: taal is 13% van het totale onderwijsaanbod
en rekenen omvat 12% van het onderwijsaanbod
(zie afbeelding SLO- leergebieden cirkel).
Reden genoeg om ook een wereldoriëntatie-
opdracht of een thema klaar te zetten in

Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en
volgsysteem het onderwijs/de leerling beter
ondersteunen?
Om onderwijs in samenhang op een makkelijke
en efficiënte manier te faciliteren, is Meloo
ontwikkeld: Mijn Eigen Leer- en Ontwikkeling
Omgeving. Geschikt voor zowel onderwijs op
locatie als thuiswerkonderwijs, maakt Meloo
het mogelijk om het hele curriculum aan te
bieden. In een digitaal portfolio werkt elk kind
op zijn/haar unieke manier aan leerervaringen,
taken en doelen die door de leerkracht worden
gekoppeld aan het curriculum. Deze online
werkomgeving maakt het voor de leerlingen en
de professionals mogelijk om in samenwerking
of individueel te werken aan taken en thema’s.
Vooruitlopend op het veranderde W&T-
onderwijs is Meloo uitgerust met de 7 fasen
van onderzoekend en ontwerpend leren en een
themaplanner voor wereldoriëntatie inclusief
de toekomstgerichte vaardigheden.

Hoe werkt zo’n hybride portfolio en
werkomgeving dan?
De waarde van Meloo, als hybride portfolio
en werkomgeving, heeft zich ook in de
thuiswerkperiode bewezen. Binnen Meloo
hebben leerlingen een eigen leer- en
ontwikkelomgeving waarin ze bouwen aan een
portfolio. Het portfolio wordt opgebouwd met
trotsstukken, prestaties of andere werkstukken.
Opdrachten, kind-initiatieven en toetsen
worden gekoppeld aan de SLO-doelen en
de leerprestatie wordt gewaardeerd door de
leerkracht. De functionaliteiten zijn zodanig
vormgegeven dat de leerkracht en het kind, los
van een methode, leerdoelbewust worden. De
leerkracht zet in de persoonlijke werkomgeving
opdrachten klaar, die automatisch
worden gekoppeld aan bijpassend digitaal
bronnenmateriaal. Hiermee beschikken de
leerlingen (ook thuis) over diverse educatieve
afbeeldingen, teksten, films, creatieve

Sinds maart 2020 is er veel veranderd in de samenleving. Volgens een recent CNV-onderzoek
is de werkdruk, met name ook in het onderwijs, door de coronacrisis hoger dan ooit. Het is
bewonderingswaardig dat schoolteams, ondanks het gestegen ziekteverzuim en de hoge
werkdruk, de boel zo goed draaiende houden. Leerkrachten zijn, door het sluiten van de scholen,
vliegensvlug aan de slag gegaan met digitaal onderwijs. Door de organisatiedruk wordt er
doorgaans voor eenvoudige tools en oplossingen gekozen. Er is geen tijd voor een doordacht
verkenningstraject. Toch is er door het thuiswerken een groeiend besef ontstaan over hoe het
onderwijs en het kind beter gebruik kunnen maken van online faciliteiten.

Wil je meer weten?
Ga naar www.Leskracht.nl/Meloo, mail ons op info@leskracht.nl

of bel ons op 0229-840618

Meloo is een product van

– Advertorial – – Advertorial –

opdrachten en websites. Daarnaast is er ook
nog een uitgebreid volgsysteem met ondermeer
toetsuitslagen, overzichten groei-ontwikkeling,
automatische rapporten en aansluiting op
bestaande LAS-systemen.

Verkenning en pilot
Vaak komt het idee van een digitaal portfolio
bij enkele enthousiaste leerkrachten vandaan,
maar dan moet nog onderzocht worden hoe
het portfolio past bij bestaande toepassingen
en processen. Verkennende vragen zoals “Wat
is het gewenste beeld van talentontwikkeling?”
en “Waarom doen we dat nu met allerlei losse
(toets)systemen, methoden, afvinklijsten,
registratieformulieren, ontwikkelingsplannen,
takenplanners en rapporten?” komen daarbij
aan bod. Om die reden ondersteunen wij
schoolteams intensief tijdens een pilottraject.
Per Meloo-functionaliteit wordt gekeken of
deze gewenst is en vervolgens worden de
leerkrachten stap-voor-stap begeleid in het
gebruiken van Meloo. Alles om curriculum-
breed onderwijs thuis en op school efficiënt te
kunnen faciliteren.

samenhang met één of meerdere taaldoelen
en/of in combinatie met toekomstgerichte
vaardigheden. Deze benadering is onderdeel
van ‘Onderwijs in Wetenschap & Technologie’,
die als veranderde aanpak is per 1 januari 2020
verplicht is gesteld.

2_1_stA4_AVS_fc_v3.indd   Alle pagina's 13-10-2020  14:05
2_1_stA4_AVS_fc_export.indd   Alle pagina's 19-10-2020  15:31
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o n l in e  o n d erw i j s  vo o r l o pi g  n o g   in  p il ot fa s e

Online onderwijs is door corona snel een

feit geworden, maar de schoolsluiting

duurde te kort om blijvend effect te sorteren.

Bovendien is voor goed onderwijs interactie

nodig en contact met de leraar, vinden veel

schoolleiders. Er zijn ook grote verschillen in

de digitale vaardigheden van leraren. “Daar

moeten schoolleiders rekening mee houden

bij de professionalisering. Ze hebben soms de

neiging om de voorlopers als norm te nemen.”

tekst astrid van de weijenberg

‘We hebben drie tot vijf jaar gewonnen in het ontwik-
kelproces.’ Dat zei een schooldirecteur tegen strategisch
adviseur Frans Schouwenburg van Kennisnet, over de
digitale ontwikkelingen in het onderwijs. Toch zijn alle
betrokkenen blij dat de school weer open is, net als de
meeste leerlingen. “School gaat niet alleen om leerpres-
taties”, zegt Alwin Hietbrink, rector van het Barlaeus
Gymnasium in Amsterdam, “maar om nog veel meer.
Interactie in de groep bijvoorbeeld. Dat mis je online
erg.” Desalniettemin zet zijn school ook na de lockdown
een aantal digitale middelen in om de lessen doorgang
te laten vinden wanneer docenten in quarantaine zijn.
De les wordt gestreamd en leerlingen in de klas kijken
naar hun docent op het digibord. Het Barlaeus schakelt
oud-leerlingen/studenten in om te helpen in het klaslo-
kaal en om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt naar
de docent-op-afstand luistert. Andersom kiezen leerlin-
gen die thuis moeten blijven een buddy in de klas die de
iPad aanzet waarmee hij of zij de uitleg van de docent
opneemt en als het ware naar de thuisblijver ‘streamt’.
Hietbrink: “Als Barlaeus hebben wij het relatief gemakke-
lijk, met leerlingen die zonder veel moeite meebewegen.
Ook hebben we geen last van een tekort aan leraren.
We zijn redelijk goed georganiseerd met ons programma
Big Blue Button (virtueel klaslokaal, red.). We hebben in
alle lokalen camera’s en microfoons, dus we kunnen bij
een volgende golf docenten ook vanuit het klaslokaal
les laten geven, als ze bijvoorbeeld thuis te veel gestoord
worden door jonge kinderen. Maar het blijft in mijn ogen
het oplossen van een probleem.”

thema _ k ansen door corona

Over het thema

‘Dit moeten we vasthouden’, hoorden
we afgelopen voorjaar veel. Een van de
belangrijkste inzichten van de lockdown was
dat er onder andere in het onderwijs veel meer
mogelijk was dan we dachten. Toen de wereld op
zijn kop stond, werden we flexibel en inventief.
En zagen we ook in dat er gewoontes bestonden
die best op de helling konden.
Nu het stof enigszins is neergedaald, maken
we voorzichtig de eerste balans op. Wat heeft
de coronacrisis ons tot nu toe geleerd, wat
kunnen we anders doen in de toekomst? Op
drie terreinen zijn patronen aan het verschuiven:
online onderwijs, de contacten tussen school en
stakeholders (zoals ouders en kinderopvang) en
de organisatie van het onderwijs.
In digitaal opzicht hebben scholen onmisken
baar een sprong voorwaarts gemaakt. Leraren
zijn niet allemaal even ‘digivaardig’ geworden,
maar er is in hoog tempo kennis over de
mogelijkheden van online onderwijs opgedaan.
Anderzijds blijkt ook: online onderwijs kan
nooit in de plaats komen van ‘live’ onderwijs.
Het contact met de leraar en met klasgenoten
is nodig voor een goede ontwikkeling,
sociaal-emotioneel maar ook cognitief. En
thuisonderwijs kan onderwijs op school niet
vervangen. Ouders zijn geen leraren. Maar de
lockdown heeft er wel toe geleid dat leraren
veel contact kregen met ouders. Dat nauwe
contact tussen leraren en ouders blijft hopelijk
behouden.
Tot slot blijkt dat onderwijs anders te
organiseren is dan vijf dagen per week dertig
leerlingen in de klas met een leraar ervoor. Meer
gericht op de ontwikkeling van het kind zelf,
minder de focus op toetsresultaten. Het zijn
geen nieuwe inzichten, maar door corona is er
wel een ‘momentum’ ontstaan voor het anders
organiseren van onderwijs.
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o n l in e  o n d erw i j s  vo o r l o pi g  n o g   in  p il ot fa s e

Scherper organiseren “Het was te kort om een
blijvend effect te hebben”, denkt interim-schoolleider
Ferdinand ter Haar over het afstandonderwijs tijdens
de lockdown. “Te kort ook om mensen de voordelen te
laten zien. We hebben het met alle goede bedoelingen
gedaan, maar komt er weer een lockdown dan moeten
we het scherper organiseren. Bijvoorbeeld zorgen dat alle
kinderen goede devices hebben, goed voorzien van lesstof.
Met uitgeverijen in gesprek gaan, want methodes lopen
voortdurend vast als kinderen niet de nieuwste versie van
de browser op hun computer hebben.” Online onderwijs

‘Interactie�in�de�groep,
dat mis je online erg’

blijft iets voor erbij, vindt Ter Haar. De relatie met de
leraar is de voorwaarde om tot leren te komen. Die rela-
tie staat bij online onderwijs onder druk. Maar hij ziet
wel een verschil tussen het aanleren van soft skills, wat
in de klas moet gebeuren, en het zelfstandig zoeken van
informatie. “De leraar is niet dé informatiebron, maar
de begeleider van de leerling.”

Hybride vorm Ter Haar ziet wel wat in een hybride
vorm. Zoals ook het bedrijfsleven heeft ontdekt dat
werknemers niet altijd op de werkplek aanwezig

Op basisschool De Bunders
in Oisterwijk zijn kinderen

gewend om na de instructie
zelfstandig aan de slag te

gaan met digitale middelen
op een leerplein.

Foto: Dirk Kreijkamp

>
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Digitale vaardigheden Kennisnet is partner in een
groot onderzoek naar hybride leren dat tot december
2020 loopt en waarbij leraren, leerlingen, school-
leiders en ouders worden bevraagd (zie kader). Frans
Schouwenburg schrijft tussentijds terugkoppelingen op
Kennisnet.nl. Een eerste analyse laat volgens hem zien
dat veel leraren op zoek zijn naar vaardigheden om meer
te differentiëren, betere directe instructies te geven en
zoeken naar manieren om feedback te kunnen geven.
Leraren hebben in de afgelopen periode vooral ingezet op
oefenen, oefenen, oefenen. “Spannend werd het pas bij
nieuwe lesstof. Hoe pak je dat aan? Er is grote behoefte
om daar meer vaardigheden in te krijgen. Het verschil
in digitale vaardigheden tussen leraren is wel groot.
Ook binnen een team. Daar moeten schoolleiders reke-
ning mee houden bij de professionalisering. Ze hebben
soms de neiging om de voorlopers als norm te nemen.”
Er is ook een groot verschil tussen scholen. Er waren
vo-scholen die al voor corona al hun opdrachten in een
elektronische leeromgeving hadden staan en binnen een
dag overgestapt waren op digitaal onderwijs. Op deze
scholen werden de instructies ingedikt tot een beperkte
tijd of opgenomen in een filmpje en de taken tussen lera-
ren konden snel worden verdeeld.

Vlogs en blogs Dat gebeurde in het basisonderwijs
ook bij De Bunders, vertelt schoolleider Molenkamp.
De Bunders werkt met leerpleinen en leraren zijn dus
al gewend om samen te werken aan een gezamenlijke
leerlijn. Ook zijn ze gewend om vlogs en blogs te maken.
Dat is verder ontwikkeld gedurende corona. Het wordt
ook ingezet om ouders te laten zien wat er in de
school gebeurt, nu zij niet meer binnen mogen komen.
Molenkamp: “Leerlingen van De Bunders zijn gewend dat
ze zelf verantwoordelijkheid dragen. De dag start bij ons

hoeven zijn, hoeven leerlingen niet altijd in de klas te zit-
ten. “Dat geldt zeker voor de bovenbouw, waar we toch
ook de zelfstandigheid willen vergroten.” Schoolleider
Petra van Dam heeft dat laatste al in een pilot gegoten.
Het Heer Bokel College in Rotterdam, een havo/vwo voor
voortgezet speciaal onderwijs van Yulius (cluster 4), heeft
een groep leerlingen voor wie school en het reizen met
het openbaar vervoer naar school te veel prikkels geeft.
Deze leerlingen, met onder meer autisme, adhd en angst-
stoornissen, zijn gebaat bij een dag ‘rust’. Van de 130
leerlingen doen er twintig mee met de pilot. Een aange-
wezen dag in de week mogen zij online onderwijs volgen.

Onder voorwaarden: camera en geluid aan, aangekleed
en geen opnames maken van de les. Van Dam: “Deze
kinderen meldden zich voorheen regelmatig een dag
in de week ziek, omdat naar school gaan hen heel veel
energie kost. Ze zijn vaak lang met het openbaar vervoer
onderweg. Doordat ze regelmatig ziek waren, moesten ze
lessen en toetsen inhalen, en dat gaf weer nieuwe stress.
Je ziet deze kinderen nu meer rust ervaren. Ze komen
soms zelfs aan in gewicht. Dit is passend onderwijs op
maat. We hebben overigens wel officieel vrijstelling moe-
ten aanvragen bij de inspectie, anders zouden we met de
wettelijke onderwijstijd in de knoop komen.”

Gerard Molenkamp, schoolleider van basisschool
De Bunders in Oisterwijk: “In het klaslokaal zie je
een kind worstelen als het de uitleg niet begrijpt.
Digitaal blijken kinderen het nog moeilijker te
vinden om een vraag te stellen. Daar moeten we dus
aan werken.” Foto: Dirk Kreijkamp

Interim-schoolleider Ferdinand ter Haar: “Online
onderwijs blijft iets voor erbij. De relatie met de
leraar is de voorwaarde om tot leren te komen.
Die staat bij online onderwijs onder druk.”
Foto: Hans Roggen

‘ ko m t  e r  w e e r  e e n  lo c k d o w n
d a n  m o e t e n  w e  h e t  s c h e r p e r
o r g a n i s e r e n .  b i j vo o r b e e l d  z o r g e n
d at  a l l e  k i n d e r e n  g o e d e  d e v i c e s
h e b b e n ’
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met instructie en daarna gaan ze zelf aan het werk op het
reken- of taalplein.” Wat leerkrachten moeilijk vonden,
is de interactie met de groep, ervaart Molenkamp. “In het
klaslokaal zie je een kind worstelen als het de uitleg niet
begrijpt. Of geen vraag stelt. Digitaal blijken kinderen
het nog moeilijker te vinden om een vraag te stellen.
Daar moeten we dus aan werken. Hoe geef je goede feed-
back, hoe stel je als leerkracht goede vragen.” Actiever,
vaker en sneller checken of een leerling de stof heeft
begrepen, is het advies van verschillende deskundigen.
Ook de chatfunctie van een online programma kan soms
uitkomst bieden. Het is vaak laagdrempeliger dan een
vraag in de klas stellen, is de ervaring van schoolleider

Petra van Dam van het Heer Bokel College, waar naast de
huidige pilotgroep zieke kinderen of kinderen in quaran-
taine thuis de les volgen. “De leraar geeft via de lifestream
online en fysiek les. Via een oortje houdt hij de kinderen
thuis in de gaten. De chatfunctie is daarbij een goed mid-
del. De docent leest de vraag die de leerling stelt hardop
voor in de klas.”

