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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.

Schooladvies vaststellen mag twee weken later
Kansrijk adviseren
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Tweede Kamer stemt in met vereenvoudiging bekostiging po
Unaniem eens over wetsvoorstel
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Derde subsidieronde vrijroosteren leraren
Eerdere resultaten positief

Foto omslag: Directeur Wim van Reenen (rechts) en facilitair coördinator Rob Bekema van
het Clusius College in Alkmaar, een duurzaam schoolgebouw. Foto: Marcel Witte

Inhoud februari

Kaderspel  door petra van haren

thema  Huisvesting
en binnenklimaat
8 ‘Het tocht hier soms als de neten’
Ervaringen en zorgen in coronatijd

Open of dicht

12 ‘Huisvestingsdiscussie gaat
niet alleen om ventilatie’
Integrale aanpak nodig in knellend stelsel

16 Koel in de zomer, warm in de winter,
en bijna energieneutraal
Duurzaam gebouw, duurzaam onderwijs

verder in dit nummer
22 ‘Een breed gedragen schooladvies
is al coronaproof’
Kansrijk adviseren

26 ‘Je moet signaleren; alleen
kluisjescontrole is niet genoeg’
Samen met partners effectief zijn tegen
wapenbezit- en gebruik

iedere maand
7 Illustratie Djanko
21 Zo kan het ook!
Van zwakke school naar superschool

31 Politieke column
Kirsten van den Hul (PvdA): ‘De school moet
om kwetsbare kinderen heen staan’

32 Van de AVS
34 AVS Academie
Leergang Positief Onderwijs: ‘Welbevinden
is voorwaarde voor ontwikkeling’

40 Voor jou geselecteerd
43 Boekbespreking
‘Expliciete Directe Instructie 2.0’

k a der prim a ir f ebrua ri 2021

De dilemma’s rond de coronacrisis lijken zich op het moment van dit
schrijven (eind januari) vooral toe te spitsen op de vraag: open of dicht?
Natuurlijk gaat het voor onderwijs vooral over de vraag of de scholen open
kunnen of dicht moeten blijven, en voor welke kwetsbare kinderen of
kinderen met recht op noodopvang de school open of dicht moet zijn. Gaan
de scholen weer open, dan verschuift het gesprek naar de ramen en deuren:
hoe lang, hoe vaak en op welke manier moeten deze open of dicht vanwege
de luchtkwaliteit en de mogelijke Covid-19 besmetting via aerosolen?
Stellen we toetsen en examens nog open zoals we dit normaal gesproken
doen? Kan de doorstroom naar een volgende klas, onderwijssoort of baan
wel doorgaan zonder kansen of gesloten deuren?
In de samenleving gaat het ook steeds weer over open of dicht. Mogen alle
winkels open, of blijven niet-essentiële winkels dicht? Mag de horeca of de
cultuursector al weer open of blijven zij nog langer dicht? Mogen mensen
’s avonds weer naar buiten of blijft na 21.00 uur de voordeur dicht? Gaat het
stemhokje in maart wel open, of blijft dit ook nog een poosje dicht? Is het
beleid daadwerkelijk transparant en open of blijven zaken achter dichte
deuren of slechts zichtbaar door een kier?
Over veel dilemma’s zijn de meningen verdeeld. Vaak pleiten er mensen
zowel voor ‘open’ als voor ‘dicht’. De AVS ziet dit ook terug bij haar leden.
De context van de school bepaalt hoe (adjunct-)directeuren en hun
onderwijscollega’s ergens in staan. De signalen die bij de AVS binnenkomen
zijn vaak krachtig, maar soms ook tegenstrijdig en gaan gepaard met
dito verzoeken om namens u onze mond open of dicht te doen aan de
overlegtafels. Dit doen wij. Alle stemmen worden gehoord. Uiteindelijk
besluit het kabinet en is het aan ons om de maatregelen uit te
voeren. Niet fijn, maar wel nodig. En dat is geen ‘open deur’. 
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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Nationaal Plan G4

meerjarige aanpak

Nationaal Programma voor
onderwijs tijdens en na coronacrisis
De achterstanden die leerlingen en studenten oplopen door de schoolsluitingen
worden niet binnen één schooljaar ingelopen. In een brief aan de Tweede Kamer
lanceert demissionair minister Slob een Nationaal Programma voor onderwijs
tijdens en na de coronacrisis.
Om te voorkomen dat leerlingen blijvend last houden
van de achterstanden die
in de coronaperiode zijn
opgelopen, is een duurzame,
brede en meerjarige aanpak
nodig, schrijft minister Slob.
“Demissionair of niet, dit
kabinet zal (…) alles uit de
kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden
die ze verdienen. Daarin
moeten we het onderwijs
maximaal faciliteren, in tijd,
meerjarige middelen, inzet
en maatregelen: we kijken
naar alle mogelijkheden en
er gelden geen taboes. Dit is
de verplichting die we aan
onze leerlingen hebben, als
samenleving én als landelijke
politiek.” Eerder al is aangekondigd dat het kabinet
zal zorgen voor meerjarige
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voor kinderen en jongeren
met de grootste achterstanden
en voor de leergebieden waar
de achterstand het grootst is.
Daarnaast moet het mogelijk
zijn om stages in te halen en
moet er extra aandacht zijn
voor de cruciale momenten in
de school- en studieloopbaan.
Vooral kinderen en jongeren
uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status moeten
met effectieve programma’s en
extra ondersteuning worden
geholpen, en er moet compensatie komen voor studenten
die langer over hun studie
doen.

financiële dekking voor het
terugdringen van achterstanden. Het Nationaal Programma voor onderwijs tijdens
en na corona bouwt voort
op wat al is neergezet en
versterkt de meest effectieve
maatregelen. Het kabinet
gaat in gesprek met gemeenten, onderwijskoepels en
andere partners over de nadere invulling van het plan.
De AVS heeft de leden via
een peiling gevraagd welke
maatregelen schoolleiders
belangrijk vinden.

realistisch tempo achterstanden in te halen, en daarbij
moet er oog zijn voor het
welbevinden van de leerling
en de leraar. Voorstellen die
Slob doet zijn onder meer het
overhevelen van een deel van
de lesstof van het lopende
schooljaar naar het volgende
en een flexibele toepassing
van de overgangsnormen.
Voor leerlingen in groep 8 en
in het examenjaar is extra
aandacht nodig, eventueel
sectoroverstijgend.

Realistisch tempo

Voor de periode na de coronacrisis wil de minster samen
met scholen en gemeenten
een pakket samenstellen om
achterstanden structureel
aan te pakken. In dit pakket
komen gerichte interventies

De achterstanden bij sommige leerlingen zijn te groot
om in één jaar in te lopen.
Bovendien is de coronacrisis
nog niet voorbij. Er moet
genoeg tijd zijn om in een

Structurele aanpak

Ook de onderwijswethouders
in de vier grote steden (G4)
maken zich zorgen over de
oplopende onderwijsachterstanden als gevolg van de
coronacrisis. In een brief aan
minister Slob pleiten zij voor
een ‘Nationaal Plan voor gelijke
onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden’.
De wethouders noemen vier
maatregelen die zij als cruciaal zien: gelijke toegang van
de peutervoorzieningen voor
alle kinderen van 0-4 jaar,
extra leertijd voor kinderen
en jongeren die dat het hardst
nodig hebben, uitstel van het
selectiemoment voor de middelbare school en bestrijding
van het lerarentekort. Volgens
de wethouders is het bovendien
belangrijk dat minister Slob
andere ministeries mede verantwoordelijk maakt voor deze
maatschappelijke opgave. 
De Kamerbrief van Slob over
het Nationaal Programma voor
(funderend) onderwijs tijdens
en na de coronacrisis is te
vinden op www.rijksoverheid.nl
De brief van de G4 staat
op www.avs.nl/actueel/
nieuws/g4-luidt-noodklokonderwijsachterstanden-bijminister-slob

actueel
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kansrijk adviseren

Schooladvies vaststellen mag twee weken later
Basisscholen krijgen, indien nodig, twee weken langer de tijd om het schooladvies vast te stellen. Leerlingen
van groep 8 moeten uiterlijk 15 maart aanstaande een ‘kansrijk advies’ krijgen, benadrukt onder andere de
AVS. De eindtoets gaat in 2021 in principe gewoon door.
Door de schoolsluiting die
een week voor de kerstvakantie begon, komen veel
scholen in de knel met het
verzamelen van voldoende
informatie over de leerlingen en het voeren van oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar het
schooladvies zorgvuldig op
te stellen krijgen scholen
twee weken langer de tijd,
tot 15 maart, om het advies
op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te
voeren in BRON. OCW vraagt
scholen dit niet generiek in
te zetten, maar hier alleen
gebruik van te maken als
dit nodig is. Daarbij is het
belangrijk dat po-scholen
goed afstemmen met de voscholen waar hun leerlingen
naar uitstromen.

Voordeel van de twijfel
Leerlingen van groep 8 die
dit jaar de overstap maken
naar het voortgezet onderwijs zijn inmiddels twee keer
geconfronteerd met een periode van afstandsonderwijs.
Daarom roept minister Slob
scholen op om deze leerlingen ‘kansrijk’ te adviseren.
De AVS benadrukt samen
met de PO-Raad en het Lerarencollectief deze oproep
nog eens. “Normaal zien
schoolleiders bij groep
8-leerlingen een eindspurt
en kan de eindtoets net een
laatste zetje geven richting
het juiste schooladvies.
Nu we die missen, vragen we
scholen daar dit jaar extra
rekening mee te houden
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en bij twijfel kansrijk te
adviseren”, zegt voorzitter
Petra van Haren. Vorig jaar
vielen de schooladviezen als
gevolg van het wegvallen
van de eindtoets gemiddeld
genomen lager uit dan in
voorgaande jaren. Die daling
betreft met name leerlingen die in normale jaren
vaker het recht hebben op
een heroverweging van het
schooladvies. Van Haren:
“We roepen schoolleiders
in het basisonderwijs op
om kansrijk te adviseren en
schoolleiders in het voortgezet onderwijs om kansrijk te
plaatsen. Twijfel je? Hoopte
je voor dit kind in een kansarme situatie op bevestiging
in een toets? Geef het dan
het voordeel van de twijfel.
Want een toets gaat dat dit
jaar voor deze leerling niet
doen.”

Eindtoets
Het ministerie van OCW
ziet vooralsnog geen reden
om de eindtoetsafname dit
jaar te annuleren. Samen
met de toetsaanbieders zijn
afspraken gemaakt over
een betrouwbare afname,
ook in coronatijd. Vorig jaar
besloot minister Slob dat de
eindtoets vanwege de coronalockdown niet door kon
gaan. De onderwijsinspectie
geeft aan dat de eindtoets
op basisscholen hoe dan
ook moet doorgaan, ook al
hebben kinderen dit jaar
mogelijk een onderwijsachterstand opgelopen. Zonder
eindtoets is niet duidelijk
hoe groot de achterstand van
kinderen is.
Het wel of niet doorgang
krijgen van de eindtoets
kan dit jaar op geen enkele
wijze een negatieve invloed
hebben op de advisering.

AVS-voorzitter Van Haren:
“De eindtoets kan als second
opinion nog een stimulans
geven, maar brengt nu vooral ook de individuele leerbehoefte in kaart en genereert
landelijke data over de stand
van zaken na dit coronajaar.”
De PO-Raad ontwikkelde
in overleg met de toetsaanbieders en het ministerie
van OCW een stappenplan
voor het afnemen van de
eindtoets in coronatijd
bij situaties waarin je als
school niet aan de normale
afname-eisen kunt voldoen:
www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/stappenplaneindtoets-in-coronatijd

Aangepast eindexamen
Ook de centrale examens
in het voortgezet onderwijs
gaan in principe door, zij het
met een aantal aanpassingen.
Zo kunnen leerlingen dit jaar
hun examen flexibel spreiden over twee tijdvakken en
krijgen zij een extra herkansing. Omdat de anderhalvemetermaatregel in het vo het
fysiek bijwonen van lessen,
ook in de examenklassen,
moeilijker maakt, gaat minister Slob met het onderwijsveld in gesprek over mogelijk
meer aanpassingen in het
examenbesluit. 
Een uitgebreid artikel over
kansrijk adviseren is te lezen
op pagina 22 van deze Kader
Primair.

Foto: Hans Roggen
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3,2 procent erbij

aanvragen tot en met 30 april

Cao-lonen onderwijs
meer dan gemiddeld
gestegen

Extra subsidie
doorstroomprogramma’s
vmbo-mbo en vmbo-havo

De cao-lonen in het onderwijs zijn vorig jaar meer
dan gemiddeld gestegen, namelijk met 3,2 procent.
Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zijn twee extra subsidierondes ingesteld voor
doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo.
Doel van deze programma’s is vmbo-leerlingen
te begeleiden bij de overstap naar het mbo of
havo. Schoolbesturen in het vmbo kunnen tot en
met 30 april aanstaande een tweejarige subsidie
aanvragen voor de schooljaren 2021/2022 en
2022/2023.

De cao-lonen in diverse sectoren zijn in 2020 gemiddeld
gestegen met 3,0 procent. De laatste keer dat de cao-lonen
harder stegen was in 2008. In vergelijking tot andere sectoren
staat het onderwijs op de vijfde plaats (industrie staat op de
eerste plaats). De sector ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ staat
onderaan met een stijging van de cao-lonen van 1,8 procent.
“Deze cijfers zeggen niets over precieze effecten van diverse
functies of individuele uitwerkingen”, zegt AVS-voorzitter
Petra van Haren. De AVS heeft eind januari in een brief aan
de leden scherp geconcludeerd wat schoolleiders vragen
inzake loonontwikkelingen.
Voor bijna drie kwart van de cao’s was in maart 2020 (vlak
voor de eerste lockdown begon) al een akkoord afgesloten
over heel 2020. De cao-lonen zijn volgens de voorlopige
cijfers ongeveer 1,7 procentpunt meer gestegen dan de
consumentenprijzen. _

De subsidie is bedoeld voor extra activiteiten
om de overgang van het vmbo naar het mbo of
havo te versoepelen. Het gaat vooral om leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan minder
vanzelfsprekend economische, sociale en culturele hulpbronnen in hun omgeving hebben om
hun competenties optimaal te ontplooien. _
Meer informatie en aanvragen: www.dus-i.nl/
subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo

unaniem eens over wetsvoorstel

Tweede Kamer stemt in met vereenvoudiging
bekostiging po
De Tweede Kamer heeft eind januari unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de
bekostiging van het primair onderwijs. Als ook de Eerste Kamer instemt, zal de vereenvoudiging waarschijnlijk
op 1 januari 2023 in werking treden.
Het wetsvoorstel houdt in
dat scholen vanaf 1 januari
2023 een basisbedrag per
leerling en school krijgen en
niet langer aparte budgetten
voor personeel en materieel
(leermiddelen, onderhoud).
Schoolbesturen kunnen dit
geld naar eigen inzicht besteden. Daarnaast verschuift de
personele bekostiging van
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schooljaar naar kalenderjaar.
De teldatum verschuift van
1 oktober naar 1 februari:
het bedrag voor kalenderjaar
2023 wordt bijvoorbeeld
vastgesteld met teldatum
1 februari 2022.
De vereenvoudiging van de
bekostiging vindt budgettair neutraal plaats. Wel is
er een herverdeling van de

gelden. De bekostiging van
het speciaal basisonderwijs
wordt gelijk getrokken met
het (voortgezet) speciaal
onderwijs. Door de andere
berekening kan een schoolbestuur vanaf 2023 iets meer
of iets minder geld krijgen.
Voor de eerste drie jaren is
er een overgangsregeling,
zodat scholen hun uitgaven

aan kunnen passen aan de
nieuwe situatie. Er komt
steun voor scholen die te
maken krijgen met een
inkomstenderving. Dit zijn
vooral kleine basisscholen op
het platteland. _
Meer informatie: www.avs.nl/
kennisbank/financien/bekostiging-van-het-po

actueel
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eerdere resultaten positief

Derde subsidieronde vrijroosteren leraren
De subsidieregeling ‘Vrijroosteren leraren’ bood 24 schoolbesturen in het po en vo in de schooljaren 2017/2018
en 2018/2019 de kans om hun leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en hun leerlingen met
achterstanden intensief te begeleiden. De eerste resultaten hiervan zijn overwegend positief. Vanaf half
februari tot 1 april 2021 kunnen nieuwe subsidie aanvragen worden ingediend.
Twintig schoolbesturen in
het primair en voortgezet
onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de
derde subsidieronde ‘Vrijroosteren leraren’ voor de
periode 2021-2023. Het doel
van de subsidieregeling is
tweeledig: leraren verder
professionaliseren en leerlingen met een achterstand
effectiever ondersteunen.

Competenter en meer
zelfvertrouwen
De belangrijkste opbrengst
voor leraren is dat hun
vaardigheden zijn verbeterd op didactisch en/of

pedagogisch gebied. Daardoor voelen zij zich competenter om goed les te geven
en/of leerlingen te begeleiden. Vo-leerlingen geven aan
meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, voelen zich
meer gezien en gehoord,
geven aan het beter te
doen in de klas en hebben

meer studievaardigheden,
leerstrategieën en reflectievaardigheden ontwikkeld.
In het po signaleren leerkrachten ook vooruitgang
bij leerlingen op cognitief
en metacognitief gebied.
Een belangrijke succesfactor
is dat dankzij de subsidie
leraren meer tijd en ruimte
hebben om zich te professionaliseren en hun leerlingen goed te begeleiden.
Door dat laatste is er voor
leerlingen meer structuur
en regelmaat gekomen in de
ondersteuning en konden zij
beter werken aan persoonlijke doelen.