Lessen ontwikkelen in quarantaine Lesmateriaal
maken is wat op veel scholen de leraren doen die in
quarantaine zitten. Ter Haar: “Zij voelen zich vaak schul-
dig en komen zelf al met het idee om ontwikkelwerk
te doen. Ook zijn leraren druk met het klaarzetten van
werkvoorraad, voor het geval ze onverhoopt thuis komen
te zitten.” Als oplossing voor het lerarentekort zien de
meeste schoolleiders afstandsonderwijs niet. Een vo-
schooldirecteur opperde eerder in Kader Primair dat
twee parallelklassen les konden krijgen van één docent:
een klas fysiek en een in een ander lokaal digitaal. Maar
roostertechnisch is dat ingewikkeld, is de reactie van
de meeste scholen. De Bunders heeft dat wel op het
uitprobeerlijstje staan. Lifestreamen in de open werk-
ruimtes, net als een groep digitaal mee laten kijken met
de instructie van een andere groep. Het onderwijstype
van De Bunders leent zich daar goed voor vanwege de
flexibiliteit. De uitval van de afgelopen tijd was daardoor
ook makkelijker op te vangen dan bij andere scholen.
Schouwenburg van Kennisnet: “Het is duidelijk dat
de toekomst meer flexibiliteit van het hele onderwijs
vraagt.” �

thema � k ansen door corona

m o n i to r  h y b r i d e  o n d e r w i j s

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen

invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat

willen ze graag in de toekomst behouden? De Monitor

Hybride onderwijs, een samenwerking van Kennisnet, de

PO-Raad en de VO-raad in opdracht van het ministerie van

OCW, brengt dit in kaart. Scholen kunnen zich hiervoor

aanmelden via www.kennisnet.nl. Meedoen kan tot eind

november 2020.

Op het Heer Bokel College in Rotterdam
(cluster 4) van schoolleider Petra van Dam volgt
een groep leerlingen een pilot met een dag per
week online onderwijs: “Je ziet deze kinderen
meer rust ervaren. Ze komen soms zelfs aan in
gewicht.”

Strategisch adviseur Frans Schouwenburg
van Kennisnet, een van de partners in een
groot onderzoek naar hybride leren: “Veel
leraren willen vaardigheden leren om meer
te differentiëren, betere directe instructies te
geven en zoeken naar manieren om feedback
te kunnen geven.”

‘a l s  d o c e n t e n  i n  q u a r a n ta i n e
z i j n  w o r d t  d e  l e s  g e s t r e a m d
e n  k i j k e n  l e e r l i n g e n  i n  d e
k l a s  n a a r  h u n  d o c e n t  o p  h e t
d i g i b o r d .  o u d - l e e r l i n g e n
e n  s t u d e n t e n  h e l p e n  i n  h e t
k l a s lo k a a l ’
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Tijdens de schoolsluiting in het voorjaar werkten veel ouders thuis en werden zij geacht hun

kinderen te begeleiden bij het schoolwerk. Alleen kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’

konden terecht op school of bij de kinderopvang. Welke lessen zijn daarvan geleerd?

Wat houden we erin en wat kunnen we verbeteren bij een onverhoopte tweede lockdown?

tekst larissa pans

‘Oefen in contact
op maat’

thema _ k ansen door corona

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

Foto: Nationale Beeldbank14
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‘Oefen in contact
op maat’

Al in een onderwijsboekje uit 1908, zo ontdekte onder-
wijsadviseur en expert ouderbetrokkenheid Peter de
Vries, stond dat de leerkracht binnen twee weken na
het begin van het schooljaar bij alle leerlingen op huis-
bezoek moest zijn geweest. Anders kon hij het de rest
van het jaar wel vergeten. “Zó belangrijk was het toen al
dat je als leerkracht eerst contact legde met de leerling
en de ouders en hun vertrouwen won. Het draait niet
om vertrouwen vrágen, maar om vertrouwen wínnen
van ouders.” En dát heeft de coronatijd volgens De Vries
zeker laten zien. “Veel leerkrachten hebben op alle moge-
lijke manieren geprobeerd in contact te komen met de
ouders en gepoogd de thuissituatie van hun leerlingen in
kaart te brengen. Scholen pakten het verschillend aan,
maar de betrokkenheid ging ver: ik hoorde verhalen van
leerkrachten die voor leerlingen thuis een device zoals
een laptop of Chromebook regelden.

>

minimaal drie op de honderd leerlingen. De school
als veilige haven, die functie heeft de school voor een
groep leerlingen óók. De coronatijd zette die taak
op scherp. Scholen hebben de sociale kant van hun
leerlingen beter in beeld gekregen, daar zullen ze ook
in de toekomst profijt van hebben.” En is er nu een
betere samenwerking met instanties om de school
heen, zoals kinderopvang en Jeugdzorg? Hooge: “Het
goede aan de coronatijd is dat schoolleiders met wel-
zijnswerkers en leerplichtambtenaren gingen bekijken
hoe ze contact konden leggen met de leerlingen die
‘kwijt’ waren. Soms gingen leraren letterlijk de deu-
ren langs. Het gaf een impuls aan de samenwerking
tussen het onderwijs en de ‘sociale infrastructuur’
er omheen. Ik hoop dat die hechte samenwerking
 blijvend is.”

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

Onderwijsadviseur en expert ouderbetrokken-
heid Peter de Vries: “Het nauwere contact
tussen scholen en ouders is een verworvenheid
die hopelijk behouden blijft.”

Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad:
“De school als veilige haven: de coronatijd
zette die taak op scherp.”

Voorzitter Gjalt Jellesma van de
Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang (Boink): “Scholen kunnen
niet zomaar hun schooltijden aanpassen en
dan verwachten dat opvangorganisaties die
veranderingen opvangen.”

Dat is een verworvenheid die hopelijk behouden blijft,
het nauwere contact. De coronatijd liet zien dat leer-
krachten er echt op uit waren om een relatie tot stand
te brengen met leerlingen en ouders.”

Veilige haven In april van dit jaar bracht de
Onderwijsraad een ‘spoedadvies’ uit. De intelligente
lockdown was begonnen en de raad stuurde enkele aan-
bevelingen aan minister Slob. Voorzitter Edith Hooge:
“In dat advies vroeg de raad om de aandacht vooral
te richten op de opvang van kinderen in instabiele of
onveilige thuissituaties. In het besef dat dit geldt voor

Sociale onderneming Gjalt Jellesma is voorzit-
ter van Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang. Hij is kritisch over het gevoerde beleid.
“Het overhevelen van de onderwijstaak naar ouders was
ondoordacht. Je kunt niet van ouders verwachten dat
ze het onderwijs van hun kind of kinderen verzorgen
naast hun werk.” Een van de geleerde lessen is dat de
fysieke component van onderwijs heel belangrijk is,
zegt Hooge. “Onderwijs is een sociale onderneming:
kinderen op school, met leraren in een onderwijsomge-
ving, dat is de functie van school. Men zal zich wel vijf
keer bedenken voor de scholen weer worden gesloten.
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De pandemie deed echt een beroep op het onderwijs-
kundig leiderschap van schoolleiders en hun team: zij
moesten beslissen hoe ze het op afstand lesgeven zouden
vormgeven. Geven we alleen de kernvakken of het hele
programma? Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen
de lesstof oppikken? Die keuzes moesten scholen zelf
maken en dat vroeg heel wat van hun onderwijskundige
leiderschapskwaliteiten.”

Logistieke zwakte Ook kwam er een logistieke
zwakte bovendrijven in de coronatijd: de samenwer-
king tussen scholen en kinderopvangorganisaties liep
niet altijd even lekker. “Er was te weinig besef dat die
twee partners altijd, maar zeker in coronatijd, moeten
samenwerken”, zegt Jellesma. “Scholen hebben een
hoop vrijheid in de inrichting van hun school, en daar
heb ik ook begrip voor, maar ze kunnen niet zomaar
hun schooltijden aanpassen en dan verwachten dat
kinderopvangorganisaties en de buitenschoolse opvang
die veranderingen opvangen. In zo’n uitzonderlijke
noodsituatie als de intelligente lockdown was, moet er
voor scholen misschien minder individuele beleidsvrij-
heid komen. Van mij had er wel wat meer regie van de
overheid mogen zijn.” Maar, zegt hij erbij: “We hadden
dit allemaal nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk
gemakkelijk om achteraf met het vingertje te zwaaien.
En winst is dat we inmiddels beter weten hoe het moet,
mocht er weer een lockdown komen.”

Ouders staan buiten En nu zijn de scholen en de
kinderdagverblijven weer open, maar staan de ouders
buiten. Tot aan de deur mogen ze hun kind brengen,
en niet verder. De Vries: “Ouders zijn onthutst dat ze
de juf of meester van hun kind niet kennen, niet eens
meer in het klaslokaal kunnen komen.” Zijn advies aan
leerkrachten is om op een andere manier betrokken te
blijven bij ouders: “Ga wél in de app-groepjes van de klas
zitten, mute desnoods alle berichten, maar kijk er wel
af en toe op. Zorg dat ouders je op een laagdrempelige
manier kunnen bereiken en houd in de gaten wat er
speelt.” Jellesma vraagt zich af wat ervoor in de plaats
is gekomen, want: “Er zijn overdrachtsmomenten nodig
en dan moet je het even kunnen hebben over je kind.
In de kinderopvang worden kinderen nu vaak op een

stoeltje in de gang gezet of vindt de overdracht plaats
voor de deur. Het is een soort ‘koude overdracht’, ouders
vinden het ook moeilijk, maar het kan nu even niet
anders.” De Vries ziet ook dat de contactmomenten met
ouders zijn afgenomen, maar vindt dat niet zo’n groot
probleem. “Het gaat er niet om of er veel of weinig con-
tact is met ouders, maar om goed contact. Contact op
maat. Wat mij betreft mag er nog wel wat dieper wor-
den nagedacht: waarom zou de leerkracht in één week
met alle ouders en leerlingen het 10 minuten-gesprek
moeten voeren? Aan het begin van het jaar kun je een
startgesprek met elke ouder voeren, kind erbij, en in dat
gesprek de afspraken maken over het contact. De één
wil regelmatig contact, bij de andere leerling hoeft het
maar af en toe. Dat is ook veel minder stressvol voor
leraren.” Edith Hooge van de Onderwijsraad: “Ouders
staan nu inderdaad op afstand, daar zit geen pedagogi-
sche gedachte achter. Het is nu een noodsituatie met een
groot gezondheidsprobleem. Wat heel duidelijk is geble-
ken toen werd overgestapt op digitaal afstandsonderwijs,
is dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen te
begeleiden bij het leerproces. Ouders zijn meestal geen
leraren gebleken. Ze hebben onvoldoende kennis van
vakdidactiek, hebben de kennis van de leerstof niet meer
en weten meestal niks van leerprocessen. Onderwijs
geven is een vak, dat besef is diep in de samenleving
doorgedrongen.” De Vries: “Ouders vonden het lesgeven
superzwaar, maar ik vrees dat de herwaardering voor het
vak van leerkracht ook weer zo is weggezakt.”

Draaiboek voor het onbekende Moeten scholen
een draaiboek hebben klaarliggen ‘voor het geval dat’?
De Vries: “Sommige scholen hebben behoefte aan een
draaiboek, andere niet. Het is belangrijk dat je weet
hoe je met elke ouder contact kunt hebben als zich een
uitzonderlijke situatie aandient. Oefen dus in contact
op maat, passend bij elke situatie en bij elke ouder.
Een goed gesprek voeren is niet een kwestie van een
kunstje of een puntenlijst afwerken, het draait ook om
logisch nadenken.” Hooge betwijfelt of scholen al de
tijd hebben gevonden om een draaiboek op te stellen.
“Op het moment dat er voor scholen tijd is om terug te
kijken, is er ruimte voor het maken van een draaiboek.
Maar dan nog, het is een draaiboek voor het onbekende.
En in Nederland zijn de verschillen tussen scholen groot,
we hebben een heel gedecentraliseerd systeem met veel
pluriformiteit. Ook in een coronacrisis leggen scholen
hun eigen accenten.” Jellesma hoopt dat scholen en
kinderopvangorganisaties al wel een draaiboek heb-
ben klaarliggen. “We horen veel dat dit niet de laatste
keer zal zijn. Als scholen weer noodopvang moeten
verzorgen, hoop ik dat ze meer samenwerken met de
kinderdagverblijven en bso’s, waar de lokalen meer zijn
ingericht op spelen en eten. Bij goed samenwerken hoort
dat je elkaars belang en elkaars waarde erkent. Dat heeft
deze crisis ook duidelijk gemaakt.”

‘ w at  h e e l  d u i d e l i j k  i s  g e b l e k e n
to e n  w e r d  o v e r g e s ta p t  o p  d i g i ta a l
a f s ta n d s o n d e r w i j s ,  i s  d at  o u d e r s
h e t  m o e i l i j k  v i n d e n  o m  h u n
k i n d e r e n  t e  b e g e l e i d e n  b i j  h e t
l e e r p r o c e s ’
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thema _ k ansen door corona

Overleven Het is nu nog te vroeg om te kunnen zien
of de onderwijsachterstanden al zijn ingehaald. Hooge:
“We zitten nog in een soort tussenfase. Veel scholen
hebben nu te maken met zieke leraren of leraren in
thuisquarantaine, zijn bezig met praktische zaken als

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

Er kwam ook een logistieke zwakte bovendrijven in de coronatijd: de samenwerking tussen scholen en kinderopvangorganisaties liep niet altijd
even lekker. Foto: Nationale Beeldbank

de ventilatie van hun gebouw en hoe ze het onderwijs
zo veilig mogelijk kunnen geven. We zijn echt aan
het overleven, het is spannend.” De Vries vindt dat als
we terugkijken, we ook moeten meenemen wat die
tijd betekende voor de leerlingen. “Het gaat er nu op
scholen veel over of ze niet achterlopen op de stof en
of getoetst kan worden wat ze geleerd hebben. Ik hoop
dat er ook ruimte is om kinderen een proces van rouw
te gunnen: leerlingen die geen contact hadden met
vriendjes, van wie vader of moeder werkloos is gewor-
den, die te maken hebben gehad met huiselijk geweld
of een sterfgeval in de familie door corona. Laat hen
erover praten en laat ze veel foto’s maken van alles wat
ze nu zien en meemaken: de maffe bordjes, de mond-
kapjes en de anderhalvemetersituaties overal in de
samenleving.” _
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‘Ik�zie�dat�veel�scholen
hun onderwijs nu
versneld flexibiliseren’

thema _ k ansen door corona

o n d erw i j s  a n d er s  o rg a ni s er en

Tijdens het afstandsonderwijs stuurden veel ouders en scholen de
kinderen naar buiten, om te bewegen, rekenopdrachten te doen, iets

over biologie te leren. “Zo’n rijke, betekenisvolle leeromgeving werkte
heel goed. Dat moeten we vasthouden.” Foto: Hans Roggen
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De coronacrisis zet de manier waarop we

onderwijs geven op zijn kop en legt patronen

bloot. Het is een leerzame tijd voor schoolleiders

die nadenken over het anders organiseren van

onderwijs. Meer kindgericht, flexibeler en meer

samen met de omgeving van het kind.

tekst lisette blankestijn

‘Ik�zie�dat�veel�scholen
hun onderwijs nu
versneld flexibiliseren’

“Het denken over verschillen tussen kinderen en op een
flexibele manier omgaan met die verschillen.” Dat is
wat het onderwijs volgens onderwijsadviseur Machiel
Karels kan meenemen van de coronacrisis en het
afstandsonderwijs. Karels is directeur van Wij-leren.nl,
hij is aangesloten bij de Taskforce Ontwikkelingsgericht
onderwijs en een van de auteurs van het boek ‘Onderwijs
na COVID-19’. “De crisis heeft patronen aan de opper-
vlakte gebracht. Ik begeleid verandertrajecten en zie dat
veel scholen hun onderwijs nu versneld flexibiliseren.
We zijn in het onderwijs van de consensus, maar door
de urgentie tijdens de crisis gooiden veel scholen in twee
weken tijd alle mitsen en maren tegen flexibeler onder-
wijs overboord. Schoolteams proberen hun onderwijs om
de kinderen heen te organiseren, in plaats van hun een
dichtgetimmerde structuur van vakken en roosters op
te leggen.”

Kansenongelijkheid “Middenin de crisis werk-
ten scholen even los van alle systemen”, zag Reinoud
Buijs, onderwijsadviseur en opleider bij de Nso/Cna-
Leiderschapsacademie. “Er was minder administratieve
last, er werd minder getoetst, leraren richtten zich op
waar het echt om gaat: het contact maken met kinde-
ren.” Hij zag twee bewegingen toen het coronavirus
om zich heen greep. De eerste is mooi: “Ik zag scholen
heel snel schakelen, met veel flexibiliteit en creativiteit.
Het afstandsonderwijs maakte duidelijk dat scholen
er echt toe doen als plek waar we elkaar ontmoeten,
waar kinderen zich ontwikkelen, waar we hen zien.
Bovendien kregen ouders vaak meer waardering voor
het werk van de leraar.” Tegelijkertijd legde het thuison-
derwijs ook een schaduwkant van het onderwijssysteem
bloot. Buijs: “Er waren ouders die hun kind zo goed
mogelijk thuis begeleidden, maar voor anderen was dat
lastig. Corona vergrootte de kansenongelijkheid.”

Meer kindgericht Dat laatste zag ook Ellen de
Neef, bestuurder bij Stichting Katholiek Onderwijs
Hulst (drie basisscholen). Maar: “Tegelijkertijd waren er
leerlingen die het opeens erg goed deden. De factoren
die dááraan bijdroegen, moeten we integreren in het
onderwijs. We hebben gezien dat we sommige dingen
heel goed op afstand kunnen doen.” De bestuurder pleit
voor een meer kindgerichte benadering. Daar hoort ook
een ander taalgebruik bij, dat beter past bij hoe we naar
kinderen kijken. “De onderwijsinspectie legde na de
lockdown een nadruk op ontstane onderwijsachterstan-
den. Maar je kunt ook zeggen dat een kind zich anders
ontwikkelt, of zich op een bepaald gebied minder
ontwikkelt.” Het gaat er immers om hoe een kind zich
ontwikkelt ten opzichte van zichzelf, vindt De Neef.
“Dat betekent ook: minder belang hechten aan de toet-
sen en meer formatief toetsen zodat een kind zelf ziet:
hé, ik ga vooruit!”

Machiel Karels, aangesloten bij de
Taskforce Ontwikkelingsgericht onderwijs
en een van de auteurs van ‘Onderwijs na
COVID-19’: “Kindgericht onderwijs is geen
hype, en door de coronacrisis zit er nu
water onder het schip.’

Reinoud Buijs, onderwijsadviseur en
opleider bij de Nso/Cna-Leiderschaps-
academie: “Dit is het moment om kritisch
te kijken naar de manier waarop we ons
onderwijs hebben ingericht.”
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Kritisch kijken Ook voor Reinoud Buijs is dit het
moment om kritisch te kijken naar de manier waarop we
ons onderwijs hebben ingericht. “Het leerstofjaarklassen-
systeem, de slagboom in groep 8, de niveauklassen van
het voortgezet onderwijs: zaken waarvan je je kunt afvra-
gen of deze bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn
van kinderen.” Machiel Karels zit op dezelfde lijn: “Het
leerstofjaarklassensysteem gaat uit van de niet-bestaande
gemiddelde leerling.” Ook neemt hij graag afscheid van

de fragmentatie van zaakvakken. “Tijdens het afstands-
onderwijs stuurden veel ouders en scholen de kinderen
naar buiten, om bijvoorbeeld in het bos te bewegen,
rekenopdrachten te doen, iets over biologie te leren. Zo’n
rijke, betekenisvolle leeromgeving werkte heel goed.
Dat moeten we vasthouden.”

Flexibiliteit vormgeven Natuurlijk zijn er ook
scholen die de crisis zagen als verstoring van hun rou-
tines, erkent Karels. “Maar de meeste zoeken manieren
om die beoogde flexibiliteit vorm te geven. Hoe houd ik
zicht op de diversiteit van de kinderen? Hoe laat ik de
kwaliteitszorg met hen meebewegen? Hoe ontwikkelen
kinderen zich, en wat betekent dat voor de inrichting van
mijn onderwijs? En over welke pedagogisch-didactische
vaardigheden moeten onze leraren dan beschikken?”
Vooral die laatste vraag wordt vaak overgeslagen, ziet hij.
Of scholen plannen er niet genoeg tijd voor in. “Als je als
school de transitie maakt naar meer flexibel georgani-
seerd onderwijs, dan moet je starten bij de waarom-vraag.
Maar leraren zijn vaak heel praktisch ingesteld, ze kijken
meteen naar de hoe-vraag en gaan praktisch en organi-
satorisch aan de slag.” En daarom heeft de schoolleider
hierin een belangrijke rol, vindt Karels. “De schoolleider
moet een lerend proces organiseren, waarin je met elkaar
de juiste elementen doordenkt: wat betekent kindgericht
onderwijs voor ons als leraren, welke vaardigheden en
faciliteiten hebben we nodig?”

Naar vijf gelijke dagen
Steeds minder scholen hanteren het traditionele schooltijdenmodel. Een van de belangrijkste redenen
daarvoor is dat leerlingen dan tussen de middag niet naar huis hoeven. Op sommige scholen verdween
door de coronacrisis de weerstand tegen een continurooster.

Pieter Classen, directeur van de Venlose

basisscholen Groeneveld en Taal&Lent

wilde met zijn scholen overstappen op

een continurooster. “Na een voorlich-

ting van de AVS ging ik een traject in

met medezeggenschapsraad, team en

ouderraadpleging. Op Taal&Lent wilde

80 procent van de ouders een vijf-gelijke-

dagenmodel. Basisschool Groeneveld

wilde niet overstappen. Maar toen we

vanwege corona op afstand moesten

lesgeven, zijn we ook daar overgestapt

op een vijf-gelijke-dagenrooster.”

Na de zomervakantie pakte de school het

oorspronkelijke rooster weer op en liet

Classen een stagiair onderzoeken hoe

de vlag erbij hing. Het team gaf nu wel

de voorkeur aan een continurooster, ook

een meerderheid van de ouders wilde niet

terug. “Ik merk het ook aan de kinderen:

die gaan liever gewoon door, zodat ze

eerder uit zijn. Bovendien blijft bijna een

derde van onze leerlingen over. We moe-

ten daarvoor vrijwilligers inzetten en een

vergoeding betalen. Na de middagpauze

hebben de leerkrachten soms te maken

met ruzietjes die tijdens de overblijf zijn

ontstaan.” In een ouderraadpleging wordt

bekeken of het vijf-gelijke-dagenmodel op

basisschool Groeneveld een structureel

karakter krijgt.

Meerscholendirecteur Pieter Classen:
“Toen we vanwege corona op afstand
moesten lesgeven, zijn we ook op
basisschool Groeneveld overgestapt op een
continurooster.”

Ellen de Neef, bestuurder bij Stichting
Katholiek Onderwijs Hulst: : “We hebben
gezien dat we sommige dingen heel goed
op afstand kunnen doen.”
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thema _ k ansen door corona

Geleerde lessen De lockdown stimuleert bestuurder
Ellen de Neef om het onderwijs op een andere manier te
organiseren. “Met de directies van onze scholen wil ik
evalueren: wat heeft gewerkt, wat kunnen we een vol-
gende keer beter doen? Daarbij zou ik ook willen kijken
naar de kwetsbare kinderen en de zorgondersteuning:
hoe kunnen we sneller en beter handelen in connectie
met de zorg? Vanuit de jeugdzorg waren er toegewijde
mensen 24/7 beschikbaar, dat is prachtig, maar het zou
niet van personen afhankelijk moeten zijn. Daarvoor
moet de structuur veranderen. Dat vraagt om een gesprek
met de hele omgeving van het kind: ouders, gemeente,
zorg, inspectie, kinderopvang, vervolgonderwijs, ver-
enigingen… Zodat we niet zodra er een vaccin is weer
teruggaan naar de oude situatie.” Buijs adviseert om ook
te zoeken naar vormen waarbij meer gebruik gemaakt
wordt van mensen van ‘buiten’ die kinderen begeleiden.
“Bijvoorbeeld op sociale en persoonlijk ontwikkeling,
naast de pedagogisch-didactische begeleiding van de
leraar. Een belangrijke uitdaging voor de schoolleider is
een school te creëren waar je met elkaar continu leert
hoe je de ontwikkeling van alle kinderen een stap verder
brengt.” De Neef ziet educatieve centra voor zich, die
een afspiegeling van de samenleving vormen. “Daarin
is dus ook plaats voor kinderen die zich op een andere
manier ontwikkelen, zij moeten ook een plek krijgen

in de samenleving waarin ze opgroeien. Ik zou dus ook
graag het speciaal onderwijs, als dat maar enigszins kan,
terugbrengen in het regulier onderwijs.” De bestuurder
was voor corona ook al met dit onderwerp bezig, vertelt
ze. “Maar nu is er momentum.” Bovendien: “Onze orga-
nisatie bevindt zich in een fusietraject. De uitdaging in
dit verhaal is: hoe kunnen we dit alles in een grotere
organisatie klein organiseren. Iedereen moet zich gezien
voelen. Het moet klein blijven voelen.”

Onderwijstijd Een ander onderwerp dat mede door
corona weer op tafel ligt, is de onderwijstijd. Nederlandse
kinderen krijgen relatief veel uren onderwijs. Het CAOP,
dat in opdracht van het ministerie de effecten van een
lagere urennorm of anders ingerichte onderwijstijd
onderzocht, stelde in augustus vast dat meer onderwijs-
tijd de leerresultaten van leerlingen niet altijd ten goede
komt. Dat ziet ook De Neef: “Natuurlijk zijn er veel
vaardigheden die je beter in school kunt leren dan thuis,
maar kinderen leren overal. Taal, lezen, schrijven, maar
ook andere dingen. Dat hoeft niet altijd in een vijfdaagse
schoolweek. Ik denk dat we in Nederland met minder
onderwijstijd toekunnen. De vraag is: hoe kunnen we
kinderen helpen om zich nog meer te ontwikkelen?”
Een vierdaagse schoolweek maakt de school in coronatijd
bovendien minder kwetsbaar, denkt Buijs.

Crisismanagement Karels is ervan overtuigd dat
de beweging naar meer kindgericht onderwijs toe-
komstbestendig is. “Die ontwikkeling is in lijn met de
pedagogische drive van leraren. Kindgericht onderwijs is
geen hype, en door de coronacrisis zit er nu water onder
het schip.” Tegelijkertijd is de coronamist nog niet opge-
trokken. Leraren zijn meer ziek of moeten uit voorzorg
thuisblijven. Het publieke gesprek gaat over testcapaci-
teit, mondkapjes en of een leerling met een snotneus
naar school mag. Dat gaat ten koste van de verbetercul-
tuur, ziet ook Buijs. “De uitdaging van de schoolleider
blijft voorlopig: hoe zorg ik ervoor dat elke klas een leer-
kracht heeft? Terwijl het zou moeten gaan om de vraag:
hoe krijgen we beter onderwijs? Schoolleiders moeten
meer dan ooit leidinggeven aan een complexe context die
wekelijks verandert, en ondertussen ook nog de kwaliteit
van het onderwijs verbeteren. De valkuil is dat we door
crisismanagement zaken als het leesonderwijs en de kan-
sengelijkheid laten liggen.” _

Bij uitgeverij Gompel&Svacina verscheen

onlangs het boek ‘Onderwijs na COVID-19’

van de Taskforce Ontwikkelingsgericht

Onderwijs. De auteurs verantwoorden

ideeën en scenario’s voor een heel andere

onderwijswerkelijkheid, zonder jaarklassen-

systeem, zittenblijven, afstromen of tenta-

mens zoals nu. ISBN: 9789463712316,

www.taskforceoo.nl

‘a l s  j e  a l s  s c h o o l  d e  t r a n s i t i e
m a a k t  n a a r  m e e r  f l e x i b e l
g e o r g a n i s e e r d  o n d e r w i j s ,  d a n  m o e t
j e  s ta r t e n  b i j  d e  w a a r o m  v r a a g .
d a a r i n  h e e f t  d e  s c h o o l l e i d e r  e e n
b e l a n g r i j k e  r o l ’

Foto: Hans Roggen
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Oecumenische basisschool

De Ladder heeft klassenverkleining doorgevoerd. “Nadenken over mogelijk

heden om je dromen over ideaal onderwijs te realiseren, dat moeten we meer

durven.” tekst susan de boer

“Toen de scholen afgelopen mei na de

coronalockdown weer gedeeltelijk open

gingen, merkten we dat we met halve klas

sen beter tegemoet konden komen aan

verschillende onderwijsbehoeften bij kin

deren”, vertelt Lianne van den Essenburg,

directeurbestuurder van eenpitterschool

De Ladder in Maarn. “De winst is vooral

groot bij het geven van Passend onder

wijs. Er is gewoon meer tijd en aandacht

per kind beschikbaar in een kleine klas.

Met achttien tot twintig leerlingen in de klas

is er ook letterlijk meer lucht in het lokaal.

En we kunnen in geval van nood groepen

samenvoegen zonder dat klassen overvol

worden.”

Tijdens de lockdown kwam er veel energie

vrij bij leraren in heel Nederland, merkte

Van den Essenburg. “We gingen dromen

over ideaal onderwijs, ideeën uitwisselen.

We durfden ook meer lef te tonen. Het idee

om te onderzoeken of we structureel

kleinere groepen konden vormen, kwam

vanuit een brainstorm. Na een uitwerking

daarvan heb ik een peiling in het team

gedaan: 91 procent van de teamleden was

direct positief, met de anderen heb ik

gekeken hoe we bezwaren konden wegne

men. Vervolgens heb ik met de MR en het

toezichthoudend bestuur het plan verder

uitgewerkt.”

De leerlingen van de acht bestaande

groepen zijn dit schooljaar verdeeld

over elf klassen met gemiddeld achttien

kinderen. Naast een extra kleuterklas en

bovenbouwgroep zijn er van de groepen

4 en 5 (samen zestig leerlingen) twee

homogene groepen en een combinatieklas

4/5 gemaakt. Een aantal remedial teachers

is weer groepsleerkracht geworden. Door

de kleinere groepsgrootte kunnen leraren

nu de meeste kinderen zelf remedial

teaching geven, zodat nog maar één rt’er

nodig is voor kinderen met een eigen

leerlijn. Daarnaast is gekeken naar de inzet

van leraren met ambulante tijd. “De team

leden hadden zelf ook goede ideeën over

de manier waarop we groepen kunnen

verkleinen met groepsdoorbrekende lessen

tijdens bijvoorbeeld het projectonderwijs.

Zo kunnen vriendjes en vriendinnetjes uit

verschillende klassen elkaar ook blijven zien

op school”, zegt Van den Essenburg. De for

matie is met 1 fte uitgebreid voor schooljaar

2020/2021. “We kunnen de extra formatie

dit jaar opvangen uit ons eigen vermogen,

zodat we goed kunnen opstarten met

gemiddeld achttien kinderen per groep.

Volgend schooljaar is er geen extra formatie

nodig. Dan gaan we verder met tien groepen

van gemiddeld twintig kinderen.”

Doordat de school een éénpitter is, gaan er

geen middelen naar overhead en kan een

plan snel werkelijkheid worden. “We heb

ben geluk met de ouders, die denken

goed mee. En we boffen met het gebouw,

waar relatief veel extra ruimte is. Maar

het belangrijkste is dat je nadenkt over de

mogelijkheden die je hebt om de dromen

voor je school te realiseren. Dat moeten

we meer durven. Die creativiteit van de

coronaperiode moeten we vasthouden.

Dat onze bibliotheek nu een klaslokaal

is geworden, en de boeken in verrijdbare

kasten staan, dat is dan maar zo.” _

De AVS steunt een petitie voor kleinere

klassen, zie pagina 5.

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

meer lucht in het lokaal
met kleinere klassen

Lianne van den Essenburg, directeurbestuurder van eenpitterschool De Ladder in Maarn:
“Met achttien tot twintig leerlingen in de klas is er meer lucht.”