Regeling aangepast
De nieuwe regeling verschilt
op enkele punten van de
vorige tranches. Zo moeten
leraren betrokken worden bij
het opstellen van het activiteitenplan. De subsidieregeling is in januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.
Alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een
onderwijsachterstand komen
in aanmerking. 
Meer informatie en
aanvragen: www.dus-i.nl

gestart in vo

Pilot met sneltesten in onderwijs
Op zo’n twintig middelbare scholen wordt sinds 18
januari een pilot uitgevoerd met sneltesten voor
leraren en leerlingen die fysiek naar school kunnen,
zoals examen- en kwetsbare leerlingen.
De sneltest is bedoeld voor
leraren en leerlingen die
minimaal één lesuur in
dezelfde ruimte zijn geweest
met een besmette medeleerling of leraar. De sneltest
vindt op school plaats, deelname is vrijwillig. Het is een
aanvulling op de bestaande
maatregelen binnen de
school, zoals de regels rond
afstand houden, hygiëne en
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het gebruik van mondkapjes.
Op andere scholen die deelnemen aan de pilot krijgen
leerlingen en leraren een
PCR-test op een reguliere
GGD-testlocatie. Van beide
opties wordt geleerd, om te
bepalen op welke manier het
testbeleid vanaf ongeveer
half februari breder ingezet
kan worden voor uiteindelijk
alle scholen.

Basisscholen
Er wordt gekeken of de sneltesten ook gebruikt kunnen
worden voor personeel van
basisscholen. Op dit moment
zijn er geen plannen om leerlingen op de basisschool te
testen, omdat zij veel minder
besmettelijk zijn. Mocht uit
onderzoek anders blijken,
dan wordt daar opnieuw naar
gekeken. Er zijn ook pilots
met sneltesten in het mbo,
hbo en wo.

begin januari in een brief aan
het kabinet ook gepleit voor
prioriteit van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. De organisaties vragen
om onderwijspersoneel op te
nemen in de vaccinatiestrategie en duidelijkheid te geven
over wanneer deze groep
in aanmerking komt voor
vaccinatie. 

Prioriteit bij vaccineren
Een brede groep van organisaties, waaronder de AVS, heeft
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ac tueel

tot 1 maart aanvragen voor volgend schooljaar

Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs
Met het experiment ‘Teambevoegdheid 10-14’ kunnen leraren die betrokken zijn bij initiatieven voor onderwijs
aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, werken met een zogenoemde teambevoegdheid. Tot 1 maart 2021 kunnen
scholen een aanvraag voor volgend schooljaar indienen.
Scholen die meedoen met
initiatieven voor 10-14-onderwijs of ‘tienerscholen’ – die
de laatste twee jaren van het
po en de eerste twee jaren
van het vo samenvoegen en
werken met een doorlopende
leerlijn – willen leraren uit
beide sectoren kunnen inzetten. Met een zogenoemde
‘teambevoegdheid’ zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat
zij geven, zonder dat iedere
leraar dezelfde bevoegdheden

hoeft te hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de leraren vullen
elkaar aan en hun bevoegdheden samen vormen de
bevoegdheid van het team als
geheel. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de
onderwijssoorten heen. 

Foto: Hans Roggen

Tot 1 maart 2021 kunnen
scholen een aanvraag voor
komend schooljaar indienen via dienstpostbus.10.14.
onderwijs@minocw.nl

laaggeletterdheid terugdringen

Subsidie Tel mee met Taal
Scholen en andere organisaties kunnen tot en
met 28 februari 2021 subsidie aanvragen voor het
taalrijker maken van het thuismilieu, het bevorderen
van het educatief partnerschap tussen ouders
en school en het verbeteren van de (digitale)
geletterdheid van ouders.
Tel mee met Taal is een
actieprogramma van de
ministeries OCW, BZK, SZW
en VWS en is gericht op het
voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Een taalrijke omgeving thuis
biedt kinderen meer kansen
waardoor ze zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt
het vaak tot betere communicatie tussen ouders
en school en een hogere
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betrokkenheid van ouders.
In 2021 zijn er twee soorten
subsidie beschikbaar: voor
een cursus taal, rekenen of
digitale vaardigheden van
ouders en voor het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen
van een educatief thuismilieu, zoals ondersteuning bij
het (voor)lezen. De beschikbare subsidie bedraagt
maximaal 125.000 euro per

aanvraag en er is sprake van
een eigen bijdrage. Als het
subsidieplafond wordt
overvraagd volgt loting.
Ook scholen die al eerder
een subsidie hebben ontvangen kunnen weer een aanvraag indienen. De subsidie

is aan te vragen tot en met
28 februari 2021. 
Meer informatie
en aanvragen:
www.telmeemettaal.nl/
subsidie en www.dus-i.nl/
subsidies/tel-mee-met-taal

illustratie _ djanko
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Over het thema
Onderwijshuisvesting is al enige decennia een
zorgenkindje. Door een vaak slecht binnenklimaat
is het ’s zomers te warm en ’s winters te koud
en kunnen lokalen, zeker aan het eind van de
dag, behoorlijk benauwd zijn. De gebreken in
de onderwijshuisvesting zijn in deze coronatijd
extra pregnant naar voren gekomen. Vooral
toen bleek dat in ieder geval de grote druppels
(virusdeeltjes) die vrijkomen bij bijvoorbeeld
schreeuwen, niezen en hoesten – en mogelijk
ook de kleinere ‘aerosolen’ – een rol spelen bij
het verspreiden van het virus. Nu er nieuwe, nog
besmettelijker varianten van Covid-19 rondwaren,
worden de zorgen er niet minder op.
Scholen doen inmiddels hun uiterste best
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Naast
handen wassen, afstand houden, looproutes,
spatschermen en mondkapjes gingen óók in
het najaar en de winter – voor de lockdown
van kracht werd – ramen en deuren open.
Met een stroom aan dekentjes, dikke truien
en vingerhandschoenen tot gevolg. Naar
aanleiding van een inventarisatie van het
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
(LCVS) kwam er 360 miljoen beschikbaar om
de ventilatie te verbeteren. Inmiddels zijn er
vierhonderd aanvragen gedaan voor twee derde
van het beschikbare budget. De eerste middelen
zijn al uitgekeerd.
Zowel in het in april 2020 verschenen McKinseyrapport ‘Een verstevigd fundament voor
iedereen’ als in het onderzoeksverslag van
het LCVS pleiten de onderzoekers bovendien
voor een duurzame, integrale aanpak van
onderwijshuisvesting. Het binnenklimaat behelst
niet alleen ventilatie. Het totaalplaatje van
goede onderwijshuisvesting draagt bij aan lager
ziekteverzuim en betere leerprestaties.
Sommige scholen zijn al gehuisvest in een
duurzaam en gezond gebouw. Vaak fungeert het
gebouw dan ook als studieobject, aan de hand
waarvan leerlingen leren hoe we duurzaam en
energieneutraal de toekomt tegemoet kunnen
gaan.
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Wie optimistisch dacht dat we in het voorjaar
van 2021 wel van het coronavirus af zouden zijn,
komt bedrogen uit. Covid-19 waart nog altijd
rond en er zijn mogelijk nog besmettelijkere
varianten bijgekomen. Goed ventileren,
afstand houden en goede hygiëne vormen het
mantra, als de schooldeuren überhaupt open
zijn. Veel scholen kijken kritisch naar hun
binnenklimaat en naar de genomen coronamaatregelen. Vier schoolleiders vertellen over
hun ervaringen en zorgen.
tekst larissa pans en susan de boer

Als de CO2-meter in het klaslokaal ook maar even oranje
uitslaat geven zijn leerlingen al een seintje, vertelt
Ronald Duijs, schoolleider van de rkbs Maria Bernadette
(275 leerlingen) in Leidschendam. “Als de meter boven de
1.200 parts per million (ppm) komt, moet er meer geventileerd worden of de kinderen moeten naar buiten.”

Dekentjes Duijs is een van de schoolleiders die in
een AVS-peiling aangaven de ventilatie voldoende op orde
te hebben. Najaar 2020 peilde de AVS onder 453 schoolleiders hun zorgen omtrent ventilatie en luchtkwaliteit:
15 procent had veel zorgen, 12 procent maakte zich
helemaal geen zorgen en 73 procent zat daar tussenin.
De basisschool van Duijs heeft geen mechanische ventilatie. “Elke ochtend zetten we alle ramen open. Gelukkig
hebben we boven- en onderramen, dat is het voordeel
van een oud gebouw.” Het verzoek aan de ouders is om
hun kinderen warm aan te kleden. En een dekentje of
kleedje meenemen naar school is toegestaan als ze het
daar te koud vinden. “Het is niet zo duurzaam, maar ik
zet de verwarming wel een graadje hoger”, bekent Duijs.
Ook ziet de schoolleider dat het ‘bewegen in de klas’
goed wordt toegepast: hij ziet leerlingen zingen en tafelsommen oefenen met beweging. De schoonmaker heeft
extra instructies gekregen en komt in de pauze terug om
extra schoon te maken, zoals de wc’s en de deurknoppen. Iedere leerkracht maakt regelmatig in zijn lokaal
alle tafeltjes en stoelen schoon met desinfectiemiddel.
Volwassenen die in de school binnenkomen zetten een

e r va r i n g e n e n zo r g e n i n c o r o n at i j d

‘Het tocht hier soms
als de neten’
mondkapje op in de gang en de lerarenkamer. De desinfectiepompjes worden royaal gebruikt. “Team, leerlingen
en ouders houden zich goed aan de maatregelen. We hebben veel gedaan en blijven veel doen om het coronavirus
het hoofd te bieden.”

Onbehaaglijk

Marleen de Kleijn, directeur van obs
Het Startpunt in Den Haag (142 leerlingen), zit rillend
in haar kantoor op school. “Als mijn collega er ook is,
moeten we de ramen en de deur open doen. En ik ben
een koukleum. Ik heb soms drie truien aan en draag
handschoenen met van die afgeknipte vingers, maar heb
het nog steeds koud.” De schoolleider is niet gerust op
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het binnenklimaat. Haar school in de Schilderswijk is
gevestigd in een gebouw van meer dan 130 jaar oud,
met een kleine, nieuwe vleugel. In het nieuwe gedeelte
zijn CO2-melders geplaatst, in de oude lokalen – twaalf
van de zestien – niet. “We hebben het daar wel getest,
het leek net goed te zijn.” Maar in het oude gedeelte
aan de straatkant zijn de ramen ooit dicht geschilderd. “Die kunnen dus niet open, daar baal ik nu van.”
De oplossing is dat deuren openstaan en er zoveel mogelijk andere ramen worden open gezet. “Het is overal
in school echt onbehaaglijk, en er komen vast nog wel
meer koude dagen aan. Maar we moeten deze maatregelen blijven volhouden.”
>
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De school telt vier verschillende ingangen, een voordeel
in coronatijd: “We hebben de in- en uitgaande stromen
heel erg kunnen beperken.” De Kleijn zou wel extra
schoonmakers willen inhuren, maar de school zit helaas
financieel krap. Dus wordt het met kunst- en vliegwerk
opgelost: “We hebben een enorme bestelling schoonmaakdoekjes, groene zeep en desinfectiemiddel gedaan
en leerkrachten en leerlingen maken extra schoon.”
De Kleijn wil de coronasubsidie voor meer ondersteuning
op scholen inzetten voor een tijdelijke conciërge, want
daar beschikt de school nu niet over. “Die zou dan ook
extra schoonmaakwerkzaamheden kunnen doen.”

Wasbare mondkapjes Jenne Olijve, schoolleider
van de VSO Margaretha Hardenbergschool (65 leerlingen)
in Veendam neemt letterlijk ‘bij de voordeur’ al preventieve maatregelen: hij en zijn collega’s staan – als
de school open is – op het schoolplein de leerlingen op
te wachten. “We informeren hoe ze zich voelen en we
filteren er toch altijd wel weer een paar uit die verkouden zijn en die we dus naar huis moesten sturen.” Geen
overbodige maatregel: de school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft leerlingen met verstandelijke en/of
lichamelijke beperkingen; kwetsbare groepen dus. En er
zijn ook een paar kwetsbare collega’s die beschermd
moeten worden. De ‘groepsdoorbrekende’ activiteiten
zijn geschrapt: “Geen kruisbestuiving.” Er zijn duidelijke
looproutes en een streng hygiënebeleid. De aanvankelijk
aangeschafte doorzichtige gezichtsschermen bleken niet
beschermend genoeg, ze stapten over op wasbare mondkapjes voor personeel en leerlingen. Tijdens de lockdown
is de school overgestapt op een buddysysteem waarbij de
leerlingen van huis uit werken.

Marleen de Kleijn, directeur van obs Het Startpunt in Den Haag:
“Ik heb soms drie truien aan en draag handschoenen met van die
afgeknipte vingers.”

Over de ventilatie maakt Olijve zich wel zorgen.
“Zogenaamd voldoen we aan het Bouwbesluit en zitten we binnen de normen, maar het is niet optimaal,”
zegt hij. In de gemeenschappelijke ruimte is wel een
mechanisch ventilatiesysteem en al vrij snel gebruikten
ze CO2-meters. “Ook om iedereen bewust te maken van
het belang van goede ventilatie. We zitten in een oud
gebouw: bij de zes groepen zetten we regelmatig deuren
en ramen open. Er wordt weleens geklaagd over de kou
en iedereen draagt dikkere kleding. Het tocht hier soms
als de neten.”

ve n t i l at i ev rag e n e n - s u b s i d i e
De meest gestelde vraag aan Kenniscentrum Ruimte-OK is:
“Hoe weet ik nu of mijn gebouw voldoet aan de ventilatienormen?”
Schoolbestuurders, schoolleiders, team, MR-leden en ouders
bellen met het kenniscentrum. “We helpen ze graag op weg met het
vinden van de juiste informatie”, zegt kennismanager Marco van
Zandwijk. “En we leren ze hun gebouw te begrijpen: te zien wat de
mogelijkheden zijn voor goede ventilatie.”
Scholen maken nog lang niet allemaal
gebruik van de aanwezige expertise en
subsidie die door de overheid beschikbaar is gesteld om gebouwen coronaproof
te maken op het gebied van ventilatie.
Van Zandwijk: “Er speelt op directieniveau zoveel. Denk aan het organiseren
van online onderwijs en noodopvang.
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Na de eerste lockdown zagen wij dat
scholen eerst keken naar gedragsmaatregelen die ze op korte termijn goed
konden doorvoeren, zoals looproutes en
ramen open zetten. Nu is het moment
daar om daadwerkelijk te kijken wat
nodig is voor optimaal ventileren.” Dat
kan het beste samen met het school- of

stichtingsbestuur. “Daar vallen vaak
meerdere scholen onder en zij kunnen
per school bekijken wat de situatie is en
of ventilatiewerkzaamheden aangepakt
kunnen worden tegelijkertijd met andere
werkzaamheden, zoals onderhoud
of energiebesparing.” Hij tipt schoolleiders om met een installateur en de
voor huisvesting verantwoordelijke
bestuurder door het gebouw te lopen en
de ventilatiemogelijkheden te bekijken.
“De praktijk leert dat er al veel te winnen
is door de bestaande voorzieningen goed
te gebruiken. Bij de projecten die wij
bezochten, was dit nog lang niet altijd het
geval.”
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Anderhalve meter

De anderhalvemetermaatregel
(weer terug van weggeweest, mogelijk ook geldend na
de heropening) in het voortgezet onderwijs is lastig te
handhaven, zegt rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer
van het Mendelcollege in Haarlem. Tijdens de tweede
schoolsluiting mogen alleen de eindexamenleerlingen
naar binnen. Dat zijn 350 van de in totaal 1.800 leerlingen
die het Mendelcollege telt. “Dat is te doen op anderhalve
meter afstand van elkaar. We hebben voldoende lokalen,
we zetten de tafeltjes uit elkaar en we kunnen de leerlingen goed spreiden. Desnoods staan er twee stoeltjes op de
gang.” Maar de leerlingen zitten onderweg naar school bij
elkaar op de bagagedrager en zo gaan ze ook weer weg.
En ook in de pauzes lukt het niet met die anderhalve
meter. “Volwassenen lukt het al niet eens. Wat verwacht je
dan van middelbare scholieren? Maar we doen ons best.”
Met mondkapjes heeft de school meer succes. “Dat hebben we meteen na de zomer ingevoerd en toen het in
december verplicht werd, was het bij ons al heel normaal.”
Verwarming en ventilatie is nog wel een dingetje. Zoals
veel schoolgebouwen kent ook het Mendelcollege oude
en nieuwe gedeelten. “We hebben twee bedrijven over de
vloer gehad om alles te meten. Met alle ramen open is het
redelijk. We zitten niet altijd onder de 1.200 ppm, maar als
je alles tegen elkaar openzet is het oké.”

Subsidie

Hebben de schoolleiders al aanspraak
gemaakt op het extra budget om de ventilatie te verbeteren (100 miljoen van de 360 miljoen subsidie is in
de eerste tranche ‘direct beschikbaar’ voor scholen)?
Schoolleider Olijve heeft die vraag uitstaan bij het bestuur
en dat laat nu onderzoek uitvoeren op alle scholen. Zijn
wens: “Een eenvoudig afzuigsysteem dat in de winter
warme lucht door de school blaast en in de zomer koele
lucht, want met die warme zomers van de afgelopen jaren
is het vaak niet te harden in de school.” Ook Heinemeijer
gaat subsidie aanvragen: “We moeten ook met de ramen
dicht frisse lucht kunnen hebben. Want nu vliegt de
warmte de ramen uit.” Schoolleider De Kleijn heeft nog
geen tijd gehad: “Het bestuur inventariseert nu de ventilatiesituatie in de scholen. Ik zou voelen voor een oplossing
op korte termijn, bijvoorbeeld om een ventilatieschuif te
plaatsen in de ramen die niet open kunnen. Een geheel
nieuw ventilatiesysteem invoeren kost te veel tijd.”
Ook schoolleider Duijs antwoordt ontkennend: “Nee, nu
nog niet. Over een jaar of vier krijgen we waarschijnlijk
nieuwbouw. Dan ga ik van tevoren goed met de gemeente
nadenken over een nieuw ventilatiesysteem.”

Nieuwe coronavarianten

Hoe kijken deze schoolleiders naar de toekomst met als beangstigend vooruitzicht
de nieuwe, meer besmettelijke coronavarianten? Bij alle
vier de scholen vielen de aantallen ‘reguliere’ coronagevallen onder team en leerlingen tot nu toe erg mee. Duijs
vreest wel voor de nieuwe varianten. Bij de heropening
stuurt hij ouders een brief waarin hij hen met klem
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verzoekt om ook bij de minste klachten hun kind thuis te
houden. “Wij hebben hier ook leerlingen met een handicap, je moet er niet aan denken dat die zwaar ziek worden
of erger door corona. Voor de kinderen wil ik heel graag
dat we open zijn, ook omdat daadwerkelijk onderwijs op
school het fijnste is en het beste werkt. Voor alles en iedereen.” Het team van obs Het Startpunt in de Schilderwijk
is ‘behoorlijk nuchter’, zegt De Kleijn. “De één maakt zich
meer zorgen dan de ander over de coronavarianten, maar
wat ze vooral willen is voor de klas staan. Onze leerlingen wonen veelal met grote gezinnen in kleine huisjes.”