[advertorial]
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achtergrond

Een schoolleider speelt een bepalende rol als het gaat om onderwijskwaliteit, maar kan

daarnaast leraren aan zich binden, ook op scholen in achterstandswijken. En in deze tijden van

personeelstekorten is dat bepaald geen overbodige luxe, zo blijkt in Amsterdam.

tekst richard hassink

‘Een schoolleider
maakt of breekt de
schoolorganisatie’

Beginners werken graag op de Lukasschool
in Amsterdam, omdat de schoolleider

ze vaak ‘dubbel’ zet met een ervaren
leerkracht. Zo kunnen ze het vak leren en

vertrouwen krijgen. De ervaren leerkracht
kan zijn expertise delen waardoor deze

vaak weer nieuwe energie krijgt.
Foto: Hans Roggen

l er a r en  v in d en  en  b in d en  in  a c h t er s ta n d s w i j k
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‘Een schoolleider
maakt of breekt de
schoolorganisatie’

“Al heb je een uitstekend team met excellente
leraren, een schoolleider maakt of breekt de school-
organisatie,” zegt Thijs Roovers, leerkracht op de Tijl
Uilenspiegelschool in Amsterdam. Roovers, landelijk
bekend van zijn vele mediaoptredens als boegbeeld van
PO in actie en oprichter van het Lerarencollectief, wijdde
vlak voor de zomer een column aan de spilfunctie van
schoolleiders. Daarin somde hij een waslijst aan taken op
die schoolleiders dagelijks uitvoeren en waarvoor ze in
zijn ogen veel te weinig waardering krijgen. Dat Roovers
geen onzin praat, blijkt wel uit diverse onderzoeksrap-
porten uit 2020 waarin de spilfunctie van de schoolleider
eens te meer geroemd wordt. Zoals in ‘Een verstevigd
fundament voor iedereen’ van adviesbureau McKinsey.
Ook onderzoekers in De Staat van het Onderwijs 2020
stellen dat onderwijskwaliteit alleen ontstaat met sterk
onderwijskundig leiderschap, het stellen van prioriteiten
en sturing vanuit een visie op onderwijs en leren. En in
het onlangs verschenen rapport ‘Tevreden werken in het
primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform PO
wordt geconcludeerd dat schoolleiders een cruciale rol
spelen bij de aanpak van ervaren werkdruk en het tevre-
den houden en behouden van werknemers.

Achterstandswijk Het behouden van goede leraren
is vooral belangrijk op scholen in achterstandswijken.
Die scholen, met meer gewichtenleerlingen, zijn voor
leraren over het algemeen minder aantrekkelijk. In de
huidige krappe arbeidsmarkt met een hogere mobiliteit
kiezen leraren vaak voor andere scholen, zo valt ook te
lezen in De Staat van het Onderwijs. Dat beeld wordt

bevestigd in een internationaal Pisa-onderzoek dat
eind september verscheen: Effective policies, successful
schools. Daaruit blijkt dat 35,7 procent van de leerlin-
gen in Nederland op een school zit waar de instructie
gehinderd wordt door een gebrek aan leraren. Daarmee
scoort ons land duidelijk slechter dan het gemiddelde
van 27 procent.
“De schoolleider is cruciaal, helemaal in deze tijd
van nijpende lerarentekorten”, zegt ook Marjolein
Moorman, wethouder Onderwijs in Amsterdam.
“Maar gelukkig hebben we hier ook directeuren van
scholen in achterstandswijken die ondanks de krapte
op de arbeidsmarkt goede leraren aan zich weten te
binden.” Daarom probeert de gemeente schoolleiders
zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo kan elke school
in Amsterdam aanspraak maken op een subsidie van
10.000 euro per jaar voor managementondersteuning.
Moorman: “Door schoolleiders ander werk uit handen
te nemen, kunnen zij meer tijd besteden aan het aanstu-
ren van het team en het organiseren van vervanging.”

Niet bij de pakken neer Een van de schoolleiders
die nauwelijks personele problemen kent, is Sebastiaan
van Huet (41). En dat terwijl Van Huet directeur is van
de Lukasschool, een basisschool in Osdorp, een wijk in
Amsterdam-Nieuw West. “We zitten met onze school
in een moeilijke buurt, met een hoge schoolweging.
Veel Osdorpers hebben een migratieachtergrond en een
derde van de leerlingen leeft onder de armoedegrens.
Dat brengt allerlei problemen met zich mee die ook de
school in komen.” Maar Van Huet zit niet bij de pakken

Sebastiaan van Huet, directeur van de Lukasschool, heeft nauwelijks personele problemen. “We werken
veel met zij-instromers en stagiairs. Als ik potentie zie, bied ik een baan aan.” Foto: Hans Roggen
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neer, en probeert die instelling ook over te dragen op zijn
team. “Je kunt heel makkelijk zeggen ‘onze resultaten
vallen tegen vanwege de leerlingpopulatie’, maar dat is in
mijn ogen een dooddoener. Ik probeer zoveel mogelijk te
denken in kansen en mogelijkheden en verwacht dat ook
van mijn team.”

Wat is Van Huets geheim om in tijden van schaarste
toch zijn formatie rond te krijgen? “We werken veel met
zij-instromers die een werkervaringstraject doorlopen
en met stagiairs van twee pabo’s in de buurt. Als ik
potentie zie, dan bied ik hem of haar een baan aan.
En beginners werken hier graag omdat ik ze vaak ‘dub-
bel’ zet met een ervaren leerkracht. Zo kunnen ze onder
de vleugels van een ervaren kracht het vak leren en ver-
trouwen krijgen. En voor deze ervaren leerkrachten is
het fijn dat ze hun expertise kunnen delen waardoor ze
vaak weer nieuwe energie krijgen. Dat werkt dus twee
kanten op.”
Van Huet erkent dat niet elke school in Nederland de
financiële mogelijkheid heeft om dat zo te organiseren,
maar hij weet zoals hij zelf zegt ‘de potjes die er zijn
goed te vinden’. “Wethouder Moorman zegt altijd ‘om
kansengelijkheid te creëren moet je geld ongelijk verde-
len’ en ik probeer daar als school zoveel mogelijk van te
profiteren. Van dat extra geld kan ik dus mensen dubbel
zetten. Daardoor heb ik nu een team van 48 collega’s
en achttien groepen. Natuurlijk zijn dat niet alleen leer-
krachten maar ook ambulant personeel, maar ik denk
niet dat veel scholen deze luxe kennen.”

Voetbalcoach Van Huet probeert niet alleen zijn
teamleden te faciliteren en loopbaanmogelijkheden te
bieden; hij kijkt ook naar de beste teamsamenstelling.
“Ik heb een achtergrond als gymdocent en kijk naar
mijn team zoals een voetbalcoach naar zijn selectie
kijkt. Als een team continu wedstrijden verliest, gaat
de coach toch sleutelen aan zijn opstelling. Dan zorg
je voor een goede keeper en een goede verdediging en
kijk je naar de beste verdeling tussen jong talent en
ervaring.”
De samenstelling van zijn team heeft sowieso een aan-
trekkingskracht op leerkrachten, denkt Van Huet. “Bijna
een kwart van mijn team is man, en dat gegeven is vaak
aantrekkelijk voor andere mannelijke leerkrachten
om bij ons te solliciteren. Verder hebben wij een goede

afspiegeling van de wijk, met dus ook collega’s met een
migratieachtergrond. Die multiculturele teamsamenstel-
ling vinden ouders ook vaak prettig, en dat zorgt weer
voor nieuwe aanwas van leerlingen. Daardoor blijven we
als school groeien. We moeten zelfs steeds vaker ‘nee’
verkopen, omdat groepen vol zitten.”
Steven Hoyer, senior P&O-adviseur van ASKO Scholen,
de stichting waar de Lukasschool samen met 31 andere
katholieke/oecumenische scholen in Amsterdam en
omgeving onder valt, is blij met Van Huet als schoollei-
der. “Sebastiaan heeft een frisse uitstraling, een heldere
visie en stond zelf met de voeten in de klei, als gym-
docent en later als adjunct-directeur op een van onze
andere scholen. Wat dat betreft is het de perfecte match
voor de Lukasschool. Verder weet hij zijn collega’s steeds
weer uit te dagen. Zo laat hij zijn mensen participeren
in leer- en onderzoekteams en initiatieven opzetten om
zo op een eigentijdse, toekomstbestendige manier het
daltononderwijs vorm te geven op de Lukasschool.”
Van Huet vindt dat je als schoolleider ook veel moet
investeren in het teamgevoel. “Bij uitjes of een twee-
daagse zorg ik dat alles goed geregeld is, dan ga ik niet
beknibbelen. Mensen geven hun ziel en zaligheid in hun
werk en op zo’n moment wil ik daar ook iets voor terug-
geven. Ook ga ik altijd voor mijn team liggen. Als er
kritiek is van ouders bijvoorbeeld, dan houd ik mijn
collega’s zoveel mogelijk uit de wind.”

‘ va n  h e t  e x t r a  g e l d  k a n  i k  m e n s e n
d u b b e l  z e t t e n .  d a a r d o o r  h e b  i k
n u  e e n  t e a m  va n  4 8  c o l l e g a’s  e n
a c h t t i e n  g r o e p e n .  i k  d e n k  n i e t  d at
v e e l  s c h o l e n  d e z e  lu x e  k e n n e n ’

Steven Hoyer, senior P&O-adviseur van ASKO Scholen, waar de
Lukasschool onder valt: “Sebastiaan heeft een frisse uitstraling,
een heldere visie. Hij weet zijn collega’s steeds weer uit te dagen
en hen te ontwikkelen.”
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Toelage Dit voorjaar stelde het kabinet 32 miljoen
euro beschikbaar om het lerarentekort structureel te
bestrijden. Daarvan ging het overgrote deel naar de vijf
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht
en Almere). Waar andere steden vooral kozen voor de
inzet van meer onderwijsondersteunend personeel en
vakkrachten en de begeleiding en professionalisering
van startende leraren, besloot Amsterdam om daar-
naast ook leraren een toeslag te geven. In het eerste
jaar bedraagt de jaarlijkse toelage zo’n 925 euro voor
alle Amsterdamse leraren en ongeveer 2.310 euro voor
leraren die lesgeven op een school met veel gewich-
tenleerlingen. P&O-adviseur Hoyer verwacht er geen
wonderen van. “Ik geloof niet dat mensen zich laten
leiden door die toelage, maar het kan misschien voor
sommige leraren net dat zetje zijn. Misschien moet je
het zien als één van de instrumenten om het leraren-
tekort te bestrijden.”

Voor Thijs Roovers was de toelage niet nodig om afge-
lopen zomer de overstap te maken van de Leonardo da
Vincischool in het rijke stadscentrum van Amsterdam
naar de Tijl Uilenspiegelschool in achterstandswijk Bos

achtergrond

‘ i k  g e lo o f  n i e t  d at  m e n s e n  z i c h
l at e n  l e i d e n  d o o r  e e n  to e l a g e ,  m a a r
h e t  k a n  m i s s c h i e n  vo o r  s o m m i g e
l e r a r e n  n e t  d at  z e t j e  z i j n ’

en Lommer. Hij koos uit idealisme –
omdat hij les wilde geven op school
waar de leerlingen het onderwijs het
hardst nodig hebben. “Ik wil goede
schoolleiders oproepen om in de spiegel
te kijken en zichzelf dezelfde vraag te
stellen: waar ben ik het hardste nodig?
Misschien betekent dat voor hem of
voor haar om weg te gaan bij de veilige,
vertrouwde school en te kiezen voor een
onzeker avontuur op een school in een
achterstandswijk, maar met z’n allen
hebben we de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om elk kind gelijke
kansen te geven.”
Zou een toelage voor schoolleiders
dan ook niet terecht zijn? “Ja absoluut.
Ze zeggen weleens ‘if you pay peanuts
you get monkeys’. Dus zorg voor een
goed salaris en goede management-
ondersteuning, zodat de schoolleider
zich gewaardeerd voelt en zich volledig
kan focussen op het aansturen van het
team.”

Schooldirecteur Van Huet beaamt dat. “Dit is ook wat ik
bij wethouder Moorman heb aangekaart. In tijden van
schaarste is het voor directeuren extra hard werken om
elke keer de groepen bemand te krijgen. Een passende
toelage hiervoor is zeer welkom.” _

h o e  b i n d  j e  l e r a r e n  a a n
j e s c h o o l ?

De schoolleider kan er, met de juiste mate van ondersteu-

nend leiderschap, voor zorgen dat medewerkers bevlogen

blijven en dat zij niet op zoek gaan naar een andere baan.

Enkele tips:

• Pak de regeldruk op school aan

• Bevorder de samenwerking tussen collega’s

• Houd rekening met de persoonlijke wensen van

medewerkers

• Moedig medewerkers aan om hun talenten te benutten

en bied hen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te

leren

(Bron: Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs)

Meer weten?

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/aanpaklerarentekort

www.aanpaklerarentekort.nl(/regios)

Leerkracht Thijs Roovers maakte afgelopen
zomer bewust de overstap naar een school
in een Amsterdamse achterstandswijk. “Ik
roep schoolleiders ook op om zichzelf de
vraag te stellen: waar ben ik het hardste
nodig?”

Marjolein Moorman, onderwijswethouder
Amsterdam: “De schoolleider is cruciaal,
helemaal in deze tijd van nijpende
lerarentekorten.”
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c ro s s  m en to r in g - pro g r a m m a  in spir eer t
s c h o o l l ei d er s  en  c eo’s

‘Vergeet niet uit
te dragen hoe mooi
je werk is’

cross mentoring

Schoolleider Anneke Zantboer (midden rechts) en ceo
Agnes Koops (midden links) van PricewaterhouseCoopers
ontmoeten elkaar op de school van Anneke, waar Agnes onder
ander een bijeenkomst bijwoont van de werkgroep financiën
en facilitair van het schoolbestuur. Foto’s: Miriam van der Hoek
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“Ik heb al zóveel aan dit contact gehad”, zegt Anneke
Zantboer, directeur van basisschool Aeresteijn in
Langeraar (bij Alphen aan den Rijn). En dat terwijl
Agnes Koops, lid van de Raad van Bestuur van
PricewaterhouseCoopers (PwC), nu voor het eerst live
tegenover haar zit in haar kantoor op school. De twee
hebben elkaar een paar keer gebeld. Zantboer: “Ik zit in
mijn vrije tijd in het bestuur van een organisatie en heb
daar personeelszaken in mijn portefeuille. Er speelde
een pittige kwestie. Agnes zei: ‘Zorg dat je je medebe-
stuurders aan je zijde hebt.’ Dat ga ik ook in mijn werk
gebruiken. Binnen mijn team mag er best eens strijd
zijn, maar een meningsverschil mag ons niet uit elkaar
drijven. Naar buiten moeten we optreden als één man.”
Agnes Koops knikt. “Voor je het weet, ontstaan er allerlei
lijntjes tussen personeelsleden en het bestuur en raak jij
buitengesloten. Je moet de gelederen gesloten houden.
Dat leer je bij een grote organisatie als PwC. Je moet als
bestuur een eenheid zijn en niet tegen elkaar uitgespeeld
raken.”
Zantboer: “Agnes maakte mij er ook van bewust dat er
allerlei lagen in de organisatie zijn, en dat die zich alle-
maal erkend willen voelen. Zo had ik er nog nooit naar
gekeken. Als je ook de lagen boven je in hun functie
erkent, dan levert dat je veel meer op.”

Jezelf verrijken Waarom doen beide leidinggevenden
mee aan het cross mentoring-programma? Koops: “Ik
ben van nature heel leergierig. Ik vind het fijn om mij-
zelf te verrijken met kennis en ervaringen en het is leuk
om anderen te kunnen helpen.” Zantboer: “Ik houd
ervan om nieuwe dingen te doen. En de verbinding met
het bedrijfsleven is zó belangrijk. Je brengt elkaar op
ideeën. Je gaat ook meer relativeren door contacten met
externen.”

De twee hadden al snel een klik. Grinnikend vertellen
ze: “We zijn allebei boerendochters.” En ze vonden
meer overeenkomsten. Koops: “We hebben allebei een
toezichthouder. Dus we bespraken wat dat kan doen
met jou en je organisatie.” Zantboer: “En in wat voor
organisatie je ook leiding geeft, personeel is personeel.”