‘g e l u k k i g h e b b e n w e b o v e n - e n
o n d e r ra m e n , dat i s we e r h et
voordeel van een oud gebouw’
Olijve wil dat goed wordt uitgezocht wat de gevolgen
zijn van de nieuwe coronavarianten. Hij is blij dat ‘zijn’
vso-leerlingen wat minder gestrest hoeven te zijn over
eventueel opgelopen leerachterstanden. “Op mijn school
mogen leerlingen wettelijk gezien tot hun 20e verblijven.
Zo kunnen ze weer ‘bij’ komen met de stof. Dat gun ik de
kinderen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs
ook.” De grootste zorg van Heinemeijer is dat de schoolsluiting nog heel lang gaat duren. “Je kan het kinderen
niet aandoen dit langer vol te houden, zeker in basisonderwijs is de schade groot. Maar als de scholen opengaan
zullen wij met halve klassen gaan werken, die om de beurt
naar school komen. De essentie van onderwijs is dat je
contact hebt met kinderen.” _

Meer weten?
• Van Zandwijk en zijn collega’s hebben de Handleiding
Optimaal Ventileren geschreven, waarin staat wat er moet
gebeuren: www.lesopafstand.nl/ventilatie
• Kenniscentrum Ruimte-OK, het kenniscentrum voor
onderwijshuisvesting, voert in opdracht van het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) de
helpdeskfunctie uit voor vragen over ventilatie en COVID-19
op scholen. Tel. 085-1304036, info@ruimte-ok.nl
• Met de subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS)
kunnen gemeenten en schoolbesturen tussen 4 januari
en 30 juni 2021 maximaal 1 miljoen euro aanvragen om
het binnenklimaat te verbeteren als de ventilatie niet
voldoet aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit en de
Arboregelgeving. Het Rijk financiert 30 procent; 70 procent
wordt bijgelegd door de gemeente en het schoolbestuur.
De aanvraag geldt met terugwerkende kracht, voor
projecten gestart vanaf 1 oktober 2020. www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswijzer/suvis
• Masterplan en quickscan ventilatie:
www.masterplanventilatie.nl
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i n t eg r a l e a a n pa k n o d i g i n k n e l l e n d s t e l s e l

‘Huisvestingsdiscussie
gaat niet alleen
om ventilatie’
Sinds de coronacrisis staat het binnenklimaat
van scholen weer prominent op de agenda,
met name waar het gaat om ventilatie.
We weten dat kinderen beter leren in een
schoolgebouw met schone lucht en ook
leraren voelen zich beter bij een prettig
binnenklimaat. Waarom zitten veel scholen
er dan toch zo armoedig bij? Een ‘integrale
aanpak’ voor het verbeteren van de
onderwijshuisvesting wordt aanbevolen, maar
het huisvestingsstelsel lijkt te knellen.
tekst lisette blankestijn

Het coronavirus was de aanleiding voor Librijn, een
stichting van vijftien scholen in Delft en Rijswijk, om
aan de slag te gaan met het binnenklimaat. Voor alle
schoolgebouwen liet het bestuur de ventilatie in kaart
te brengen en toetste deze aan het Bouwbesluit en de
CO2-norm. Vervolgens kwam er een prioriteitenlijst en
‘vlekkenplan’ (schematisch overzicht van de gewenste
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indeling van een gebouw, red.) per school. “Van sommige gebouwen is de levensduur allang voorbij. Enkele
bleken zo slecht geïsoleerd dat er door de tocht vanzelf
al geventileerd wordt”, schertst Caroline Versprille,
bestuurder van Librijn. “Bij andere scholen moeten de
ramen extra open om genoeg te kunnen ventileren.
In één gebouw bleek de technische installatie niet goed
op de klaslokalen te zijn aangesloten. Daar kunnen
we waarschijnlijk met een relatief kleine ingreep veel
verbeteren.” Voldoende stof voor het gesprek met de
betrokken gemeenten over de integrale huisvestingsplannen (IHP’s).

Cofinanciering De ventilatie en de recente subsidieregeling (360 miljoen) voor de verbetering ervan
staat bij veel besturen en gemeenten op de agenda.
Een mooie stap, die subsidie, maar is het genoeg?
“Er geldt een 30/70-regeling. Hoe financieren we de
ontbrekende 70 procent?”, vraagt schoolbestuurder
Versprille zich af. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld
(GroenLinks) krijgt signalen dat gemeenten die 70 procent niet kunnen ophoesten. Samen met PvdA-collega
Kirsten van den Hul stelde zij Kamervragen over de
cofinanciering aan minister Slob. “Dit is nou typisch iets
wat jaren geleden al geregeld had moeten zijn. Corona
vergroot allerlei problemen in het onderwijs uit. Niet
alleen de kansenongelijkheid tussen leerlingen, maar
ook het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen.”
Veel schoolgebouwen zijn bovendien niet toegerust
op moderne manieren van lesgeven. Leerpleinen en
digitale schoolborden stellen bijvoorbeeld andere eisen
aan geluid en verlichting dan klassikaal onderwijs voor
een krijtbord. Westerveld: “Het is toch zonde als we het
onderwijsveld onvoldoende helpen om het leren van
kinderen optimaal vorm te geven?”

Veel Nederlandse scholen zijn in oude gebouwen gehuisvest. “Gemiddeld zo’n veertig jaar oud zijn ze, en dan moeten ze nog twintig jaar mee.”
Foto: Rob Reinders/Nationale Beeldbank

Maatschappelijke doorbraak

Andere kennis nodig

Ook het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
(LCVS) adviseert een integrale aanpak. In hun rapport
Eindrapportage Beeld van ventilatie op scholen in het funderend
onderwijs in Nederland (oktober 2020) brengen zij de situatie
in kaart en doen ze aanbevelingen.

Krappe budgetten De oorzaak van het achterstallig
onderhoud bij veel scholen ligt deels in onderinvestering
in onderwijshuisvesting, meldt het McKinsey-rapport Een
verstevigd fundament voor iedereen (april 2020). Ook noemen schoolbesturen en -directies huisvesting als een
van de eerste posten waarop kan worden bezuinigd bij
geldgebrek. Versprille vertelt dat ook bij Librijn te kleine
budgetten een probleem vormen. “Ik zou liever bespreken
wat er nodig is voor onze leerlingen en leraren in plaats >

Wim Zeiler, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
doet al jaren onderzoek naar installaties en de impact
ervan op luchtkwaliteit. Dat gaat verder dan de aerosolen waarvoor momenteel zoveel aandacht is, legt hij uit.
“Ook de kwalijke gezondheidseffecten van fijnstof en
de vluchtige organische componenten (VOC’s) worden
steeds duidelijker.” Zeiler pleit voor een integrale visie op
bouw en onderhoud. Binnen de onderzoeksunit Building
Physics and Services van de TU/e is veel expertise op het
gebied van het binnenklimaat, vertelt hij. “Ik werk met
een aantal hoogleraren aan een onderzoeksvoorstel waarbij we niet alleen naar luchtinstallaties kijken, maar ook
naar geluid, licht, vocht- en warmteoverdracht, bouwmaterialen. Het heeft geen zin om maar één aspect van
het binnenklimaat te optimaliseren.” Als we het onderwerp vanuit al deze verschillende disciplines aanvliegen,
kunnen we een maatschappelijke doorbraak bereiken,
verwacht hij.
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Voor Librijn gaat de huisvestingsdiscussie dan ook niet alleen om ventilatie.
Bestuurder Versprille: “Het moet ook gaan over de thermische en akoestische staat van een gebouw. En is er
voldoende daglicht? Welke plannen kunnen we maken,
binnen een meerjarenbegroting? Waarmee beginnen
we, wat doet de gemeente en wat moeten wij doen?”
Het Librijn-bestuur heeft voor de afdeling huisvesting
een expert aangesteld die geen ervaring heeft in het
maatschappelijk vastgoed, maar uit de commerciële
wereld komt, vertelt Versprille. “In het onderwijs nemen
we veel situaties voor wat ze zijn. Met deze expert halen
we andere kennis binnen. Daarnaast huren we af en toe
expertise in om processen meer vorm te geven. We gaan
ervoor!”

13

Onderzoek naar aerosolen
Anderhalve meter achter een proefpersoon in het SenseLab van de TU Delft blaast een apparaat ‘aerosolen’
uit (minuscule zeepbelletjes). Verschillende manieren van ventilatie worden getest. Wat is het meest effectief
in de strijd tegen virusverspreiding?
manier.” De regelgeving werkt echter niet
mee. “De huidige richtlijnen houden geen
rekening met de luchtverdeling, inrichting
en bezetting van een lokaal.”

‘idealiter hebben alle
scholen mechanische
ve n t i l at i e , m et to e én afvoer en op de
juiste manier’
‘Scheetjes’

Hoogleraar Binnenmilieu van de TU Delft, Philomena Bluyssen (rechts): “De huidige richtlijnen
voor ventilatie houden geen rekening met de luchtverdeling, inrichting en bezetting van een
lokaal.”

Mechanische ventilatie. Raam open. Deur
open. Raam én deur open. Geen ventilatie,
en daarna raam en deur allebei open.
De zeepbellenwolk beweegt zich steeds
anders door de ruimte en om de proefpersoon heen. “Het is goed om de lucht
regelmatig door te spoelen”, vat hoogleraar Binnenmilieu Philomena Bluyssen (TU
Delft) de testresultaten samen. “Ramen en
deur open, en dan het klaslokaal verlaten.”

Haar advies: minder kinderen in het lokaal
(afstand houden), mondkapjes op (ook
in klaslokalen) en kortere lesuren. Met
de besmettelijkere coronavarianten komt
dit nog nauwer. Maar er speelt meer, de
wind bijvoorbeeld. En de buitentemperatuur – als het buiten kouder is ververst de
lucht beter. “Idealiter hebben alle scholen
mechanische ventilatie”, legt Bluyssen
uit. “Met toe- én afvoer, en op de juiste

van ‘dit is het geld en meer kan niet’.” Veel Nederlandse
scholen zijn in oude gebouwen gehuisvest. “Gemiddeld
zo’n veertig jaar oud zijn ze, en dan moeten ze nog twintig jaar mee”, weet hoogleraar Zeiler. “We weten dat de
financiering onvoldoende is. Maar geld is niet het enige.”
Menselijke creativiteit en de inventiviteit van organisaties zijn vaak meer bepalend dan budget, ziet hij. “Ik heb
honderden scholen gezien en ben soms verbaasd wat er
binnen een klein budget mogelijk is.”

Stelsel niet ideaal

Het onderwijshuisvestingsstelsel is in ieder geval niet ideaal, blijkt uit het
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Er is nog veel onderzoek
nodig, benadrukt Bluyssen, zoals naar
de luchtverdeling in de klas in relatie tot
verschillende manieren van ventileren
en het langer volgen van aerosolen.
“We vermoeden dat ze via de adem van
kinderen op de tafels neerslaan en ook bij
de ventilatieafvoer terechtkomen.” Ze pleit
er net als hoogleraar Wim Zeiler voor om de
onderwijshuisvesting integraal te bekijken
en werkt daarvoor samen met de TU/e, het
UMC Utrecht en de Erasmusuniversiteit.
Haar eerdere studie (2017) naar het
binnenmilieu van basisscholen bevestigt
het belang van die integrale aanpak.
Leerlingen klaagden vooral over lawaai en
geur (‘scheetjes’). Een betere akoestiek
bleek ook hun beleving van geur, tocht en
licht positief te beïnvloeden.

McKinsey-rapport. Zo moeten de gemeentes voor de
gebouwen zorgen en de scholen voor het onderhoud.
Versprille: “Dat we niet mogen mee-investeren in stenen
is niet logisch, want het onderhoud ligt wel bij ons.”
De Librijn-scholen staan in groeigemeentes, legt ze uit.
“Het aantal leerlingen groeit hard op onze scholen, dus
de gemeenten moeten veel voorinvesteren. Daar komt bij
dat veel kinderen uit de gemeente Midden-Delfland naar
school gaan bij ons in Delft.” Ze pleit voor een ‘Geld volgt
leerling’-systematiek. “Bij het samenwerkingsverband
volgt het budget de leerling. Zo zou het bij huisvesting
ook moeten zijn.”
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Bespreekbaar maken

Bij schoolleiders ligt de taak
om vooral oog te hebben voor het belang van goede huisvesting voor de leraren en daarover met hen in gesprek
te gaan, vindt schoolbestuurder Versprille. “Hoe is de verlichting, heb je een prettig lokaal? Hoe hangt het bord en
waarom staat dat bureau daar – is dat voor jou als leraar
wel het fijnst? Een goede werkplek draagt bij aan lager
ziekteverzuim. Schoolleiders moeten in de lead om dingen bespreekbaar te maken. Daarom hebben zij zitting in
onze Domeingroep Huisvesting, waar ze met onze expert
bekijken welke stappen er gezet kunnen worden. Samen
met de Domeingroep Financiën bedenken ze dan plannen om de financiering te regelen.”

Wim Zeiler, hoogleraar aan de Technische
Universiteit Eindhoven: “Het heeft geen zin
om maar één aspect van het binnenklimaat te
optimaliseren.” Foto: Vincent van den Hoogen

Caroline Versprille, schoolbestuurder van Librijn
in Delft en Rijswijk: “Van sommige gebouwen is
de levensduur allang voorbij. Enkele bleken zo
slecht geïsoleerd dat er door de tocht vanzelf al
geventileerd wordt.”

Alert zijn

Voor hoogleraar Zeiler zou het al schelen
als schoolleiders beseffen dat de technische systemen
regelmatig onderhoud en toezicht nodig hebben.
“Schoolgebouwen hebben systemen nodig die fouten
kunnen detecteren, prestaties monitoren en aangeven
wat er moet gebeuren. Sommige scholen hebben prachtige installaties die niemand kan bedienen, laat staan
onderhouden – dan is het binnenklimaat net zo slecht
als in een school waar niks is.” Wat kan een schoolleider
wél doen? “Alert zijn op een aantal technische zaken.
Zoals de verlichting: die is meestal aan of uit, maar
moet voor het beste resultaat taakafhankelijk afgesteld
kunnen worden.”

Bouwbesluit

Een ander verbeterpunt schuilt in het
Bouwbesluit en de naleving ervan. Neem de ventilatieeffectiviteit: die is niet berekend op een coronavirus
dat zich via aerosolen verspreidt. Zeiler: “Men gaat in
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het Bouwbesluit uit van volledige menging, maar de
realiteit is dat een groot deel van de lucht de ruimte
verlaat zonder bij te dragen aan de ventilatie.” Los daarvan: in een Kamerdebat stelde premier Rutte afgelopen
zomer dat gemeenten zich aan het Bouwbesluit en de
richtlijnen voor ventilatie moeten houden, herinnert
Tweede Kamerlid Westerveld zich. “Maar veel scholen
zijn gebouwd in een tijd dat het huidige Bouwbesluit
nog niet van toepassing was. Zestig jaar geleden golden
er andere regels dan nu!” Librijn kreeg in 2019 na een
brand een noodgebouw dat niet eens aan het geldende
Bouwbesluit blijkt te voldoen.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks):
“Corona vergroot allerlei problemen in het
onderwijs uit. Niet alleen de kansenongelijkheid
tussen leerlingen, maar ook het achterstallig
onderhoud aan schoolgebouwen.”

‘ we wet e n dat d e f i n a n c i e r i n g
onvoldoende is. ma ar
c re at i v i t e i t e n i n ve n t i v i t e i t
z i j n v a a k m e e r b e pa l e n d
dan budget’
Duurzaam Ondertussen worden de bouwkosten én de
duurzaamheidseisen steeds hoger. Versprille: “Gemeentes
zijn altijd op zoek naar ruimte om investeringen terug te
verdienen. Dan hebben we het al snel over energieneutrale gebouwen.” Hoogleraar Zeiler waarschuwt voor een
beperkte scope: “Het gaat erom dat we een duurzame,
gezonde en effectieve leeromgeving creëren, zonder ons
op één ding te focussen. Een integrale benadering zorgt
voor de meest effectieve besteding van de financiële
middelen.” _
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d u u r z a a m g e b o u w, d u u r z a a m o n d e r w i j s

Koel in de zomer,
warm in de winter,
en bijna energieneutraal

Directeur Wim van Reenen (voor) en facilitair
coördinator Rob Bekema van het Clusius
College in Alkmaar: “We besparen alles bij
elkaar nu al zo’n 70 procent gas. Dat scheelt ons
110.000 euro per jaar.” Foto: Marcel Witte
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Goede luchtkwaliteit, gasloos, circulair
bouwmateriaal. Maar ook aandacht voor
duurzaamheid in het lesprogramma: het zijn
allemaal onderdelen van een duurzame school.
Kader Primair keek binnen bij twee duurzame
scholen: het Clusius College in Alkmaar en
basisschool De Biezenhof in Halteren.
tekst astrid van de weijenberg

al op tot dertig graden. Dat is nu veel beter.” Dat ging
overigens niet zonder slag of stoot, vertelt directeur
Wim van Reenen. “Het heeft wel twee jaar geduurd
voordat we het systeem ingeregeld hadden. Maar nu
hebben we het goed onder controle. We hebben nu
dus ook nooit meer een tropenrooster nodig. Bekema:
“Leerlingen willen hier graag naar binnen als het buiten
tropisch is.” Het Clusius is in coronatijd extra blij met
de goede kwaliteit van het binnenmilieu. In ieder lokaal
hangen CO2-meters die het CO2-gehalte in parts per
million (ppm) berekenen en voor extra luchtcirculatie
zorgen als dat nodig is. De ramen hoeven in principe
niet open, maar het kan wel. Dat is voor de beleving
heel belangrijk, weet Bekema. En nu in coronatijd ook
noodzakelijk.

Natuurlijke materialen
Tuinen naast de toegangsdeur en tuinen op het dak.
Dat is het eerste wat opvalt als je de hoofdingang zoekt
van het Clusius College in Alkmaar. Het Clusius, met
acht vestigingen in Noord-Holland, is een groenschool
voor vmbo en mbo. Ook in het grote, lichte atrium is
het duidelijk dat groen hier belangrijk is. Verticale plantenwanden, overal planten. Het licht van de januarizon
maakt de sfeer gezellig, ook al is de school vanwege de
lockdown bijna leeg, daar waar normaal zo’n zevenhonderd leerlingen les hebben. In 2014 is het gebouw
opgeleverd. Een deel bestaat uit nieuwbouw, een deel is
gerenoveerde bestaande bouw.

Aangename temperatuur

Renovatie en nieuwbouw
moesten destijds meteen duurzaam, vertelt facilitair
coördinator Rob Bekema. De belangrijkste uitdaging was
daarbij verwarmen en koelen zonder gas. Bij de start van
de bouw is met de gemeente gesproken over aansluiting
op het warmtenet van de lokale afvalverwerker HVC.
Maar dat was toen nog een brug te ver qua ontwikkeltijd en qua ligging, dus koos men voor een individuele
oplossing. Een warmtekoudeinstallatie verwarmt nu het
hoofdgebouw en zorgt voor koeling in de zomer. Er is
nog wel een gasinstallatie in het pand, maar die dient
alleen nog als back-up. De paardenstal, het dierenverblijf
en de kas hebben nog wel een gasketel. “Bij elkaar besparen we nu al zo’n 70 procent gas. Dat scheelt ons 110.000
euro per jaar”, vertelt Bekema. “De 220 zonnepanelen
die met SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie en Klimaattransitie, red.) op het dak
van het dierenverblijf zijn gelegd, wekken een deel
van de elektriciteit op die nodig is voor de installatie.”
Ze liggen op een sedemdak, wat de opbrengst verhoogt.
Warmtewerend glas en vloerverwarming zorgen in het
hoofdgebouw in de zomer voor koeling en in de winter
voor verwarming. En dus voor een aangename temperatuur. “In ons oude gebouw, met plat dak en weinig
geïsoleerd, liep de temperatuur bij de eerste voorjaarszon
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In 2014 heette het nog
cradle to cradle, nu spreekt men over circulair of biobased
bouwen. Het idee is hetzelfde: gebruikte materialen
kunnen hergebruikt worden. In het gebouw van het
Clusius is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Ook in het Brabantse Halsteren op
basisschool De Biezenhof bouwen ze op basis van biobased kringloop, onder meer hout. Dat zorgt ook nog
voor een warme uitstraling, vertellen directeur van
De Biezenhof Jan Bruijs en duurzaamheidsadviseur
Jaap van der Wal. De aanpassingen aan de school zijn
recenter dan bij het Clusius College en gaan dus qua
duurzaamheid net weer een stapje verder. Zo krijgt de
nieuwbouw extra isolerende triple-beglazing en is het
gebouw met driehonderd zonnepanelen en een warmtepomp bijna energieneutraal (BENG).
>

Een warmtekoudeinstallatie verwarmt het Clusius-hoofdgebouw en
zorgt voor koeling in de zomer. Er is nog wel een gasinstallatie in het
pand, maar die dient alleen nog als back-up. Foto: Marcel Witte
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De nieuwbouw van basisschool De Biezenhof krijgt extra isolerende triple-beglazing en het gebouw is met driehonderd zonnepanelen en een
warmtepomp bijna energieneutraal.

Groene pluim

Basisschool De Biezenhof is het vlaggenschip van schoolbestuur Lowys Porquin Stichting.
De koepelorganisatie van dertig scholen en kinderopvangorganisaties ontving als enige schoolbestuur in Nederland
de Groene Pluim, een prijs voor duurzaam ondernemen.
De Biezenhof is onlangs gerenoveerd en er wordt druk
gebouwd aan een nieuw deel dat naar verwachting
in de voorjaarsvakantie wordt opgeleverd. Bestuurder
van de Lowys Porquin Stichting Els Kooijman heeft een
ondernemende inslag, staat in het blad dat verscheen ter
gelegenheid van de uitreiking van de Groene Pluim: “Soms
moet je de randen van regelgeving opzoeken en afwijken
van gebaande paden. Bijvoorbeeld, de landelijke overheid
geeft een financiële bijdrage voor het onderhoud van de
gebouwen. Als je die bedragen opgeteld naar voren haalt,
heb je opeens budget om serieuze investeringen te doen.”

Frisse Scholen klasse B

Biezenhofdirecteur Bruijs
is blij dat Lowys Porquin tien jaar onderhoudsgelden heeft
gebundeld, uit verleden en toekomst, en bereid was mee
te investeren in duurzame maatregelen om een hoger
ambitieniveau te bereiken. “De normale bekostiging is
te krap om de renovatie goed te doen. En de gemeente
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‘d e z o n n e pa n e l e n l e v e r e n
bijna alle elektriciteit die
de school nodig heeft. met
h e t u i t g e s pa a r d e g e l d k a n d e
stichting ook andere school
gebouwen verduurzamen’

Bergen op Zoom, waartoe Halsteren behoort, beschikt
niet over de middelen om daarin te voorzien.” Van een
integraal huisvestingsplan (IHP) was in die tijd nog geen
sprake. De nieuwbouw/uitbreiding van De Biezenhof, vanwege een toenemend leerlingenaantal, wordt uiteraard
wel gefinancierd door de gemeente. Binnen de stichting
is De Biezenhof koploper in duurzaamheid. Ook zijn de
exploitatiekosten van het gebouw veel lager nu er geen gas
wordt verstookt. “De driehonderd zonnepanelen leveren
bijna alle elektriciteit die de school nodig heeft. Het uitgespaarde geld vloeit terug naar de stichting om ook andere
schoolgebouwen te kunnen verduurzamen.”
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Nieuwbouw is gemakkelijker gasloos op te leveren dan
een bestaand gebouw gasloos te maken. Bij de bestaande
school is in Halsteren de buitenkant verder geïsoleerd.
Dat zorgt voor een RC-waarde 3 tot 3,5, waarmee de mate
van isolatie wordt aangeduid, vertelt duurzaamheidsadviseur Van der Wal. Ter vergelijking: de nieuwbouw heeft
een RC-waarde van 6. Bij het Clusius College moesten
de radiatoren vervangen worden door laag-temperatuurradiatoren, omdat een warmtepomp het water nooit zo
warm opstookt als een gasinstallatie. Bij De Biezenhof
zijn de radiatoren verwijderd, de verwarming vindt plaats
via decentrale ventilatiesystemen en met infraroodpanelen. In de nieuwbouw verwarmt de warmtepomp de
vloerverwarming en doet het ventilatiesysteem de rest.
De ventilatiesystemen zijn CO2- en temperatuurgestuurd.
De Biezenhof voldoet aan Frisse Scholen klasse B, een
indeling die gemaakt is op basis van energiezuinigheid,
luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en
akoestisch comfort.

Kleuterlokalen En ook voor De Biezenhof was het
aanvankelijk uitvinden hoe de nieuwe warmtetechniek
zo af te stellen dat iedereen zich comfortabel voelt.
Directeur Bruijs: “Het bleek bijvoorbeeld dat de grote
kleuterlokalen onvoldoende warm werden. In de andere
lokalen konden we werken met een basistemperatuur
van negentien graden. De warmte die de kinderen produceren, zorgt ook voor opwarming, waardoor de totale
temperatuur in een lokaal zo’n twee graden hoger wordt.
Dat werkt zo niet in de kleuterlokalen. De lokalen zijn te
groot, de kinderen te klein. Dus hebben we daar de isolatie verder moeten verbeteren en meer infrarood panelen
ingezet. Veel ramen geeft een prettige, lichte sfeer, maar
qua isolatie is glas kwetsbaar. Achteraf gezien hadden
we ook in dit deel van het gebouw triple-glas moeten
gebruiken.”
Studieobject

Aangezien scholen hun leerlingen
moeten voorbereiden op een duurzame toekomst, is een
duurzaam schoolgebouw tegelijkertijd ook een studieobject. Zowel het Clusius als De Biezenhof laten leerlingen
meekijken naar de opbrengst van de zonnepanelen. In de
hal hangt een scherm waarop de opwek en het gebruik
zichtbaar is. Schijnt de zon, dan wordt voor iedereen
duidelijk dat de school gratis energie krijgt. De verlichting in beide scholen werkt op bewegingssensoren, dus
leerlingen worden zich op die manier ervan bewust niet
onnodig de lichten te laten branden en energie te gebruiken. Op beide scholen is afvalscheiding de normaalste
zaak van de wereld. “En dat gaat ook goed”, zegt facilitair
coördinator Bekema van het Clusius College. “Wij hebben in al die jaren maar één keer klachten gehad over de
kwaliteit van het gescheiden plastic. En dat was ook nog
een vergissing, want er zat landbouwplastic tussen en dat
mag niet. Dat moet je maar net weten.”
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Global goals

Schoolbestuur Lowys Porquin Stichting
schenkt aandacht aan de global goals en dat betekent
voor directeur Bruijs onder meer heel concreet afval
reduceren en scheiden, het schoolplein vergroenen en
bijvoorbeeld het vogelhuisjesproject. “Leerlingen hebben
zelf vogelhuisjes ontworpen in samenwerking met de
gemeente Bergen op Zoom, zodat er meer koolmeesjes
kunnen broeden, die vervolgens weer de eikenprocessierups kunnen opeten. We realiseren bovendien een
fantastisch nieuw groen schoolplein voor de onderbouw
met leertuinen waarin kinderen ook buiten kunnen werken. Ik ben ongelooflijk trots.”

‘d e o v e r h e i d g e e f t e e n
financiële bijdrage voor het
onderhoud. als je die bedragen
o p g e t e l d n a a r v o r e n h a a lt , h e b
je opeens budget om serieuze
investeringen te doen’

Het Clusius College is deelnemer aan Eco-Schools.
“Met Eco-Schools stimuleer je leerlingen niet alleen tot
duurzaam denken en doen, maar laat je ze ook ervaren
wat zij als individu kunnen bijdragen aan een duurzame
toekomst”, is te lezen op Eco-schools.nl. Directeur Van
Reenen van het Clusius: “Voor een groenopleiding is dat
natuurlijk van het grootste belang. Het is een onderdeel
van ons werkproces. Er is aandacht voor biodiversiteit in
onze agrarische opleidingen en de opleiding tot hovenier.
Onze taak is om leerlingen kritisch te laten denken, een
probleem van meerdere kanten te bezien en dan pas een
mening te vormen.” _

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over en ondersteuning bij het
verduurzamen van schoolgebouwen op:
www.scholenopkoersnaar2030.nl
www.aardgasvrijescholen.nl
www.scholenbesparenenergie.nl
www.ruimte-ok.nl/nieuws/
webinarreeks-een-duurzame-school-het-kan
De AVS Academie verzorgt de leergang ‘Regisseur onderwijs
en gebouw’, waarin schoolleiders leren hoe zij een nieuw- of
verbouwproject professioneel kunnen begeleiden met touwtjes
stevig in handen. Deelnemers worden wegwijs gemaakt in het
gehele (ver)bouwproces naar een duurzaam schoolgebouw.
www.avs.nl/academie/rog

19

[advertentie]

AL-KO AIRCABINET
lokaal maximaal ventileren,
minimaal installeren!

BINET
AIRCA
O
K
oor
AL
CHT v
U
L
E
VERS
van uw
100%
staties hten
e
r
p
ale
erkrac
maxim
n en le
e
g
n
li
r
lee
ief
Inclus
ning

tel (088) 50 50 900
info.nl@al-ko.com

20

in
terugw

FE
AIRSA
AL-KO
LLE
van A
%
5
9
,
99
RIËN,
ﬁltert
ACTE
B
,
N
EN
SE
VIRUS N, SPOREN
E
L
N
POL
SOLE
AERO
n via
estelle
b
e
n
li
.nl
Nu on
rclean

AL-KO AIRSAFE
lokaal schone lucht met
HEPA ﬁlters,
plug&play geleverd,
geen installatiekosten!

info@aerclean.nl
+31 85 303 65 30
www.aerclean.nl

te
warm

ae
www.

AL-KO, Aerclean, Condair
en Hero Balancer werken samen
voor uw lokale oplossingen

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!: Waarnemend directeur
Rinze Steneker maakte de grote omslag mee van CSG Ulbe van Houten.
Vijf jaar geleden nog matig presterend, in 2018 riep Elsevier de school uit
tot ‘superschool’. tekst larissa pans

van zwakke school
naar superschool
Steneker: “Hij hield
iedereen voor dat er
echt wat moest gebeuren. De urgentie drong
tot ons door. We kregen subsidie voor
een nieuw gebouw,
en dat was het keerpunt. De gemeente
en provincie Fryslân
financierden mee
aan het gebouw,
Campus Middelsee,
opgezet volgens de
nieuwste onderwijskundige principes.
De opdracht was dat
we als school gingen
Waarnemend directeur Rinze Steneker van CSG Ulbe van Houten in Sint
Annaparochie: “Betekenisvol leren staat bij ons hoog in het vaandel.”
groeien. Het nieuwe
gebouw is prachtig.
De prognose van de leerlingaantallen voor
Team en leerlingen zijn er heel trots op.
christelijke scholengemeenschap Ulbe
Het is een uitnodigend gebouw, ook voor
van Houten in Sint Annaparochie – van
bedrijven en organisaties uit de regio. Onze
leerlingen maken al vanaf klas 1 kennis
vmbo tot atheneum – was vijf jaar geleden
met plaatselijke bedrijven via meets and
somber, vertelt waarnemend directeur Rinze
greets, een soort speeddates. In klas
Steneker. “We zouden onder de vierhonderd
2 volgen ze workshops bij bedrijven, in
leerlingen terecht komen. Het probleem
was dat we hier in Friesland in een
klas 3 en 4 lopen ze stage . Als een leerling
krimpregio zitten. De school zat in de rode
al op stage goed bevalt, wil een bedrijf
cijfers, we zaten in een verouderd gebouw
die leerling hebben. En als een leerling
en we hadden een traditioneel, stoffig
daar gaat werken, blijft hij ook in de regio
imago. Er volgde een kritisch inspectiebeFriesland wonen. Betekenisvol leren geven
zoek, we kampten ook nog eens met een te
we daarnaast vorm doordat veel lokalen
hoog ziekteverzuim en met veel vergrijzing
een ‘belevingswand’ hebben. Zo staat er
onder het personeel.” Een nieuwe direceen Underground-bord op de wand in het
teur werd aangetrokken: Eelco Bruinsma
Engelse lokaal.” De school organiseert ook
(inmiddels vertrokken) moest het tij keren.
relatieavonden en oud-voetbaltrainer Foppe
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de Haan kwam vertellen over de relatie
tussen teambuilding en onderwijs.

Facebook en Instagram
De leerlingenaantallen stijgen jaar op jaar,
624 leerlingen telt de school inmiddels.
De cijfers kleuren weer groen, het ziekteverzuim is gedaald van 9 naar 2,1 procent
en in 2018 riep Elsevier de school uit tot
‘superschool’. Eyeopener was dat mentaliteit en manier van presenteren moesten
veranderen: “Met name in de PR naar buiten, Dat moest zakelijker, professioneler
en commerciëler. We waren als team te
bescheiden . Nu laten we zien wat we doen
in de krant, bij bedrijven, op Facebook en
Instagram. Ook het team voelt zich meer
gezien, gehoord en gestimuleerd”, vertelt
Steneker. Vanwege corona is de populaire
kerstmarkt-Open Dag niet doorgegaan.
Daarom organiseert de school nu online
open dagen met een 3D-rondleiding.

Altijd positief
“De valkuil is dat het echt keihard werken
is”, licht Steneker toe. “Onze lat ligt hoog
en dat kost veel energie. Ik merk dat het
me ’s avonds en in de weekenden veel extra
uren kost. En je moet altijd positief blijven
richting je team, ook als je er zelf een keer
doorheen zit. (Lachend) Gelukkig ben ik
oud-gymdocent, ik ben wel erg van de peptalks en positive power-mails.” _
Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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k ansrijk adviseren
Door het wegvallen van de eindtoets afgelopen schooljaar en de opgelopen leerachterstanden is
er nog meer aandacht voor het belang van een zorgvuldig en ‘kansrijk’ schooladvies. Juist omdat
met name kansarme kinderen extra hard getroffen worden. “Hoe hoog kun je reiken, is altijd al
mijn leidraad.” Toch zijn er volop signalen dat corona de kansenongelijkheid verwgroot.
tekst irene hemels

‘Een breed gedragen
schooladvies isuit zichzelf
al coronaproof’

De kans is groot dat kinderen in kwetsbare thuissituaties dit voorjaar minder gaan scoren op de eindtoets, waardoor ze ook minder vaak een aangepast
– hoger – schooladvies krijgen. Foto: Hans Roggen (de personen op de foto komen niet voor in het artikel)
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Bart Vervoort, momenteel schoolleider van de Polsstok
in Amsterdam Zuidoost, vergeet het beeld tijdens de eerste schoolsluiting van voorjaar 2020 nooit meer. Op zijn
vorige, soortgelijke school in de buurt keek hij mee op
het computerscherm van zijn leerkrachten en kreeg
zo een directe inkijk in het leven achter de voordeur
van zijn leerlingen. “We wisten het natuurlijk al, maar
hadden nu echt zicht op de thuissituatie en de vertaling daarvan in het klaslokaal. Ik zag hoe de situatie in
de klas voor kinderen met een moeilijke achtergrond
een soort ‘afkijkblaadje’
kan zijn: leerlingen die niet
goed weten hoe iets moet,
gaan om zich heen kijken in
de klas. Nu zagen we ze thuis
alleen zitten, met veel andere
kinderen om zich heen in een
kleine flat, en je ziet dat ze er
niet uitkomen. Daar kun je
drie iPads naartoe brengen,
maar als de ruimte er niet is
en er is geen helpende ouder,
dan werkt afstandsonderwijs
niet.”
Schoolleider Bart Vervoort: “Ik
In de maanden na de eerste
ben al elf jaar bezig met kansrijk
schoolsluiting investeerde
adviseren: hoe hoog kun je reiken,
de Polsstok in extra onderis mijn leidraad.”
wijs. Net als dat Vervoort in
de kerstvakantie tijdens de
tweede schoolsluiting de groep 8-leerlingen van de
Polsstok extra naar school liet komen. “Veel kinderen
hebben moeite om cognitief bezig te blijven. We deden
dit om een dipje na de vakantie te voorkomen. De hersenen warmhouden, noem ik dat.”
De eerste schoolsluiting had nauwelijks gevolgen
voor het schooladvies dat toen al was opgesteld, aldus
Vervoort. “We hebben slechts één advies aangepast.
Van een kind waarover we al twijfelden. Op het allerlaatste moment hebben we haar een intelligentietest
laten doen en het advies naar boven bijgesteld.” Volgens
de schoolleider is het opstellen van een breed gedragen
schooladvies uit zichzelf al coronaproof. “Dat laat je niet
door één leerkracht doen en je moet ook altijd kijken
naar wat een kind kan. Ik ben al elf jaar bezig met kansrijk adviseren: ‘hoe hoog kun je reiken’ is mijn leidraad.”