‘Vertel de mooie verhalen’ Op een later moment
neemt Zantboer via Teams deel aan een paar bijeenkom-
sten van Koops bij PwC. Zo gaat ze met een groep jonge
managers in gesprek over hun beider vak. “Zij associ-
eren het onderwijs vooral met werkdruk en een laag
salaris. Ik denk wat we onszelf te negatief in het nieuws
brengen. Daardoor ziet de buitenwereld de prachtige
kanten van het beroep niet meer. Ik vertelde wat ik
zoal meemaak op school en Agnes’ collega’s zeiden:
‘Wat een mooie verhalen, die moeten verteld worden!’”
Ze vroegen waarom Zantboer nog steeds in het onder-
wijs werkt. “Ik zei: ik heb geen zin om voortdurend
vanuit die werkdruk en dat salaris naar mijn vak te kij-
ken. Ik vind dat ik genoeg verdien. Ik geloof ook niet in
geld als langdurige prikkel om meer enthousiasme voor
het beroep te krijgen. Ik heb ook nooit naar een ander
beroep gekeken omdat ik dacht daar meer te zullen ver-
dienen. En ja, de werkdruk is hoog, maar ik zie om me
heen dat iedereen hard werkt.”

Koops: “De werkdruk is bij ons ook behoorlijk en onze
sector wordt vaak aangevallen in de pers. Klanten
zijn niet altijd blij. Er zijn veel reden om chagrijnig
te worden. Maar we doen ertoe, we proberen het met
elkaar echt goed te doen en dat geeft mensen ook trots.
We bespraken met Anneke hoe je mensen zo ver krijgt
dat ze trots zijn en dat ook uitdragen. Natuurlijk moet
je proberen om die werkdruk te fiksen, maar vergeet
niet om uit te dragen hoe mooi je werk is.”

Bang voor accountant Het inkijkje bij PwC leverde
Zantboer nog een nieuw inzicht op. “Mensen zijn altijd
een beetje bang voor de accountant. Terwijl accountants
ons juist graag houvast willen geven. Zij willen een
verbinding met ons aangaan en van daaruit werken aan
vooruitgang. Het is belangrijk dat wij het onderwijsgeld
goed besteden. Zij controleren dat en dat is hun maat-
schappelijke relevantie.”

Het cross mentoring-programma van de AVS en

NL2025 laat schoolleiders en ceo’s met elkaar

meedraaien. Kader Primair sprak opnieuw een

van deze koppels. “Alle lagen in de organisatie

willen zich erkend voelen. Zo had ik er nog nooit

naar gekeken”, realiseerde schoolleider Anneke

Zantboer zich tijdens haar contact met Agnes Koops,

bestuurslid van PricewaterhouseCoopers.

tekst marijke nijboer

‘d e  v e r b i n d i n g  m e t  h e t
b e d r i j fs l e v e n  i s  z ó  b e l a n g r i j k .
j e  b r e n g t  e l k a a r  o p  i d e e ë n .
j e g a at  o o k  m e e r  r e l at i v e r e n
d o o r  c o n ta c t e n  m e t  e x t e r n e n’
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Meer info en inspiratie?
Rsi-vereniging.nl (jeugd en RSI)
Ncj.nl (richtlijnen houding en bewegen)
Zitmetpit.nl (goed gedrag rondom beeldschermen)
Wieblie.nl (platform bewegend leren)
Houding Netwerk Nederland (facebook, voorlichting)

DE ALLERBELANGRIJKSTE
DIGITALE VAARDIGHEID

Van alle digitale vaardigheden is gezond
omgaan met beeldschermen het belangrijkste.
Voorkom dat kinderen al op school een handi-
cap ontwikkelen voor de rest van hun leven!

De RSI-vereniging merkt dat kinderen in het
basisonderwijs al last krijgen van RSI-klachten:
stijfheid of pijn in armen, nek en schouders.
Klachten waarvan je ze zou verwachten bij
50-plussers.

Laptopscherm op ooghoogte met apart
toetsenbord, rechte rug, wiebelen, pauzeren,
bewegen – deze tips krijgen werknemers van
de arbodienst. Waarom de kinderen niet? Zij
zijn namelijk kwetsbaarder voor vervorming,
door hun naar verhouding zwaardere hoofden
en buigzamere ruggengraten.

22-0000-1136-01 AVS KP
165x120mm.indd   1 19-10-2020  15:32

22-0000-1179-01 AVS KP

Professionele led-verlichting
LUXIMPROVE

VEILIGHEID & LICHT.
Bij LuxImprove kunt u terecht voor lichtadvies op maat.

Geniet van een goed lichtbeeld in combinatie met de
geruststelling dat het Remedy led-paneel actief de lucht
reinigt van bacteriën en ziekteverwekkers, waaronder het
COVID-19 virus. 

VERWIJDERT COVID-19

GECERTIFICEERD DOOR









Breekt tot 99%* van de bacteriën, virussen, fijnstof
en onaangename geuren uit de lucht af, dankzij een
gepatenteerd 5-traps filtersysteem met UV-C;
Dankzij een krachtig lichtbeeld geniet dit
led-paneel van een naadloze integratie in uw
lichtontwerp, zonder verbouwing;
Dit paneel heeft een lage UGR <19, dit voorkomt
verblinding en verhoogt het comfort;
Reductie van onderhoudskosten dankzij een
levensduur van 50.000 branduren (L70B10).

* Officiële testrapporten zijn verkrijgbaar van SGS.

+31 (0)113 60 31 18info@luximprove.com
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cross mentoring

Ook Koops voelt zich geïnspireerd. “Ik vind het mooi hoe
Anneke tegen haar werk aankijkt en een bijdrage levert
aan de maatschappij. Wij krijgen in de Raad van Bestuur
ook allerlei vraagstukken op tafel. Bij Anneke gebeurt
dat ook, maar op kleinere schaal en veel concreter. Toch
doen we vergelijkbaar werk: bij ons gaat het om verbe-
tering van de kwaliteit van de accountantscontrole, bij
Anneke om de kwaliteit van haar school.”

Zelfredzaam Zantboer volgde diverse opleidingen.
Koops: “Zo kan ze verschillende theorieën naast elkaar
leggen om haar werk uiteindelijk goed aan te pakken.
Ze is zelfredzaam; ze kijkt hoe ze dingen wél voor elkaar
kan krijgen. Daar is ze heel creatief in en dat neem ik
mee terug. Er is altijd wel iets dat je kan helpen, of het
nu een theorie is of een gesprek, er komt altijd een oplos-
sing. Anneke zoekt daarnaar vanuit een diepe passie om
het goed te doen voor het kind. Dat herken ik wel; ik voel
passie voor accountancy en voor de mensen die bij ons
werken.”

De twee denken samen ook na over hoe het schoollei-
derstekort kan worden aangepakt. Koops: “Ik kan me
voorstellen dat bepaalde mensen uit het bedrijfsleven
willen doorgroeien in leidinggeven, en dan voor het
onderwijs kiezen.” Zelf zal ze dit niet direct doen: “Ik heb
het echt enorm naar mijn zin bij PwC en in de rol die ik
daar heb. Maar als ik Anneke hoor vertellen over haar
ervaring met kinderen, besef ik dat schoolleiders en lera-
ren hen echt een mooie jeugd kunnen bezorgen door ze
op de juiste manier uit te dagen.” �

De AVS helpt leidinggevenden die de stap naar het onderwijs

willen maken, in de strijd tegen het toenemende tekort aan

schoolleiders. Via een gratis meeloopdag, een speciale

opleiding voor zij-instromers, begeleiding door netwerkbijeen-

komsten en dagelijks advies op afstand. Zowel zij-instromers

die graag een dag willen meelopen met een schoolleider, als

schoolleiders die een zij-instromer willen laten meelopen op

hun school, kunnen zich melden op www.avs.nl/netwerk/

schoolleiders-worden-avs-helpt-zij-instromers

Actieplan gaat op 19 november naar minister
Merel van Vroonhoven (NL2025) is samen

met Petra van Haren (AVS) de gangmaker

van het cross mentoring-programma.

Van Vroonhoven ervoer zelf meerdere malen

in haar loopbaan hoe inspirerend een nieuwe

werkomgeving kan zijn: ze is opgeleid

tot geofysicus aan de TU Delft en werkte

vervolgens in de financiële sector, bij de NS

en de Autoriteit Financiële Markten. Ze is

nu zij-instromer in het speciaal onderwijs.

Ze vertelt: “Al die werelden zijn heel verschil-

lend en het viel me elke keer op dat weinig

mensen een overstap maken, terwijl dat heel

verrijkend kan zijn voor zowel de overstapper

als zijn nieuwe werkomgeving.”

Ze ziet ook een afstand tussen bestuurders

en werkvloer. “Er is een kloof tussen wat

bestuurders met elkaar bedenken en hoe

het uitpakt in de praktijk. Ook dat komt

omdat je elkaars werelden niet kent.”

Uitwisselingsprogramma’s kunnen helpen

om die afstand te overbruggen. “Het recept

is simpel: door met elkaar mee te lopen leer

je niet alleen een andere wereld kennen,

maar ook met andere ogen naar je eigen

wereld kijken.”

Wat haar bij haar overstap naar het onder-

wijs opviel? “De bevlogenheid. Maar ook dat

het onderwijs het met zoveel minder geld

moet doen dan het bedrijfsleven. Dat zie je

aan de werkomstandigheden en het geld dat

beschikbaar is voor scholing. Het is raar dat

de samenleving onderwijs heel belangrijk

vindt, maar de politiek het onderwijs toch zo

onderbedeelt.”

Van Vroonhoven is ook verbaasd dat het

knellende tekort aan schoolleiders nauwe-

lijks aandacht krijgt. “Terwijl de rol van de

schoolleider cruciaal is voor het aantrek-

ken van nieuwe leraren, onderwijsvisie en

-kwaliteit, de schoolcultuur en de aantrek-

kelijkheid van de school als werkgever.”

Het cross mentoring-programma werkt

tweeledig: schoolleiders en ceo’s uit het

bedrijfsleven bouwen aan hun leiderschaps-

ontwikkeling, maar denken ook mee over

oplossingen voor het schoolleiderstekort.

De deelnemers aan de pilot presenteren

op 19 november 2020 een actieplan aan

onderwijsminister Arie Slob. Hun manifest

richt zich op versterking van de positie van

de schoolleider, het agenderen van het

schoolleiderstekort en manieren waarop het

bedrijfsleven hieraan kan bijdragen.

Van Vroonhoven hoopt dat op termijn

‘minstens duizend’ koppels aan de cross

mentoring-uitwisseling meedoen. “We willen

de opbrengsten duurzaam maken. Misschien

als een vast onderdeel van het curriculum

voor schoolleidersontwikkeling, en/of onder-

deel van bestaande regionale netwerken.

We zetten in elk geval in op een landelijk

vervolg van het cross mentoring-initiatief.”

Merel van Vroonhoven van NL2025 (foto) is
samen met AVS-voorzitter Petra van Haren
de gangmaker van het cross mentoring-
programma: “Schoolleiders en ceo’s
bouwen aan hun leiderschapsontwikkeling
en denken mee over oplossingen voor het
schoolleiderstekort.”
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achtergrond

In de CAO PO 2019-2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is zijn functiegebouw

te actualiseren. Na uitstelverlening moeten alle werkgevers op 1 november 2020 het nieuwe

functiehuis op orde hebben. De meeste schoolbesturen zijn een eind op weg. Schoolleiders

vinden het gesprek met hun bestuurder over de overgang naar de nieuwe salarisschalen soms

lastig. AVS-adviseur Harry van Soest: “We zijn in het onderwijs niet gewend te onderhandelen en

op te komen voor ons eigen functioneren.” tekst irene hemels

‘Samen iets gemeensc happelijks uitvinden’

in vo er en nieu w e f u n c t ieb e s c h r i j v in g en
en - wa a r d er in g s c h o o l l ei d er s

“Het goede gesprek aangaan met hun
bestuurder over het eigen functioneren

is nieuw voor schoolleiders.”
De personen op de foto komen niet in

het artikel voor. Foto: Hans Roggen
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‘Samen iets gemeensc happelijks uitvinden’

Prettig gesprek De AVS-adviseur wees hem onder
meer op de bijlage bij het onderhandelingsakkoord
CAO PO 2019-2020, de zogenoemde ‘Toelichting op de
voorbeeldreeksen en voorbeeldbeschrijvingen direc-
tiefuncties in het primair onderwijs’. Edelschaap: “De
eerste zin hiervan luidt: ‘Een schooldirecteur heeft
een belangrijke rol in de school.’ Dat praat heel pret-
tig. Omdat zowel de handtekening van de AVS als de
PO-Raad eronder staan, hebben mijn bestuurder en ik
deze toelichting gebruikt als uitgangspunt. Het gaf het
gevoel dat we samen iets gemeenschappelijks aan het
uitvinden waren. Het hielp bij het vinden van elkaar op
inhoud. Er staan mooie voorbeelden in van functieom-
schrijvingen; wat je ervoor moet kunnen en hebben.
We hebben goede gesprekken gevoerd over de inhoud
van onze functie, rol en verantwoordelijkheden als
schoolleider.”

in vo er en nieu w e f u n c t ieb e s c h r i j v in g en
en - wa a r d er in g s c h o o l l ei d er s

De adviseurs van de AVS Helpdesk krijgen veel vragen
over de nieuwe functiebeschrijvingen en -waardering van
(adjunct-)directeuren. Helpdeskadviseur Harry van Soest:
“Dat is op zich niet zo vreemd. Schoolleiders zijn niet
gewend te onderhandelen en op te komen voor hun eigen
functioneren. Het goede gesprek hierover aangaan met
hun bestuurder is nieuw. Wij zetten schoolleiders op het
goede spoor door hen te adviseren hóe zij dat gesprek het
beste kunnen aangaan.”

Achteroverleunen Van Soest was ook als cao-onder-
handelaar betrokken bij de totstandkoming van de cao
waarin nieuwe functiebeschrijvingen en -waarderingen
leidend zijn. “Voorheen was alles geregeld vanuit het
Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO) en wist
je als schoolleider precies waar je aan toe was. De oude
salarisschalen waren gebaseerd op de leerlingaantallen.

Groei en ontwikkeling Ook Elfred Bakker, lid
van het College van Bestuur van stichting Allente, is
tevreden met het gezamenlijke gevoerde proces om te
komen tot een nieuw functiehuis. “Het volgen van de
leerlingaantallen bij de inschaling heb ik altijd vreemd
gevonden, omdat het niets zegt over de complexiteit
van de taken. Door bij dit proces van herwaardering
de voorbeeldbeschrijvingen als leidraad te gebruiken,
konden we rechtdoen aan de taken van directeuren en
meer tegemoetkomen aan de daadwerkelijke situatie
waarin zij zich bevinden. Het is transparant en maakt
toetsing mogelijk. We hebben als bestuur gekozen voor
het groeimodel. Dat betekent dat je in de personele
voortgangsgesprekken het gesprek aangaat over de ont-
wikkeling van de schoolleider en wat dat betekent voor
de waardering. Overigens hebben wij bij het actualiseren
van het functiegebouw de salarisschalen horizontaal
omgezet.”
Schoolleider Edelschaap: “Directeuren hebben nu de
ruimte om te praten over groei en ontwikkeling van hen-
zelf in relatie tot de school. Het gesprek over wat heb ik
nodig, wat zien jullie voor mij en wat verlangen jullie van
mij hadden we nooit. In dat opzicht leek de oude situ-
atie toch een beetje op een soort gevangenis. Je kon hoog
en laag springen en je best doen, maar je kwam niet in
een volgende salarisschaal. Meer dan voorheen praat je
nu met je bestuur over je eigen ontwikkeling en de toe-
komst. Dat vind ik mooi.”