Ruimhartige toelating

Corona verandert daar dus
niets aan. Of toch wel? Groep 8-leerlingen kregen vorig
jaar gemiddeld een lager schooladvies dan voorgaande
jaren, blijkt uit de eerste resultaten van de monitoring
door DUO. Dat komt mede doordat de eindtoets vorig
jaar niet doorging, waardoor schooladviezen niet naar
boven bijgesteld konden worden. Ondanks die lagere
schooladviezen zijn er wél meer brugklassers op een
hoger onderwijsniveau geplaatst dan hun schooladvies
aangaf. Dit laat zien dat vo-scholen gehoor hebben
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gegeven aan de oproep om leerlingen ruimhartig toe
te laten en kansrijk te plaatsen, aldus de VO-raad, die
vo-scholen stimuleert om brugklassers tijdens de coronapandemie extra goed te volgen. “Maar we weten ook
dat kinderen uit armere gezinnen dit voordeel minder
vaak hebben gehad. En juist díe leerlingen krijgen relatief vaak een bijgesteld advies op basis van de eindtoets.
Het blijft dus belangrijk om goed te kijken of alle leerlingen op hun plek zitten”, zegt woordvoerder Linda
Zeegers.
Uit een peiling van de VO-raad onder schoolleiders uit
december 2020 blijkt dat iets meer dan de helft van de
vo-scholen de brugklassers niet extra monitort. “Deze
scholen geven veelal aan dat ze hun leerlingen al goed
in beeld hebben. Ruim een derde zegt op voorhand
geen extra maatregelen te nemen om de huidige brugklassers extra te begeleiden, omdat zij al een kansrijk
beleid voeren of omdat het nog te vroeg is om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn.”

Druk van ouders De toevoeging op het Onderwijskundig rapport (OKR) bij het schooladvies afgelopen
schooljaar – speciaal ontwikkeld om tegemoet te
komen aan het wegvallen van de eindtoets – heeft
bijgedragen aan een hogere plaatsing, vermoedt (demissionair) onderwijsminister Slob. Basisscholen konden
in dat formulier aangeven of zij nog ruimte hadden
gezien voor bijstelling
van het advies als de
eindtoets daartoe aanleiding had gegeven.
Maar kinderen uit
kansarmere gezinnen, met een hogere
kans op onderwijsachterstand, hebben
hiervan minder vaak
voordeel gehad, constateert ook Slob in
zijn Kamerbrief van
medio december 2020.
Onderzoeker Sara Geven: “Geef
De hogere plaatsing
groep 8-leerlingen in kwetsbare
in het vo geldt vooral
thuissituaties nu eerder het
voor kinderen uit
voordeel van de twijfel, dat is de
hogere sociale milieus.
enige manier om ze een kans te
Dat er signalen zijn
geven.” Foto: Monique Kooijmans
dat corona de kansenongelijkheid vergroot,
bevestigt ook onderzoeker Sara Geven van de
Universiteit van Amsterdam. Een mogelijke verklaring
is volgens haar juist de toevoeging op het OKR. “Ouders
kregen een prominente rol op dit speciaal ontwikkelde
overdrachtsformulier. Hun mening was één van de
redenen om het schooladvies bij te stellen. En we weten
dat ouders uit hogere sociale milieus vaker druk uitoefenen om het schooladvies bij te stellen.”
>
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Klassen

Hoewel schoolleider Vervoort meent dat
corona geen invloed heeft op het schooladvies, herkent
hij wel dat kinderen van lager opgeleide ouders soms
een lager schooladvies krijgen. “Het zou naïef zijn om
te denken dat dit niet voorkomt. Neem Anyssa uit de
documentaireserie Klassen. Zij krijgt wel veel liefde van
haar opa in zijn scootmobiel, maar als er niet wordt
gelezen in zo’n thuissituatie kun je niet verwachten dat
het onderwijs, ook met extra inzet, dat allemaal oplost.”
Dat wetende, hoe houdt de schoolleider in het schooladvies van dit jaar rekening met de gevolgen van de tweede
thuisonderwijsperiode? “Het blijft moeilijk,” erkent hij.
“Wat helpt is om niet meteen na de lockdownperiode
de middengroep 8-meting af te nemen. Dan geef je de
leerlingen wat meer tijd om wakker te worden en het
schoolleven weer op te pakken.”

Nog scherper en bewuster Ook schoolleider
Chantal Hagen van basisschool De Poort in Loenen ziet
niet perse een negatieve invloed van corona op het
schooladvies. Eerder het tegendeel. Hagen: “We kunnen
niet doen alsof corona er niet is. Het is van invloed op de
manier waarop je kijkt en vragen stelt. Het maakt dat je
juist nog scherper en bewuster het uitgebreide gesprek
met elkaar voert.”
Samen met zes andere basisscholen werkte zij mee aan
de ontwikkeling van de Handreiking schooladvisering, die
het ministerie van OCW en SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling afgelopen najaar uitbrachten.
Het schooladvies als gezamenlijke verantwoordelijkheid is
daarin de centrale gedachte.
“Wij kijken breed met elkaar
naar het schooladvies. Eerst in
klein comité, daarna met het
hele lerarenteam, zodat we
elkaar kritische vragen kunnen
stellen en waar nodig een spiegel voorhouden.”
Uitstel van de middengroep
8-meting met een aantal weken
is waarschijnlijk voldoende om
de periode van thuisonderwijs
Schoolleider Chantal Hagen:
van afgelopen winter op te
“Corona maakt juist dat je
vangen, zegt Hagen. “Als je er
nog scherper en bewuster het
nog middenin zit is het lastig
uitgebreide gesprek met elkaar
inschatten hoe deze tweede
voert over het schooladvies.”
schoolsluiting tot meer achterstand leidt.” Het preadvies
aan het eind van groep 7 had vorig schooljaar vanwege
corona al een aangepast karakter. “We hebben op onze
basisscholen afgesproken om de laatste meting van groep
7 niet als keihard gegeven te nemen vanwege de periode
van thuisonderwijs, maar vooral te kijken naar de ontwikkellijn van de leerling.”
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Lager scoren op eindtoets

De kans is groot
dat kinderen in kwetsbare thuissituaties dit voorjaar
minder gaan scoren op de eindtoets, waarschuwt UvAonderzoeker Geven. “De twee schoolsluitingen raken met
name de leerprestaties van leerlingen die bijvoorbeeld
thuis weinig ondersteuning kunnen krijgen of geen rustige werkplek hebben. Zij scoren daardoor waarschijnlijk
lager op de eindtoets, waardoor ze ook minder vaak
een aangepast – hoger – schooladvies krijgen. Onder
normale omstandigheden zou juist deze groep vaker in
aanmerking komen
voor een bijstelling
van het schooladvies.
Sommige leerkrachten
zijn geneigd tot een
voorzichtig advies: laat
het kind zich maar
bewijzen bij de toets, is
dan de redenering. Geef
ze nu eerder het voordeel van de twijfel, dat
is de enige manier om
kinderen uit kansarme
milieus een kans te
Schoolleider Mohamed Metalsi:
geven”, aldus Geven.
“Dit is het moment om volop te
De neiging tot een voorzeggen dat een leerling ondanks
zichtig schooladvies
de thuissituatie zover is gekomen
vooral voor kinderen uit
in plaats van: vanwege de
kansarme milieus, herthuissituatie is deze leerling niet in
kent Mohamed Metalsi,
staat om verder te komen.”
schoolleider van islamitische basisschool Al
Arqam in Utrecht, maar al te zeer. “Ik heb het zelf ook
meegemaakt en ik zie het overal om mij heen. Bepaalde
vooroordelen nemen we onbewust mee. Als je daarover
met elkaar in gesprek gaat, schrikken mensen vaak van
hun eigen bias. Dit is het moment om volop te zeggen dat
een leerling ondanks de thuissituatie zover is gekomen in
plaats van: vanwege de thuissituatie is deze leerling niet
in staat om verder te komen.”

Laatste strohalm Over kansrijk adviseren is iedereen eensgezind. Het recente advies van de AVS, PO-Raad
en het Lerarencollectief om bij twijfel over het schooladvies voor het hoogste niveau te gaan, met name voor
kwetsbare kinderen uit kansarme milieus, juichen de
bevraagde schoolleiders toe. Schoolleider Metalsi waakt
ervoor dat dit wel zorgvuldig gebeurt: “Het gaat er mij
om dat je bij twijfel goed kijkt naar argumenten om een
leerling het voordeel van de twijfel te geven. Vaak wordt
bij een afweging gekeken naar waarom een leerling het
niet zou kunnen in plaats van waarom wel. Kansrijk adviseren doe je alleen bij de twijfelgevallen die echt dicht op
een hoger advies zitten. Je wilt namelijk ook niet dat een
leerling op het voortgezet onderwijs zo uitgedaagd wordt
dat hij continu op of over de max van zijn kunnen zit.
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Die stress is niet bevorderlijk voor het leerproces en
het welbevinden van de leerling. Het kan juist faalangst
tot gevolg hebben of twijfels over het eigen kunnen.”
Schoolleider Hagen geeft aan dat zij al goed analyseren
hoe het verder gaat met leerlingen in het vervolgonderwijs. “En of kansarmere leerlingen door thuisonderwijs
vanwege corona dit jaar meer last hebben van een te laag
schooladvies weten we nog niet. Dat moeten we actief
gaan onderzoeken.”

‘ n e e m n i e t m e t e e n n a d e lo c k d o w n 
periode de middengroep 8meting
a f. d a n g e e f j e d e l e e r l i n g e n w a t
meer tijd om het schoolleven weer
o p t e pa k k e n ’

advertentie

Over de eindtoets bestaat geen twijfel: na een jaartje
zonder moeten we niet pleiten voor afschaffing van dit
objectieve gegeven. Schoolleider Vervoort: “Al help je er
maar één kind mee: de eindtoets kan voor iemand net de
laatste strohalm zijn.” Onderzoeker Geven bevestigt het
nog maar eens: “Zonder eindtoets komt een belangrijke
groep leerlingen op een lager niveau uit.” _

wetswijzigingen
Er staat een aantal wetswijzigingen op stapel rondom
de eindtoets en het schooladvies. De periode waarin de
basisschool de schooladviezen geeft, wordt vervroegd.
Kort daarna volgt dan de eindtoets, die doorstroomtoets
gaat heten. Alle leerlingen schrijven zich straks na het
definitieve schooladvies (dus na afname van de eindtoets
en het eventueel naar boven bijgestelde advies) gelijktijdig in voor het voortgezet onderwijs. Schoolleider
Mohamed Metalsi Metalsi van ibs Al Arqam in Utrecht:
“Dat is positief, want daarmee richt je je meer op de
ontwikkeling van kinderen.”

Meer weten?
• De Handreiking schooladvisering is te downloaden via
www.rijksoverheid.nl of www.slo.nl
• Zes tutorials voor schoolteams met handvatten en tips van
groep 8-leerkrachten over beter en kansrijk adviseren:
www.lerarencollectief.nl/dossiers/dossier-kansrijkadviseren (ga naar Video’s)
• De serious game van de Inspectie van het Onderwijs
geeft inzicht in je eigen afwegingen bij het schooladvies.
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/
interactieve-simulatie-basisschooladvies
• Meer informatie (inclusief Q&A en infographic): www.avs.nl/
actueel/nieuws/geef-leerlingen-kansrijk-schooladvies

OPLOSSINGEN VOOR
BETERE VENTILATIE
OP SCHOOL
De laatste maanden hebben Nederlandse scholen in een korte tijd
veel moeten leren over goede ventilatie. Om zo snel een overzicht
te krijgen van alle mogelijkheden en oplossingen is geen kleinigheid.
Daar wil Panflex u graag bij helpen. Denk daarom niet alleen aan de
ventilatie apparatuur, maar ook aan alles eromheen zoals manieren
om de lucht nog schoner te maken en de juiste demping.

SCHONERE LUCHT EN MINDER ONDERHOUD
DOOR ANTIBACTERIËLE COATING
DENK AAN DEMPING: RUST IN DE LOKALEN

Meer info: www.panflex.nl

1_2_li_AVS_fc_X.indd 1
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GOED VENTILEREN GEZOND WERKEN
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s c h o o l k a n s a m en m e t pa r t n er s a l s j o n g er en w er k ef f ec t i ef z i j n

‘Je moet signaleren;
alleen kluisjescontrole
is niet genoeg’

Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is
betrokken neemt toe. In schooljaar 2019/2020 is
in het voortgezet onderwijs meer dan 350 keer
een leerling geschorst of permanent van school
gestuurd vanwege wapenbezit (NOS).

Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Ook scholen hebben hier – buiten
de lockdowns om – mee te maken. Partners zoals het jongerenwerk kunnen helpen om met
leerlingen in gesprek te gaan en problemen vroegtijdig te signaleren.
tekst marijke nijboer
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t eg en wa pen b e z i t- en g eb ru i k

Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is betrokken
neemt sinds 2017 toe. Begin 2017 zijn er acht incidenten,
in de zomer van 2020 vijftien. Sinds de herfst van 2019
haalt regelmatig een steekpartij het nieuws. In oktober van dat jaar is er een piek met zestig incidenten
(Actieplan Wapens en Jongeren, zie kader). De NOS
meldt dat in het schooljaar 2019/2020 in het voortgezet
onderwijs meer dan 350 keer een leerling is geschorst of
permanent van school gestuurd vanwege wapenbezit.
Maar ook op een basisschool had onlangs een leerling
zijn zakmes meegenomen, vertelt Marlies Molenaar,
coördinator van PowerUp073 (preventief jongerenwerk) in Den Bosch. De #NoShank-actie van het
landelijke jongerenwerk tegen jeugdgeweld op straat
vergrootte afgelopen najaar de bewustwording hierover.
Burgemeesters spraken zich uit voor een verkoopverbod
van messen aan minderjarigen en inmiddels werkt het
kabinet aan een wapenverbod voor deze groep.

Niet alleen in grote stad

Een steekincident kan
overal gebeuren. Onder de vijftien gemeenten die zich
uit bezorgdheid aansloten bij het Actieplan Wapens en
Jongeren (zie kader) bevinden zich de vier grote steden,
maar ook Smallingerland, Nissewaard en Ridderkerk.
Het Sprengen College in Wapenveld (Gld) had nooit
gedacht dat zich hier een steekincident zou afspelen.
Op 9 november 2020 gebeurde het toch. Een gewonde
leerling werd naar het ziekenhuis gebracht en de politie nam acht leerlingen mee voor verhoor. Omdat het
onderzoek nog loopt, kan directeur-bestuurder Eppie
Klein geen nadere details geven. Maar hij vertelt wel dat
zijn school, voor jongeren met gedragsproblemen, altijd
veel aandacht aan veiligheid heeft geschonken. “Onze
school wordt als veilig ervaren door leraren, leerlingen
en ouders/verzorgers”, vertelt Klein. “Zelfs het slachtoffer
en de acht verhoorde leerlingen zeiden dat ze zich hier
altijd veilig hebben gevoeld. Onze leerlingen vertellen
echter dat zij zich in hun woonplaats uit angst wapenen.”
De school hield en houdt nadrukkelijk de vinger aan
de pols: elke ochtend zitten de leerlingen eerst een half
uur bij hun mentor om hun welbevinden en ervaringen
van de vorige dag te bespreken. Ze lunchen ook met
hun mentor. Signaleert deze spanning, dan informeert
hij collega’s via de communicatie-app Parro en spreekt
met de jongeren. Elke leerling volgt een eigen traject en
individuele roosters worden eventueel dagelijks aan de
behoeften van een leerling aangepast.

Het Sprengen College in Wapenveld (Gld) heeft geen kluisjes en
detectiepoortjes, ondanks een steekincident in november 2020.
Directeur-bestuurder Eppie Klein: “Ons uitgangspunt is vertrouwen.”

Sociale media

Hoe kon het op het Sprengen
College dan toch escaleren? Directeur-bestuurder Klein
denkt dat de sociale media een rol spelen. “Leerlingen
hebben momenteel weinig vertier in het weekend.
Ze hebben enorme behoefte om elkaar te ontmoeten
en dat gebeurt nu veelal digitaal. Dat is heel anders dan
een fysieke ontmoeting. Zonder de gezichtsuitdrukking
of die onschuldige schouderduw erbij kan een woord
een heel andere lading krijgen. Er is sneller onbegrip en
dat kan reden zijn om elkaar te belagen.”