‘d e  av s - a dv i s e u r  w a s  e e n  g r ot e
s t e u n  i n  d e  d i s c u s s i e  o v e r  d e
n i e u w e  d i r e c t i e f u n c t i e s .  i k  h e b
m e d e  h i e r d o o r  e e n  z e e r  v r u c h t b a a r
g e s p r e k  m e t  h e t  b e s t u u r  k u n n e n
h e b b e n ’

Je kon achteroverleunen want je wist: als ik zo oud ben,
ga ik dat verdienen. Nu de waardering is gebaseerd op de
werkzaamheden die je uitvoert, leidt dat tot een eerlij-
kere beloning.”
Directeur Paul Edelschaap van De Wijde Veert, onderdeel
van stichting Allente in Noord-Scharwoude, was aanvan-
kelijk sceptisch over de nieuwe functiebeschrijvingen en
-functiewaarderingen voor schoolleiders. “Er zijn functie-
reeksen vastgesteld waarin heel klinisch de functie-eisen,
werkzaamheden en salarisschalen staan vermeld, maar
daarmee kan ik niet uit de voeten. Dat wordt een heel
kaal gesprek. Ik voel ook geen echte onderhandelings-
positie. Het enige wat je kunt doen als je het ergens niet
mee eens bent, is accepteren of naar een andere werkge-
ver gaan.” Hij is erg goed geholpen door de helpdesk van
de AVS. “De adviseur was een grote steun in de discus-
sie over de nieuwe directiefuncties. Ik heb mede door
zijn inzet een zeer vruchtbaar gesprek met het bestuur
kunnen hebben.”
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h o e  b e r e i k  i k  w at  i k  w i l

De ééndaagse training Onderhandelen over de nieuwe functiewaardering van de AVS Academie is specifiek gericht op onderhan-

delingsvaardigheden. Schoolleiders oefenen effectief onderhandelen in praktijksituaties met een auteur en collega-schoolleiders.

Doel is in de eigen onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en functiewaardering optimaal resultaat te behalen. Er wordt onder

meer gewerkt met de Harvardmethode win-win onderhandelen en een persoonlijk actieplan. Deelnemers krijgen onderhandelings-

strategieën aangereikt en verkrijgen inzicht in het eigen gedrag en de effecten daarvan op de ander en het zoeken van oplossingen

in wederzijds belang. De volgende training is 20 november 2020. Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/trainingen/

onderhandelen

AVS-jurist Leonie Oude Essink:
“Er zijn schoolbesturen die niet handelen in
de geest van hoe de cao bedoeld is.”

AVS-adviseur Harry van Soest:
“Wij zetten schoolleiders op het goede
spoor door hen te adviseren hóe zij het
gesprek met hun bestuurder het beste
kunnen aangaan.”

Lagere salarisschaal Uiterlijk 1 november 2020
moeten schoolbesturen komen met voorstellen voor de
nieuwe functiebeschrijvingen en -waardering. Binnen het
ene schoolbestuur is het functiegebouw inmiddels geac-
tualiseerd. Bij het andere buigen schoolleiders zich nog
over de conceptbeschrijvingen. Het proces bij stichting
Allente om te komen tot een nieuw functiegebouw – of in
elk geval de manier waarop directeuren en bestuurders
met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de functiebe-
schrijving van schoolleiders – benadert de ideale situatie,
zegt AVS-jurist Leonie Oude Essink. Zij komt in beeld
wanneer directeuren er met hun bestuur niet uitkomen.

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

Dagelijks krijgt zij nieuwe zaken binnen waarbij er ver-
schil van mening bestaat over de werkzaamheden die
schoolleiders in opdracht uitvoeren of waar zij mandaat
voor hebben gekregen. Met als gevolg indeling in een
lagere salarisschaal. “Er zijn schoolbesturen die niet han-
delen in de geest van hoe de cao bedoeld is. Het komt
nogal eens voor dat er interpretatieverschillen zijn over
wie de verantwoordelijkheid draagt. Besturen vinden dan
dat directeuren in een lagere schaal thuishoren, omdat
de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur zou liggen.
Door de huidige salarisgarantie lijden directeuren wel-
iswaar geen financiële pijn, maar het voelt wel alsof er
minder waardering is omdat zij dezelfde werkzaamheden
als voorheen uitvoeren. Dat ervaren zij als oneerlijk.
Er zijn ook schoolleiders die het voor hun opvolgers
goed willen regelen. Zij zeggen: ik merk het financieel
misschien niet dat ik qua salaris stilsta, maar als ik deze
school verlaat gaat mijn opvolger erop achteruit. Zij mel-
den zich om die reden bij de AVS voor bijstand in het
gesprek met hun bestuur.”

Schoolleider Paul Edelschaap:
“Meer dan voorheen praat je nu met je
bestuur over je eigen ontwikkeling en de
toekomst. Dat vind ik mooi.”

34

944432-02_034_19-Oct-20_15:52:12_walter



achtergrond

t i p s  vo o r  s c h o o l l e i d e r s

• Wees niet te snel tevreden.

• Hoe zorgvuldiger de functie/taakomschrijving, hoe

beter de waardering aansluit bij de actuele werksituatie.

Ben je bijvoorbeeld bezig met meerjarenplanning en

-beleid of ben je er ondersteunend aan? Dat maakt in de

inschaling van het salaris nogal een verschil.

• Wees in de voorfase kritisch en kijk zorgvuldig naar de

jouw opgedragen werkzaamheden. Ga daarover goed

beargumenteerd het gesprek aan met het bestuur.

Sta dus niet pas op je strepen als het gaat om het

salaris. Pak de functiebeschrijving erbij, want die is

cruciaal.

Schoolbestuurder Elfred Bakker: “Het volgen van de leerlingaantallen bij
de inschaling heb ik altijd vreemd gevonden, omdat het niets zegt over de
complexiteit van de taken.”

Taakomschrijving luistert nauw
Zowel Van Soest als Oude Essink wijzen erop dat school-
leiders goed moeten kijken naar de definiëring van de
nieuw functiebeschrijvingen als zij in gesprek gaan met
hun bestuur over hun functie. Hoe zorgvuldiger de func-
tieomschrijving, hoe beter de waardering aansluit bij de
actuele werksituatie, zeggen zij. Oude Essink: “Wees niet
te snel tevreden. Neem het begrip ‘regio’ bijvoorbeeld.
Stuur je meerdere scholen aan dan kun je regionaal
bezig zijn, maar dat geldt ook voor een locatieleider die
met verschillende wijken en een diverse leerling- en
ouderpopulatie te maken heeft. Of neem de begrippen
‘beleid’ en ‘meerjarenbeleid’. Ben je bezig met meerja-
renplanning en -beleid of ben je er ondersteunend aan?

Dat maakt in de inschaling van het salaris nogal een
verschil. Ik voer veel gesprekken met directeuren over
de inhoud van hun takenpakket. Dan zegt een directeur
tegen mij: ik maak beleid, maar vraag ik door dan blijkt
het om meerjarenbeleid te gaan. De taakomschrijving
luistert zeer nauw. Schoolleiders lijken zich daar niet
altijd voldoende van bewust.”

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

21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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Haar advies? “Sta niet pas op je strepen als het gaat om
het salaris. Pak de functiebeschrijving erbij, want die is
cruciaal. Wees in de voorfase kritisch en kijk zorgvuldig
naar de jouw opgedragen werkzaamheden. Ga daar-
over goed beargumenteerd het gesprek aan met het
bestuur.” �
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Leren van
afstand

Voor iedereen was het een bizarre tijd.
Wat waren de positieve punten?

O      uders:
• Kregen meer inzicht in de werkhouding van hun kinderen.
• Vonden het fijn	om	‘s	ochtends	niet	te	hoeven	haasten.
• Hebben	veel	geleerd	over de	digitale	mogelijkheden.
• Vonden het fijn	om	meer	contact	met	hun	kind	te hebben.
• Waarderen	het	contact	dat	zij	met	de	leerkracht hadden.
• Vonden het leuk om te zien wat er allemaal wordt

geleerd op school.
• Zagen hun kinderen zelfstandiger worden en beter

kunnen plannen.
• Merkten dat de korte lesdagen en het thuiswerken

zorgde	voor	meer	rust	bij	veel	kinderen.

  eerkrachten:
• Hadden	efficiënter	overleg.
• Meer contact met ouders.
• Hebben de band met collega’s versterkt.
• Hebben	veel	ICT-vaardigheden	bijgeleerd.
• Hadden	meer tijd	om	lessen	in	rust	voor	te bereiden.
• Leerlingen vroegen vaker om (individuele) hulp.
• Meer een-op-een gesprekken met de leerlingen.
• Leerlingen	zijn	zelfstandiger	geworden.
• Meer erkenning door de ouders.
• Meer inzicht in de thuissituatie van leerlingen.

L

• 86% van de leerkrachten voelde zich genoeg
ondersteund door collega’s.

• 67% van de leerkrachten vond dat ze prima
in staat waren om de leerlingen online les te
geven, 9% vond dit niet.

• 63% van de ouders vond dat ze prima in staat
waren om hun kind(eren) te begeleiden met
hun schoolwerk, 18% vond dit niet.

• 48% van de ouders gaf aan dat hun kind(eren)
het schoolwerk met plezier deden, 18% vond
dit niet.

• 41% van de leerlingen	vond	het	fijn	om thuis	te
leren,	33%	vond	het	niet	fijn.

• 72% van de leerlingen	kon	goed	met vragen	bij
de	juf	of	meester	terecht.

  eerlingen:
• Ik kon eten en drinken pakken wanneer ik wilde.
• Ik kon uitslapen en beginnen wanneer ik wilde.
• Ik mocht zelf pauze houden wanneer ik wilde
• Mijn	moeder	of vader	hielp	me	bijna	altijd.
• Ik was sneller klaar
• Het was lekker rustig thuis
• Ik kon heel veel (buiten)spelen!

L

Geen ouders in de school
Vergaderingen (deels) online

Digitale lessen verzorgen voor (langdurig)
zieke kinderen

Oudergesprekken digitaal
Lesgeven aan kleine groepen

Kortere lesdagen, dit zorgde voor meer
rust	bij	de	kinderen

Het	indelen	van	de eigen	tijd	voor	de
leerlingen

Meer (een-op-een) contact tussen
leerkrachten en ouders

Wat nemen we mee?

In	de	periode	maart-juli	2020	hebben
scholen intensief ervaring opgedaan
met	afstandsonderwijs.
Hoe hebben ouders, leerlingen en
leraren het ervaren?

Bron: onderzoek Scholen met Succes in
juni/juli	2020	onder	 2500	leerlingen,
1400	ouders	en	200	leerkrachten.

Meer info?
www.scholenmetsucces.nl
Onderzoek naar tevredenheid,
kwaliteit en actuele thema’s.

[advertorial]
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In hun komende verkiezingsprogramma’s hebben alle politieke partijen

de kans om ambitie te tonen op onderwijs en te investeren, als het

aan Lisa Westerveld ligt. “Als dit wordt doorgezet, kunnen we samen

het achterstallige onderhoud in het onderwijs te lijf gaan”, aldus de

onderwijswoordvoerder van GroenLinks.

politieke column

achterstallig onderhoud
aanpakken
“Het onderwijs is een voorwerp van de

aanhoudende zorg der regering.” Met deze

zin begon ik mijn column een jaar geleden,

waarin ik een punt maakte van de groeiende

kansenongelijkheid door de opmars van

privéonderwijs en de toenemende druk om

te presteren.

Helaas is de situatie niet rooskleuriger

geworden. Want door de coronacrisis zijn

bestaande problemen in het onderwijs

alleen maar groter geworden. Dat er nu

extra geld beschikbaar komt voor venti-

latiesystemen is hiervan een voorbeeld.

Al jaren is bekend dat de luchtkwaliteit op

veel scholen niet goed is en de bekostiging

ervoor niet voldoende. Toch is de coronacri-

sis kennelijk nodig om hier extra geld voor

uit te trekken. Ook is al jaren bekend dat

veel klassen te vol zijn, het aantal thuiszit-

tende kinderen zonder onderwijs stijgt en

niet alle ouders in staat zijn om een tablet of

laptop te betalen. In de afgelopen maanden

werd nóg zichtbaarder tot welke problemen

dat leidt. Tel daar het groeiende tekort aan

schoolleiders en leraren bij op. Ook dat

komt voor niemand als een verrassing, er is

al tientallen jaren voor gewaarschuwd.

Het maakt het werk voor schoolleiders en

leraren nog moeilijker. Bovendien neemt

de kansenongelijkheid voor leerlingen

toe. Door de coronacrisis maakt het voor

kinderen nog meer uit of ze in een stabiel

gezin opgroeien, met rust en ruimte en met

ouders die kunnen helpen met huiswerk.

Of dat ze thuis juist onvoldoende ondersteu-

ning kunnen krijgen, om welke reden dan

ook. En dat is kwalijk, want het onderwijs

zou de kansen van álle kinderen groter

moeten maken.

Maar ik ben niet alleen maar pessimistisch.

Schoolleiders en leraren hebben de afge-

lopen maanden een ongelofelijke prestatie

neergezet. Hoewel soms het onmogelijke

werd gevraagd, hebben jullie laten zien

jullie leerlingen niet in de steek te laten

en te blijven staan voor goed onderwijs.

In de Kamerdebatten die ik de afgelopen

periode had, werd dit door alle partijen

erkend. Meerdere malen trokken de collega-

onderwijswoordvoerders samen op, om

knelpunten aan te kaarten. Diverse keren

trok onderwijsminister Arie Slob extra geld

uit. Niet alleen voor ventilatiesystemen,

maar ook om onderwijsachterstanden

tegen te gaan en leerlingen te voorzien

van de noodzakelijke devices voor

afstandsonderwijs.

Ik hoop dat de eensgezindheid in het onder-

wijsveld, de wil om er sámen met elkaar

de schouders onder te zetten, definitief

is doorgedrongen tot de politiek. In hun

komende verkiezingsprogramma’s hebben

alle politieke partijen de kans om ambitie te

tonen op onderwijs en te investeren. Als dit

wordt doorgezet, kunnen we samen het

achterstallige onderhoud in het onderwijs te

lijf gaan. _

Reageren
Mail naar l.westerveld@tweedekamer.nl

a l  j a r e n  i s  b e k e n d  dat  d e  lu c h t k wa l i t e i t  o p
ve e l  s c h o l e n  n i e t  g o e d  i s  e n  d e  b e ko s t i g i n g
e rvoo r  n i e t  vo l d o e n d e .  to c h  i s  d e  co ro n ac r i s i s
k e n n e l i j k  n o d i g  om  h i e r  e x t r a  g e l d  voo r  u i t
t e  t r e k k e n .
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Van de AVS

a v s s t u d i e r e i z e n

Oriënteren op studiereizen in 2021
Door de coronacrisis kan de AVS haar buitenlandse
studiereizen in 2020 niet meer realiseren. Maar je
oriënteren op een (thematische) reis naar het buitenland
voor een later tijdstip is nog altijd mogelijk.

Je horizon verbreden en over grenzen heen kijken. Zien hoe andere

schoolsystemen in elkaar zitten en hoe schoolleiders in andere

landen problemen aanpakken. Op pad met een groep collega’s

om de waan van de dag los te laten, ervaringen uit te wisselen en

kennis te maken met buitenlandse onderwijsprofessionals en hun

scholen. De AVS was nog volop bezig met het voorbereiden van een

aantal reizen voor 2020. Zo waren er reizen gepland naar Helsinki,

Edinburgh, twee reizen naar Estland en een naar Cyprus in het kader

van de ESHA-conferentie. In juni is echter besloten alle reizen in

2020 niet door te laten gaan, maar door te schuiven naar 2021.

De AVS staat in de startblokken om – zodra het weer kan – deze

reizen alsnog te laten plaatsvinden.

In juli kwam het bericht dat de ESHA-conferentie van 2020 is door-

geschoven naar oktober 2021. Voor de AVS Studiereis hiernaartoe

zijn nog plaatsen beschikbaar! Mogelijk volgt er ook een digitale

ontmoeting in het najaar van 2020.

Idee aandragen?
Natuurlijk zijn er ook alternatieven, zoals digitale ont-

moetingen of reizen binnen Nederland (bijvoorbeeld

naar buitenlandse scholen in Nederland). Als AVS-lid

kun je altijd aangeven wat je wensen zijn. AVS-

adviseur Paul van den Heuvel staat open voor alle

verzoeken en ideeën, p.vandenheuvel@avs.nl of tel. 030-2361010.

Meer informatie: www.avs.nl/netwerk/studiereizen

Welke professionaliseringsgelden zijn er voor de directiefunctie
beschikbaar?

tekst harry van soest

De gelden voor professionalisering worden via de lumpsum-

bekostiging beschikbaar gesteld. Allereerst zijn er gelden voor de

individuele professionalisering opgenomen in de CAO PO 2019-2020.

Het gaat om een bedrag van t 3.000 per jaar per directielid in de

A- of D-schaal en is niet afhankelijk van de werktijdfactor. Dat is

vastgelegd in artikel 9.6, lid 3. Voor de kalenderjaren 2020 en

2021 is dit bedrag verhoogd met t 100 per jaar voor de uitvoering

van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekor-

ten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021’

van 1 november 2019. Zodat in totaal een bedrag van t 3.100

beschikbaar is. Dat is geregeld in artikel 9.8.

Daarnaast zijn voor alle personeelsleden professionaliserings-

gelden beschikbaar, dus ook voor directieleden. Deze gelden zijn

opgenomen in het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Dit is geld voor algemene scholing.

Verder zijn er gelden voor scholingstrajecten in het zogenoemde

Herfstakkoord van 2013 opgenomen. Deze gelden zijn niet geoormerkt

en konden ook voor andere onderdelen worden gebruikt. De herfst-

gelden zijn inmiddels opgenomen in de lumpsumbekostiging.

Tot slot is in de Prestatiebox een bedrag opgenomen voor professi-

onalisering van de directie. Hierover zijn in 2014 afspraken gemaakt

in het sectorakkoord, die doorlopen tot 1 augustus 2021. Het betreft

een bedrag per school, waarbij onderscheid in bedragen wordt

gemaakt tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs en speciaal

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Een en ander staat los van de opgedragen professionaliseringsac-

tiviteiten zoals genoemd in artikel 9.4 van de CAO PO 2019-2020.

De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de werkgever.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

tel. 030-2361010. Mailen kan ook via helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd

je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt. Veelgestelde

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

Ondersteuning AVS Helpdesk tijdens coronacrisis
De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de

ondersteuning van de AVS Helpdesk.

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt

het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute

zaken zijn en blijven de adviseurs van de helpdesk op werkdagen

telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur. Je kunt gewoon naar

de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die

thuis werkt.

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

Corona en cross mentoring

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

Digitale denksessies in november
De AVS nodigt schoolleiders uit om in – digitale – denk
sessies mee te denken over de toekomst van hun vak.
Deze input wordt onderdeel van de Toekomstagenda
Schoolleiders die wordt aangeboden aan minister Slob.

Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk,

beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te

houden? De online bijeenkomst start met een korte introductie

door een expert. Deel ervaringen en lessons learned. Hierna ga je

in kleine groepjes uiteen om je speerpunten te benoemen.

Meld je via www.deleiderschapsagenda.nl aan voor één van de

denksessies op 2, 5, 9, 17, 23 of 26 november. Dit kan individueel of

samen met een team directeuren. Ter voorbereiding ontvang je een

koffertje boordevol tips, tools en interessante links. Op de website

vind je ook meer informatie en voorbeelden en kun je je input delen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, je investeert tijd en

oefent zo invloed uit op de ontwikkeling van je eigen vak.

l i d m a at s c h a p

Teruggave vakbondscontributie
AVS-leden kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening

van (een deel van) de contributie door uiterlijk 1 november aan-

staande een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht

is aan de regeling mee te werken.

De formulieren hiervoor staan op: www.avs.nl/

fiscaal-voordeel-voor-leden

Het Parool schreef op 11 september over basisscholen die ervoor

kiezen om hun leerkrachten bij commerciële bedrijven te laten testen

op corona. De krant maakte daarbij gebruik van cijfers van de AVS

waarin 83 procent van de schoolleiders aangeeft zorgen te hebben

over voldoende personeel.

Het AD besteedde op 13 september aandacht aan trakteren in

coronatijd. De AVS ziet dat veel scholen het trakteren toestaan, maar

vaak wel het beleid hebben aangepast.

‘Snotneuzen mogen weer in de klas’, schreef NRC op 21 september.

Verkouden kinderen tot en met twaalf jaar mogen sinds die dag weer

gewoon naar school. AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde.

Na aanhoudende druk van onder meer de AVS werd 22 september

de eerste dag dat leraren voorrang krijgen bij het testen. RTL Nieuws

maakte mede dankzij de AVS een verslag. "Het gaat op veel plekken

goed, maar helaas nog niet overal", zei van Haren.

Op 30 september bleek uit berichten van onder meer BNR en Omroep

Brabant dat basisscholen klassen naar huis sturen, vanwege onvol-

doende personeel. Ze gebruikten daarvoor ook een AVS-peiling.

Het is aanleiding voor grote zorgen over de nabije toekomst, omdat in

de winter het aantal mensen met verkoudheidsklachten alleen maar

zal toenemen. NRC schreef die dag over de mondkapjesplicht in het

voortgezet onderwijs, met een bijdrage van Petra van Haren.

In het openingsartikel van de Nationale Onderwijskrant, die begin

oktober verscheen, gingen AVS-leden, voorzitter Petra van Haren en

een trainer van de AVS Academie in op de uitdagingen van school-

leiders tijdens de eerste lockdown.

Donderdag 1 oktober was de dag waarop scholen inzicht moesten

hebben in de ventilatie op hun school. Er werd een plan gepresen-

teerd om scholen te helpen en 360 miljoen euro beschikbaar gesteld.

RTL Nieuws en AD gebruikten de AVS-peiling rondom ventilatie die laat

zien dat ongeveer de helft van alle schoolgebouwen in Nederland voldoet

aan de eisen conform het bouwbesluit. De meeste overige gebouwen niet

of slechts gedeeltelijk. En een deel heeft er nog geen zicht op.

Maandag 5 oktober was AVS-voorzitter Petra van Haren de hele ochtend

te gast in het Radio 1 programma Spraakmakers. Het gaat onder andere

over het gegeven dat bij 1 op de 5 scholen (18 procent) geen thuison-

derwijs wordt geregeld als een leerling thuis moet blijven, volgens

een AVS-peiling onder 643 schooldirecteuren. "Er waren al structurele

tekorten. Dat tekort is alleen maar groter geworden", aldus Van Haren.

Ook NOS Radio 1, het Reformatorisch Dagblad, de Leeuwarder Courant

en Omroep Fryslan berichtten hierover.

Op 6 oktober verscheen in De Volkskrant een reportage over het cross

mentoring-programma van de AVS en NL2025, met schoolleider Mariska

Zwart-Toxopeus (De Lettertuin in Almere) en Stephanie Hottenhuis

(KPMG).

Vrijdag 9 oktober blikte NRC terug op de beslissingen die in de

coronatijd werden genomen met betrekking tot het onderwijs. De krant

interviewde onder meer AVS-voorzitter Petra van Haren. De invoering

van het dragen van mondkapjes op middelbare scholen lijkt opvallend

soepel te verlopen, bleek uit een rondgang van NU.nl op 10 oktober.

De meeste scholieren en docenten zien de noodzaak van het dragen in.

Deze trend herkent ook de AVS.

Op 12 oktober schreef het AD dat onderwijspersoneel nog niet altijd

voorrang zou krijgen bij coronatesten en haalt daarbij de AVS-peiling

aan waarin de helft van de schoolleiders zegt hierover ontevreden

te zijn. Schoolleiders Hanneke de Frel (Vlinderboom in Pijnacker)

en Ferdinand ter Haar (EBC Noord in Schijndel) vertelden over hun

ervaringen.

b r e n g  j e  s t e m  u i t !

www.avs.nl/ledenraadverkiezingen
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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.

Opleidingen, leergangen en trainingen
november en december 2020, januari 2021
Opleiding / leergang / training (Start)datum Trainer/adviseur/contactpersoon

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 10 november Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 19 november Henk Derks

• Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs 18 december Lidwien Kok

• Leergang Leidinggeven aan een lerende school** (po) 7 januari Loes van Wessum

• Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 13 januari Esther Dijkstra

• Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 13 januari Ilse van Hal

• Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 19 januari Jan Jutten

• Leergang Theorie U** (po en vo) 21 januari Jan jutten

(onder voorbehoud)

Help mee aan een oplossing voor het schoolleiderstekort!

Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs
Wil je ook meehelpen aan een oplossing voor het schoolleiderstekort? De AVS Academie heeft een oriëntatietraject ontwikkeld voor

ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs om te kunnen onderzoeken of het beroep schoolleider bij hen past. Ken jij iemand die

overweegt om schoolleider te worden? Wijs hem of haar dan op dit unieke traject!

Meer informatie? Kijk op www.avs.nl/academie/schoolleider

AVS Academie en Covid-19

Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de

voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. De leergangen

en trainingen van de AVS Academie zullen dan ook weer worden

uitgevoerd zoals vermeld op www.avs.nl/academie

Nu met ingang van 14 oktober 2020 de maatregelen zijn

aangescherpt, zoeken we samen met de trainers naar een

passende oplossing, zoals deels digitaal of verplaatsing van

de cursusdata.

Gevolgen herregistratie
Komt jouw herregistratie in de knel door uitstel van

professionaliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister

PO biedt de mogelijkheid om uitstel van je herregistratie

aan te vragen. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/

uitstelenuitschrijven/herregistratie of bel met het

Schoolleidersregister PO via tel. 030-2347360.
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Leergang

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

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de uit-

gelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen leerlingen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschil-

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

verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de

veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking

met Dair Academy.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 10 november 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Omgaan met verschillen’

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

Leergang

Herontwerp voor
toekomstig onderwijs
Klaar voor ‘het onderwijs van de toekomst’

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden? Om zelf-

standig en vanuit vertrouwen en

verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan) spe-

len in organisaties, bedrijfsleven en de samenleving. Kernvraag is:

wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een

school?

Doelgroep: leidinggevenden primair onderwijs

Startdatum: 19 november 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

Leergang

Communicatie
Regie over de communicatie in en over je school

Als schoolleider heb je te maken met

diverse doelgroepen. Hoe organiseer je

de communicatie van je school zo

effectief mogelijk? Hoe betrek je ouders

bij de school? Tijdens de leergang maak je een communicatieplan

voor je eigen school. We staan stil bij de kernwaarden van je school

en vertalen die naar een communicatiestrategie, met aandacht voor

branding en positionering. Ook ga je op zoek naar je eigen

kernkwaliteiten, je leiderschapsstijl en de beste manier om met de

media of crisissituaties om te gaan. We besteden veel aandacht aan

je persoonlijk leiderschap en je rol als schoolleider. Je leert hoe je

zelf de regie kunt nemen en hoe je mensen en middelen (nog) beter

kunt inzetten. Ook komt schriftelijke communicatie aan bod,

bijvoorbeeld via digitale media, website of drukwerk.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 28 januari 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van

de school’ (‘Regie en Strategie’).

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

communicatie

Leergang

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

De schoolleider is na de leraar de belang-

rijkste actor om het leren van leerlingen

te stimuleren. Schoolleiders doen dat

indirect. Door leiding te geven aan het

leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige leeromge-

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

onderwijskwaliteit.

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po die graag willen wer-

ken aan de ontwikkeling van een lerende school.

Startdatum: 7 januari 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’

en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

lerendeschool
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Opleiding

Schoolleider Basisbekwaam
Schoolleider zijn is een vak!

Met deze opleiding leg je een solide

basis om jouw taken als schoolleider

goed te kunnen uitoefenen, nu en in de

toekomst. Je leert hoe de school- en

onderwijsorganisatie functioneert, qua personeelsmanagement,

facilitair en cultuur. Je verbetert je leidinggevende competenties;

ontwikkelt een eigen visie en leert die uit te dragen. Te communice-

ren en te inspireren. En komt meer te weten over systemen en

veranderprocessen. Altijd vanuit een strategische positie, waarbij je

rekening houdt met de omgeving van de school en belangen van

alle medewerkers. De belangrijkste casus: een verbetertraject op je

eigen school.

Doelgroep: startende schoolleiders

Startdatum: 13 januari 2021

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

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

Leergang

Strategische bedrijfsvoering
Raak vertrouwd met strategische,
financiële en personele processen

Als schoolleider wordt steeds meer van

je verwacht dat je gericht stuurt op

onderwijsresultaten en dat je daarbij

anticipeert op de ontwikkelingen die op

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

invulling? Kennis hebben van en inzicht in bedrijfsvoeringsproces-

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

bedrijfsvoering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteits-

zorg, veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische

planning heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je

eigen leiderschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vor-

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

praktijksituaties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfver-

trouwen gesprekken over de meerjarenbegroting,

beleidsdoelstellingen en financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 26 januari 2021

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering

Opleiding

Schoolleider Vakbekwaam  
Voor de gevorderde schoolleider

Wil je jezelf ontwikkelen tot een nog

betere, senior schoolleider? Met de

opleiding Schoolleider Basisbekwaam

heb je een fundament gelegd. In deze

vervolgopleiding werk je aan verdieping en verbreding van je per-

soonlijk en onderwijskundig leiderschap. Van het overtuigend

presenteren van een visie tot het vormgeven van veranderproces-

sen. En van het slim inzetten van onderzoek en

onderzoeksresultaten tot het aansturen van medewerkers op het

gebied van HR, facilitair, cultuur en organisatie.

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare compe-

tenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. Je hebt een

opleiding Middenkader afgerond of de opleiding Basisbekwaam

gevolgd.

Startdatum: 13 januari 2021

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

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

Leergang

Leiderschap en
talentontwikkeling
 Laat je team en jezelf excelleren!

Wat is er nu mooier dan dagelijks

vooral datgene doen waar je goed in

bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook

als team ervaart, winst op voor het individu, het team en de school-

organisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én optimale

opbrengsten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen? Deze leergang is

gericht op het floreren van jezelf, je teamleden, je organisatie en

uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 28 januari 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvol-leiderschap
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Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC opzetten in een blended
learning-omgeving
Door de coronacrisis opende de digitale wereld op scholen
zich in sneltreinvaart. Dit bood ook kansen. De AVS
Academie besloot tot een nieuwe opzet van de leergang
Directeur Integraal Kindcentrum: in een blended learning-
omgeving. tekst winnie lafeber

“Corona gaf het zetje om de digitale werkomgeving in te zetten

en te kijken wat het aan extra mogelijkheden biedt”, zegt Henk

Derks, mede-ontwikkelaar van de leergang. Samen met de twee

programmaleiders van de leergang, een van de docenten en zijn

dochter Anke, teamleider bij Kindcentrum Theresia in Eindhoven,

ontwikkelde Derks het theoretisch kader voor de verbinding tussen

analoge en digitale didactiek. “Deze uitgangspunten passen naad-

loos op de leergangen van de AVS Academie.”

Eigen leerroute bepalen Een blended learning-omgeving

is een mix van live bijeenkomsten, synchroon leren (in online

bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie). Het biedt

de deelnemers allerlei voordelen. Derks: “Je kunt meer een

eigen leerroute bepalen, het scheelt reistijd en je kan een eigen

tijdsindeling maken. Daarnaast wordt de ‘leerruimte’ groter.

Normaal heb je meestal één docent voor de groep. Bij blended

learning kun je makkelijker meer specialistische sprekers uit

de hele wereld betrekken, omdat ze geen reistijd hebben. Veel

materiaal is digitaal beschikbaar en je kunt ook op ieder moment –

soms kort – contact leggen met anderen. In feite zijn de didactische

werkvormen in een blended omgeving uitgebreider. We proberen

die kansen in de leergang te benutten. De doelen zijn hetzelfde

gebleven, maar er is meer maatwerk mogelijk.”

Dezelfde blended werkwijze uit de leergang kan ook in een school

of IKC toegepast worden. “In de klas kan een leerling de leraar niet

terugspoelen. In een online omgeving kun je hem tevoorschijn halen

als dat nodig is. Ook is er ruimte voor je eigen leerroute. Je pakt uit

de aangeboden playlist dat wat je nodig hebt of jou interesseert.

Wat je weet kun je overslaan. Het is mogelijk een online portfolio op

te bouwen en er is meer ruimte voor persoonlijke feedback.”

Meer zelfdiscipline Een ‘nadeel’ aan een blended omgeving,

zowel voor de leergang als op school, is dat de voorbereiding,

zeker de eerste keer, meer werk is. “Je wilt een leerroute goed

voorbereiden en moet zoeken naar relevant digitaal materiaal of

het zelf maken, zoals filmpjes of podcasts. Ook moeten er een

duidelijke structuur, werkvorm en diversiteit in de leerroutes

zijn. Zo’n opzet vraagt ook van de deelnemer of leerling meer

zelfdiscipline en een actieve, ondernemende houding”, aldus Derks.

Voor de leergang is een basisniveau van technische kennis nodig

(videobellen en data beheren) en de infrastructuur van de eigen

werkplek moet op orde zijn.