‘o n z e l e e r l i n g e n v e r t e l l e n d a t
z i j z i c h i n h u n woo n pl a at s u i t
angst wapenen’

Vaak hebben jongeren door een stapeling van risicofactoren een gebrekkig toekomstperspectief, zegt
pedagoog Kees van Overveld. “Ze wonen bijvoorbeeld
in een achterstandswijk, thuis zijn er problemen, leeftijdsgenoten gebruiken drugs of zijn crimineel en zelf
kampen ze misschien met taalproblemen of een ontwikkelingsachterstand. Als er vanuit huis weinig sturing
is, gaan jongeren eerder opkijken tegen criminele rolmodellen. Groepsdruk leidt er soms toe dat ze zich gaan
bewapenen.” Ook de media-aandacht speelt volgens
hem mee. “Media laten zwartgeklede jongeren zien die
met grote messen staan te zwaaien. Dat versterkt het
beeld dat je blijkbaar een mes moet hebben.”
>
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Drillrap

Dat scholen leerlingen schorsen vanwege
wapenbezit is niet nieuw, zegt Klaas Hiemstra, directeurbestuurder van Stichting School & Veiligheid. “Wat mij
vooral verontrust is dat er nu ook een intentie is om die
wapens te gebruiken. Het is statusverhogend als je dat
durft.” Komt dat mede door drillrap? Deze muziekstijl
bevat vaak teksten over drugs, wapens en het neersteken
van rivalen in andere
jeugdbendes. Twee criminologen die door de
gemeente Rotterdam
waren gevraagd om
het verband tussen
drillrap en geweld te
onderzoeken, Robby
Roks en Jeroen van den
Broek van de Erasmus
School of Law, concludeerden echter dat hier
nauwelijks sprake van
is (december 2020).
Ze bestudeerden 56 incidenten uit 2018 en 2019
en vonden maar één
Klaas Hiemstra, directeur-bestuurder van
verband: niet direct dat
Stichting School & Veiligheid: “Leraren zien
de drill een rol speelde,
veel, maar zijn geen hulpverleners. Je hebt
maar een betrokkene
heel nauwe contacten nodig, met politie,
was een driller.
Halt én jeugdzorg en jongerenwerk.”

‘m e d i a l at e n z wa rt g e k l e d e j o n g e re n
z i e n d i e m e t g r o t e m e s s e n s ta a n t e
z wa a i e n . dat ve r st e r kt h et b e e l d
dat j e b l i j kba a r e e n m e s m o et
hebben’
Meteen kunnen handelen Natuurlijk moeten
allerlei maatschappelijke partijen aan de slag met het
wapenbezit; daarover verderop meer. Maar wat kunnen
en moeten scholen hiermee? Hiemstra tipt: bereid je
voor op het feit dat er een steekincident kán gebeuren.
Wanneer zich op of rond de school een incident voordoet, moet je meteen handelen. “Praat met leerlingen
over wat wel en niet hoort. Zorg dat alle leerlingen
weten waar ze dit soort dingen kunnen melden. Treed
op. Doodzwijgen kan ertoe leiden dat het helemaal uit
de hand loopt.” Steekincidenten gebeuren doorgaans
buiten de school. “Maar” zegt Hiemstra, “als de slachtoffers of verdachten eigen leerlingen zijn, gaan ouders
zich zorgen maken over de school. Dan moet je een verhaal hebben.”
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Partners ‘in crime’

Klein van het Sprengen College
ziet de leerlingenraad als een kans om te horen wat
er speelt en elkaar beter te gaan begrijpen. De school
heeft geen kluisjes en detectiepoortjes: “Ons uitgangspunt is vertrouwen.” Verder zoekt de school partners.
Regelmatig komen er een jongerenwerker, wijkagent of
leerplichtambtenaar langs en er is zeer frequent overleg
met het gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin.
“Als onze leerlingen graag een gesprek willen over
bijvoorbeeld middelengebruik, nodigen we een jongerenwerker uit.” De school heeft ook goede ervaringen
met de Verwijsindex van de regionale jeugdhulp, waarmee professionals signalen kunnen uitwisselen.
Ook in Den Bosch werkt een vo-school intensief samen
met het jongerenwerk, vertelt Marlies Molenaar van
PowerUp073. “Drie jongerenwerkers zijn verdeeld over
de week aanwezig in de pauzes. Zij vragen jongeren hoe
het met ze gaat, benaderen iemand die zich afzondert
in de pauze of er meermalen is uitgestuurd. Soms krijgen we vanuit de wijk signalen dat het niet goed gaat
met iemand, omdat er thuis van alles aan de hand is.”
De jongerenwerker overlegt met de leerling: wat kunnen we doen, zodat jij beter in je vel komt te zitten?
“Zelf weet een jongere soms niet hoe het gesprek aan
te gaan met school of met ouders. Dat pakken we dan
samen op.”

Toegang tot gezinnen

Molenaar vervolgt: “Wij
hebben zicht op een jongere in de wijk, bij vrijetijdsbesteding en vaak ook thuis. Tijdens de eerste lockdown
konden wij vaak de toegang vinden tot gezinnen die
voor de school moeilijk bereikbaar waren. Een aantal
jongeren had gedragsproblemen op school. Zij mochten
van school twee
dagen per week
bij ons stage
lopen en bleven
op school de
essentiële vakken
volgen. Ze runden als het ware
het jongerencentrum. Ze waren
gastheer, gaven
presentaties,
kookten voor
iedereen,
organiseerden
activiteiten voor
andere jongeren.
Marlies Molenaar, coördinator
Als je een brug
preventief jongerenwerk, ziet dat school
kunt slaan naar
en jongerenwerk elkaar nog lang niet
de school, werpt
overal hebben gevonden: “Onderwijs en
dat echt z’n
welzijnswerk moeten elkaar gaan leren
vruchten af.”
kennen en snappen.”

achtergrond

Pedagoog Kees van Overveld: “Groepsdruk
leidt er soms toe dat jongeren zich gaan
bewapenen.”

Dat school en jongerenwerk elkaar nog lang
niet overal gevonden
hebben, komt volgens
haar omdat dit niet
altijd in de opdracht
staat die het jongerenwerk van de gemeente
krijgt. “Bovendien is de
onderwijscultuur anders
dan die van het welzijnswerk. Bij ons leren
jongeren ook, maar
informeel. We stimuleren elk op onze eigen
manier dat ze zelfredzame burgers worden.
Die werelden moeten
elkaar gaan leren kennen en snappen.”

‘ wat m i j voo ra l ve ro n t ru st i s
dat e r n u oo k e e n i n t e n t i e i s om
die wapens te gebruiken. het is
s ta t u s v e r h o g e n d a l s j e d a t d u r f t ’
Actieplan te repressief

Gaat het Actieplan
Wapens en Jongeren (zie kader) helpen? Van Overveld
en Hiemstra vinden beiden dat de preventie hierin te
weinig aandacht krijgt. Hiemstra: “Het actieplan zit erg
aan de repressieve kant: wapens afpakken en pas op dat
je geen crimineel wordt. Vraag je liever af waarom jongeren dit doen. Hoe komt het dat ze er geen nee tegen
kunnen zeggen? Hoe kunnen we ze laten afzien van
wapenbezit? Misschien maken hun ouders zich enorme
zorgen, maar weten die niet wat ze moeten doen. Je moet
signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg. Leraren
zien veel, maar zijn geen hulpverleners. Je hebt heel
nauwe contacten nodig, met politie, Halt én jeugdzorg en
jongerenwerk.”

actieplan wapens en jongeren
Ministers Grapperhaus en Dekker van Justitie en Veiligheid
presenteerden op 11 november 2020 het Actieplan Wapens
en Jongeren, met daarin plannen voor een landelijk
wapenverbod voor minderjarigen. Doel: bezit en gebruik
van (steek)wapens onder jongeren terugdringen. Enkele
maatregelen: bewustwordings- en ontmoedigingscampagnes, lespakketten, tegengaan van de verkoop van
messen aan jongeren, kluisjes- en wapencontroles op
scholen, wapeninleveracties, preventief fouilleren, ouders
wettelijk aansprakelijk stellen voor crimineel gedrag en
tegengaan van online filmpjes met wapens en geweld.
Het actieplan is een initiatief van Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Halt, Ministerie van
Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Openbaar
Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming,
VNG, vijftien gemeenten, William Schrikker Stichting,
Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Het plan is te
downloaden op www.rijksoverheid.nl

Goede preventie lukt alleen met lokale of regionale regisseurs, zegt Hiemstra, en een zekere infrastructuur. “Veel
gemeenten hebben echter moeten bezuinigen op het jongeren- en buurtwerk. Het actieplan kan alleen succesvol
zijn als je die gaten dicht.”
Groepsdruk is een negatief verschijnsel, maar de straatcultuur heeft ook mooie kanten, zegt Molenaar tot slot.
“Zoals rappen, samen muziek maken, elkaar een beetje
uitdagen om beter te worden.” Dat vinden ook de eerder
aangehaalde Rotterdamse onderzoekers. Hun suggestie:
“Laat professionals de jongeren helpen bij het maken van
muziek. Vraag wat ze écht belangrijk vinden om over te
rappen. Misschien dat het geweld dan een kleinere rol
gaat spelen.” _
Stichting School & Veiligheid biedt onder andere informatie,
trainingen en advies over het omgaan met agressiviteit en
wapenbezit op school. www.schoolenveiligheid.nl

tips voor schoolleider s
•
•
•
•
•

Treed op. Doodzwijgen kan ertoe leiden dat het helemaal uit de hand loopt.
Werk nauw samen met politie, Halt, jeugdzorg en jongerenwerk. Leraren zien veel, maar zijn geen hulpverleners.
Vraag je af waarom jongeren dit doen. Alleen wapens afpakken en waarschuwen voor criminaliteit heeft geen zin.
Praat met leerlingen over wat wel en niet hoort. Zorg dat alle leerlingen weten waar ze dit soort dingen kunnen melden.
Bereid je voor op het feit dat er een steekincident kán gebeuren. Wanneer zich op of rond de school een incident voordoet,
moet je meteen handelen. Dan moet je een verhaal hebben, ook richting ongeruste ouders en de pers.

(bron: de geïnterviewde personen in dit artikel)
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– Advertentie –

Veilig en efficiënt:
ventilatieoplossingen
voor in de klas
De samenleving in het algemeen en het
onderwijs in het bijzonder staat voor extreme
uitdagingen. Veilige en efficiënte oplossingen
zijn hard nodig om onderwijsinstellingen in
staat te stellen door te gaan met de hoofdzaak;
onderwijs bieden in een gezonde en comfortabele omgeving.
WOLF biedt diverse efficiënte ventilatieoplossingen voor een veilige en schone lucht
in de klas. Als expert op het gebied van een
gezond binnenklimaat bent u bij WOLF aan
het juiste adres! Laat u adviseren over de vele
mogelijkheden en ontvang een advies op maat.
Meer info op: NL.WOLF.EU

Zet een gezond
binnenklimaat

1

‘

op

SUVIS regeling
Laat u informeren over
de Specifieke Uitkering
Ventilatie in Scholen

politieke column

Sociale ongelijkheid groeit door thuisonderwijs, benadrukt Kirsten
van den Hul, onderwijswoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer.
Daar moeten we ons niet bij neerleggen, maar kansenongelijkheid en
leerachterstanden structureel aanpakken. En als school om kwetsbare
kinderen heen gaan staan, ook als het thuis niet veilig is.

als school het
verschil maakt
‘Ik wil niet naar de brugklas!’ hoorden we
een achtstegroeper verzuchten in de laatste
aﬂevering van Klassen, de even ontroerende
als confronterende tv-serie die Sarah Sylbing
en Ester Gould maakten voor omroep
Human. De centrale vraag in Klassen: lukt
het school om het verschil te maken?
Die vraag werd ineens des te prangender,
toen scholen door corona de deuren weer
moesten sluiten. We zagen grote gezinnen in kleine huizen worstelen met online
onderwijs. Want het is natuurlijk geweldig
hoe snel veel scholen er in slaagden over te
schakelen naar onderwijs op afstand – hulde
voor iedereen die dat mogelijk maakte. Maar
wat als je wifi wiebelig is, je geen rustige
werkplek hebt, of je ouders je niet kunnen
helpen bij je huiswerk?
UvA-onderzoeker Thijs Bol onderzocht de
effecten van de schoolsluiting op kansengelijkheid. Zijn conclusie wordt bevestigd
door een groeiende stapel internationaal
onderzoek: sociale ongelijkheid groeit door
thuisonderwijs. Dat heeft vooral te maken
met de mate waarin ouders in staat zijn om
hun kinderen te begeleiden. Op de basisschool voelt maar liefst 80 procent van de
ouders met een universitair diploma zichzelf
in staat hun kinderen te helpen, tegenover
63 procent van de lager opgeleide ouders.
En op het voortgezet onderwijs blijkt dat
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verschil nog veel groter: 75 procent tegenover 40 procent.
Niet voor niets luidden de onderwijswethouders van de vier grootste steden onlangs de
noodklok: zij pleiten voor een noodplan, om
de snel groeiende kansenongelijkheid en de
achterstanden die kinderen oplopen door
corona structureel aan te pakken. Ze hebben

‘d a t j u i s t d e k i n d e r e n
voor wie school het
g rootst e ve r s c h i l
maakt het hardst
geraakt dreigen te
worden door corona,
is iets waar we
ons niet bij mogen
neerleggen’

En dan heb ik het nog niet eens over kinderen voor wie school de enige plek is waar ze
zich veilig voelen. Omdat hun ouders ruzie
maken. Of omdat zij zelf slachtoffer zijn van
geweld achter de voordeur. Juist voor hen
kwam de schoolsluiting extra hard aan. Want
waar moet je heen, als je ouders weer staan
te schreeuwen. Of als je zelf onveilig bent?
Daarom zijn projecten als Handle with Care
van de Augeo Foundation* zo ongelofelijk
belangrijk. Ze helpen scholen beter zicht te
krijgen op welke kinderen thuis te maken
hebben met geweld, kinderen die wat extra
steun op school goed kunnen gebruiken.
Ik weet uit ervaring hoe het is als thuis niet
veilig is. En hoe moeilijk het is om daarover
te praten. Maar dat is juist precies wat we
moeten doen: erover blijven praten, niet
wegkijken. Om kwetsbare kinderen heen
gaan staan. Want juist dan maakt school het
verschil. _

Reageren
Mail naar k.vdhul@tweedekamer.nl

gelijk, die wethouders. Want het mag niet
uitmaken waar je wieg staat, voor de kansen
die je krijgt op school. Dat juist de kinderen
voor wie school het grootste verschil maakt
het hardst geraakt dreigen te worden door
corona, is iets waar we ons niet bij mogen
neerleggen.

* Op www.augeo.nl lees je meer over het
project Handle with Care, en wat je kunt
doen om leerlingen te helpen die thuis
geweld meemaken. Of bel 0800-2000 voor
advies (veilig Thuis).
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Van de AVS
verkiezingen

Vier nieuwe leden in
AVS Ledenraad
Alle leden van de AVS hebben de afgelopen periode hun
stem kunnen uitbrengen op acht kandidaten voor vier
zetels in de AVS Ledenraad. Velen vonden de weg naar
onze digitale stembus. Er zijn vier schoolleiders gekozen.
De volgende schoolleiders zijn gekozen voor de AVS Ledenraad:
Arjanne van Leeuwen van de Airborneschool in Renkum, Bas van der
Zanden van De Oase in Leidsche Rijn (Utrecht), interim-schoolleider
Marjo Dethmers en Vincent Scholte van de Martinusschool in
Millingen en de Laurentiusschool in Kekerdom. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de
raad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.
Drie leden hebben de ledenraad verlaten: Liny Demandt-Mertens,
Marten Hazenberg en Stefan van Haaren. De AVS bedankt hen voor
hun inzet de afgelopen jaren.
Wil je weten wie er nog meer in de AVS Ledenraad zitten? Ga naar
www.avs.nl/over-de-avs/ledenraad

Arjanne van Leeuwen

Bas van der Zanden

Marjo Dethmers

Vincent Scholte

avs hel pde sk v r a ag va n de m a a nd

Hoe zit het met de schoolvakanties in relatie tot het coronavirus?
tekst harry van soest

De schoolsluiting en de schoolvakanties lopen ook dit schooljaar
mogelijk door elkaar heen. Hierdoor vinden in de praktijk discussies
plaats met ouders en/of teamleden over het wel of niet doorgaan
van de schoolvakanties. Ook kunnen in het vakantierooster van
2020/2021 lesvrije dagen voor de leerlingen zijn opgenomen. Welke
regels gelden hierbij?
Op grond van het werkverdelingsplan worden vóór de zomervakantie met ieder personeelslid afspraken gemaakt over zijn inzet
gedurende het schooljaar. Hierin zijn ook de schoolvakanties
vastgelegd. Alleen via op overeenstemming gericht overleg kan
hiervan afgeweken worden. Medewerkers zijn dus niet verplicht
om op andere tijdstippen te komen werken. Uitgangspunt is dat de
geplande schoolvakanties intact blijven.
Bij het vaststellen van het vakantierooster heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad adviesrecht. Als er een voornemen
bestaan om te gaan schuiven, dan zal dat eerst voor advies weer
moeten worden voorgelegd aan de (G)MR.
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Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
De helpdesk is bereikbaar op maandagmiddag van 13.00 – 16.30 uur,
dinsdag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 en van 13.00 – 16.30 en op
vrijdagochtend van 9.30 – 12.30 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
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. Je kunt gewoon naar de
AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die
thuis werkt.