Leidinggeven aan IKC In de leergang Directeur Integraal

Kindcentrum ‘nieuwe stijl’ komen alle facetten van het IKC-

directeurschap aan bod. Deelnemers leren effectief en strategisch

leiding te geven aan een IKC op grond van hun drijfveren. Met

oog voor de belangen van alle betrokkenen. “We gaan in op de

context van de school in het ecosysteem. We werken aan visie- en

teamontwikkeling, veranderprocessen, de verbinding met ouders,

maar ook de wet- en regelgeving in onderwijs, kinderopvang,

welzijnswerk en jeugdhulp komt aan bod. Deelnemers stellen

een plan van aanpak op voor hun eigen IKC (in oprichting). In

een persoonlijk (online) intakegesprek stellen zij hun leerroute

en persoonlijk ontwikkelingsplan samen, met eigen leervragen.”

In de digitale leeromgeving vinden naast acht dagdelen online

scholing ook de intervisie en consultatie plaats. Daarnaast is er een

tweedaagse live ontmoeting met overnachting, gevolgd door zes live

eendaagse bijeenkomsten en een excursie naar een kindcentrum.

Doelgroep: teamleiders, bouwcoördinatoren, locatieleiders,

(adjunct-)directeuren, bestuurders, eigenaren. Zo mogelijk samen

met een (locatie)leider of eigenaar van een kinderopvangcentrum.

Startdatum: 10 maart 2021

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘In relatie staan tot de

omgeving’, ‘Leidinggeven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

onderwijs’ en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering, financiën en

huisvesting’ (uit thema ‘Regie en strategie’) en ‘Onderzoeksmatig

werken’ (uit thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

De didactische werkvormen in een blended learning-omgeving zijn
uitgebreider. Zie ook http://tiny.cc/deltaplanonderwijs
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voor: primair onderwijs

van: Maya Shamir (programmamaker) en Marije Ravelli 

(podcastmaker), Nederlands Letterenfonds, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, CPNB en de Openbare Bibliotheek Amsterdam

wat: podcastreeks

De Waanzinnige Podcast 
(over kinderboeken)

Tweewekelijkse podcast over jeugdliteratuur met 

 boekentips van en voor kinderen. Ze vertellen over hun 

(zelfgekozen) lievelingsboek. Er wordt ook een kort 

fragment voorgelezen. Na het luisteren (7 minuten) gaat 

gemiddeld één op de drie kinderen uit de klas het boek 

daadwerkelijk lezen, mits aangeboden in de klas. De boeken 

zijn te bestellen via de website. Deze bevat tevens meer 

informatie en tips voor scholen en ouders. Ook geschikt 

voor thuisonderwijs. www.dewaanzinnigepodcast.nl en 

www.dewaanzinnigepodcast.nl/leerkrachten

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: basisonderwijs (leerkrachten, leerlingen en ouders)

van: Missing Chapter Foundation, Young Crowds en AFAS 

Foundation

wat: gratis lesprogramma

Aan de slag met kinderarmoede
Lesprogramma om kinderarmoede bespreekbaar te maken 

en uit de taboesfeer te halen. Centraal staat een digitaal 

platform voor leerkrachten, leerlingen en ouders met nieuws, 

achtergrondinformatie, video’s, opdrachten voor interactie in 

de klas en verwijzing naar hulpinstanties voor op school en 

thuis. Onder andere topvoetballer Memphis Depay en acteur 

en rapper Akwasi, die opgroeiden in armoede, delen tips en 

ervaringen. Inclusief een instructie voor leerkrachten hoe om 

te gaan met leerlingen in een situatie van armoede. Gratis 

lespakket aanvragen: www.aandeslagmetarmoede.nl

voor: vmbo

van: Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland

wat: gratis online tool/lesprogramma

Digitale Scheurkalender 
Burgerschap

In de lessen voor het digibord komen thema’s als democratie, 

identiteit en vrijheid van meningsuiting aan bod. Ieder onder-

werp wordt via een filmpje of foto ingeleid met een kunstwerk 

en bekeken vanuit historische feiten. Kunst laat leerlingen met 

andere ogen kijken en prikkelt ze om met elkaar in gesprek 

te gaan. Zo kom je eenvoudig tot inzichtvolle gesprekken 

over burgerschap. De lessen dragen bij aan het ontwik-

kelen van een actieve, nieuwsgierige en kritische houding. 

www.digitalescheurkalender.com (login met wachtwoord 

burgerschap)

voor jou geselec teerd

voor: leerlingen vanaf 12 jaar van vmbo-, havo-, 

vwo- en mbo-scholen

van: PA Consulting

wanneer: inschrijven t/m 30 november 2020, finale op 

4 april 2021

waar: (hoogstwaarschijnlijk) online

wat: scholenwedstrijd

Programmeer- en 
techniekwedstrijd

Het thema van de derde editie van de Raspberry Pi competitie 

is innoveren voor een betere wereld. Scholieren worden uitge-

daagd na te denken over hoe ze in deze tijd met technologie en 

innovatie bij kunnen dragen aan een betere toekomst. De wed-

strijd geeft de mogelijkheid om hands-on ervaring op te doen 

met computerprogrammeren/coderen en techniek. Aanmelden 

kan tot en met 30 november 2020. www.paconsulting.com/

events/raspberry-pi-competition-nederland

voor: bestuurders, schoolleiders, leraren en 

(burgerschaps-)coördinatoren po en vo

van: Stichting School & Veiligheid, PO-Raad, VO-raad

wanneer: 18 november

waar: online

wat: conferentie

Focus op burgerschap
Met informatie, inspiratie en verdieping rondom burgerschap 

in het onderwijs. Laat je inspireren door deskundige sprekers, 

leerzame workshops, interactieve werkvormen en ontmoetingen 

met collega-professionals. www.focusopburgerschap.nl
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voor: po, vo, so en ouders

van: Netwerk mediawijsheid, Beeld en Geluid, ECP, Human,

Kennisnet, KB/nationale bibliotheek

wanneer: 6 t/m 13 november

waar: landelijk

wat: themaweek en gratis game

Week van de mediawijsheid
en MediaMasters

MediaMasters is een gratis serious game over de kansen en

gevaren van (digitale) media. Duizenden klassen (groep 7 en

8) strijden in de Week van de Mediawijsheid – thema media en

gezondheid – om de titel ‘Meest mediawijze klas van Neder-

land’. Inschrijven voor MediaMasters: uiterlijk 4 november via

www.mediamasters.nl. Kijk voor andere (digitale) activiteiten

voor leerlingen, ouders en (onderwijs)professionals op

www.weekvandemediawijsheid.nl

voor: alle scholen in Nederland

van: ministeries van VWS, Justitie en Veiligheid,

het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie

wanneer: 16 t/m 22 november

waar: landelijk

wat: actieweek

Week tegen
Kindermishandeling

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een

onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling

wordt aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het

probleem en wat we kunnen doen om de aanpak van kindermis-

handeling te versterken. Dit jaar is het thema ‘leren van elkaar’

(#lerenvanelkaar). Op www.weektegenkindermishandeling.nl

staan onder andere dertig ervaringsverhalen van professionals,

ouders en kinderen.

voor: onderwijsprofessionals

van: Levendig Uitgever

wat: (cadeau)boekje

Het nieuwe normaal
Arie de Bruin en Len Munnik (winnaar Inktspotprijs 2020)

hebben samen een boekje gemaakt met gedichten en cartoons

over onderwijs in de coronatijd. De opbrengsten zijn bestemd

voor het noodfonds van Edukans, dat hiermee scholen in

ontwikkelingslanden ondersteunt tijdens deze moeilijke

coronaperiode. ISBN 978 94 91740 85 5

inspiratieboek po

Leren van en met elkaar in deze bijzondere periode is
het doel van het onlangs verschenen Inspiratieboek
PO. Hierin staan inspirerende praktijkverhalen,
tips en adviezen voor het verder verbeteren van de
onderwijskwaliteit en het beroepsimago.

Het jaar 2020 zal voor altijd verbonden zijn met de coronacrisis.

Nadat half maart de scholen plotseling op slot gingen, is er

enorm hard gewerkt om leerlingen goed onderwijs op afstand

te kunnen bieden. Bijkomend voordeel van deze bijzondere

situatie: het respect vanuit zowel de politiek als de samenleving

voor het primair onderwijs is door de crisis toegenomen.

Het Inspiratieboek PO biedt praktijkverhalen en interviews

met onder meer schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en

wetenschappers. Zo lees je waarom schoolleider Berend Cornel

fluitend naar school gaat, wanneer leraar Johan Koot écht kan

genieten van zijn vak en waarom Ravi Gowrie ‘meer dan een

meester’ is. Zij delen hun bevindingen en komen met tal van

praktische tips en adviezen. Ook komt de coronacrisis uiteraard

aan bod in het boek. Welke lessen kunnen we nu al trekken uit

de afgelopen periode?

Het boek is onderverdeeld in vijf thema’s:

Loopbaanontwikkeling, Personeelsbeleid, Werkbeleving,

Innovatie en Beroepstrots. Rondom deze thema’s vind je in

het Inspiratieboek allerlei feiten en cijfers uit onderzoeken en

verkenningen van het Arbeidsmarktplatform PO. Bijvoorbeeld

over gedifferentieerd loopbaanbeleid, baantevredenheid en

werkdruk, en anders organiseren.

Een interessante publicatie voor schoolleiders, leerkrachten en

andere in het onderwijs werkzame professionals die zich graag

laten inspireren.

Downloaden? Ga naar www.arbeidsmarktplatformpo.nl

boeksignalering
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Het zijn uitdagende tijden voor scholen en
publieke ruimtes om aan de Covid-19
gezondheidsrichtlijnen en aanvullende
protocollen van GGD, RIVM en Landelijk
Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen
(LCVS) voor ventilatie in het binnenmilieu
te voldoen. Ook voldoen veel scholen nog
niet aan de NEN8087 en NEN1087 eisen
uit het vigerende Bouwbesluit 2012.
Daarom het Ventilatie Raamdoek:
De ideale oplossing voor natuurlijke
ventilatie zonder te veel warmte te
verliezen in de klaslokalen.

Goede ventilatie in
klaslokalen

Het ventilatie raamdoek is opgebouwd
uit twee delen. Een deel is van
doorzichtig raamfolie, het andere deel
is van luchtdoorlatend gaasdoek. De
raamfolie laat het daglicht binnen, maar
blokkeert de tocht. De warmte in de
ruimte blijft hierdoor grotendeels
behouden. Het luchtdoorlatende deel
van sterk gaasdoek reguleert de
ventilatie. Het geheel wordt met
klittenband aan de binnen-of buiten
zijde van de raampost bevestigd en kan
er eenvoudig afgehaald en later weer
teruggeplaatst worden.

Bestellen of meer informatie?
Kijk op www.bootzeil.nl, neem contact op via verkoop@bootzeil.nl
of bel 023-5324690.

Houdt warmte binnen

Beter werkklimaat
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Maak een
collega AVS-lid
en verdien
je contributie
terug!

Ken je collega-schoolleiders in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die nog geen AVS-
lid zijn? Laat je collega’s dan kennismaken met de AVS! De AVS komt op voor de belangen van
(adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers, bovenschools managers en bestuurders.
Bij ieder nieuw lid dat je aanbrengt, ontvang je een procentuele korting op het persoonlijke
deel van je eerstvolgende contributie. Hoe meer leden je aanbrengt, hoe meer korting je krijgt.
Bij vijf nieuwe leden loopt dit zelfs op tot 90 procent!

Ook voor aankomende leidinggevenden
Je collega met ambities richting leidinggeven kan tegen een sterk gereduceerd tarief
aspirant-lid worden. Aspirant-leden profiteren van dezelfde voordelen en hebben dezelfde
rechten als reguliere leden, met uitzondering van de juridische ondersteuning.

Meer informatie: www.avs.nl/lid-worden/korting-op-jouw-contributie
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MET WIE PRAAT
JOUW TELEFOON
EIGENLIJK?

LANCERING DATA
DETOX KIT VOOR

JEUGD & JONGEREN
Tijdens de Week van de Mediawijsheid

(6-13 november 2020) wordt de
versie voor jeugd & jongeren officieel

gelanceerd. In deze nieuwe kit leren zij op
speelse en actieve wijze om te gaan met
digitale privacy, veiligheid, gezondheid

en desinformatie. De kit is gratis te
downloaden voor gebruik in school en

bibliotheek, maar is ook geschikt om
thuis mee aan de slag te gaan.

Met de heldere suggesties en tips van de Data
Detox Kit leer je stap voor stap alle aspecten

van je online leven beter te beheersen. Maak
doordachte keuzes en verander digitale

gewoontes op een manier die bij jou past.

VOOR SCHOLEN EN
BIBLIOTHEKEN

Sinds de lancering van de
Data Detox Kit in 2017 is
deze door ontwikkelaar

Tactical Technology steeds
verder uitgebreid. De kit wordt

inmiddels gebruikt in scholen en
bibliotheken over de hele wereld

en er bestaan verschillende
versies voor volwassenen en voor

jeugd & jongeren.

BLIJF OP DE HOOGTE
VAN UPDATES EN
NIEUWE  CONTENT!

Lees meer over Data Detox Kit,
Data Detox Game, Data Detox
Kids, De Kleinste Privacyshow
van Nederland en nieuws:

www.data-detox.nl
Een samenwerking van:

In Nederland zorgt Fers (de onder-
steuningsorganisatie voor het Fries
Bibliotheken Netwerk) voor de vertaling
van de materialen. Fers ontwikkelt
daarnaast ook, samen met partners,
producten en activiteiten die
aansluiten op de Data Detox Kit:

DATA DETOX GAME
Een online game te spelen

via Mediamasters en
jeugdbibliotheek.nl.

DATA DETOX KIDS
Een theaterscript door
en voor tieners om de
thematiek van digitale

privacy voor leeftijdsgenoten
bespreekbaar te maken.

DE KLEINSTE PRIVACYSHOW
VAN NEDERLAND

Een informatieve show bomvol gekke
kwisjes en zelfs een mini-bingo waarin je
allerlei handige dingen leert over slimme
wachtwoorden, nep-emails en cookies.

[advertentie]

22-0000-1129-01 AVS KP1_1_stA4_AVSKP_A.indd   2 19-10-2020  14:59

48

48944432-02_048_21-Oct-20_12:21:41_walter



Uitgelicht
thema _ ‘Online onderwijs blijft iets
voor erbij’
Online onderwijs is door corona snel een feit geworden,

maar er zitten ook haken en ogen aan, zoals de relatie

met de leraar die onder druk komt te staan en het gemis

aan groepsinteractie. En schoolleiders moeten rekening

houden met grote verschillen in digitale vaardigheden

van leraren. pagina 10

achtergrond _ Leraren vinden en binden
Een schoolleider speelt een bepalende rol als het gaat

om onderwijskwaliteit, maar kan daarnaast leraren aan

zich binden, ook op scholen in achterstandswijken.

“We werken veel met zij-instromers en stagiairs. Als ik

potentie zie, bied ik een baan aan.” pagina 24

actueel

Foto omslag: Gerard Molenkamp, schoolleider van basisschool De Bunders in Oisterwijk.

Door de flexibele werkvormen is digitaal onderwijs daar goed in te zetten.

Foto: Dirk Kreijkamp

P R O F E S S I O N A L

AeraMax Professional verwijdert 99,99%* van de virus-

deeltjes in aerosolen binnen 20-35 minuten na gebruik.

* gebaseerd op influenza test

www.zorgvoorschonelucht.nl

Houd uw omgeving veilig
Zorg voor schone lucht
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Op weg naar
eigenaarschap

Een inspirerend
spel voor het

hele team

O.A.,
wanneer je je onderwijs
echt anders wilt
organiseren

Dit najaar
verkrijgbaar

Voor meer info:

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl www.onderwijsadvies.nl

NIEUW!

Als team ontwikkel
je een duidelijke
visie op hoe je
onderwijs eruit

moet zien

Samen dromen over onderwijs helpt
je buiten de kaders te denken en je te

verbazen wat je daar kunt vinden

Als gepersonaliseerd leren een
speerpunt is , het niet te missen spel

met blended werkvormen!

Heel even uit de
waan van de dag

stappen en nadenken
over wat jouw school

echt moet zijn

[advertentie]

22-0000-1043-01 AVS KP1_1_stA4_AVSKP_B.indd   2 19-10-2020  15:28
944432-01_004_19-Oct-20_15:45:22_walter