avs in de per s

Noodopvang, Britse variant, kansrijk adviseren en leerachterstand

Op 5 januari raadpleegt EenVandaag AVS-voorzitter Petra van
Haren over de zorgen onder schoolleiders over de Britse variant
van het coronavirus. Met deze nieuwe variant in omloop, staat
heropening van de scholen op losse schroeven.
Na de eerste volle onderwijsweek van 2021 vallen twee dingen
op: online lesgeven gaat soepeler dan tijdens de vorige lockdown,
maar de noodopvang puilt uit. Zo schrijft het NRC Handelsblad
op 8 en 11 januari. Die week maakte gemiddeld 16 procent van
het totaal aantal leerlingen gebruik van de noodopvang, blijkt uit
een peiling van de AVS onder ruim duizend directeuren van basisscholen. Daarbij gaat het in 11 procent van de gevallen om kinderen
van ouders met een cruciaal beroep: een ruime verdubbeling ten
opzichte van de vorige lockdown. Ook het Noordhollands Dagblad
en Het Parool besteden hier aandacht aan. Op NOS.nl en NU.nl
komt de oproep van de AVS terug om alleen van de noodopvang
gebruik te maken als het echt niet anders kan. "De scholen hebben
qua ruimte misschien wel genoeg plek, maar je moet ook het
personeel hebben. Daar is vaak al een tekort aan. Nu helpen gymleraren, onderwijsassistenten en stagiaires", aldus woordvoerder
Rob van Ooijen.
Op 8 januari overlegt het Outbreak Management Team over extra
maatregelen op scholen. Kinderen zijn mogelijk veel vatbaarder
voor de nieuwe coronamutatie dan voor de oude variant. Maar
over de verspreiding van de Britse variant is nog veel onduidelijk.
BNR Nieuwsradio kijkt vooruit met epidemioloog Amrish Baidjoe
en AVS-voorzitter Petra van Haren. Van Haren wijst er nog eens
op dat 95 procent van de scholen zich ook over kinderen ontfermt
in de noodopvang. Daarnaast vervangt thuisonderwijs natuurlijk
nooit het onderwijs op school. Ook Metro schrijft op 8 januari over
de AVS-peiling en meldt dat een op de vijf leerlingen nog geen
computer of tablet heeft.
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Op 11 januari laten het Algemeen Dagblad en de Volkskrant
meerdere schoolleiders aan het woord over kansenongelijkheid.
Daarbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de AVS-peiling.
Tijdens deze tweede lockdown zijn er echter ook lichtpuntjes.
Aan het begin van de eerste lockdown raakten duizenden leerlingen
‘kwijt’. Uit de AVS-peiling blijkt dat 93 procent van de scholen nu
alle leerlingen in beeld heeft. In maart 2020 duurde het enkele
weken om 80 procent van de kinderen te hebben opgespoord.
Op 13 januari berichten meerdere media, waaronder ook het
NOS Journaal en Jeugdjournaal, over de oproep van de PO-Raad,
het Lerarencollectief en de AVS om dit jaar bij het schooladvies
zoveel mogelijk kansrijk te adviseren. Om met name kwetsbare
leerlingen het voordeel van de twijfel te geven.
Nu kinderen voor de tweede keer thuis les krijgen in plaats van op
school, neemt het risico op een leerachterstand toe. Op 16 januari
vroeg NU.nl een aantal hoogleraren om na te denken over de
gevolgen op de voortgang van leerlingen. Er zijn verschillende
manieren om kinderen te helpen die achterstand te verkleinen.
Maar er zijn ook dingen die je beter achterwege kunt laten.
Uit cijfers van de AVS bleek dat na de eerste lockdown een op de
zes leerlingen slechter presteerde na de tien weken thuisonderwijs,
70 procent bleef op gelijk niveau en 14 procent van de leerlingen
boekte juist vooruitgang. Op 18 januari besteedde ook het
Algemeen Dagblad aandacht aan de cijfers van deze peiling onder
schoolleiders kort na de eerste lockdown.
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Opleidingen, leergangen en trainingen
Voorjaar 2021

Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderingsprocessen** (po en vo)

Datum

Trainer/adviseur/contactpersoon

4 maart

Gonnie Joosten

Masterclass Leren leren en The Learning Power Approach (online, po)

4 maart

Peter de Roode

Training Loopbaanbezinning voor je team(s) (po)

4 maart

Tom Roetert

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po en vo)

10 maart

Lisette Verploegen

Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po)

11 maart

Tom Roetert

Opleiding Middenkader*** (po)

17 maart

Tom Roetert

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw** (po en vo)

18 maart

Ferdie van de Winkel, Erica Harreman

Training Onderhandelen (po)

18 maart

Yvon van der Kroft

Leergang Teamflow** (po en vo)

22 maart

Jef van den Hout

Leergang Ouderbetrokkenheid** (po)

29 maart

Peter de Vries

Training Naar andere schooltijden, en dan? (po)

31 maart

Linda Morssinkhof

Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie (po)

8 april

Linda Morssinkhof

Leergang Theorie U** (po en vo)

8 april

Jan Jutten

Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs (po)

9 april

Lidwien Kok

Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders** (po en vo)

12 april

Koos Stienstra, Bart Kloppenburg

Leergang Begrijpen voor ingrijpen** (po en vo)

14 april

Jan Jutten

Training Mediationvaardigheden (po)

16 april

Jan Plevier

Masterclass Leren leren en The Learning Power Approach

20 april

Peter de Roode

Training Pensioeninzicht voor een van jouw teamleden (po)

22 april

Tom Roetert

Training Stress- en timemanagement (po)

29 april

Tom Roeters

Training Gespreksvaardigheden (po en vo)

28 mei

Jan Plevier

Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po)

3 juni

Tom Roetert

(Onder voorbehoud: in verband met maatregelen rondom Covid-19 kan het voorkomen dat we startdata moeten aanpassen.
Kijk voor de actuele data op www.avs.nl/academie)

Legenda Schoolleidersregister po

AVS Academie en Covid-19

*

Deze opleidingen zijn gecertificeerd

Met ingang van 15 december 2020 is er een lockdown

voor basisregistratie.

van kracht. Het is daardoor niet meer toegestaan de

** Deze leergangen zijn gecertificeerd
voor formeel leren ten behoeve van herregistratie.

opleidingen, leergangen en trainingen uit te voeren zoals
vermeld op www.avs.nl/academie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl
Samen met de cursusleider zoeken we naar een passende

Meer informatie, vragen of advies op maat:

oplossing, zoals deels digitaal of verplaatsing van de
cursusdata. We informeren je daarover per mail. Hopelijk
kunnen we je snel weer persoonlijk op locatie ontvangen!

www.avs.nl/academie
academie@avs.nl

Gevolgen herregistratie

adviesopmaat@avs.nl

Komt jouw herregistratie in de knel door uitstel van
professionaliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister

Of bel 030-2361010 en vraag naar

PO biedt de mogelijkheid om uitstel van je herregistratie

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.

aan te vragen. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/
uitstelenuitschrijven/herregistratie of bel met het
Schoolleidersregister PO via tel. 030-2347360.
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Leergang Interim-management:
iets voor jou?
Ontdek of interim-management bij je past

Leergang Ouderbetrokkenheid
Praktische tools om ouderbetrokkenheid effectief en
efficiënt vorm te geven

Onderwijsinstellingen hebben steeds vaker behoefte aan een

Natuurlijk willen alle onderwijsprofessionals werken aan ouder-

interim-manager. Bijvoorbeeld om een veranderproces in

betrokkenheid. Maar hoe krijg je ouders in beweging? Hoe ga

goede banen te leiden, een crisis te bezweren of om een leiding-

je om met mondige ouders? En hoe krijg je ouderbetrokken-

gevende tijdelijk te vervangen. Wil jij jezelf ontwikkelen als

heid op je school op een hoger plan? Kinderen worden immers

interim-manager? Volg dan deze leergang!

beter van ouderbetrokkenheid. Of is het andersom: hoe raken
onderwijsprofessionals zó betrokken bij ouders dat ouders zich

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en

constructief opstellen?

interim-managers po en vo die een volgende stap in hun loopbaan overwegen.
Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Doelgroep: directies, schoolleiders met adjunct(en), managementteams

Herregistratiewaarde: 100%

en bestuurders po

Thema’s Schoolleidersregister PO: Educatief partnerschap, Human Resource

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Management in het onderwijs, Kwaliteitsmanagement, Onderzoeksmatig

Herregistratiewaarde: 35%

werken, Persoonlijk leiderschap, Professionele leergemeenschappen,

Thema’s Schoolleidersregister PO: Wildcard

Samenwerken met de regio, Samenwerken met het bestuur, Transparantie en

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

verantwoording en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/im

Leergang Regisseur onderwijs
en gebouw

Leergang Positief onderwijs voor
schoolleiders

Neem de regie over het bouwproject op school

De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen

“Ik heb geen verstand van een (ver)bouwproject. Nog nooit

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op

gedaan. Van allerlei kanten krijg ik goedbedoelde adviezen

reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwik-

zoals: zorg ervoor dat je je onderwijsvisie omzet naar de bouw-

kelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar

wens.” Maar waar moet ik beginnen? Tijdens deze leergang

facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrok-

word je wegwijs gemaakt in het gehele (ver)bouwproces naar

kenen. Welbevinden is daarbij een belangrijke voorwaarde.

een duurzaam schoolgebouw. Je leert hoe je als schoolleider de

Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen

touwtjes stevig in handen houdt!

toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil
maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school

Doelgroep: schoolleiders po

een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn.

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en

Herregistratiewaarde: 100%

interactieve manier. Je leert reden en richting geven aan deze

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

Human Resource Management in het onderwijs, Kwaliteitsmanagement,
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po, s(b)o en vo

werken, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Samenwerken met de regio

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

en Samenwerken met het bestuur

Herregistratiewaarde: 35%

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

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement en visiegestuurd
onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/positiefonderwijs
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Leergang Strategische
bedrijfsvoering

Leergang Directeur Integraal
Kindcentrum (IKC)

Raak vertrouwd met strategische, financiële en
personele processen

Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en
te leiden in een blended learning-omgeving

Wil je betere, onderbouwde beslissingen kunnen nemen?

Leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum (IKC) is een vak

Dat vraagt om inzicht in werkprocessen en trends. Zodat je

apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word

beter kunt sturen op onderwijsresultaten en anticiperen op

je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht

onderwijsontwikkelingen. Je verbreedt je basiskennis op het

manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog

gebied van strategische bedrijfsvoering, financiën en HRM.

voor de (maatschappelijke) belangen van alle betrokkenen:

Je oefent om leiderschap in de praktijk te brengen en leert een

kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.

strategisch HRM-plan en (leer)beleidsmiddelenplan te maken,

De leergang wordt in een blended learning-opzet aangeboden.

afgestemd op je school. Je eigen situatie staat centraal.
Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een primair onderwijs- en/of
Doelgroep: schoolleiders po

kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

of daarin reeds werkzaam zijn.

Herregistratiewaarde: 35%

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Human Resource

Herregistratiewaarde: 100%

Management in het onderwijs, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

Meer informatie en aanmelden:

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

www.avs.nl/academie/strategischebedrijfsvoering

werken, Samenwerken met de regio, Samenwerken met het bestuur,
Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/ikc

Leergang Bestuurlijk leiderschap
in het primair onderwijs
Verdiepend aan de slag met jouw bestuurlijke
leiderschap

Leergang Teamflow
Haal meer uit de samenwerking met je team
Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor minder
werkdruk, meer intrinsieke motivatie, een prettige sfeer en

Als beginnend bestuurder sta je voor de bijzondere uitdaging

betere prestaties. Hoe creëer je die positieve flow voor jezelf,

om jezelf de bestuurlijke rol in alle facetten eigen te maken.

je team en je school?

Ben je bestuurder van een kleinere gemeenschap van scholen,

Aan de hand van het Teamflow-model leer je de samenwerking

dan sta je voor de opgave om met beperktere middelen alle

tussen medewerkers te verbeteren. Je ontdekt hoe je staps-

facetten in balans goed in te vullen: intern betrekkelijk dicht

gewijs alle bouwstenen inzet om je eigen doelen – en die van je

bij de onderwijspraktijk en extern in de omgeving van en in

team en de school – te bereiken.

samenwerking met bestuurders van (veel) grotere onderwijsorganisaties. In beide situaties zijn er verschillende specifieke

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po en vo

vraagstukken die om verdieping vragen. Hoe ben je in deze rol

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

aansprekend én aanspreekbaar?

Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap,

Doelgroep: beginnende bestuurders en bestuurders van kleinere

Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs

schoolbesturen die samen willen reflecteren en leren.

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

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum
Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/academie/bestuurlijkleiderschap
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Leergang Positief onderwĳs

Welbevinden: voorwaarde
voor ontwikkeling
Positief Onderwĳs is een manier van onderwĳs organiseren waarbĳ het welbevinden van leerling en
leraar centraal staan. “Leerlingen en leraren moeten beiden goed in hun vel zitten om zich te kunnen
ontwikkelen. De schoolleider kan dit stimuleren door anders te gaan waarnemen, denken en doen.”
die manier. Die kramp is niet nodig. Ook dat

Tekst Susan de Boer

bespreken we in de leergang.”
Positief Onderwĳs is de doorvertaling van de
al enige decennia bestaande stroming ‘posi-

Pedagogisch partnerschap

tieve psychologie’ naar het onderwĳs. “De kern

Positief Onderwĳs betekent mensen in een

daarvan is dat welbevinden de enige modus is

situatie brengen waarin ze goed in hun vel

waarbinnen je je kunt ontwikkelen”, zegt Koos

zitten. Kloppenburg: “Leer- en gedragspro-

Stienstra, directeur van een zorgpraktĳk voor

blemen ontstaan vaak doordat kinderen aan

kinderen met gedragsproblemen en een van de

dezelfde normen moeten voldoen. Bĳ een

twee programmaleiders van de nieuwe leergang

afwĳkende ondersteunings- of onderwĳs-

Positief Onderwĳs voor Schoolleiders. “Met de
AVS Academie zĳn we nagegaan wat het onderwĳs kan leren van de gezondheidszorg. Samen
met AVS-voorzitter Petra van Haren heb ik de
white paper ‘Anders denken door anders te kĳ-

behoefte ligt overprikkeling of over- of
Programmaleider Koos Stienstra:
“De kern van Positief Onderwĳs
is dat welbevinden de enige
modus is waarbinnen je je kunt
ontwikkelen.”

ken’ gemaakt, waarin we de filosofie ontvouwen.”

ondervraging op de loer. Tegelĳk zien we dat
ouders vaker naar de leerkracht wĳzen, als
een kind zich niet goed ontwikkelt. Daarom
is pedagogisch partnerschap essentieel bĳ
Positief Onderwĳs.” Daarnaast is een goede
relatie met andere partners waarmee de

Anders waarnemen

school samenwerkt, zoals Jeugdzorg, van

Het onderwĳs heeft behoefte aan positieve

belang.

impulsen, met name op het gebied van Passend

De leergang Positief Onderwĳs bestaat uit

onderwĳs. “Het systeem loopt vast, Passend

drie dagen. De eerste dag staat in het teken

onderwĳs lukt niet altĳd. Gemeentes worste-

van theorie en praktĳk, daarna gaan de deel-

len met jeugdzorg en scholen komen handen

nemers met de eigen vragen in hun school

te kort. Dat komt voor een groot deel doordat

aan het werk. Ze krĳgen handvatten om de

we de dingen doen die we altĳd al deden”, zegt

uitgangspunten van Positief Onderwĳs te

Bart Kloppenburg, die samen met Stienstra

verbinden met de eigen visie van de school en
te onderzoeken wat dit vraagt van de interne

de leergang verzorgt. Kloppenburg is, na een
loopbaan als leraar en schoolleider, nu directeur
van een expertisecentrum en coördinator van
een samenwerkingsverband. “Met deze leergang willen we schoolleiders stimuleren anders
te gaan waarnemen, denken, durven en doen.

Programmaleider Bart
Kloppenburg: “Leer- en
gedragsproblemen ontstaan
vaak doordat kinderen aan

organisatie. Dag twee staat in het teken
van intervisie: de deelnemers bespreken hun
ervaringen. Op dag drie wordt de leergang

dezelfde normen moeten

afgesloten en kunnen de schoolleiders con-

voldoen.”

creet aan de slag. 

Uit alle onderzoeken komt naar voren dat de
schoolleider cruciaal is als het gaat om een cultuurverandering

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po, s(b)o en vo

in een school. Daarvoor is het belangrĳk dat de schoolleider een

Startdatum: kĳk op www.avs.nl/academie voor de

positieve grondhouding heeft en het team kan stimuleren om

actuele datum

vanuit vertrouwen en professionele kwetsbaarheid te verande-

Herregistratiewaarde: 35%

ren naar een positieve school.” Scholen hebben meer ruimte om

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement

het onderwĳs naar eigen goeddunken in te richten dan ze vaak

en Visiegestuurd onderwĳs

denken. Eventuele angst voor het oordeel van de inspectie is

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

onnodig, zegt Kloppenburg. “Het onderwĳs gĳzelt zichzelf op

positiefonderwĳs
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[advertorial]

CULTUUREDUCATIE:
VAN VISIE NAAR ONTWIKKELINGEN
Door Ronald Kox en Marlies Tal

Cultuureducatie met Kwaliteit: Kijk eens wat er kan!
Het landelijke programma CmK loopt al 8 jaar. In heel Nederland hebben culturele
instellingen ondertussen ook gehoord dat ze voor de komende vier jaar weer geld
krijgen. Om hierbij stil te staan, is een inspirerende publicatie gemaakt waarin alle 47
deelnemende projecten één van hun succesverhalen delen en er vanuit het landelijke
programma gekeken wordt naar de opbrengsten en kansen van CmK. Een mooie
waaier aan verhalen en ervaringen die voor iedereen in het onderwijs interessant kan
zijn. Dit verhaal komt ook uit de publicatie. Benieuwd naar de volledige uitgave? Je
vindt hem op www.cultuurparticipatie.nl/Kijkeens

[advertorial]

In 2012 beschreven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in hun advies
Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! drie hoofdrichtingen om te werken aan
duurzame verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie. Scholen moeten meer grip
krijgen op de inhoud van cultuureducatie, de deskundigheid in de school moet verbeteren
en de culturele infrastructuur moet meer in dienst staan van de school. Dit vormde de basis
voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Terugkijkend op zowel de twee
periodes van CmK kunnen we constateren dat hier hard aan gewerkt is, er veel in gang is
gezet en er al mooie resultaten zijn behaald.
Als we naar de ervaringen en ontwikkelingen van de afgelopen
periode CmK kijken en de opgaven voor de komende periode

• Ouders zijn een belangrijke factor bij de culturele
ontwikkeling en educatie van kinderen. Toch worden zij

daarbij betrekken, dan komen de volgende punten naar voren:

nog lang niet altijd betrokken bij culturele activiteiten, of
hooguit aan het einde van het proces om als publiek te

• Het is nog altijd nodig cultuureducatie te verbeteren en
verder te verankeren in het curriculum. De ontwikkelingen

komen kijken. Daar liggen nog kansen.

in het kader van Curriculum.nu kunnen daar een
belangrijke impuls aan geven.
• Verankering van cultuureducatie in het onderwijs vraagt

• Landelijke afspraken hebben gezorgd voor een stabiele
aanpak van cultuureducatie. Dit bestuurlijke kader moet
een vervolg krijgen, en helder maken hoe we de
investeringen vanuit cultuur en vanuit onderwijs verdelen.

ook om een culturele infrastructuur in de omgeving van de
school waar leerlingen de kennis en vaardigheden die zij

Met de tweede CmK-periode zijn er belangrijke stappen

op school hebben opgedaan, kunnen toepassen en verder
kunnen uitbouwen. Als toeschouwer en als deelnemer.

gezet om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren,
vooral in het primair onderwijs. De komende periode zullen

Op die manier ontstaat er een gelijk speelveld voor alle
leerlingen. Hiervoor zijn investeringen in de gemeentelijke

alle betrokkenen zich moeten inzetten om de behaalde
resultaten te borgen en het bereik te vergroten. Een hele

en provinciale culturele infrastructuur essentieel.

opgave die veel zal vragen van de penvoerders en de
culturele instellingen die scholen ondersteunen en samen

• Het is belangrijk dat culturele instellingen zich verdiepen in

met hen de mogelijkheden in kaart brengen en realiseren.•

het onderwijs, zodat zij kunnen aansluiten bij de vraag en
mogelijkheden van scholen. En andersom dat het onderwijs
de toegevoegde waarde van de culturele sector voor het
onderwijs ziet.
• Kennisdeling en kennisnetwerken zijn van belang om
elkaar te blijven informeren, inspireren en van elkaar te
blijven leren. Mislukkingen met elkaar delen hoort daar
ook bij. Zo bereiken investering voor kennisontwikkeling
nog meer scholen en culturele instellingen.
• Met een gezamenlijk instrument om de ontwikkelingen bij
scholen, penvoerders en culturele instellingen te volgen en
evalueren, krijg je gemakkelijker inzicht in zowel de
landelijke als de lokale ontwikkelingen en kun je deze
kennis gebruiken voor verbeteringen.
• Als nieuwe scholen zich aansluiten bij het netwerk, is het
belangrijk dat de penvoerder dit proces begeleidt. Ook is
het goed dat er een interne sleutelfiguur is, vaak de
(interne) cultuurcoördinator, die ondersteuning biedt bij het
creëren van draagvlak, visievorming en de implementatie
van CmK. Tegelijkertijd wil je de scholen die al deelnemen
aan CmK niet uit het oog verliezen.
• Werken vanuit een leerecosysteem kan helpen om de
leeromgeving van de leerling in beeld te krijgen zodat
ieder talent de kans krijgt te bloeien en het draagvlak voor
cultuureducatie te versterken.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerkingsproject
tussen het Ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor
Cultuurparticipatie. We verbinden de culturele sector met het
onderwijs en werken op een toegankelijke en inspirerende
manier samen met onze penvoerders, die maatwerk bieden
voor iedere school in het Koninkrijk.
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training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia
voor: po en vo

voor: (onderwijs)professionals, kinderen, volwassenen/

ouders en andere belangstellenden
van: Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne

van de Ven Coaching & Training BV, iQBegrijp, Vereniging
Mensa Nederland
wanneer: 6 t/m 14 maart
waar: Nederland en Vlaanderen
wat: themaweek

Week van de hoogbegaafdheid
Week met online en offline activiteiten waarin hoogbegaafdheid
centraal staat. Dit kunnen activiteiten over hoogbegaafdheid
en ook voor hoogbegaafden zijn. Deze staan vermeld op
www.weekvandehoogbegaafdheid.nl

van: Kennisnet
wat: gratis vernieuwd handboek

Handboek digitale
geletterdheid 2020/2021
Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast
onderdeel van het curriculum. Dat vooruitzicht noodzaakt
scholen tot een volgende stap in hun ontwikkeling: dat ze van
ad-hoc oplossingen overgaan naar een structurele inbedding
van digitale geletterdheid. Maar hoe ontwikkelt een school
of schoolbestuur een visie op digitale geletterdheid en hoe
implementeren ze dat? In het vernieuwde handboek (gratis
te downloaden op www.kennisnet.nl) vind je het antwoord
op deze vraag. Daarnaast is een verzameling van open lesmateriaal, tips en informatie te vinden op www.wikiwijs.nl/
startpagina/dgpovo

voor: leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale
politici
van: Stichting Een van de jongens
wanneer: februari t/m april
waar: online en offline (indien mogelijk)
wat: meet-ups

Doorpraten over Klassen
Na de laatste uitzending van de tv-serie ‘Klassen’ bij omroep
Human zijn er regionale meet-ups om door te praten over
gelijke kansen in het onderwijs. Fragmenten uit de serie
dienen als startpunt voor het gesprek. Deelnemers bedenken
wat er anders kan, zowel op beleidsniveau als oplossingen
waar iedereen direct mee aan de slag kan. De voorwaarden
voor het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen worden
gebundeld en aangeboden aan de landelijke beleidsmakers.
www.human.nl/klassen/meetups/over-de-meetups.html

voor: leraren, begeleiders en schoolleiders po, vo en mbo
van: Stichting School & Veiligheid
wanneer: 14 april

voor: leraren

waar: online

van: Didactief onderzoek

wat: gratis conferentie

wat: publicatie/gratis download

Onderwijsconferentie
Met Alle Respect!

Werk maken van gelijke kansen

Over sociale veiligheid in het onderwijs. Een veilige sfeer
creëren op school en ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan
zijn, is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Sprekers delen
hun deskundigheid (workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, samenwerken met ouders), deelnemers
maken kennis met praktische tools en kunnen in gesprek
met andere onderwijsprofessionals die zich inzetten voor een
sociaal veilig schoolklimaat. www.schoolenveiligheid.nl/
allerespect2021
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Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk iedereen gelijke kansen
geeft? En dat je jongens én meisjes op hun talenten – en niet
op bijvoorbeeld hun afkomst of taal – beoordeelt? In het boek
zijn twintig wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar
de dagelijkse lespraktijk. Geeft inzicht in hoe verwachtingen
van leraren tot stand komen en welke invloed dat heeft op de
prestaties van leerlingen. Helpt om bewuster werk te maken
van gelijke kansen. Verkrijgbaar in gedrukte vorm of gratis te
downloaden op www.werkmakenvangelijkekansen.nl

voor: onderwijsprofessionals en ouders

voor: po, so, vo en mbo

van: uitgeverij Lannoo Campus

van: Gezonde School

wat: boek

wanneer: 31 maart
waar: online

Invloed crises op welzijn
kinderen

wat: congres

Coronacrisis, klimaatcrisis, financiële crisis: hoe beïnvloeden
crises het welzijn van jongeren? Het lijkt misschien alsof we de
laatste jaren alleen maar zware crises hebben gekend. Ouders,
opvoeders en leraren maken zich vaak grote zorgen over de
impact daarvan op kinderen en jongeren. Maar zijn al deze
crises wel zo nieuw? En maakt de jeugd zich wel zo’n zorgen?
Er zijn andere crises die minder opvallend zijn, maar juist
schadelijkere gevolgen hebben. Hoe kun je de weerbaarheid
van kinderen versterken? ‘Met de kinderen alles goed’, auteur
Pedro De Bruyckere, EAN 9789401472937

Werken aan een gezonde leefstijl op school. Hoe doen scholen
in het po, so, vo en mbo dat, ook in deze tijd? De uitdaging is
om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. Laat
je inspireren tijdens dit online congres. Meer informatie en
aanmelden: www.gezondeschool.nl

voor: groep 7 en 8, leerkrachten en ouders

Ouders met psychische
problemen of verslaving

van: IT-detacheerder iSense ICT Professionals
wat: gratis online lespakket

Programmeren
Om basisschoolleerlingen voor te bereiden op de digitale toekomst. Vier gratis online lessen leren programmeren in HTML en
CSS. Met een lesboek en verschillende instructievideo’s, waarin
de hoofdpersoon, docent Vic, de kinderen leert om een website
te bouwen. Op een webpagina kunnen leerlingen zelf de code
schrijven en opdrachten maken. Zowel individueel als met de
hele klas mogelijk. www.isense.nl/coderen-met-vic

Gezonde School NEXT

voor: professionals die werken met kinderen van ouders

met psychische en/of verslavingsproblemen
van: Trimbos-instituut
wat: gratis handreiking en informatieboekjes en -kaarten

Nederland telt jaarlijks 557.000 kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen, gemiddeld vijf kinderen
per schoolklas. Zij vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. De informatieboekjes en -kaarten KOPP/KOV
helpen de problemen van de ouder op een voor het kind begrijpelijke manier uit te leggen en geven tips hoe beiden goed met
de situatie kunnen omgaan. Met ervaringsverhalen, levendige
illustraties en interactieve elementen. Bieden een goed
uitgangspunt voor een gesprek thuis en op school. Inclusief
handreiking voor professionals. Downloaden: www.trimbos.nl/
aanbod/webwinkel

voor: schoolleiders, leerkrachten, intern begeleiders
van: Natuurlijk Leren BV (o.a. Jan Jutten)
wat: praktijkboek

Systeemdenken in een
lerende school
Een van de belangrijkste taken van de school is niet het
aanleren van losse feiten, maar kinderen leren denken.
Hoe doen leerkrachten dat in de dagelijkse schoolpraktijk?
Systeemdenken kan daarbij helpen. Het leert ons de wereld
te zien als een web van onderlinge relaties, verbindingen en
samenhangen. Het boek ‘Verbinding’ biedt hulpmiddelen om
kinderen die verbindingen te leren zien en begrijpen. Met praktische tips voor gebruik in de klas en op schoolniveau. Inclusief
boekenlegger met visuele hulpmiddelen voor systeemdenken.
www.natuurlijkleren.org/verbinding-65
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voor: schoolleiders in alle onderwijssectoren
van: Inspectie van het Onderwijs (i.s.m. Universiteit
Maastricht)
wat: wetenschappelijke handreiking

Risico’s en kansen
afstandsonderwijs
Wat zijn de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs?
De wetenschappelijke handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’
beschrijft de zes risico’s van afstandsonderwijs: drie voor
leerlingen en drie op schoolniveau. Behandelt ook effectieve
afstandslessen, aanpakken op schoolniveau en hoe ouders
betrokken kunnen worden bij het afstandsonderwijs. Werkt als
een soort checklist: dit kun je doen om afstandsonderwijs te
verbeteren. www.onderwijsinspectie.nl
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MEER DAN EEN
REIS IN DE TIJD
Een belevenis voor iedereen
In het ruim opgezette buitenmuseum leer je alles over de
Nederlandse strijd tegen het water en ontdek je hoe de komst van
de Afsluitdijk het leven rond de Zuiderzee veranderde.

advertentie
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Kanjer

training

25-01-2021 15:44

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

Vacature
(adjunct-)directeur
op je school?

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

Plaats een
advertentie
in Kader Primair
en bereik
vele schoolleiders.

• 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.

Gratis doorplaatsing
naar avs.nl/vacatures
Meer informatie:
Elma Media, avs@elma.nl
T 0226-331686

21-7000-0916-01 AVS KP
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boekbespreking

De vernieuwde uitgave van het boek Expliciete Directe Instructie (EDI)
van Hollingsworth en Ybarra is in het Nederlands bewerkt door Marcel
Schmeier, al jaren een groot pleitbezorger van deze lesaanpak. Een
van mijn cursisten in de schoolleidersopleiding vertelde eens dat zij en
haar team door de EDI-methode het vak van leraar als het ware hadden
herontdekt. Goed voor de motivatie en werksfeer lijkt me, en ook een
belangrijk aandachtspunt van de schoolleider.
tekst tom roetert, senior adviseur en trainer avs

expliciete directe
instructie 2.0
Het invoeren of toepassen van de EDIaanpak in een team brengt meestal ook een
cultuurverandering met zich mee. De onderwijskundige schoolleider speelt hierin een
belangrijke rol: van mogelijke initiator en
aanjager tot procesbewaker en beoordelaar.

Expliciete Directe Instructie 2.0
John Hollingsworth en Silvia Ybarra,
Nederlandse bewerking door Marcel
Schmeier, 2020, uitgeverij Pica/
Abimo, ISBN 9789491806339.
Meer informatie:
www.directeinstructie.nl
Ook een onderwijsboek bespreken?
Kader Primair verwelkomt
gastrecensies door AVS-leden.
Mail eerst je titelsuggestie
met korte onderbouwing naar
communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Boekbespreking’.
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De leraar en diens kwaliteiten en vakmanschap staan centraal in boek. Er wordt
gerefereerd aan John Hattie, die ons heeft
geleerd dat leerlingen meer leren als de
leraar de rol van onderwijzer vervult in
plaats van die van coach. Doelen stellen,
directe instructie, uitleg in stappen en
feedback zijn de meest effectieve lesmethoden, blijkt uit onderzoek. Uit steeds meer
begeleidend onderzoek weten we ook dat
leerlingen die les hebben gekregen volgens
de EDI-methode significant meer hebben
geleerd dan leerlingen die via andere
methoden les kregen. Daarnaast hebben ze
meer zelfvertrouwen en zijn hun probleemoplossende vaardigheden beter.

dit boek is een mustread voor elke lera ar
en schoolleider
In deze tijden van streven naar kansengelijkheid is het EDI-model misschien wel één
van de krachtigste hefbomen om tot betere
kwaliteit van onderwijs te komen. Voor alle
kinderen in de samenleving. Tijdens het
lezen had ik (als bevoegd oud-leraar) geregeld een soort aha-erlebnis. Vooral door
het zien van vertrouwde zaken als lesvoorbereidingsformulieren, geplande instructie,
inoefentijd en terugkoppeling of feedback.
Het boek is geschreven vanuit passie voor
het vak van lesgeven en onderwijzen. Het is

duidelijk geen pleidooi voor coachend
lesgeven, maar het promoot lesgeven
door middel van instructie en een goed
lesplan. De termen onderwijzen en de
leraar als onderwijzer vanuit vakmanschap
worden verdedigd. Ook daarom kan deze
uitgave belangrijk zijn voor de schoolleider.
Het geeft hem de middelen om hierover
met zijn collega’s en het team in gesprek
te gaan. De schoolleider krijgt daarnaast
de tools in handen om gericht lessen te
evalueren en beoordelen. Als je samen
met je team besluit voor de EDI-aanpak te
gaan, betekent dat een teambrede invoering
en kwaliteitsverbetering. Het boek staat
boordevol praktische tips waarmee leraren
en schoolleiders direct hun voordeel
kunnen doen.
Er is ook een netwerk van leraren die EDIambassadeurs zijn, en die op afspraak
collega-leraren een kijkje in hun lessen
geven. Een mooi voorbeeld van collegiale
samenwerking.
Kortom, de herziene uitgave van Expliciete
Directe Instructie is goed verzorgd en bevat
een schat aan direct bruikbare werkwijzen
en tips. Achter in het boek bevinden zich
mooie bijlagen, zoals een EDI-kijkwijzer,
een schema voor combinatiegroepen, EDIspelregels, lesvoorbereidingsformulieren en
meer. Deze bijlagen zijn eveneens gratis te
downloaden. Naar mijn mening is dit boek
een must-read voor elke leraar en schoolleider. Dus schoolleiders: kopen (meerdere
exemplaren), uitdelen, lezen en bespreken
met het team. _
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Dé kickstart voor uw
(her)startende leerkracht!
Wist u dat 25% van de (her)startende leerkrachten binnen vijf jaar
het PO verlaat? Vaak omdat er geen tijd en geld is voor begeleiding
van deze groep.
VfPf ondersteunt u hierin kosteloos met een mentor on the job. Een
gemotiveerde ervaringsdeskundige die uw nieuwe collega met raad
en daad terzijde staat.
• Persoonlijk
• Praktisch
• Doelgericht
De ideale steun voor startende leerkrachten, herintreders en
zij-instromers.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Kijk op vfpf.nl/mentor

– Advertentie –

Beeld & geluid
1/1 pagina

Scoort uw school al een voldoende
op luchtkwaliteit?
De luchtkwaliteitsmetingen die het Landelijk Coördinatieteam in
het najaar van 2020 liet uitvoeren, toonden aan dat het binnenklimaat in veel klaslokalen ondermaats is.
In klaslokalen die niet of onvoldoende geventileerd worden, klagen
leerlingen vaak over hoofdpijn en vermoeidheid. Bovendien blijkt
een goede ventilatie van groot belang te zijn in de strijd tegen het
coronavirus.
Airmaster biedt reeds 25 jaar decentrale ventilatie-oplossingen voor
scholen aan, die de voorbije jaren in meer dan 10.000 Nederlandse
klaslokalen toegepast werden.

Airmaster ventilatie-units zijn voorzien van een ingebouwde energiemeter en CO2 sensor en via het Airlinq Online webportaal kunnen
zowel het energieverbruik als het CO2 gehalte gemonitord en bijgehouden worden.
Samen de luchtkwaliteit in uw school aanpakken?
Stuur een mail naar info@airmaster-bv.nl of neem contact op met
één van onze projectadviseurs!

Decentraal ventileren betekent:
• Een eenvoudige integratie in een bestaand gebouw
• Een snelle plaatsing
• Efficiënt en energiezuinig ventileren
• Een binnenklimaat van Wereldklasse

Rob De Haan
Project adviseur
Nederland - Oost
rdh@airmaster-bv.nl
0612 96 08 78

Airmaster BV ∙ Admiraal de Ruyterstraat 2 ∙ 3115 HB Schiedam ∙ info@airmaster-bv.nl

Phillip Davies
Project adviseur
Nederland - West
psd@airmaster-bv.nl
06 41 782 183
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Grenzeloos leren

Bezoek de World Education Summit
van 22 t/m 25 maart 2021

In samenwerking met Osiris Education organiseert Bazalt
Groep de vierdaagse virtuele World Education Summit.
Maar liefst 230 sprekers zĳn live te volgen in tal van webinars,
keynotes, workshops en interactieve digitale sessies.
Topwetenschappers zoals John Hattie, Michael Fullan,
Dylan Wiliam, Peter DeWitt en Spencer Kagan ontbreken
hierbĳ niet. Alle content blĳft voor deelnemers nog een
jaar lang beschikbaar.
Via ons eigen Nederlandstalige kanaal maken we de
koppeling naar het Nederlandse onderwĳs.
Daarnaast kan hier door deelnemers worden nagepraat;
dé manier om eindelĳk weer op informele wĳze met
andere onderwĳsprofessionals in contact te komen.
Raak geïnspireerd en blĳf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen! Twĳfel niet en schrĳf je in!

• Ruim 230 sprekers live
te volgen.
• Kom via het Nederlandse
kanaal in contact met andere
onderwĳsprofessionals.
• Unieke content die nog een
jaar beschikbaar blĳft.

Kaarten zĳn te koop via
bazaltgroep.nl/wes
Volg ons ook via
de sociale kanalen:

