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Uitgelicht
thema � Onderwijspolitici over
schoolleiders
Het is nog mondjesmaat, maar het woord ‘schoolleider’

is her en der expliciet terug te zien in de diverse

verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken de huidige

onderwijspolitici aan tegen de rol van schoolleiders?

Kader Primair vroeg het aan negen onderwijswoord-

voerders uit de Tweede Kamer. pagina 8

visie � Achterstanden tackelen
Na twee schoolsluitingen stijgen de achterstanden die

een deel van de leerlingen oploopt. Het demissionaire

kabinet lanceert en financiert een meerjarig Nationaal

Programma om het been weer bij te trekken. Scholen

vinden de cognitieve achterstanden niet het ergst, maar

maken zich vooral zorgen over het welzijn van hun

leerlingen. pagina 28

dubbelinterview � Broer en zus
Wietse Visser en zijn zus Tineke leiden volstrekt ver-

schillende scholen, maar zijn het eens over wat deze aan

kinderen zouden moeten meegeven: goed onderwijs,

intrinsieke motivatie, een brede ontwikkeling en vooral een

stevige portie persoonsvorming. ‘Het gaat bij ons nooit níet

over onderwijs.” pagina 32

thema � Burgerschapsonderwijs op scherp
De vrijheid van meningsuiting is een nog belangrijker thema

geworden op scholen sinds de Franse leraar Samuel Paty

vermoord werd. Ook zorgde de ‘identiteitsverklaring’ voor

opschudding. Burgerschapsonderwijs wordt steeds

relevanter. Vanaf augustus 2021 krijgen scholen waar-

schijnlijk ook te maken met een aangescherpte wet.

pagina 16
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De onderwijs-
arbeidsmarkt is
geen dierentuin
Na diverse #wijschoolleiders-acties met onze leden, brieven aan en

gesprekken met politici, communicatie binnen en buiten de sector, is het

zichtbaar geland dat er een urgent vraagstuk ligt. Het kwalitatieve en

kwantitatieve (groeiende) schoolleiderstekort is de knalrood geworden

‘paarse krokodil’, die levensgroot naast het arbeidsmarktvraagstuk staat.

Het lijkt erop dat de politiek eindelijk de bril heeft opgezet waardoor het

beeld scherp is geworden: kijk eens hoe belangrijk de rol van de school-

leider eigenlijk is! Kwaliteit en continuïteit van onderwijs, behoud en

welbevinden van leraren, onderwijs organiseren in tijden van crisis: alleen

met een goede schoolleider aan het roer behoudt een school koers. Het is

tijd dat ook alle sociale partners in de sector wakker worden en erkenning

geven aan deze urgentie. Het zou onbegrijpelijk zijn als het opnieuw

een strijd moet worden om de belangen van schoolleiders op de kaart

te zetten, nu de noodzaak zo prominent duidelijk is. De schooldirecteur

is Topprioriteit! De erkenning en waardering en ook het imago van ons

prachtige vak verdient breed draagvlak en eigenaarschap. Wég met

de rode krokodil en daar willen we zeker geen roze olifant voor terug.

De onderwijsarbeidsmarkt is geen dierentuin waar je af en toe een paar

brokjes komt voeren.

Samen met de AVS hebben veel van onze leden een bijdrage geleverd om

tot onze huidige inzet voor de cao (po) te komen. We zijn er echter nog niet.

Het is dan ook belangrijk dat schoolleiders uit alle windrichtingen

in actie (blijven) komen. Onze boodschap is duidelijk en

eenduidig. Waar schoolleiders samen hun stem laten horen

staan we sterk. We blijven als AVS bij de politiek aandringen

op structurele investeringen in het onderwijs, voor

schoolleiders in het bijzonder. �

Petra van Haren is voorzitter van de AVS

(Twitter: @GPMvanHaren)

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS

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

vanhetbestuur

Kaderspel � door petra van haren
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actueel

onder strikte voorwaarden

Vo-scholen weer (beperkt) open
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 maart minimaal één dag in de week naar school.
Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet
besloten op basis van advies van het OMT.

Hoewel het aantal besmet-
tingen in Nederland nog
licht stijgt, zijn de negatieve
gevolgen voor jongeren op
het gebied van welzijn en
leerontwikkeling te groot om
hen nog langer thuis te hou-
den. Wel gelden er op school
strikte regels zoals de ander-
halvemetermaatregel, zodat
het veilig en verantwoord
is voor leerlingen en onder-
wijspersoneel. Hierbinnen
is ruimte voor maatwerk en
autonomie op schoolniveau.
Scholen kunnen er ook voor
kiezen om op externe loca-
ties les te geven, zoals sport-
zalen of kerken. Op de exter-
ne locatie gelden dezelfde

regels als op school.
Voor veel vso-scholen zal er
mogelijk in praktijk relatief
weinig veranderen; hier
wordt al volop maatwerk

geleverd met alle mogelijkhe-
den en middelen die haalbaar
zijn binnen de maatregelen.

Eindexamens
De eindexamens in het voort-
gezet onderwijs gaan door,
maar er zijn aanpassingen.
Zo mogen leerlingen één vak
laten vallen bij het centraal
examen. Daarnaast komen
er twee herkansingen en een
extra tijdvak. Dit geldt ook
voor leerlingen die staats-
examen doen, zoals veel
leerlingen in het voortgezet
speciaal onderwijs (vso).
Beroepsgerichte profielvak-
ken in het vmbo worden
dit jaar afgesloten met een

schoolexamen in plaats van
het centraal examen.
Scholen kunnen extra geld
krijgen om meer begeleiding
te organiseren voor examen-
leerlingen. Ook komt er een
online platform waarop uit-
leg van examenstof, recente
examens en (interactieve)
webinars komen. Bovendien
wordt met het vervolgonder-
wijs gekeken wat er eventu-
eel extra nodig is om deze
toekomstige studenten een
goede start bij hun vervolg-
studie te geven. �

Meer informatie:
www.avs.nl/actueel/nieuws/
vo-scholen-weer-beperkt-open

salariskloof en werkdruk

Oproep onderwijsorganisaties:
structurele investeringen nodig
Er zijn structurele investeringen nodig om de salariskloof tussen po en vo te
dichten en de werkdruk in alle onderwijssectoren aan te pakken. De bevindingen
van onafhankelijk aanjager Merel van Vroonhoven, aangesteld door het
ministerie van OCW, moeten omgezet worden in beleid. Dat schrijven diverse
onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, aan de Tweede Kamer.

Het nog steeds oplopende
leraren- en schoolleiderste-
kort en de hoge werkdruk
zetten de kwaliteit van
het Nederlandse onder-
wijs onder grote druk.
Ook maken de organisaties
zich grote zorgen over de
duurzame kwaliteit van
het onderwijs. “Wij willen

graag de kans krijgen om
een krachtige, positieve
ontwikkeling in te zetten
waar schoolleiders, leraren
en onderwijsondersteuners
kunnen toewerken naar
gelijke kansen en optimale
prestaties voor alle leerlin-
gen en studenten.”
De door OCW aangestelde

onafhankelijk aanjager
Merel van Vroonhoven heeft
in kaart gebracht welke inte-
grale acties en investeringen
nodig zijn om het tij te
keren. Als bouwstenen voor
succes noemt zij het adres-
seren van de salariskwestie
en het aanbrengen van focus
in de onderwijsagenda.

De onderwijsorganisaties
vragen hiervoor:
• 580 miljoen euro structu-

reel voor het dichten van
de salariskloof tussen po
en vo

• een substantiële investe-
ring in de bestrijding van
de werkdruk (de combina-
tie van hoge taakeisen en
lage regelmogelijkheden).
De maatregelen hiervoor
verschillen per sector.
Het gaat onder andere
om klassenverkleining,
extra handen in de klas,
verlaging van de lestaak
van leraren en meer tijd
voor de voorbereiding
en ontwikkeling van les-
programma’s. �

2
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actueelac tueel

inzet avs vastgesteld

Cao-overleg primair onderwijs van start
De AVS, andere vakbonden en de PO-Raad zijn op 18 februari 2021 gestart met het overleg over een nieuwe
cao primair onderwijs. Hierin zijn de inzetten vanuit de sociale partners besproken. De inzet van de AVS is ook
vastgesteld door het bestuur.

De inzet van de AVS is bij de
leden opgehaald bij de com-
missie Arbeidsvoorwaarden
& Personeelsbeleid, de e-mail-
groep Arbeidsvoorwaarden &
Personeelsbeleid en via diver-
se ledenpeilingen. Daarnaast
hebben de adviseurs en de
AVS Ledenraad advies uitge-
bracht. De inzet is vastgesteld
door het bestuur. De reeds
ingezette koers van de AVS
valt goed samen met de rich-
ting die de leden(peilingen)
aangeven naar hoe de cao
verder doorontwikkeld moet
worden.
“Onze inzet is gericht op
perspectief voor schoolleiders,
een eerlijk salaris en werk-

drukvermindering (voldoende
ondersteunend personeel,
red.) door waardering voor
en erkenning van de cruci-
ale rol van de schoolleider”,
zegt AVS-voorzitter Petra
van Haren. Elke school moet
dan ook een goede school-
leider hebben. De AVS wil de
instroom en doorstroom naar
directiefuncties verbeteren
door uitdagende functiebe-
schrijvingen en goede afspra-
ken voor startende school-
directeuren. Er is een breed
functiehuis nodig om dit
perspectief te bieden, zowel
voor jonge startende als voor
ervaren (adjunct-)directeuren.
Daarnaast moeten de functie-
en salarisschalen perspectief
bieden op groei en mogelijk-
heid geven tot differentiatie.
Schoolleiders verdienen
meer waardering voor het
werk dat ze doen. Een salaris
dat niet alleen gebaseerd

is op functiezwaarte, maar
dat ook recht doet aan de
verantwoordelijkheden.
Het verschil met lerarensala-
rissen moet groter worden,
het verschil met het voort-
gezet onderwijs moet verval-
len. Aanvullingen of toelages
moeten verankerd zijn in
duidelijk beloningsbeleid dat
helderheid geeft over toelages
en salarisgaranties.
De AVS wil ook de formele

invloed en autonomie van

schoolleiders verbeteren.
Schooldirecteuren en adjunc-
ten hebben geen formele
invloed binnen het eigen
bestuur en samenwerkings-
verband. Zij maken vaak
geen deel uit van een (G)MR
en hebben hierdoor, naast
de stem via hun vakbond,
een lastige positie om hun
belangen te behartigen.

Dit beperkt de formele
invloed op financieel en
personeelsbeleid en ove-
rige beleidskaders van een
bestuur.

Inzet AVS
Belangrijke concrete punten
uit de AVS-inzet zijn:
• Actualisering functiege-

bouw/loonontwikkeling
directie en onderwijsonder-
steunend personeel. De AVS
wil een algehele loonsver-
hoging van 3 procent en
een additionele loonsver-
hoging voor (adjunct-)direc-
teuren van 3,5 procent voor
2021.

• De werkgever komt met
de P(G)MR beloningsbeleid
overeen met daarin onder
andere afspraken over de
toekenning van periodieke
verhogingen.

• De veranderende rol van
een schooldirecteur vraagt
om een breed spectrum aan
competenties. De AVS wil
dat werkgevers voorzien in
een introductieprogramma
voor startende schooldirec-
teuren en dat het professio-
naliseringsbudget vier jaar
gespaard kan worden.

• Verduidelijking en aan-
passing van het werk-
naar-werk-beleid en de
transitievergoeding

• De fiscale ruimte voor de
reiskostenregeling maxi-
maal benutten (€ 0,19 per
km)

• Thuiswerkbeleid
• Looptijd van drie jaar.

Leden zijn hierover geïnfor-
meerd via een brief waarin
de huidige en de nieuwe cao
werden besproken. Ook alle
schoolbestuurders hebben
een brief ontvangen waarin
de AVS oproept om de hui-
dige cao beleidsrijk in te zet-
ten. Eigen beleidsruimte in de
CAO PO wordt namelijk nog
niet overal optimaal benut.
Het actieplan ‘Schoolleiders
Topprioriteit!’ werd eerder
gedeeld met fractievoorzit-
ters en onderwijswoordvoer-
ders in de Tweede Kamer,
het ministerie van OCW, de
sectorraad en alle sociale
 partners. �

De gehele AVS-inzet en
correspondentie hierover
naar leden en andere
betrokkenen is te lezen op
www.avs.nl/actueel/nieuws/
cao-overleg-van-start

‘o n z e  i n z e t  i s  g e r i c h t  o p
p e r s p e c t i e f  vo o r  s c h o o l l e i d e r s ,
e e n  e e r l i j k  s a l a r i s  e n  w e r k d r u k -

v e r m i n d e r i n g  d o o r  w a a r d e r i n g
vo o r  e n  e r k e n n i n g  v a n  d e  c r u c i a l e

r o l  v a n  d e  s c h o o l l e i d e r ’

3k ader prim air m a art 2021
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actueel

maatwerk per school mogelijk

8,5 miljard voor wegwerken
corona-achterstanden
Het demissionaire kabinet trekt voor de komende tweeënhalf jaar in totaal
8,5 miljard euro uit vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen
door de coronacrisis. Daarvan is 6 miljard voor het basis-, voortgezet en speciaal
onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We zijn blij dat we in de plannen veel
wensen van schoolleiders terugzien, zoals de mogelijkheid om per school zelf te
kijken waar de accenten worden gelegd.”

Het kabinet wil onder meer
dat leerlingen in het basis-,
voortgezet en speciaal onder-
wijs in de zomer gratis bijles
kunnen krijgen om achter-
standen in hun kennis bij te
spijkeren. De bewindslieden
zijn ook van plan het makke-
lijker te maken voor scholen
om leerlingen te ondersteu-
nen, bijvoorbeeld met extra
onderwijsassistenten. En mid-
delbare scholen kunnen inzet-
ten op ‘brede brugklassen’,
waardoor leerlingen meer tijd
krijgen om te zien of ze op de
goede plek zitten.
Scholen krijgen veel vrijheid
om leerlingen gericht te
helpen, ook op sociaal-emo-
tioneel gebied. Ze kunnen
bijvoorbeeld bijlessen geven
in kleine groepjes of samen-
werken met bibliotheken op
het gebied van lezen. Basis-
scholen krijgen hiervoor het
komende schooljaar gemid-
deld 180.000 euro per school

en middelbare scholen gemid-
deld 1,3 miljoen per school.
Scholen met veel leerlingen
met minder kansen ontvan-
gen in verhouding meer geld.

Regie op schoolniveau
De AVS is blij met het maat-
werk dat mogelijk is per
school en dat tegemoet
gekomen wordt aan de wer-
kelijke situatie door regie op
schoolniveau. Schoolleiders
hebben bij het Nationaal Pro-
gramma Onderwijs na corona
vooral behoefte aan keuzes op
schoolniveau, waarbij ze zelf
kunnen kijken of het accent
op leerlingenzorg, jeugdzorg,
ondersteuning van het team
of andere zaken wordt gelegd.
Dat blijkt uit een AVS-peiling
onder meer dan negenhon-
derd schoolleiders. “We zijn
blij dat veel van de wensen
van schoolleiders mede
dankzij deze peiling terug-
komen in de plannen die het

kabinet heeft gepresenteerd”,
aldus AVS-voorzitter Petra
van Haren. “Er is voldoende
autonomie voor schoolleiders
en er is ruimte voor onder-
steuning van de schoolleider
bij het aanpakken van de
vertragingen en de sociaal-
emotionele problematiek van
leerlingen. Dat is ook nodig,
want de schoolleider heeft
een cruciale rol om alles te
organiseren en de kwaliteit
van de extra onderwijskeuzes
te waarborgen.”

Zicht op achterstanden
Ruim driekwart van de
schoolleiders (78 procent)
geeft in de peiling aan te
verwachten in de zomer
van 2021 een goed beeld te
hebben van de (eventuele)
individuele en schoolbrede
cognitieve, executieve en soci-
ale achterstanden van leer-
lingen door corona. Om zicht
te hebben op de voortgang
van leerlingen maken scho-
len gebruik van observaties,
methodetoetsen, gesprekken
met leerlingen, gesprekken
met ouders en diagnostische
toetsen.

Passende interventies
Driekwart van de schoollei-
ders denkt dat zijn of haar
school in staat is om voor
individuele leerlingen en
ook schoolbreed gegevens

te analyseren en te vertalen
naar passende interventies op
schoolniveau, groepsniveau
en leerlingniveau. Wel denkt
67 procent extra hulp te kun-
nen gebruiken bij leerlingen-
zorg. Volgens schoolleiders zou
het meeste geld moeten gaan
naar extra handen in de klas en
kleinere klassen.

OMT voor het onderwijs
Een groep wetenschappers wil
onderzoeken en wetenschap-
pelijk onderbouwen wat er
werkt bij het wegwerken van
de ‘coronaschade’. Initiatiefne-
mers Tijs Bol (Universiteit van
Amsterdam) en Inge de Wolf
(Universiteit Maastricht) zeggen
in een interview in de Volks-
krant dat er veel onderzoek
wordt gedaan naar de effecten
van corona op het onderwijs,
maar dat de resultaten daarvan
de scholen niet altijd bereiken.
De termijn waarbinnen scholen
de extra middelen moeten uit-
geven is kort, tweeënhalf jaar.
“Dat betekent dat scholen nu
plannen moeten maken, terwijl
ze soms nog niet weten hoe
groot de achterstanden zijn en
waar hun leerlingen behoefte
aan hebben”, zegt Bol. De Wolf
vreest dat er ‘nutteloze pleis-
ters’ worden gekocht die het
onderwijs niet verbeteren en
leraren extra werkdruk opleve-
ren. Zo zijn de initiatiefnemers
bijvoorbeeld niet zo enthousi-
ast over zomerscholen en bijles
geven na schooltijd.
AVS-voorzitter Petra van Haren
vindt het belangrijk dat er goed
wordt gemonitord. “Dan kun-
nen we ook voor de toekomst
de effectieve maatregelen gaan
waarborgen.” �

Het Nationaal Programma
Onderwijs steunpro-
gramma voor herstel en
perspectief is te vinden op
www.rijksoverheid.nl

Foto: Hans Roggen
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motie aangenomen

Einde loonkloof po-vo
komt in zicht
De loonkloof tussen personeel in het primair en
voorgezet onderwijs moet worden gedicht. Een
motie van die strekking, ingediend door de SP,
GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren, werd
in februari aangenomen in de Tweede Kamer. Ook
coalitiepartners D66 en de ChristenUnie stemden in.
De AVS is heel blij met deze ontwikkeling.

De AVS pleit al sinds 2018 voor het dichten van de loonkloof
tussen po en vo. Dit is ook van groot belang in relatie tot het
oplopende schoolleiderstekort in het po. Uit een recente pei-
ling van de AVS blijkt ook dat de komende jaren het school-
leiderstekort nog verder oploopt.
In de motie staat dat het “niet te verdedigen is dat er nog altijd
een verschil in beloning bestaat tussen primair onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en voortgezet onder-
wijs anderzijds.” Demissionair minister Slob moet een brief
naar de Kamer sturen waarin hij uitlegt hoe hij de motie gaat
uitvoeren. _

inspectie

Geen beoordeling op
onderwijsresultaten
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt in het school-
jaar 2021/2022 scholen niet op de onderwijsresultaten.
Zo houdt de inspectie rekening met de omstandigheden
die zijn ontstaan door de coronamaatregelen.

Daarbij gaat het om de resultaten van onder andere de eindtoets
en het eindexamen. “De beperkingen als gevolg van het coro-
navirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed
ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scho-
len”, aldus de inspectie. Dit geldt voor de onderzoeken die de
onderwijsinspectie doet op scholen en afdelingen voor primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Wel neemt de inspectie de
onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. Er wordt in school-
jaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd als
er risico’s gesignaleerd worden. Dit kan op school- of afdelings-
niveau nog steeds leiden tot het oordeel ‘Onvoldoende’ of ‘Zeer
zwak’, maar bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet
mee. De inspectie geeft aan dat scholen die – mede op basis van
de onderwijsresultaten – risico’s laten zien, kunnen aanhaken bij
het Nationaal Programma Onderwijs na corona. _

Online
Schoolleiders-
congres 2021
Woensdag 21 april
9.00 – 13.30 uur

Met onder andere:
• Petra van Haren
• Charles Wood en Priya Lakhani:

kunstmatige intelligentie
• Meer dan 10 workshops
• 25 jaar AVS
• Verkiezing Schoolleider van het Jaar

50 euro voor leden / 95 euro voor niet-leden
Meld je aan via www.avs.nl/congres
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tussenevaluatie primair onderwijs

Werkdrukmiddelen
vooral ingezet voor extra
personeel

De eerste middelen die in 2018/2019 beschikbaar
kwamen om de werkdruk in het primair onderwijs
te verminderen, zijn voornamelijk ingezet om
extra personeel aan te trekken. Dat blijkt uit een
tussenevaluatie van onderzoeks- en adviesbureau
Oberon.

Scholen hebben vooral onderwijsassistenten, vakleerkrachten
voor gym of muziek en invalleerkrachten aangetrokken. In de
periode 2017-2019 is de formatie onderwijsgevend personeel
per saldo met 1.400 fte toegenomen. De formatie onderwijson-
dersteunend personeel is met 4.900 fte gegroeid. Veel school-
leiders leggen de nadruk in eerste instantie op de werkdruk
van leraren, niet op hun eigen werkdruk.
Uit de tussenevaluatie van Oberon blijkt dat in 2020 op
meerdere indicatoren van werkdruk een daling te zien is ten
opzichte van 2019. Minister Slob: “Tegelijkertijd zien we ook
dat nog niet voor iedereen de werkdruk is gedaald.” Als gevolg
van het werkdrukakkoord dat Slob sloot met de onderwijsbon-
den, waaronder de AVS, en de PO-Raad loopt het bedrag dat
scholen krijgen om de werkdruk aan te pakken de komende
jaren op naar structureel 430 miljoen euro vanaf schooljaar
2024/2025. _

wetsvoorstel door eerste kamer

Schooldiploma voor pro/vso
vanaf volgend schooljaar
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het
wetsvoorstel om een schooldiploma uit te reiken
op het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs goedgekeurd.

Alle geslaagde leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen
vanaf schooljaar 2021/2022 een schooldiploma en bijbehorend
portfolio. In het voortgezet speciaal onderwijs ontvangen de
geslaagde leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarkt-
gericht en dagbesteding een schooldiploma met portfolio.
Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij de behoefte aan een
eenduidige vorm van erkenning voor deze groep leerlingen. _

onderwijskieskompas

Stemhulp voor
het onderwijs

Hoe denken de politieke partijen over het onderwijs?
Dit jaar is er voor het eerst een verdiepende stemhulp
voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: het
OnderwijsKieskompas.

Kieskompas analyseert bij iedere verkiezing de verkiezings-
programma’s en ontwikkelt op basis daarvan een stemhulp.
Dit jaar is er voor het eerst een verdiepende stemhulp voor
iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Het Onderwijs-
Kieskompas is in samenwerking met de Stichting van het
Onderwijs tot stand gekomen.
De stemhulp is te vinden op http://onderwijskieskompas.nl _

corona

Tool voor coronaproof
lesschema
Basisscholen kunnen gebruikmaken van de gratis ‘Verspreid
naar school’-tool van de Erasmus School of Economics. De tool
biedt de gelegenheid om klassen op verschillende tijden te
laten starten en eindigen of om leerlingen te verdelen over
verschillende dagen. Daarnaast zijn er ouders die meerdere
kinderen hebben op dezelfde basisschool. Het is niet wenselijk
dat een ouder elk kind apart naar school moet brengen.
Dat vermindert ook het effect van het spreiden van de les-
tijden. De tool voorziet ook in het opstellen van een lesschema
waarbij ouders zoveel mogelijk in één keer hun kinderen
kunnen wegbrengen of ophalen.
Downloaden: www.avs.nl/actueel/nieuws/verspreid-naar-school-
tool-helpt-basisscholen-met-coronaproof-lesschema _

Handreiking privacy
en registratie corona
Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk
is toegestaan bij het registreren van een eventuele corona-
besmetting. Daarom hebben de PO-Raad en VO-raad een hand-
reiking ontwikkeld.
Downloaden: www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-
en-vo-raad-lanceren-handreiking-privacy-en-registratie-corona
Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/
corona/onderwijs-tijdens-corona _
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p o l i t i c i  ov er  d e  ro l
va n s c h o o l l ei d er s

Het is nog mondjesmaat, maar het woord

‘schoolleider’ is her en der expliciet terug te

zien in de diverse verkiezingsprogramma’s.

Hoe kijken de huidige onderwijspolitici aan

tegen de rol van schoolleiders? Wat zien zij

als het meest prangende onderwijsprobleem?

En wat leerde deze coronatijd hen over het

onderwijs? Kader Primair vroeg het de tien

onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer

die jaarlijks een column verzorgen in dit

vakblad. Negen vonden hiervoor tijd.

tekst larissa pans

thema � onderwijs en politiek

Over het thema

Als er geen kink in de kabel komt, gaan de
meesten van ons 17 maart naar de stembus voor
de Tweede Kamerverkiezingen. Belangrijke
verkiezingen, ook voor het onderwijs! Er gebeurt
niet alleen veel rond corona, maar we kampen
bijvoorbeeld ook met personeelstekorten, een
loonkloof tussen po en vo en frustraties rond
Passend onderwijs.

De AVS timmert flink aan de weg om voor
schoolleiders belangrijke onderwerpen in de
verkiezingsprogramma’s en - beter nog - in
het regeerakkoord te laten landen. De meest
urgente aandachtspunten zijn: voldoende
ondersteunend personeel, erkenning en een
passende waardering. De AVS brengt deze
standpunten in haar politieke lobby steeds
over het voetlicht. En regelmatig met succes:
onder andere de salariskloof tussen primair
en voortgezet onderwijs behoort snel tot het
verleden, als het aan de Tweede Kamer ligt.
En in de verkiezingsprogramma’s zien we dat
(de speerpunten van) schoolleiders steeds
vaker expliciet aan de orde komen. Een aantal
partijen wijdt een specifieke passage aan de
verbetering van de positie van de schoolleider.
Daarnaast beseffen de onderwijswoordvoerders
uit de Tweede Kamerfracties onder andere
dat de schoolleider een cruciale rol heeft bij
het verbeteren van onderwijs. En pleiten ze
veelvuldig voor kansengelijkheid.

Onderwijs en politiek in de klas staat met de
‘Wet aanscherping burgerschapsopdracht
onderwijs’ steviger op de agenda. Scholen
hebben een maatschappelijke opdracht die
verder reikt dan hun eigen overtuiging en
leerlingen moeten leren omgaan met andere
waarden en normen dan die van henzelf.
Dat is in een tijd vol coronamaatregelen, Black
Lives Matter-demonstraties en controversiële
Mohammed-cartoons een hele uitdaging. Toch is
het belangrijk – iemand uitschelden voor ‘homo’
moet eindelijk eens afgelopen zijn. Met of
zonder wetgeving.

Op pagina 24-25 vind je een

uitneembare ‘verkiezingsplacemat’

met een aantal belangrijke

plannen voor het onderwijs uit de

verkiezingsprogramma’s van tien

partijen in de Tweede Kamer. Zie ook

www.avs.nl/verkiezingsplacemat
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‘Aanpak lerarentekort moet
hand in hand gaan met
aanpak schoolleiderstekort’

Als je kijkt naar vergelijkbare
scholen in dezelfde soort wijken

met eenzelfde leerlingpopulatie, zie
je dat de ene school het toch een stuk
beter doet dan de andere. Dat komt
vaak door de schoolleider die er zit.
Een goede schoolleider kan een school
omhoog trekken, het team motiveren
en net voor dat beetje extra zorgen.
Het aanpakken van het lerarentekort
zou hand in hand moeten gaan met
de aanpak van het schoolleiderstekort.
Ondanks dat schoolleiders veel zijn
langsgekomen en hun problemen bij
ons in de Tweede Kamer naar voren
hebben gebracht, ben ik bang dat ze
toch het onderspit hebben gedolven.
De leraren waren talrijker en sloegen
harder op de trom. Toen we de sala-
risverhoging voor de leraren geregeld
hadden – die cao kreeg ook de goed-
keuring van de schoolleiders – vielen
zij daarna helaas buiten de boot.

Het geld was op. Misschien hadden ze
toch nóg meer voor zichzelf moeten
opkomen. Terwijl ik onder andere door
het McKinsey-rapport ‘Een verstevigd
fundament voor iedereen’ wel inzag
dat het schoolleiderstekort procentu-
eel eigenlijk veel hoger ligt dan het
lerarentekort. Dus die urgentie is er
wel degelijk.
Het grootste probleem vind ik dat het
onderwijssysteem niet meer van deze
tijd is: kinderen vanaf vier jaar vijf
dagen per week zes tot acht uur per
dag in een gebouw opsluiten, waarin
ze allemaal in hetzelfde tempo door
dezelfde lesstof worden geduwd en
maar weinig buitenspelen, dat moet
toch beter kunnen? Ik zou een sys-
teemdiscussie willen, stoppen met
pleisters plakken. Mijn ideaal is dat
we een aantal kernvakken kwalita-
tief heel goed aanbieden met ruimte
ernaast voor theater, sport en muziek.

Met meer academisch opgeleide lera-
ren. Waarbij je als overheid kwaliteit
eist op de kernvakken en meer vrijheid
voor scholen voor andere vakken en
activiteiten.
Dit jaar was een rampjaar voor het
onderwijs omdat kinderen veelal niet
met hun vriendjes naar school gingen
en thuis moesten leren én het was een
topjaar, omdat het grote belang van
school glashelder is geworden: in een
veilige omgeving met sociale interac-
tie en onder bekwame leiding leren.
Het is hier in de Tweede Kamer nog
nooit zo vaak over onderwijs gegaan als
dit jaar.”

h a r r y  va n  d e r  m o l e n

‘Randvoorwaarden voor
schoolleiders moeten
goed geregeld zijn’

Ik ken veel schoolleiders en
zie in de praktijk dat zij met-

een een of meerdere scholen onder
hun hoede moeten nemen. Ik merk
dat dat knelt. Dan willen ze met het
team aan de slag om de onderwijs-
kwaliteit te verbeteren, maar daar is
geen ruimte voor. Ze zijn alleen maar
bezig om personeel vast te houden.

Door het actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit!’ van onder andere de
AVS hebben we in ons verkiezings-
programma een passage opgenomen
over de positie van de schoolleider.
We moeten meer zij-instromers trek-
ken en ook de beloning moet omhoog
om het vak aantrekkelijk te maken.
Evenals budgetten voor persoonlijke
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ontwikkeling en scholing. De rand-
voorwaarden moeten goed geregeld
zijn, dan staat een schoolleider ook
steviger. Van schoolleiders wordt steeds
meer verwacht. Het is een ander type
beroep geworden. En steeds is er weer
het gevecht om die formatie rond te
krijgen. Het is een gunstig signaal dat
het aantal aanmeldingen bij de lera-
renopleidingen groeit, maar het kost
ook even tijd voor we daar profijt van
hebben.

Onderwijs komt altijd weer naar voren
als collega’s van andere terreinen hun
onderwerp bespreken. Kan het onder-
wijs niet iets doen aan overgewicht,
mediawijsheid et cetera? Dat vinden wij
onderwijswoordvoerders weleens een
probleem: onderwijs als het duizend-
dingen-doekje. Maar het allergrootste
probleem zit hem toch in het inlo-
pen van de onderwijsachterstanden.
De teller staat nu op gemiddeld twee
maanden achterstand, een aanname op

basis van wat we weten. Als de corona-
crisis langer duurt en daarmee ook het
online onderwijs, dan loopt die achter-
stand nog meer op. Het kabinet komt
met een nationaal programma voor
het funderend onderwijs. Dat wordt
een grote extra opgave en dat kan niet
zonder extra investeringen. Er komt
een zware periode aan. Wat wel een
opsteker is, is dat veel mensen de sector
onderwijs hoog op de prioriteitenlijst
hebben staan.”

l i s a  w e s t e r v e l d

‘Genoeg handen in de – kleinere – klas is
voorwaarde voor kansengelijkheid en inclusie’

Ik denk dat iedereen – inclusief
ikzelf – er zeker het afgelopen

jaar wel achter is gekomen hoe belang-
rijk de rol van schoolleider is. Merel
van Vroonhoven was ook superscherp
toen ze in de Onderwijscommissie als
mede-initiatiefnemer het actieplan
‘Schooldirecteur Topprioriteit!’
besprak. Schoolleiders hebben groot
gelijk dat ze vragen om meer financiële
waardering. Ik zie hem of haar als de
aanvoerder van een sportteam, iemand
die de grote lijnen uitzet en de spirit
erin houdt.
Wat ik als de grote uitdaging van deze
tijd zie is kansenongelijkheid bestrij-
den. Zoveel ontwikkelingen grijpen in
in dat thema: de torenhoge werkdruk,
de toetsdrift, scholen met een con-
centratie aan kinderen uit kansarme
milieus en dat juist daar het lerarente-
kort zo hard toeslaat. Als je als leraar
een ontzettend volle klas hebt, dan is
het een illusie om te denken dat we kin-
deren gelijke kansen kunnen bieden.
De verschillen in uitgangspositie zijn
te groot en corona heeft die verschil-
len alleen maar vergroot. Sowieso zijn
de werelden allemaal erg gescheiden.

Kinderen zouden weer met elkaar naar
school moeten gaan. Daarom steun ik
ook zeer de Samen Naar School Klassen,
waar kinderen met en zonder beperkin-
gen in een kleinere setting bij elkaar in
de klas zitten. En met begeleiding erbij
soms meedraaien in een reguliere klas.
Kinderen leren zo van elkaar. Dat kan
alleen als er genoeg ‘handen in de klas’
zijn, en dan kom je weer uit op het
lerarentekort.
De afgelopen jaren heb ik het bewust
afgehouden om scholen er wéér taken
bij te geven, zoals onderwijs geven over
duurzaamheid, gezonde voeding of
omgang met seksualiteit, hoe belang-
rijk ik die onderwerpen ook vind.
Scholen hebben het druk genoeg. Waar
ik wel een beetje bevreesd voor ben,
is dat er na de coronacrisis toch onvol-
doende geld wordt uitgetrokken voor
het onderwijs. Ik hoop dat GroenLinks
meedoet aan de coalitieonderhande-
lingen, dat er stevige eisen kunnen
worden neergezet voor het verbeteren
van het onderwijs en het creëren van
gelijke kansen. Dat het er niet alleen
maar om gaat om de economie weer op
gang te krijgen.”
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thema _ onderwijs en politiek

pa u l  va n  m e e n e n

‘Belo�e aan schoolleiders nakomen:
beter belonen en positie versterken’

Door de coronacrisis is de rol van
schoolleider veel zichtbaarder

geworden. Politiek en ouders zagen
hoe ongelooflijk veel er op hun bordje
terechtkwam toen de pandemie uit-
brak. De kwaliteit van een school wordt
in hoge mate bepaald door de school-
leider. Door schaalvergrotingen hebben
besturen veel invloed gekregen ten
koste van schooldirecteuren. Wat mij
betreft kan die invloed wel wat minder
en moeten we schoolleiders goed equi-
peren en belonen om ervoor te zorgen
dat zij meer zeggenschap over hun
school krijgen. Ook geven we hen meer
financiële onafhankelijkheid. Het is
nog niet gelukt om extra budget vrij te
maken voor schoolleiders. Ze zijn vaak
toch wat bedeesder en bescheidener.
Bij de vorige coalitiebesprekingen nam
ik namens D66 deel aan de onderwijs-
onderhandelingen. Er is toen best veel
bereikt, we hebben 2 miljard extra bin-
nengehaald voor het onderwijs. De kans
dat we weer meedoen in een kabinet
is vrij groot. Ik hoop dan weer aan die

tafel te zitten, zodat we de belofte aan
schoolleiders kunnen nakomen om
ze beter te belonen en hun positie te
versterken.
Het meest urgente probleem in mijn
ogen is de kansenongelijkheid, een
veelkoppig monster om te bestrijden.
Elk kind moet een ‘rijke’ schooldag heb-
ben, zou naast kernvakken ook moeten
kennismaken met cultuur, natuur en
sport. Er zijn kinderen die niet met die
cruciale aspecten in aanraking komen.
Wie je ouders zijn en hoe hun sociaal-
economische positie is, bepaalt nog te
veel hoe het met de schoolcarrière van
het kind gaat. Ik pleit daarom ook voor
gratis kinder- en buitenschoolse opvang,
zodat ieder kind een ‘rijke’ schooldag
heeft. Leraren op achterstandsscholen
verdienen een hoger salaris en wat mij
betreft dichten we ook de kloof tussen
de salarissen in het po en vo helemaal.
Dat staat in ons verkiezingsprogramma
en is doorgerekend door het CPB. Laat
geld maar eens een keer wél een rol spe-
len in het onderwijs.”

p e t e r  k w i n t

‘Schoolleiders en leraren: laat
je niet tegen elkaar uitspelen’

Het schoolleiderstekort moet echt
worden aangepakt, ook omdat het

grote consequenties heeft. Alles wat een
schoolleider niet doet, komt op het
bordje van de leraar terecht. De school-
leider moet doen wat de functie zegt:
een school leiden. Soms krijg ik van
schoolleiders mails waarin staat dat ze
minder verdienen dan de best verdie-
nende leraar op hun school en dat dat
toch niet kan. Dat is ook raar: een

schoolleider heeft meer verantwoorde-
lijkheid. Maar anderzijds ben ik er ook
beducht voor om de leraar en de school-
leider tegenover elkaar te zetten. Pak het
gebrek aan financiële waardering samen
op, laat je niet uitspelen tegen elkaar.
Burgerschap vind ik bij uitstek een taak
die scholen grondig moeten oppakken,
net zo belangrijk als taal en rekenen.
Leerlingen moeten kennis van de wereld
meekrijgen, voorbereid worden op hun >
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k i r s t e n  va n  d e n  h u l

‘Boodschap schoolleiders
luid en duidelijk overgekomen’

De positie van schoolleider staat
expliciet in ons verkiezingspro-

gramma vermeld. Bij de PvdA is de
boodschap van schoolleiders om meer
te investeren in hun professionaliteit en
een betere beloning luid en duidelijk
doorgekomen. De lijntjes zijn kort.
We hebben noodklokken genoeg geluid
horen worden: door de AVS, het
McKinseyrapport, PO in Actie. Met de
huidige bekostiging kun je niet doen
wat het onderwijs geacht wordt te
doen. Ik hoop zeer dat leerlingen niet
het kind van de rekening worden van
deze coronacrisis.
Onderwijs moet kinderen zo goed
mogelijk voorbereiden op de toekomst.
Daarom heb ik een amendement inge-
diend waarin wordt opgeroepen dat het
bij burgerschapsvorming niet alleen
gaat om respect bijbrengen voor LHBT+-
personen, maar dat daar ook een ‘norm
tot handelen’ aan verbonden moet zijn.
LHBT-acceptatie moet méér zijn dan
een papieren werkelijkheid, ik zie het
als een noodzakelijke aanscherping van
de burgerschapsopdracht. Zodat ieder-
een veilig zichzelf kan zijn.

De ongelijke verdeling van de proble-
men in het onderwijs zie ik als een
groot obstakel. De ene school heeft
nauwelijks te maken met het leraren-
en schoolleiderstekort en heeft een
leerlingpopulatie met hoger opgeleide
ouders. De andere school worstelt met
grote tekorten en heeft leerlingen
die kampen met achterstanden, die
thuis geen wifi hebben, laat staan een
laptop. Steeds vaker maakt het voor
de onderwijskansen van kinderen
uit wie je ouders zijn en hoe dik hun
portemonnee is. Ons onderwijs zou
juist een ‘gelijkekansenmotor’ moeten
zijn, maar is dat al lang niet meer.
Kansenongelijkheid is de optelsom van
problemen. Ik ben op scholen geweest
waar de schoolleider echt de eindjes
aan elkaar moest knopen, er speelden
zoveel issues tegelijkertijd. Ik zou wil-
len dat net daar de beste schoolleider
en leraar geplaatst worden, want juist
op zo’n school staat het hoogste aantal
onbevoegde leraren voor de klas en zou
je dus excellente schoolleiders en lera-
ren moeten hebben.”

taak in de maatschappij en leren hoe
de samenleving in elkaar zit. Gezonde
voeding, moestuinen: ik denk dat
scholen terughoudend en selectief moe-
ten zijn in het verwerken van andere
maatschappelijke onderwerpen in hun
onderwijsprogramma. Als het past in
je visie en je hebt er ruimte voor: hart-
stikke leuk! Maar het kost ook veel tijd.
En het is een open deur, maar ik noem
kansenongelijkheid als belangrijkste
onderwijsprobleem. Er is een giftige

cocktail aan de gang van een hoge
werkdruk, met minder mensen dezelfde
hoeveelheid werk verrichten en een
matige betaling. Het is niet dat de ana-
lyse van het lerarentekort er niet ligt:
we weten allang hoe het zit. Als we niks
doen, nemen de Luzacs van deze wereld
het over en die spijkeren alleen de kin-
deren bij die het kunnen betalen.
Het is het inlopen van achterstal-
lig onderhoud in de publieke
sector om leraren, politiemensen,

kinderopvangmedewerkers en verpleeg-
kundigen er een paar procenten extra
bij te geven op hun salaris. Als je het
gemak ziet waarmee het kabinet-Rutte
zó 108 miljard in de economie pompt als
coronanoodsteun, dan zou er ook ruimte
moeten zijn om te investeren in het
onderwijs. Het risico is wel dat de uitga-
ven op de private sector betaald worden
door de publieke sector, zoals je zag in
de bankencrisis van 2008. Dat moeten
we zien te voorkomen.”
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e p p o  b r u i n s

‘Schoolleiders zijn cruciaal
voor het team, ze verdienen
een faire beloning’

In ons verkiezingsprogramma
staat de schoolleider maar liefst

zeventien keer genoemd. Dat is niet
voor niets: we vinden het een onderge-
waardeerde groep. Terwijl: goed
leiderschap op school maakt dat een
leraar kan bloeien. Leraren zijn in twee
categorieën te verdelen: zij die zeggen
dat ze denken het beroep niet vol te
houden tot hun pensioen en zij die ver-
tellen dat ze lesgeven het mooiste vak
van de wereld vinden. En die tweede
groep zegt daarna bijna altijd: ‘Ik heb
een leuke directeur die mij de ballast
van de schouders neemt en die mij sti-
muleert’. Schoolleiders zijn cruciaal
voor het team, ze verdienen een faire
beloning. De leerkrachten in het basis-
onderwijs hebben er deze periode 8
procent loonsverhoging bij gekregen,
nu de schoolleiders nog. Samen met
leraren zouden zij meer zeggenschap
moeten krijgen over de besteding van
de financiële middelen, net zoals dat
met de werkdrukmiddelen is gegaan.

Schoolleider en leraren zien het beste
waar het geld naartoe moet gaan.
Of dat nu het aannemen van een extra
conciërge is of het opknappen van
het gebouw.
Het urgentste probleem vind ik de
werkdruk, en dat hangt weer samen
met de financiën. Als scholen bijvoor-
beeld 1 volledige fte boventallig erbij
kunnen krijgen, dan hoeven ze niet
meteen met de handen in het haar te
zitten als er iemand uitvalt. Er is dan
een vliegende kiep beschikbaar die
kan bijspringen. We trekken in ons
verkiezingsprogramma veel geld uit,
ruim 1 miljard, voor het ‘rechtzet-
ten’ van misstanden in het onderwijs,
zoals het dichten van de loonkloof tus-
sen primair en voortgezet onderwijs.
Maar er staat ook nadrukkelijk in dat
we de salarissen van schoolleiders
 willen verhogen.
Er komt veel geld beschikbaar om leer-
lingen die corona-achterstanden hebben
opgelopen door de moeilijke jaren heen

te helpen. De toekomstige generatie is
voor wie ik politiek bedrijf. Je moet hen
op een goede manier toerusten om deel
te kunnen nemen aan de maatschap-
pij. Er zijn ouders die daar door allerlei
omstandigheden helaas niet altijd toe
in staat zijn. Het belang van onderwijs,
ook de opvoedkundige taak, is iets wat
veel mensen in dit coronajaar zijn gaan
inzien. Dat is winst.”

l a m m e r t  va n  r a a n

‘Meer ruimte voor groen onderwijs als
regelzaken minder intensief zijn’

Ik zie de schoolleider als de stille
kracht, soms ook wel de onderge-

waardeerde kracht. Terwijl die groep
heel gedreven is. Je zag hoeveel ze
gefikst hebben in coronatijd. Digitale
omgevingen waren voor scholen voor-
heen vaak een ramp. Enorm knap hoe
snel dat veranderd is. Als relatieve
buitenstaander vind ik dat de onderwijs-
sector in het algemeen slecht voor

zichzelf opkomt, te bescheiden. Ik kijk
met zorg naar de efficiëntieslag en toets-
cultuur, die vernietigen de ruimte die
scholen hebben. Schoolleiders maken
vaak een afgepeigerde indruk. Alles
moet maar geoptimaliseerd; schoollei-
ders zijn er in meegegaan. Om met
Rutger Bregman te spreken: ‘Minder
efficiënt onderwijs is beter onderwijs’.
Laat schoolleiders geen managers of

ondernemers worden, maar professiona-
liseren op hun eigen manier.
De coronacrisis werkt als een vergroot-
glas en laat zien waar de problemen
zitten. Er is nu politiek draagvlak voor
meer financiële middelen in het onder-
wijs om de opgelopen achterstanden
aan te pakken. Samen met veel ande-
ren heb ik de motie van Eppo Bruins
(ChristenUnie) ondertekend, waarin >
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Democratie en politiek voor groep 7 en 8
doeboek
Wil je op een speelse manier de
Tweede Kamerverkiezingen van
2021 behandelen met groep 7 of 8?
ProDemos maakt weer een Doeboek
met spelletjes, puzzels en belangrijke
weetjes: wie is de baas in het land?

Wat zijn de regels voor het
stemmen? Wat voor werk doet
een Kamerlid?

prodemos.nl/doeboek

kinderverkiezingen
Hoe zou de Tweede Kamer eruit zien
als de kinderen het voor het zeggen
hadden? Schrijf je klas in en doe
in maart 2021 mee met de landelijke
Kinderverkiezingen!
Op de website kun je trouwens het
hele jaar door oefenen met stemmen!
Ook vind je er lesmateriaal, filmpjes
en quizzen.

kinderverkiezingen.nl

de derde kamer der
staten-generaal
Hoe zit het in Nederland met politiek en
democratie? Wie is de baas in Nederland,
hoe worden wetten gemaakt, wat zijn
verkiezingen?
Bestel een gratis
leskoffertje van
de Derde Kamer
en ga aan de slag.

derdekamer.nl

Derde Kamer der Staten-Generaal is een initiatief van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer,
in samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

18/12/2017   12:17

203036-1 ProDemos advertenties.qxp_AVS primair [210 x 297 mm] 29-10-20  09:24  Pagina 1

22-0000-1170-01 AVS KP 2020-21-7

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 19-02-2021  11:03
14945455-02_014_24-Feb-21_12:24:03_walter



staat dat er een nationaal programma
voor het onderwijs moet komen.
Die is aangenomen met brede steun.
Daarnaast is een motie van Kirsten van
den Hul (PvdA) en mezelf aangenomen
dat er dan ook structureel geld bij die
plannen moet komen.
De grootste opgave zie ik in het dui-
delijk maken aan het onderwijs, maar
eigenlijk aan alle kiezers, dat we voor
een energietransitie en klimaatveran-
dering van ongekende grootte staan.
Niet voor niets is de titel van ons ver-
kiezingsprogramma ‘De kans van je
leven’. Duurzaamheid in het onderwijs
zou als leidend beginsel moeten worden
opgenomen, zoiets als burgerschap.
De komende tien jaar moeten we din-
gen doen die we niet eerder gedaan

hebben. Vergelijk het met de maan-
landing: een sprong in het onbekende.
Rutte stopt miljarden in steunpakketten
voor ondernemers, maar de zaak staat
in brand. Het besef dat we anders met
de aarde moeten omgaan, met de die-
ren, de grondstoffen en de natuurlijke
rijkdom die we hebben; natúúrlijk is
het van belang dat kinderen dat wordt
bijgebracht. Duurzaamheid door alle
vakken heen, als integraal onderdeel
van het curriculum. Schoolleiders spe-
len daarin een belangrijke rol, maar die
zijn al blij als ze hun formatie rond heb-
ben. Als die regelzaken minder intensief
zijn, komt er hopelijk meer ruimte voor
creativiteit en het nadenken over fun-
damentele onderwerpen, zoals groen
onderwijs.”

thema � onderwijs en politiek
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r o e l o f b i s s c h o p

‘Professionaliseren juich ik
toe, maar schiet niet door
in allerlei registraties’

Een goede schoolleider brengt
bezieling in de school, werkt

vanuit een visie op onderwijs. Als de
schoolleider alleen maar een manager
is, schiet hij of zij tekort. Het gaat niet
alleen om op de winkel passen, liefst
geeft de schoolleider een extra duwtje
aan het onderwijs. De lerarensalarissen
zijn bijgesteld. Het is logisch om het
salarisgebouw opnieuw te bekijken
vanuit hun leidinggevenden, de school-
leiders, die ook meer verantwoordelijk-
heid dragen.
De punten uit het actieplan ‘School-
directeur Topprioriteit!’ kwamen
me bekend voor. Ik ga regelmatig op
werkbezoek en spreek dan ook vaak
met schoolleiders. Professionaliseren
juich ik toe, maar we moeten wel

beducht zijn voor het doorschieten
in allerlei registraties. De kern is niet
om de administratie op orde te heb-
ben, maar om goed onderwijs af te
leveren. Ik hoop dat schoolleiders de
moed hebben om te zeggen, samen
met het team: ‘Zó doen wij het hier,
met onze populatie’. Dan speel je
in op de feitelijke situatie, en die is
per school verschillend. De overheid
heeft de vervelende neiging om veel
voor te schrijven aan scholen. Vrijheid
van inrichting is essentieel voor
scholen, laat schoolleiders maar wat
meer professionele ruimte innemen.
Daar is lef voor nodig. Beter achteraf
excuses – maar dan daarna toestem-
ming krijgen – dan afwachten en niks
doen. Het grootste probleem zie ik in

het gebrek aan professionele ruimte
dat aan schoolleiders wordt gegeven.
Ze zijn relatief veel tijd kwijt aan het
rapporteren en aan allerhande adminis-
tratieve rompslomp. Die overladenheid
geldt eigenlijk ook voor het schoolpro-
gramma. Scholen, laat je niet te veel
opdringen én laat je niet te veel aflei-
den van de kerndoelen. Er zou bijna
een fi rewall moeten komen om scholen
te beschermen tegen alle maatschappe-
lijke opdrachten. �
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Op pagina 24-25 vind je een uitneembare ‘verkiezingsplacemat’ met een aantal belangrijke plannen voor het onderwijs uit de

verkiezingsprogramma’s van tien partijen in de Tweede Kamer. Zie ook www.avs.nl/verkiezingsplacemat
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De vrijheid van meningsuiting is een nog belangrijker thema geworden op scholen sinds

de Franse leraar Samuel Paty vermoord werd vanwege het tonen van Mohammed-cartoons.

Ook zorgde de ‘identiteitsverklaring’ die sommige reformatorische scholen zouden vragen aan

ouders voor opschudding. Burgerschapsonderwijs wordt daarmee steeds relevanter. Als de Eerste

Kamer akkoord gaat, hebben scholen vanaf augustus 2021 te maken met de ‘Wet aanscherping

burgerschapsopdracht onderwijs’. tekst lisette blankestijn

‘Burgerschapsonderwijs
staat nu hoger op de agenda’

thema _ onderwijs en politiek

m o h a m m ed - c a r to o n s ,  b l a c k  l i v e s  m at t er ,  h om o s ek sua l i t ei t,
co ro n a m a at r eg el en , a a n g e s c h er p t e w e tg e v in g:

Foto: Dirk Kreijkamp
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staat nu hoger op de agenda’

>

als de verplichtingen uit de wet schuren met andere
wetgeving, zoals de vrijheid van onderwijs? “Je hebt
als school een maatschappelijke opdracht die verder
reikt dan je eigen overtuiging. Maar de wet laat scholen
voldoende ruimte om hun eigen kleur te geven aan het
burgerschapsonderwijs.”

Visie onder de loep Jan Möhlmann, bovenbouw-
directeur van het havo/vwo op het reformatorische
Driestar College in Gouda bevestigt dit. “Vanwege het
wetsvoorstel hebben we onze visie nog eens onder de
loep genomen, en gekeken of die goed omschreven
staat. Ook gebruiken we de routekaart van de Vereniging
voor Gereformeerd Schoolonderwijs. De Memorie van
Toelichting bij het wetsvoorstel geeft ons voldoende
ruimte om ons burger-
schapsonderwijs in te
vullen op de manier
die wij voorstaan.”
De school wil er echt
zijn voor de maatschap-
pij. Om de leerlingen
daarop voor te berei-
den doet het Driestar
College onder andere
mee aan de scholieren-
verkiezingen. Ook is er
een debatclub en gooide
de school hoge ogen
bij het NK Debatteren
voor scholieren. Tijdens
de coronatijd zetten
leerlingen zich in voor
eenzame en oudere
inwoners van Gouda.

Slag maken De vraag is of gevoelige onderwerpen
– Mohammed-cartoons, abortus, seksuele geaardheid,
racisme – door de wet sneller besproken worden in de
klas. De Kort: “Het zijn eerder de gebeurtenissen in de
samenleving die maken dat er gepraat wordt. Scholen
moeten daar iets mee. Het is lastig voor leraren om een
goed gesprek te voeren met hun leerlingen: als je een
gemengde klas hebt en je zaken niet op de spits wil
drijven, maar ook als iedereen het met elkaar eens is.
Stichting School & Veiligheid heeft een professionali-
seringsaanbod voor leraren, daar is nog wel een slag te
maken.”

Seksuele diversiteit Hoe gaat het reformatorische
Driestar College om met het bijbrengen van respect
voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging of
seksuele gerichtheid? Bovenbouwdirecteur Möhlmann:
“We volgen de Bijbelse lijn; het huwelijk tussen man en
vrouw is de door God bedoelde verbintenis. De manier
van leven die niet volgens de Bijbel is, wijzen we af.

m o h a m m ed - c a r to o n s ,  b l a c k  l i v e s  m at t er ,  h om o s ek sua l i t ei t,
co ro n a m a at r eg el en , a a n g e s c h er p t e w e tg e v in g:

Aanvankelijk deed de aange-
scherpte wetgeving weinig stof
opwaaien. Scholen moeten
burgerschap en sociale cohesie
actief bevorderen, staat erin.
Leerlingen moeten zich zo
ontwikkelen dat ze bijdragen
aan de pluriforme Nederlandse
samenleving. Daar hoort bij
dat hun kennis van en respect
voor de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat
en fundamentele rechten en
vrijheden van de mens wordt
bijgebracht. Dus ook respect
voor verschillen in godsdienst,
levensovertuiging, politieke
gezindheid, afkomst, geslacht,
handicap of seksuele gericht-
heid. De schoolcultuur moet
die waarden onderschrijven

– burgerschapsontwikkeling wordt meer een taak van het
hele team.
Een groot deel van de scholen haalde de schouders
op: ‘We doen dit allang’. Maar de afgelopen maanden
kregen scholen de aanscherping meer op hun net-
vlies, merkte Irene de Kort, projectleider ‘Versterking
Burgerschapsonderwijs’ bij de VO-raad. “We kregen
te maken met de moord op Paty en bedreiging van
Nederlandse leraren die de vrijheid van meningsuiting
bespraken. We hadden daarnaast de (‘anti-homo’) identi-
teitsverklaringen op sommige reformatorische scholen.
Ook zien we dat de coronamaatregelen grote impact heb-
ben op jongeren. Het thema burgerschapsonderwijs staat
nu hoger op de agenda.”

Versterking burgerschap Het project Versterking
Burgerschapsonderwijs (vo) helpt bestuurders en school-
leiders burgerschapsonderwijs vorm te geven: vanuit de
schoolvisie naar doelen en beleid, en van praktijk tot
borging. “Schoolleiders vinden burgerschapsvorming
een belangrijke opdracht, maar in de dagelijkse hec-
tiek verdwijnt het onderwerp vaak naar de achtergrond.
Het toetsingskader zal uiteindelijk bepalen of deze wet
dat gaat voorkomen”, zegt De Kort. Er zijn een QuickScan
en een Toolbox ontwikkeld om scholen te helpen hun
beleid vanuit hun visie op papier te zetten en uit te
dragen. En daar wordt het spannend. De onderwijsin-
spectie zal toetsen bij alle soorten scholen, maar wat

Irene de Kort, projectleider
‘Versterking Burgerschaps-
onderwijs’ bij de VO-raad: “Je hebt
als school een maatschappelijke
opdracht die verder reikt dan je
eigen overtuiging.”

Jan Möhlmann, bovenbouw-
directeur havo/vwo op het
reformatorische Driestar College
in Gouda: “We wijzen niemand
persoonlijk af, leerlingen met een
andere geaardheid durven daar ook
mee te komen.”
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Tegelijkertijd vertellen we hoe er in de politiek en samen-
leving over seksuele diversiteit wordt gedacht, welke
wetten er gelden. We wijzen niemand persoonlijk af, leer-
lingen met een andere geaardheid durven daar ook mee
te komen. We blijven openstaan voor de ander, in het
besef dat we allemaal zondaren zijn. Wie zocht Jezus op?
Dat waren vaak niet de brave hendriken!” Soms ontstaat
er discussie met ouders, bijvoorbeeld over vaccineren.
Möhlmann: “Het belang van het gesprek staat altijd
voorop. Wij dragen uit: welke keuze je ook maakt, doe
dat in gebed tot God.”

Persoonsvorming Hoe krijgt burgerschapsonder-
wijs vorm in het primair onderwijs? Onder andere de
PO-Raad biedt ondersteuning via het project Burgerschap
op de Basisschool. Katholieke basisschool De Heggerank
in het Limburgse Heijen werkt met de methode Actief
Democratisch Burgerschap, vertelt directeur Angèl
Chen-Straten. Het uitgangspunt is dat burgerschap
begint met persoonsvorming; deugden zijn bouwstenen
van het karakter. “In de onderbouw begint dat simpel,
met een focus op deugden als vriendelijkheid, beleefd-
heid en ordelijkheid. Dat wordt naarmate leerlingen
ouder worden een steeds uitgebreider normbesef,
gebaseerd op democratische waarden als tolerantie en
solidariteit, en op de universele rechten van de mens.”
Burgerschapsonderwijs heeft een brede reikwijdte, wat
de directeur betreft. Van sociaal-emotionele vorming
tot de Week van de Lentekriebels. En van aandacht
voor cyberpesten en verslaving (HALT komt regelma-
tig voorlichten) tot de veteranen die op Bevrijdingsdag
langskomen.

Groepsvergadering Op iedere eerste schooldag van
het jaar krijgen de democratische beginselen vorm in de
klas, vertelt Chen-Straten. “Dan laat de leerkracht de kin-
deren nadenken over de vraag waarom je op school bent
en welke voorwaarden er moeten gelden. De uitkomst
hangt de rest van het jaar op het databord. Die leer- en
gedragsdoelen kun je dus de hele dag door evalueren.
Ook komen ze aan bod in de wekelijkse groepsvergade-
ring die door leerlingen wordt geleid.” De dorpsschool
heeft leerlingen uit uiteenlopende milieus, ook uit
vluchtelingengezinnen. Leerlingen lezen verhalen uit de
tradities van de wereldgodsdiensten en filosoferen over
wat mensen met een ander geloof of andere levensover-
tuiging bezielt. Problemen met ouders heeft de school
niet, waar het de gekozen richting aangaat. “We betrek-
ken hen veel bij school. Het gaat erom: accepteer en
respecteer je elkaar? Ik zie wel een verharding, een sterk
ik-belang bij sommige ouders. Daarom besteden we veel
aandacht aan vaardigheden en oefenen we die met de
kinderen vanaf binnenkomst. We zien de school als
oefenplaats om ontdekkend te leren met aandacht voor
de kernwaarden: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.”

Juiste houding en taal Net als op het Limburgse
dorpsschooltje, verbindt ook De Rietlanden – een scho-
lengemeenschap in Lelystad – het burgerschapsonderwijs
met veiligheid, het pedagogisch klimaat en het voorle-
ven van democratische waarden. Tot leerlingenpanels
en de schoolraad aan toe. Rector René Leber vertelt
dat zijn school na de zomer met twee andere scholen
opgaat in een nieuwe onderwijsinstelling, Porteum, op
een nieuwe campus. “Wij zijn nu aan het bepalen welke
cultuur we daar neerzetten, maar de vraag is of we door
die nieuwe wet iets anders gaan doen.” Belangrijk is dat
docenten over voldoende kennis beschikken en de juiste
houding en taal gebruiken, benadrukt Leber. Zelf werd
hij geïnspireerd door onderwijskundige Femke Geijsel.
“Bijvoorbeeld: een leerling merkt op dat hij van huis uit
iets niet kent. Als de docent dan antwoordt ‘dat is nou
net het probleem’, dan vat de leerling dat misschien op
als ‘ik ben zelf het probleem’. Terwijl de docent bedoelde
dat de onbekendheid het probleem is. Het is heel belang-
rijk hoe je je uitdrukt.”

Basisschool De Heggerank in Heijen van directeur Angèl Chen-Straten
werkt met de methode Actief Democratisch Burgerschap. Uitgangspunt:
burgerschap begint met persoonsvorming.

‘d e  a a n g e s c h e r p t e  w e t
l a at s c h o l e n  vo l d o e n d e
r u i m t e  o m  h u n  e i g e n
k l e u r  t e  g e v e n  a a n  h e t
b u r g e r s c h a p s o n d e r w i j s ’
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Het Driestar College gooide hoge ogen bij het NK Debatteren voor scholieren.

Bespreekbaar maken
“Bij burgerschap gaat het
erom: kun je moeilijke onder-
werpen bespreekbaar maken,
voelt iedereen zich vrij om
zijn mening te geven? En als
zich iets voordoet, pak je dan
de gelegenheid om iets aan te
kaarten? Wij benutten kan-
sen om dat zoveel mogelijk te
doen”, zegt Leber. De moord
op Paty was een extreem, en
ook voor docenten schokkend,
voorbeeld. “Ook de Black
Lives Matter-protesten waren
aanleiding voor gesprekken
in de mentorlessen. Daarover
praten maakt uit.” Er komen
ook onderwerpen ter sprake
waarbij de loyaliteit van

sommige leerlingen bij andere opvattingen ligt. “Daar
moeten wij als school tegenop boksen, dat tegengeluid
is juist nodig. Als ouders ons niet steunen, is dat lastig.
Het is beter als je hen kunt meenemen in deze opdracht.”
Burgerschapsonderwijs moet in de dagelijkse gang van
zaken verweven zitten, vindt Leber. “Scheldt een leer-
ling iemand uit voor homo, dan moeten we hem daarop
aanspreken. Niet iedereen heeft daar altijd zin in, maar
het is onze maatschappelijke opdracht.” De school nodigt
regelmatig theatergezelschappen, ervaringsdeskundigen

en andere externen uit. Zo maakte een spreekbeurt van
de vader van een jongen die vanwege drugsgeweld om
het leven is gebracht, grote indruk.

Professionele ruimte Waar de nieuwe wet de
richting en kaders aangeeft, heeft een ontwikkelgroep
van leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu zich
gebogen over een invulling van de leerlijn ‘Burgerschap
voor po en vo’. Met onderwerpen waarbinnen je leerlin-
gen sociaalmaatschappelijke kennis kunt laten opdoen.
Rector Leber benadrukt het belang van voldoende pro-
fessionele ruimte, om burgerschapsonderwijs zo in te
richten dat het past bij de sociale omgeving en signatuur
van de school. Curriculum.nu ziet hij daarbij als goed
framework. “In Lelystad is veiligheid een issue, dat is in
een dorp waarschijnlijk minder. Onze interne veiligheids-
coördinator voert maandelijks overleg met de wijkagent.
Buurtwerkers komen in de pauzes leerlingen aansporen
na school mee te doen aan sportactiviteiten. De overheid
moet niet gaan opleggen hoe scholen burgerschapsonder-
wijs invullen.” _

Meer weten?
www.vo-raad.nl/themas/burgerschap
www.poraad.nl/burgerschap
www.schoolenveiligheid.nl/thema/burgerschapsvorming
www.actief-democratischburgerschap.nl
www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap

Rector René Leber van sg De
Rietlanden in Lelystad: “Het gaat
erom: kun je moeilijke onderwerpen
bespreekbaar maken, voelt
iedereen zich vrij om zijn mening te
geven?”
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Mooie beloften in verkiezingsprogramma’s komen niet automatisch in het nieuwe

regeerakkoord. Wensen van schoolleiders voor het nieuwe kabinet – zoals meer tijd voor

professionalisering, betere facilitering, betere afstemming tussen beleidsmakers en werkvloer

(zie kaders) – moeten op het juiste moment op de onderhandelingstafel van de formerende

partijen liggen. Daarom praat de Algemene Vereniging Schoolleiders aan veel tafels mee.

“We nemen altijd en overal de stem van de schoolleider mee.”

tekst astrid van de weijenberg

thema _ onderwijs en politiek

voldoende ondersteunend personeel ,  erkenning en een pa ssende wa ardering

Lobbyen voor en
door schoolleiders

Actievoerende schoolleiders tijdens
een onderwijsstaking. Tweede van links
AVS-voorzitter Petra van Haren.
Foto: Jaco Klamer-Staal
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>

Weten wat je leden willen, daar begint het voor Petra
van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) mee. De informatie daarover haalt
de AVS op verschillende niveaus: via de helpdesk, in de
ledenraad, in inhoudelijke interne commissies met leden,
via de vele ledenpeilingen, in regionale bijeenkomsten,
bij bezoeken aan scholen, tijdens netwerkthema’s en
congressen. Van Haren: “Voordat je gaat lobbyen moet
je eerst weten wat en dan pas waar. Dat waar begint in
de sector zelf. Bij directie-overleggen, bestuurders en
raden van toezicht bijvoorbeeld. Daar brengen wij op dit
moment onze zorg over het groeiend schoolleiderstekort,
zowel kwantitatief als kwalitatief, onder de aandacht.
Schoolleiders hebben een essentiële rol in scholen.
Ze versterken de onderwijskwaliteit, zorgen voor het
behoud van leraren en scheppen een veilig klimaat met
gelijke kansen. Door het tekort komt deze cruciale rol
onder druk te staan.”

Loonkloof po-vo Om het kwalitatieve tekort
aan te pakken, zet de AVS in op professionaliseren
en opleiden. Daarnaast maakt de AVS deel uit van
verschillende gremia, zoals de Stichting van het
Onderwijs, het Vervangingsfonds/Participatiefonds, het
Arbeidsmarktplatform PO. De AVS zit aan de bestuur-
lijke tafels op het ministerie van OCW waar regelmatig
overleg plaatsvindt met de minister, de directies of
de directeur-generaal en ook bij ministeries als VWS,
SZW of Veiligheid & Justitie als dat bij een thema te pas
komt. Bij VWS gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van
kindermishandeling en bij Veiligheid & Justitie over de
verbinding met de wijk. “Daarin nemen we altijd de
stem van de schoolleider mee”, zegt Van Haren. “Wat zij
belangrijk vinden, drijft ons. Dat laten we horen aan de
politieke en in de media. Iedere keer adresseren we onze
punten, maar naarmate de verkiezingen naderen natuur-
lijk nog gerichter.” Zo heeft een lobby voor een van de
agendapunten, de loonkloof tussen po en vo, onlangs
vruchten afgeworpen. De Tweede Kamer nam begin
februari een motie aan om de kloof te dichten.

voldoende ondersteunend personeel ,  erkenning en een pa ssende wa ardering

m a r j o  d e t h m e r s ,  i n t e r i m - s c h o o l l e i d e r  b a s i s s c h o o l  e b e n  h a e z e r  i n  d e n  h e l d e r

‘Kom niet met hap-snap-subsidies
maar geef structureel geld’
Marjo Dethmers, interim-schoolleider op

basisschool Eben Haezer in Den Helder,

repareert plafondplaten, ontstopt de wc en

maakt de stoep sneeuwvrij. “Daar is niks

mis mee, maar ik houd me graag bezig met

de kerntaken van mijn vak.” Dethmers is

heel stellig: de schoolleider moet beter

gefaciliteerd worden. Daarmee maak je het

schoolleidersvak aantrekkelijker, zeker in

tijden van tekorten.

Daarnaast vindt ze dat er te veel hap-snap-

subsidies gegeven worden. “Subsidies zijn

mooi, maar je moet weten dat ze er zijn, je

moet het geld op tijd aanvragen, je moet

er mensen voor vrijmaken en je moet het

apart verantwoorden. Geef structureel geld.

Ik mis heel erg het langetermijndenken.”

En als het dan toch over geld gaat: waarom

is het aanzien van het vak, zowel van

schoolleider als van leraar, laag? Omdat

de salarissen laag zijn! Doe die omhoog,

minimaal het niveau van het vo, en je

kunt ook hogere eisen stellen (een motie

voor het gelijktrekken van de salarissen

po-vo is in februari door de Tweede Kamer

aangenomen, red.). En hou eens op met

weer een volgend plannetje voor het

curriculum.

Dethmers: “Geef vertrouwen aan de school.

Tevreden over de output? Dan is er alle

reden voor vertrouwen.” En waarom is

werken in het onderwijs zwaar? Omdat de

werkdruk zo hoog is en er weinig ruimte is

voor ontwikkeltijd. “Vooral het basison-

derwijs heeft te maken met een heel groot

speelveld: gezin, ouders, samenleving. Ik

ken scholen waar ze de teamvergadering

in de avond houden. Dat moet stoppen.”

En als ze dan toch vrijuit mag filosoferen:

schaf de eindtoets af. “Als kinderen op de

goede plek komen en het leuke mensen zijn

geworden, dan heeft de school het goed

gedaan.”

Lobbyen voor en
door schoolleiders

Marjo Dethmers, interim-schoolleider basis-
school Eben Haezer in Den Helder repareert
plafondplaten, ontstopt de wc en maakt de
stoep sneeuwvrij. “Daar is niks mis mee, maar ik
houd me graag bezig met de kerntaken van mijn
vak.” Foto: Phil Nijhuis
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Niet op een eiland Tweede Kamerleden met de
portefeuille onderwijs worden twee keer per jaar stan-
daard bijgepraat door de AVS, maar natuurlijk ook op
momenten dat er iets belangrijks speelt. De AVS weet de
weg te vinden naar Nieuwspoort, het pers- en politiek
debatcentrum waar politici en lobbyisten elkaar treffen.
Lobbyen doet de AVS zoveel mogelijk samen met andere
onderwijspartijen, maar “we hebben natuurlijk wel een
eigen lobby-agenda”, zegt Van Haren. “We kijken naar de
samenhang met andere onderwijsaspecten, maar onze
rol is natuurlijk primair het belang van de schoolleider.
Daartoe proberen we het ook te beperken. Maar soms is
het nodig om gezamenlijk op te treden. Bij acties bijvoor-
beeld, of in het gezamenlijke discussiestuk ‘De Toekomst
van ons Onderwijs’. We zitten als schoolleiders niet op
een eiland. Gelukkig zien we de schoolleider terug in
diverse verkiezingsprogramma’s.”

Betere positionering Het actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit!’ en de Toekomstagenda Schoolleiders zijn
op dit moment de belangrijkste uitgangspunten voor
Petra van Haren. Het schoolleidersvak heeft zich ontwik-
keld en leiderschap is belangrijker geworden. Verdere
professionalisering en een betere positionering van
schoolleiders zijn daarom noodzakelijk. De AVS riep de
politici in de Tweede Kamer dan ook op om drie punten
onderdeel te maken van hun verkiezingsprogramma’s:
voldoende ondersteunend personeel en erkenning en een
passende waardering voor schoolleiders. Het eerste punt
moet ervoor zorgen dat schoolleiders zich kunnen rich-
ten op leiderschap in plaats van dagelijkse operationele
en ondersteunende taken. Van Haren: “Het leiderschap
moet dicht bij de praktijk georganiseerd worden en de
financiering moet niet ten koste gaan van de onder-
steuning in de klas.” Bij het tweede en derde punt gaat
het om een goede en eerlijke functiebeschrijving- en

s t e fa n  va n  h a a r e n ,  d i r e c t e u r  p r i s m a  s o ,  v s o  e n  p o o l  i n  a l p h e n  a a n  d e n  r i j n

‘Geef ook zeer moeilijk lerende
kinderen een echt diploma’

Stefan van Haaren is directeur van Prisma

(V)SO in Alphen aan den Rijn. Deze

school geeft onderwijs aan leerlingen

met een verstandelijke en/of meervou-

dige beperking. Ook biedt het Passend

onderwijs aan thuiszitters of leerlingen

die bijvoorbeeld naar een zorgboerderij

of dagbesteding gaan via POOL, Prisma

Onderwijs Op Locatie. Van Haaren heeft

een heel wensenlijstje. Allereerst vindt hij

dat elk kind dat didactisch leerbaar is recht

heeft op onderwijs. Elke school zou zoiets

als POOL moeten organiseren. Daarnaast

gunt hij zijn zeer moeilijk lerende

leerlingen een diploma. Nu krijgen ze een

certificaat waarvoor de school zelf de eisen

opstelt. “Het is van zoveel betekenis voor

leerlingen als ze een echt diploma krijgen.

En bovendien stel je aan een diploma

eisen. Het diploma betekent dus ook een

kwaliteitsimpuls voor het vso-onderwijs.

Deze lijnen zijn door het ministerie ingezet,

maar we zijn er nog niet. Samen met

andere scholen pakken wij dit nu zelf op.”

Van Haaren vindt verder dat de positie

van schoolleiders steviger moet worden

door ze bij besluiten op onderwijsgebied

te betrekken. Tussen overkoepelende

beleidsmakers en de werkvloer moet meer

verbinding zijn, zodat er meer inzicht is in

hoe ideeën in de praktijk uitpakken. Ook

vindt hij dat de salarissen in het vso naar

het niveau van vo getild moeten worden.

“Een leraar in het vso moet per jaar meer

lesuren werken voor hetzelfde salaris als

een leraar in het vo. Weliswaar is inmiddels

het salarisverschil verminderd tussen

vso-leraren die werken met leerlingen met

uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun

collega’s die vergelijkbaar werk doen in het

reguliere voortgezet onderwijs, maar vso

zml en ook het po vallen daar nog buiten

(een motie voor het gelijktrekken van de

salarissen po-vo is in februari 2021 door

de Tweede Kamer aangenomen, red.). En

als hij nog iets mag noemen: maak het

onderwijs minder talig. Te veel gepraat,

te veel teksten. “Voor veel leerlingen, met

name voor leerlingen die uitstromen naar

praktische beroepen, is dat heel saai.”

Stefan van Haaren, directeur Prisma (V)SO en
POOL: “Betrek schoolleiders bij besluiten. Zorg
voor meer verbinding tussen beleidsmakers en
werkvloer, zodat er meer inzicht is in hoe ideeën
in de praktijk uitpakken.”
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waardering met een salaris dat past bij de vele verant-
woordelijkheden. Het salaris is vaak een belemmerende
factor voor zij-instromers of leraren om schooldirecteur
te worden.

Samenwerken met bedrijfsleven Het groeiende
schoolleiderstekort is niet alleen een zorg van de AVS.
Het actieplan Schooldirecteur Topprioriteit!’ werd mede
opgesteld door ceo’s van grote ondernemingen, zoals ABN
Amro, KPMG en PwC. Profilering van de cruciale rol van
de schoolleider is belangrijk om waardering voor het vak
te creëren en daarmee zij-instroom te bevorderen. In een
pilot zocht de AVS de samenwerking met het bedrijfsle-
ven op in een cross mentoring-programma. Een initiatief
van Petra van Haren en Merel van Vroonhoven (voor-
heen bestuursvoorzitter van AFM, nu zij-instromer in
het basisonderwijs en columnist bij de Volkskrant).
Schooldirecteuren en directeuren van (grote) organisaties

zijn aan elkaar gekoppeld met als doel meer verbinding
te creëren tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere sec-
toren, zodat er over en weer van elkaar geleerd wordt.
De pilot eindigde met het actieplan - ‘Schooldirecteur
Topprioriteit!’ - en een briefing aan de minister en de
Tweede Kamer over de aanpak van het personeelstekort.
De ervaringen zijn positief, zodat er gekeken wordt naar
opschaling. Ook houdt de AVS internationale contacten
warm. Van Haren: “We zijn aangesloten bij ESHA, de
Europese schoolleidersorganisatie. Daar vindt internati-
onale samenwerking en lobby richting de Europese Unie
plaats. Veel vraagstukken zijn vergelijkbaar. Het is belang-
rijk om kennis uit te wisselen.” _

Het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit!’ is te downloaden.

Schoolleiders en bedrijfsdirecteuren die zich willen aanmelden

voor cross mentoring kunnen ook terecht op www.avs.nl/

crossmentoring

thema _ onderwijs en politiek

s u s a n  t i m m e r m a n s ,  d i r e c t e u r  b o v e n b o u w  v m b o  d e  o v e r l a at  i n  w a a lw i j k

‘Maak het makkelijker een hybride
docent aan te stellen’
Susan Timmermans is directeur

bovenbouw van scholengemeenschap

De Overlaat in Waalwijk, een school voor

vmbo basis, kader en gemengde leerweg.

Een Excellente School, een school die niet

zomaar iedereen voor de klas wil en met

een populatie met wie niet iedereen een

klik heeft. Timmermans heeft dus altijd

moeite om docenten te vinden. “Er zijn

best mensen te vinden uit bijvoorbeeld

het technisch bedrijfsleven die leraar

willen worden. Maar die willen geen

vierjarige opleiding doen. Dat zou korter,

makkelijker moeten”, vindt ze. “Of het zou

makkelijker moeten zijn om een hybride

docent aan te stellen.”

Ook op het gebied van Passend onderwijs

heeft Timmermans wensen. “Wij hebben

40 tot 50 procent lwoo-leerlingen

(leerwegondersteunend onderwijs, red.),

maar we krijgen vier tot vijf ton minder

dan voorheen van het samenwerkings-

verband. Omdat andere scholen een

vergelijkbaar ondersteuningsprofiel

willen opzetten. Maar de expertise zit

bij ons en de leerlingen weten ons nog

steeds als beste te vinden. Die verdeling

van gelden moet dus beter. Het geld zou

verdeeld moeten worden op basis van

expertise.”

Als Timmermans nog een wens mag

uiten dan zou ze ook wat meer ruimte

voor zichzelf als schoolleider willen om

bij te scholen, om zichzelf te kunnen

ontwikkelen. “We verliezen ons te veel

in het dagelijkse werk. De werkdruk

van schoolleiders moet omlaag,

zodat er ruimte ontstaat voor verdere

professionalisering.”

Susan Timmermans, directeur bovenbouw
vmbo De Overlaat in Waalwijk, wil meer
ruimte voor professionalisering. “We
verliezen ons als schoolleiders te veel in
het dagelijkse werk.”
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Verkiezingsplacemat: Wat willen de po litieke partijen met het onderwijs ?
Een aantal belangrijke plannen voor het funderend onderwijs uit de verkiezingsprogramma’s van tien partijen in de Tweede Kamer, van wie de onderwijswoordvoerders jaarlijks een column schrijven voor Kader Primair.

Voor bij het ontbijt in de aanloop naar de verkiezingen op (15, 16 en) 17 maart 2021.

Loonkloof po-vo Onderwijs(achterstanden) Schoolleiders Overgang po-vo-vervolgonderwijs Leraren Artikel 23 en proefballonnen

—
Kinderen gaan op jongere leeftijd naar

school en bezoeken vaker de opvang.
Verlaging van de leerplicht naar vier jaar.

Mogelijkheid om schoolbesturen en directies
te schorsen of ontslaan als een school de

burgerschapsopdracht niet goed uitvoert.

Leerlingen kunnen vakken op hoger niveau
volgen en afronden met maatwerkdiploma’s. Excellente leraren krijgen een hoger salaris.

Werkbonus voor leraren die voltijd werken.
Grondwetswijziging die bepaalt dat de

vrijheid van onderwijs (artikel 23) het
gelijkheidsbeginsel (artikel 1)

niet mag ondermijnen.

—
Terug naar de pedagogiek van

de ‘directe instructie’.
Taal en rekenen staan centraal.

— Doorlopende leerlijnen van het
vmbo naar het mbo en het hbo. Geen onbevoegde leraren meer voor de klas. Stoppen met islamitisch onderwijs.

Uitloopschaal voor senior leraar
en toeslag voor leraren

in het so of in achterstandswijken.

Kinderen gaan vanaf hun derde al een paar
dagen per week naar school (‘groep 0’).
Toegang tot bijscholing voor elk kind.

Extra ruimte voor schoolleiders
om jaarlijks bij te scholen en hun
vaardigheden op peil te houden.

Meer ruimte voor gecombineerde
schooladviezen en verlengde brugklassen.

Meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling,
minder administratieve voorschriften
en een goed salaris dat ruimte biedt

voor beloning van extra inzet.

Bescherming van kleinere en
bijzondere scholen.

Vrijheid van onderwijs, maar
artikel 23 mag nooit

een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid
of inperking van elkaars rechten.

Loonkloof dichten en één gezamenlijke
cao voor het hele funderend onderwijs.

Vier dagen per week gratis
kinderopvang voor elk kind.

Meer budget voor scholen met kansarme
leerlingen, meer geld voor inclusief onderwijs.

Elk kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met
opvang, gezonde lunch, sport en cultuur.

Onderwijsgeld zoveel mogelijk
rechtstreeks naar de scholen brengt

de schoolleider terug in positie.
Passend salaris en ontwikkelruimte.

Specifieke onderwijsleiderschapsopleidingen
zijn hierbij essentieel.

Geen selectiemoment op 12 jaar. Toetsen
in groep 8 alleen als ‘thermometer’.

Toewerken naar een maatwerkdiploma.

Minder regels, kleinere klassen
en minder lesuren.

Hoger salaris voor leraren op een school
met veel achterstandsleerlingen.

Leraren kunnen onderwijsinhoudelijk
doorgroeien met bijbehorende

salarisstappen.

Op elke school een zorgteam.
Modernisering artikel 23: burgers hebben

het recht een school te stichten.
Acceptatieplicht: scholen mogen geen

leerlingen weigeren op basis van religie.

Loonkloof dichten. Ook salarisverhoging
en meer ontwikkelings- en

doorgroeimogelijkheden voor
ondersteunend personeel.

Gratis kinderopvang en bso.
Meer kansengelijkheid in het basisonderwijs.

Op scholen met veel kwetsbare kinderen:
hogere salarissen, kleinere klassen en

meer ondersteuning en begeleiding
binnen en buiten de school.

Structureel zeggenschap over de eigen
werkdrukmiddelen: professionals

beslissen zelf waaraan zij dit besteden.

Voorkomen van onderadvisering
op basis van vooroordelen.

Alle leerlingen naar een tienerschool
of meerjarige brede brugklas, pas in

derde jaar vo een niveau kiezen.

Kleinere klassen en meer
ondersteuning voor leraar.

Een goede omgang met diversiteit wordt
verankerd in de (bij)scholing van leraren.

Loonkloof dichten.
Lonen landelijk uitbetalen,

via een nationale cao.

Niet dure particuliere instituten
maar scholen zélf gaan leerlingen

waar nodig bijspijkeren.
— — Hoger salaris voor leraren.

Maximaal 23 leerlingen per klas.
Zwemles standaard onderdeel

in basisonderwijs.

Loonkloof dichten.

De onderwijskwaliteit moet omhoog:
kleinere klassen, meer ontwikkeltijd

en extra investeringen in scholen met
veel achterstandsleerlingen.

Investeren in het aantrekken, opleiden,
belonen en ondersteunen van schoolleiders.

Pas na de tweede klas in het vo krijgen
leerlingen definitief schooladvies.

Structureel extra investeren
in leraren, schoolleiders en

onderwijsondersteunend personeel.
Extra toelage voor leraren in grote

steden en krimpregio’s.

Investeren in betere lerarenopleidingen:
oprichten Rijksacademie.

Rijk betaalt opleiding tot leraar.

Loonkloof dichten. Eén cao voor
funderend onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie
nog toegankelijker.

Eisen aan schoolleiders wettelijk
vastleggen. Schoolleiders krijgen

aantrekkelijke en passende beloning.
Schoolleidersregister verplichten.

Meervoudig schooladvies via
de doorstroomtoets.
Brede brugklassen.

Vergroten loopbaanperspectief door
nieuwe bevoegdhedenstructuur.
Makkelijker overstappen tussen

onderwijssectoren.

Meer ruimte voor ouderinitiatieven
om school te stichten.

Kerels voor de klas: meer meesters en
leraren uit minderheidsgroepen.

Loonkloof dichten.
Vier dagen per week gratis kinderopvang.

Corona-achterstanden vergen
extra investering.

—

Vrijheid om af te zien van de eindtoets
als scholen op een andere manier kunnen

aantonen dat aan de eisen is voldaan.
Urennormen vervallen, scholen kunnen zelf

de hoeveelheid uren afstemmen
op de exameneisen.

Verlagen werkdruk, verhogen salarissen
en kleinere klassen. Volledige baan

betreft maximaal 20 lesuren per week.

Artikel 23 wordt
aangepast: vrijheid van onderwijs

mag niet misbruikt
worden om te discrimineren.

100% biologische schoolkantines
en overblijfmaaltijden.

Komende kabinetsperiode benutten
om de loonkloof te dichten.

Gelijke kansen voor iedereen is een
illusie, maar eerlijke kansen bieden

is onze plicht. Samenwerking tussen
basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderopvang moet eenvoudiger.

—
Eindtoets is alleen nuttig voor het

bepalen van een goede plek in het vo,
hoeft niet meer gewicht te krijgen.

Betere salariëring, meer voorbereidingstijd
lessen en voldoende middelen voor

bijscholing en omscholing.
Meer mannen in het basisonderwijs.

Deze verkiezingsplacemat is ook te vinden op www.avs.nl/verkiezingsplacemat
De volledige verkiezingsprogramma’s van alle partijen zijn te vinden op hun websites.

Speerpunten van de AVS
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Verkiezingsplacemat: Wat willen de po litieke partijen met het onderwijs ?
Een aantal belangrijke plannen voor het funderend onderwijs uit de verkiezingsprogramma’s van tien partijen in de Tweede Kamer, van wie de onderwijswoordvoerders jaarlijks een column schrijven voor Kader Primair.

Voor bij het ontbijt in de aanloop naar de verkiezingen op (15, 16 en) 17 maart 2021.

Loonkloof po-vo Onderwijs(achterstanden) Schoolleiders Overgang po-vo-vervolgonderwijs Leraren Artikel 23 en proefballonnen

—
Kinderen gaan op jongere leeftijd naar

school en bezoeken vaker de opvang.
Verlaging van de leerplicht naar vier jaar.

Mogelijkheid om schoolbesturen en directies
te schorsen of ontslaan als een school de

burgerschapsopdracht niet goed uitvoert.

Leerlingen kunnen vakken op hoger niveau
volgen en afronden met maatwerkdiploma’s. Excellente leraren krijgen een hoger salaris.

Werkbonus voor leraren die voltijd werken.
Grondwetswijziging die bepaalt dat de

vrijheid van onderwijs (artikel 23) het
gelijkheidsbeginsel (artikel 1)

niet mag ondermijnen.

—
Terug naar de pedagogiek van

de ‘directe instructie’.
Taal en rekenen staan centraal.

— Doorlopende leerlijnen van het
vmbo naar het mbo en het hbo. Geen onbevoegde leraren meer voor de klas. Stoppen met islamitisch onderwijs.

Uitloopschaal voor senior leraar
en toeslag voor leraren

in het so of in achterstandswijken.

Kinderen gaan vanaf hun derde al een paar
dagen per week naar school (‘groep 0’).
Toegang tot bijscholing voor elk kind.

Extra ruimte voor schoolleiders
om jaarlijks bij te scholen en hun
vaardigheden op peil te houden.

Meer ruimte voor gecombineerde
schooladviezen en verlengde brugklassen.

Meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling,
minder administratieve voorschriften
en een goed salaris dat ruimte biedt

voor beloning van extra inzet.

Bescherming van kleinere en
bijzondere scholen.

Vrijheid van onderwijs, maar
artikel 23 mag nooit

een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid
of inperking van elkaars rechten.

Loonkloof dichten en één gezamenlijke
cao voor het hele funderend onderwijs.

Vier dagen per week gratis
kinderopvang voor elk kind.

Meer budget voor scholen met kansarme
leerlingen, meer geld voor inclusief onderwijs.

Elk kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met
opvang, gezonde lunch, sport en cultuur.

Onderwijsgeld zoveel mogelijk
rechtstreeks naar de scholen brengt

de schoolleider terug in positie.
Passend salaris en ontwikkelruimte.

Specifieke onderwijsleiderschapsopleidingen
zijn hierbij essentieel.

Geen selectiemoment op 12 jaar. Toetsen
in groep 8 alleen als ‘thermometer’.

Toewerken naar een maatwerkdiploma.

Minder regels, kleinere klassen
en minder lesuren.

Hoger salaris voor leraren op een school
met veel achterstandsleerlingen.

Leraren kunnen onderwijsinhoudelijk
doorgroeien met bijbehorende

salarisstappen.

Op elke school een zorgteam.
Modernisering artikel 23: burgers hebben

het recht een school te stichten.
Acceptatieplicht: scholen mogen geen

leerlingen weigeren op basis van religie.

Loonkloof dichten. Ook salarisverhoging
en meer ontwikkelings- en

doorgroeimogelijkheden voor
ondersteunend personeel.

Gratis kinderopvang en bso.
Meer kansengelijkheid in het basisonderwijs.

Op scholen met veel kwetsbare kinderen:
hogere salarissen, kleinere klassen en

meer ondersteuning en begeleiding
binnen en buiten de school.

Structureel zeggenschap over de eigen
werkdrukmiddelen: professionals

beslissen zelf waaraan zij dit besteden.

Voorkomen van onderadvisering
op basis van vooroordelen.

Alle leerlingen naar een tienerschool
of meerjarige brede brugklas, pas in

derde jaar vo een niveau kiezen.

Kleinere klassen en meer
ondersteuning voor leraar.

Een goede omgang met diversiteit wordt
verankerd in de (bij)scholing van leraren.

Loonkloof dichten.
Lonen landelijk uitbetalen,

via een nationale cao.

Niet dure particuliere instituten
maar scholen zélf gaan leerlingen

waar nodig bijspijkeren.
— — Hoger salaris voor leraren.

Maximaal 23 leerlingen per klas.
Zwemles standaard onderdeel

in basisonderwijs.

Loonkloof dichten.

De onderwijskwaliteit moet omhoog:
kleinere klassen, meer ontwikkeltijd

en extra investeringen in scholen met
veel achterstandsleerlingen.

Investeren in het aantrekken, opleiden,
belonen en ondersteunen van schoolleiders.

Pas na de tweede klas in het vo krijgen
leerlingen definitief schooladvies.

Structureel extra investeren
in leraren, schoolleiders en

onderwijsondersteunend personeel.
Extra toelage voor leraren in grote

steden en krimpregio’s.

Investeren in betere lerarenopleidingen:
oprichten Rijksacademie.

Rijk betaalt opleiding tot leraar.

Loonkloof dichten. Eén cao voor
funderend onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie
nog toegankelijker.

Eisen aan schoolleiders wettelijk
vastleggen. Schoolleiders krijgen

aantrekkelijke en passende beloning.
Schoolleidersregister verplichten.

Meervoudig schooladvies via
de doorstroomtoets.
Brede brugklassen.

Vergroten loopbaanperspectief door
nieuwe bevoegdhedenstructuur.
Makkelijker overstappen tussen

onderwijssectoren.

Meer ruimte voor ouderinitiatieven
om school te stichten.

Kerels voor de klas: meer meesters en
leraren uit minderheidsgroepen.

Loonkloof dichten.
Vier dagen per week gratis kinderopvang.

Corona-achterstanden vergen
extra investering.

—

Vrijheid om af te zien van de eindtoets
als scholen op een andere manier kunnen

aantonen dat aan de eisen is voldaan.
Urennormen vervallen, scholen kunnen zelf

de hoeveelheid uren afstemmen
op de exameneisen.

Verlagen werkdruk, verhogen salarissen
en kleinere klassen. Volledige baan

betreft maximaal 20 lesuren per week.

Artikel 23 wordt
aangepast: vrijheid van onderwijs

mag niet misbruikt
worden om te discrimineren.

100% biologische schoolkantines
en overblijfmaaltijden.

Komende kabinetsperiode benutten
om de loonkloof te dichten.

Gelijke kansen voor iedereen is een
illusie, maar eerlijke kansen bieden

is onze plicht. Samenwerking tussen
basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderopvang moet eenvoudiger.

—
Eindtoets is alleen nuttig voor het

bepalen van een goede plek in het vo,
hoeft niet meer gewicht te krijgen.

Betere salariëring, meer voorbereidingstijd
lessen en voldoende middelen voor

bijscholing en omscholing.
Meer mannen in het basisonderwijs.

Deze verkiezingsplacemat is ook te vinden op www.avs.nl/verkiezingsplacemat
De volledige verkiezingsprogramma’s van alle partijen zijn te vinden op hun websites.

Voldoende ondersteunend
personeel, zodat school-
leiders zich kunnen richten
op leiderschap in plaats van
dagelijkse operationele en
ondersteunende taken.

1 2 3
Erkenning in de vorm van
een goede en eerlijke
functiebeschrijving
voor schoolleiders,
waarin de breedte van
het vak zichtbaar is.

Passende waardering
in de vorm van een
salaris in lijn met de vele
verantwoordelijkheden
van schoolleiders.
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Meer info?

Meet op een objectieve manier
de luchtkwaliteit in het klaslokaal

Stimuleert leerlingen en leerkrachten
om beter te ventileren

Resultaten en historiek kunnen
geraadpleegd worden in de app

Meet CO2, Vocht, temperatuur,
geluid, licht en VOS.

Sense
CO2-meter en meer …

22-1000-0248-01 AVS Kader Primair 2020/2021-07 maart
0248-01_165x120mm_2021.indd   1 19-02-2021  11:36

www.groepsgebouw.nl/kader-primair

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Als de mobiele telefoon even plaats maakt
voor echte "analoge" aandacht en herinneringen voor het
leven ontstaan. Wij geloven in het traditionele kamp,
maar dan wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

Onze visie
Ieder kind verdient een gezellig kamp.

Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.

Vriendschappen ontstaan door samenwerking.

Buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Prachtige bosrijke omgevingen

Veel ruimte voor sport en spel

36 groepsaccommodaties op 9 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

22-0000-1495-04 AVS KP 2020-21-7
1_2_li_AVS_fc_F.indd   1 19-02-2021  11:24

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

26

945455-02_026_24-Feb-21_12:24:20_walter



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!: In de drie

openbare basisscholen van scholengroep Coevorden krijgen kleuters

met taalachterstanden extra taalles in het Taallokaal.

tekst irene hemels

Handpop Mo speelt een grote rol in het

Taallokaal, vertelt Sandra Klok, school-

leider van de scholengroep Coevorden. “De

onderwijsassistent, die bij ons toevallig

ook logopedist is, speelt veel poppenkast

en gebruikt toneel. En er is veel persoon-

lijke aandacht doordat de groep klein

is: vier leerlingen maar. Het maximum is

negen.”

De Wilhelminaschool – een van de drie

scholen van scholengroep Coevorden

– heeft het plan voor het Taallokaal ontwik-

keld om taalachterstanden bij kinderen uit

groep 1 en 2 aan te pakken. Onze scholen

staan in een taalarm gebied, zegt Klok.

In het Taallokaal wordt twee middagen

per week de woordenschat van jonge

kinderen spelen-

derwijs vergroot en

leren ze om goede

zinnen te maken.

De onderwijsassis-

tent/logopedist start

met een observatie en

een test, en kijkt naar

de achtergrond thuis

en het taalaanbod

daar. Een leerling

komt in aanmerking

als de conclusie is

dat een kind meer

nodig heeft dan het

reguliere onderwijs-

aanbod op school.

Daarbij gaat het niet

om bijvoorbeeld

TOS-leerlingen (taal-

ontwikkelingsstoornis, red.). Er wordt een

nulmeting afgenomen als de leerling in het

Taallokaal mag beginnen. “Na zes tot acht

weken volgt dezelfde test en een analyse

voor ouders en leerkrachten. Zo meten

we het effect”, zegt Klok. “Bij de eerste

groep zagen we een grote toename van

hun woordenschat. Ook horen we van de

leerkracht terug dat kinderen meer zelf-

vertrouwen krijgen.”

Het Taallokaal is een nieuw initiatief dat

startte na de herfstvakantie. Het pro-

gramma kende een tijdelijke stop door

de tweede schoolsluiting. Klok: “Het

staat of valt met intensieve en persoon-

lijke aandacht en dat werkt niet via een

computerscherm.”

Concessies doen
Het initiatief is voor een deel zelf

gefinancierd, zoals de noodzakelijke

voorbereidingen. “Bovenop onze eigen

onderwijsbegroting hebben we van

Onderwijsstichting Arcade, waar onze

basisscholen deel van uitmaken, een aan-

vullende financiering gekregen van 0,2 fte.

Hiervan wordt de onderwijsassistent

betaald die de taallessen geeft.” Geld kan

een struikelblok zijn, erkent schoolleider

Klok. “Als je dit wilt, betekent dat soms

concessies doen. Met de aanvullende

financiering redden we het, maar als dat

volgend jaar anders is, kan het best zijn dat

we andere keuzes maken in het formeren

van reguliere groepen. De positieve impact

van het extra taalonderwijs is zo groot dat

je zaken tegen elkaar gaat afwegen.”

Directiekamer opgeofferd
Voor het Taallokaal is een vaste ruimte

ingericht op de Wilhelminaschool. Klok:

“We hebben hiervoor onze directiekamer

opgeofferd. Wij zijn flexibel, kunnen

overal zitten en onze laptop openklappen

waar we maar willen.” Ga er gewoon voor,

is haar advies. “Wacht niet totdat je alles

heb afgewogen. Maak van een ‘ja maar’

een ‘ja en’.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

woorden leren
in het taallokaal

In het Taallokaal op de Wilhelminaschool in Coevorden leren de
kleuters onder andere woorden van handpop Mo. Foto: Gerjo Stegeman
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visie

Rob Schuurmans, rector van Frits Philips
lyceum-mavo in Eindhoven: “Leerlingen moeten
hun sociale leven terug, dat hebben ze in deze
fase van hun leven nodig. We gaan veel energie
steken in het sociale aspect.”

‘We moeten tegen leer lingen zeggen dat
het goed komt en dat wij ze daarbij helpen’

co ro n a -a c h t er s ta n d en ta c k el en

28

945455-02_028_24-Feb-21_12:24:23_walter



>

Na twee schoolsluitingen stijgen de achterstanden die een deel van de leerlingen oploopt.

Het demissionaire kabinet lanceert een meerjarig Nationaal Programma en een totale investering

van 8,5 miljard euro om het onderwijs de kans te geven het been weer bij te trekken. Scholen vinden

de cognitieve achterstanden niet het ergst, maar maken zich vooral zorgen over het welzijn van

hun leerlingen. tekst susan de boer

“We zien grote verschillen binnen onze school”, zegt
directeur Marco Janssen van obs ’t Startblok in Cuijk.
“Na de eerste en tweede schoolsluiting hebben de leer-
krachten de opdracht om aan te sluiten bij de nieuwe
beginsituatie.” In plaats van ‘achterstanden’ spreekt
Janssen liever van ‘nieuwe beginsituatie’. “Groep 3 en
4 zijn extra kwetsbaar. Aanvankelijk lezen is twee keer
onderbroken. Groep 8 is ook problematisch. We zien in
de methode- en Citotoetsen dat leerlingen echt vertraging
hebben opgelopen.” De observaties van Janssen komen
overeen met het onderzoek naar de gevolgen van de
eerste lockdown van onderzoeksinstituut LEARN!, dat is
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Er zijn
veel verschillen tussen leerlingen. Waar sommigen het
beter doen, vertonen anderen meer achterstand”, zegt
onderzoeksleider Melanie Ehren. “Leerlingen van laag
opgeleide ouders vertonen een onderwijsvertraging van
ongeveer twee maanden, dat is de periode dat de scholen
dicht waren tijdens de eerste lockdown. De effecten van
de tweede sluiting weten we nog niet.”

Onzekerheid In het voortgezet onderwijs, waar
de schoolsluiting nog gedeeltelijk voortduurt, is er
nog niet veel zicht op waar leerlingen staan, zegt rec-
tor Rob Schuurmans van Frits Philips lyceum-mavo in
Eindhoven. “Van de meeste leerlingen hebben docenten
wel een beeld, maar we zien pas echt hoe we ervoor
staan als we weer normaal naar school gaan. Het is nu
ook anders dan na de eerste lockdown. Na de zomerva-
kantie konden de scholen weer open en gingen we van
start. Nu is er weinig om naartoe te leven.” Schuurmans
maakt zich meer zorgen over het welbevinden van
de leerlingen dan over eventuele leerachterstanden.
“De discussie daarover staat me tegen. We hebben hier
een groep leerlingen die al een jaar in onzekerheid
leeft. Ze hebben geen normale sociale contacten, er zijn
spanningen thuis, zeker als je ouders een horecazaak
hebben. Het laatste wat deze leerlingen nodig hebben
is horen dat ze achterstanden oplopen en dat het jaren
duurt voor ze die inhalen. We moeten tegen hen zeggen
dat het goed komt en dat wij ze daarbij helpen.”

Verwachtingen Met het begrip ‘achterstanden’
bedoelen we gemiste leertijd, legt onderzoeksleider
Ehren uit. “Ons systeem is ingericht op verwachte pres-
taties op een bepaald moment. Dus als die prestaties
tegenvallen, kun je dat achterstand noemen.” Maar die
verwachte prestaties zijn wel een lat die we zelf hebben
neergelegd, vindt rector Schuurmans. “De eindtermen
en onderwijsdoelen zijn subjectief. Als we minder
verwachten, hebben we ook minder achterstand.”

‘We moeten tegen leer lingen zeggen dat
het goed komt en dat wij ze daarbij helpen’

‘ons systeem is  ingericht
op verwachte  prestaties  op
een bepa ald moment.  dus als
die  prestaties  tegenvallen,  kun
je  dat  achterstand noemen’
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Als het aan Schuurmans ligt, zou daarom goed gekeken
moeten worden naar het eindexamen. “Als je uitgaat
van ‘een leven lang leren’ is het eindexamen niet meer
dan een tussentijds meetmoment. Het niveau waarop we
leerlingen afleveren aan het vervolgonderwijs is anders
in deze tijd. Hogescholen en universiteiten hebben ook
wat te doen. Net zoals wij een lager niveau kunnen ver-
wachten bij leerlingen die in de brugklas instromen.”
Ehren is huiverig voor het aanpassen van eindtermen.
“Dat heeft een langetermijneffect. Je devalueert feitelijk
het onderwijs, terwijl de complexiteit van dat waarvoor
we opleiden niet minder wordt. En er zijn ook leerlingen
die op hetzelfde niveau presteren. Laat je het hele onder-
wijssysteem bepalen door de zwaarst getroffen groep of
trek je hen mee?”

Subsidies Afgelopen jaar is er al dankbaar gebruik
gemaakt van de subsidies die het ministerie van OCW
verstrekt voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
naar aanleiding van de corona-achterstanden. “Scholen
organiseren ondersteuning in de school, zoals verlengde
instructie en extra begeleiding”, zegt Ehren. “Ze kiezen
daarbij voor een oplossing die makkelijk te organiseren
is. Er wordt vooral ingezet op de uitstroomjaren, dus
groep 8 en het eindexamenjaar.” Zowel schoolleider
Janssen als Schuurmans hebben subsidies aangevraagd.
Op het Frits Philips is na de zomervakantie een uit-
gebreid programma opgezet met extra hulplessen,
workshops studievaardigheden, studiebegeleiding en
examentraining. “We hebben een achterstandenteam
ingericht. Vier collega’s zijn vrijgeroosterd en halen de
hele dag door leerlingen uit de klas om bij te spijkeren.

Dat is heel concreet en zichtbaar voor leerlingen.” Op ’t
Startblok zijn de subsidies vooral omgezet in onderwijs-
assistenten. “Zo konden we een tweede instructietafel
inrichten en leergesprekjes voeren. Na schooltijd konden
kinderen een half uur extra les krijgen, als ze iets niet
hadden gesnapt.” Deze aanpak gaat de school doorzetten.
Daarbij is het beter de subsidie niet te veel te spreiden
over de groepen, weet Janssen inmiddels. “We gaan nu
meer focussen op de groepen 3, 4 en 8.”

Beter afstandsonderwijs Afstandsonderwijs
ging scholen tijdens de tweede schoolsluiting beter af.
“En terugkomen op school hebben we ook al eens mee-
gemaakt”, zegt Janssen. Schuurmans: “Maar niemand
is docent geworden om tegen een scherm aan te praten
en te hopen dat leerlingen luisteren. We missen alle-
maal contact en interactie.” Dat online onderwijs geven
de leraren beter afgaat, betekent niet dat na de tweede
schoolsluiting de achterstanden beperkt blijven, denkt
onderzoeksleider Ehren. “De leerkrachtefficiëntie weegt
mogelijk niet op tegen de stress thuis, zeker als ouders
hun baan zien verdwijnen. De lange periode van onzeker-
heid die we nu doormaken, heeft beslist invloed op het
leerproces.”

Relaties ontwikkelen Steeds meer wordt duidelijk
dat het sociale aspect van naar school gaan, veel invloed
heeft op het welbevinden van kinderen en dus op hun
leerresultaten. Daar maakt Ehren zich dan ook zorgen
over. “Tijdens de eerste lockdown hadden de kinderen
al een verbinding met de school en de leraar op het
moment dat de scholen dicht gingen. De situatie is nu
echt anders. Leerlingen die na de zomer in de brugklas
zijn begonnen, hebben amper de tijd gehad om relaties
te ontwikkelen. Zonder face to face-contact is het lastig
om vertrouwensrelaties te vormen met medeleerlingen
en met de leraar. En beide zijn belangrijk voor een goed
leerklimaat.”

Marco Janssen, directeur van ’t Startblok in Cuijk: “In plaats van
achterstanden spreek ik liever van nieuwe beginsituatie.”

‘d e  g e d r a g s p r o b l e m e n  d i e  e r
a l w a r e n ,  z i j n  v e r s t e r k t  d o o r
d e  lo c k d o w n .  d a a r n a a s t  h e b b e n
l e e r l i n g e n  l a s t  g e k r e g e n  v a n
fa a l a n g s t  e n  s t r e s s .  d at  s ta at  h e t
l e e r p r o c e s  i n  d e  w e g ’
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Zowel schoolleider Janssen als Schuurmans gaan zich
nu en na corona expliciet richten op het welbevinden.
“Leerlingen moeten hun sociale leven terug, dat hebben
ze in deze fase van hun leven nodig. Ze zitten de hele dag
in hun eigen huis met hun ouders in de buurt, dat hoort
niet als je een tiener bent”, zegt rector Schuurmans.
“Hoe kan Rutte nu zeggen dat leerlingen niet naar school
moeten gaan voor een mentorlesje? Mentorles is juist
waardevol. Ook nu al praten leraren, zij het meestal
online, met leerlingen over hun welbevinden. Volgend
jaar gaan we veel energie steken in het sociale aspect.”
Ook Janssen vindt dat de aandacht te veel uit gaat naar
kennis. “Er wordt geroepen dat we vooral de kernvakken
moeten gaan doen. Maar samen leven en samenwerken is
zo belangrijk, en dat is mogelijk op school.”

Gedragsproblemen Na de eerste lockdown
hebben veel scholen subsidie aangevraagd voor pro-
gramma’s voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
welbevinden. “Dat komt ook doordat er leerlingen met

gedragsproblemen kampen”, zegt Ehren. “Ze vinden
het moeilijk om de structuur op te pakken en om te
gaan met leeftijdsgenoten. De gedragsproblemen die er
al waren, zijn versterkt door de lockdown. Daarnaast
hebben leerlingen last gekregen van faalangst en stress.
Dat zijn allemaal aspecten in het sociaal-emotionele
domein die ook het leerproces in de weg staan.” Er is
dan ook geen sprake van dat evenementen als de sport-
dag of maatschappelijke projecten sneuvelen. “Dat laten
we juist doorgaan”, zegt schooldirecteur Janssen.
“We zetten leerlingen van groep 8 in als begeleider bij
de sportdag en voor carnaval hadden we net als anders
een prins en een prinses gekozen en een Raad van
Elf. Al doen we noodgedwongen veel online.” Rector
Schuurmans denkt er net zo over: “Juist van projecten,
bijvoorbeeld over het klimaat, groeien ze. En denk aan
internationaliseringsprojecten, daar moet heel veel aan-
dacht naartoe.”

Schooljaar verlengen Om de gevolgen van de
coronacrisis op te vangen, denkt Janssen aan een uit-
breiding van de schooltijd met een half jaar. “Het is een
pittige opdracht om in te spelen op de grote verschil-
len die zijn ontstaan. Mede daarom pleit ik ervoor het
schooljaar te verlengen tot 1 januari 2022. We kun-
nen faseonderwijs inrichten, waarbij je halfjaarlijkse
bevorderingsmomenten hebt. We kijken nu al binnen
de stichting welke leerlingen vanuit hun nieuwe begin-
situatie meer tijd nodig hebben. Daarnaast gaan we
uiteraard groep 8 kansrijk adviseren. Met het vo hebben
we afgesproken dat zij kinderen niet meteen vastpinnen
op een bepaald niveau. Dat zou ik willen vasthouden,
zodat we het keuzemoment kunnen uitstellen. We wil-
len maatwerk per leerling, en dat kan beter als je
halfjaarlijks kijkt hoe het kind verder kan. Dan hoeft
het niet meteen een heel jaar over te doen.”
Een half jaar erbij is ook bespreekbaar voor rector
Schuurmans, maar niet als structurele maatregel.
“Laten we eerst in kaart brengen waar leerlingen nu
precies zijn. Is het nodig een systeem te bedenken voor
alle leerlingen? Scholen kunnen dit volgens mij heel
goed zelf oplossen. Eventueel kan een leerling ook blij-
ven zitten, als dat het beste is. Maar ik vind wel dat het
welbevinden van leerlingen een collectieve verantwoor-
delijkheid is, van het hele onderwijsveld maar ook van
de overheid.” _

visie

Melanie Ehren van onderzoeksinstituut LEARN! (VU Amsterdam):
“Er zijn veel verschillen tussen leerlingen. Waar sommigen het
beter doen, vertonen anderen meer achterstand.”

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

‘We inspireren elkaar’

dubbelinterview

Broer en zus Wietse en Tineke Visser zijn beiden
schoolleider. Tineke in Rotterdam-Zuid en Wietse
in Steenbergen-Zuid, waar beiden opgroeiden en
zelf ook op school zaten. De foto is gemaakt in de
natuurspeeltuin naast Wietses school: Hart van Zuid.
Een gezamenlijk initiatief van de school, kinderopvang
en de ouders in de wijk. “Ons onderwijshart gaat
sneller kloppen in en op Zuid. Met onze scholen zijn
we ook zeker het hart van Zuid.”
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b r o e r  e n  z u s  l e i d e n  h e e l  v e r s c h i l l e n d e  s c h o l e n  m a a r  d e l e n v i s i e  o p  o n d e r w i j s

‘We inspireren elkaar’

Tineke Vissers Sterrenschool de Globetrotter, met een
enorm diverse populatie, staat in een van de focuswij-
ken van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
Wietse Visser is directeur van basisschool Gummarus,
met een overwegend autochtone populatie, in
Steenbergen (NB). Wietse en veel van ‘zijn’ ouders zaten
zelf ook op deze school, die actief meedraait in de
samenleving.
Broer en zus Visser komen niet echt uit een onderwijs-
gezin. Hun vader was wel leidinggevende in de sociale
werkvoorziening, hun moeder Z-verpleegkundige en
peuterleidster. Debbie, de zus van Wietse en Tineke, is
verpleegkundige. “Dat wij alle drie met mensen werken
heeft toch wel met ons gezin te maken”, denkt Wietse.
“Je zag dat je ouders en grootouders er voor een ander
waren. Daar werd niet over gesproken, dat was gewoon
zo. Goed voorbeeld doet volgen, denk ik.”
Tineke ging naar de pabo, deed haar eindstage in
Rotterdam en besloot daar te gaan werken. Wietse
studeerde communicatie. “Toen ik in die branche
geen werk kon vinden, gooide ik het op de economie.
Nu denk ik: misschien zagen anderen eerder dan ik dat
dit werk niet mijn hart had.” Hij stapte over naar de
verkorte deeltijdpabo en ging het onderwijs in. Net als
Tineke bleef hij zich scholen, onder andere via kweek-
vijvers van het eigen schoolbestuur. Broer en zus waren
beiden eerst adjunct en werden daarna schoolleider.

Relschoppers Tineke: “Ik zou niet weten wanneer
wij het samen níet over onderwijs hebben. We inspi-
reren elkaar. Wij vinden het beiden belangrijk dat
kinderen zichzelf kunnen zijn, hun eigen keuzes kun-
nen maken. Dat ze intrinsiek gemotiveerd raken.

Als hij spreekt, zie ik haar vaak knikken.

En andersom. Wietse Visser en zijn zus Tineke

leiden volstrekt verschillende scholen, maar

ze zijn het eens over wat deze aan kinderen

zouden moeten meegeven: goed onderwijs,

intrinsieke motivatie, een brede ontwikkeling

en vooral een stevige portie persoonsvorming.

Een dubbelinterview met deze sociaal

bewogen broer en zus.

tekst marijke nijboer
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En zich breed kunnen ontwikkelen. Kinderen moeten
leren lezen en rekenen, maar er zijn meer belang-
rijke ontwikkelingsgebieden, de persoonsvorming
voorop.” Wietse: “Toen ik een paar weken geleden die
relschoppers zag op de televisie (naar aanleiding van
de avondklok, red.), dacht ik: daar zitten er bij met
heel hoge scores op technisch lezen, maar ze hebben
in hun persoonlijke ontwikkeling iets gemist.” Tineke:
“Vooral jongens met gedragsproblemen krijgen te lage
vo-adviezen. Vaak zie je dat zulk gedrag na een aantal
jaren bijtrekt. Jongeren met een migratie-achtergrond
gaan echter makkelijker de verkeerde kant op, omdat ze
bijvoorbeeld op straat meer verkeerde impulsen tegenko-
men. Maak kinderen stevig en veerkrachtig, zodat ze de
juiste keuzes kunnen maken.”

Een breed aanbod is goed voor alle kinderen, vinden ze.
Wietses school heeft talentenmiddagen waarop leerlin-
gen kennis kunnen maken met allerlei disciplines en hun
eigen talenten kunnen ontdekken. Tinekes Sterrenschool
biedt als school binnen de Children’s Zone* op

Rotterdam-Zuid tien uur extra leertijd per week. “In onze
wijk gaan ouders niet vanzelfsprekend met kinderen op
pad om activiteiten te ontplooien. Daarom is het heel
mooi dat wij die extra uren kunnen aanbieden. En daar-
bij de ouders kunnen ondersteunen en meenemen.”

Gelijke kansen Wietses eerste school, in Bergen
op Zoom, was vergelijkbaar met Sterrenschool de
Globetrotter van zus Tineke. “Dat veranderde mijn per-
spectief op de wereld. Ik ging zien dat als je iedereen
gelijk behandelt, je juist grote ongelijkheid creëert.
Dan doe je veel kinderen tekort. Je moet maatwerk
leveren.” Tineke: “Ook binnen mijn school is dit nog
een discussiepunt. Doordat wij alle leerlingen die tien
uur extra aanbieden, vergroten we in wezen de kansen-
ongelijkheid. Zelfs binnen dit aanbod zou je nog beter
maatwerk kunnen leveren.” Zou het doen van een aan-
bod aan een selectieve groep niet ook stigmatiserend
kunnen werken? Dat voorkom je bijna niet en zorgt soms
voor een spanningsveld, zegt Tineke. “Hierbij is het ver-
haal belangrijk achter de keuzes die je maakt als school
en hoe je dat overbrengt. In het kader van kansengelijk-
heid kies je voor een dubbele dosis rekenen of taal voor
de kinderen die dat nodig hebben. Ik vind het bij die tien
extra uren nu nog moeilijk om te zeggen: jij gaat rekenen
en jij mag naar drama. Daar moeten we nog een betere
modus voor vinden, zodat ook kinderen met een leerach-
terstand hun ervaringen kunnen verbreden en niet alleen
maar extra rekenen en taal doen.”

‘ i k  z o u  n i e t  w e t e n  w a n n e e r
w i j h e t  s a m e n  n í e t  o v e r  o n d e r w i j s
h e b b e n ’

Wietse Visser, schoolleider van basisschool Gummarus in Steenbergen: “Als school ben je meer dan alleen school. Je bent een
ontmoetingsplek, een sociaal centrum, samen met de verschillende partners in de wijk.”
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dubbelinterview

Verschil maken Welke onderwijsonderwerpen ver-
dienen volgens hen nu alle aandacht? Wietse: “Laat het
kind leidend zijn in plaats van het systeem. Het nieuwe
inspectiekader geeft gelukkig meer ruimte om je onder-
wijskwaliteit op een andere manier te verantwoorden.”
Tineke: “Voor mij is kansengelijkheid hét onderwerp,
daar zit mijn grote passie. Op dit punt wil ik de komende
jaren verschil maken.” Eerder vandaag vergaderde zij
met een aantal vakgenoten. “Zij zien ook dat sommige
kinderen meer tijd nodig hebben om eruit te halen wat
erin zit. Er zijn kinderen die laag scoren bij begrijpend
lezen en juist vwo-niveau halen bij rekenen. Sommige
vo-scholen zijn bereid om extra leertijd aan dat hiaat te
besteden. Daar ben ik heel enthousiast over. Zodra ik
scholen ken die hier een goede invulling aan geven, durf
ik best tegen ouders te zeggen: als u uw kind naar die
school laat gaan, zullen wij een hoger advies geven.”

Corona-effect Broer en zus vinden beiden dat het
effect van corona op het leren wordt overdreven. Tineke:
“Ik erger me aan hoe er in de media wordt geroepen over
achterstanden en ongelukkige kinderen. Er ís achter-
stand, maar die was er al voor corona. Wij hebben onze
leerlingen beter dan ooit in beeld. Een grote bijvangst
voor mijn populatie was ook nog eens dat veel ouders
en kinderen samen gingen spelen en werken. Normaal
doen ze dat niet snel, nu moest het wel.” Dertig van
de tweehonderd leerlingen maakten tijdens de laatste
schoolsluiting gebruik van de noodopvang op haar

school. Wietse: “Met die paniekverhalen trap je leraren
op de ziel. Wij werken vanuit bezieling en vertrouwen.
Leraren doen hun best en willen goed werk leveren. Laten
we hier dan ook zo naar kijken.“

Haagse regelzucht Tineke is blij met het extra geld
om corona-achterstanden weg te werken. Maar ze vindt
dit ook een typisch voorbeeld van Haagse regelzucht.
“Wij kunnen dat geld goed gebruiken, maar niet omdat
ik een paar weken dicht ben geweest. Laat het ministerie
bij het opstellen van zo’n plan nu eens met schoolleiders
praten. Onze regio’s en scholen zijn zó verschillend.”
Je moet als school je stem laten horen en tegendruk bie-
den, vindt ze. Binnen de Children’s Zone vormt Tineke
samen met de andere schoolleiders het Meesterlab.
“We willen voorkomen dat we door de overheid gedropte
plannen klakkeloos moeten uitvoeren. We zijn heel trots
dat we een dialoog tot stand hebben kunnen brengen met
de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam-
Zuid. Nu kunnen we samen beslissen wat we doen met de
extra middelen. Per slot zijn wij de professionals.”

Zouden broer en zus jongeren aanraden om het school-
leidersvak in te gaan? “Zeker!” klinkt het als uit één
mond. “Dit is het mooiste vak dat er is”, zegt Tineke.
Wietse: “Je doet ertoe. Op mijn eerste school zei een
collega: voor sommige kinderen ben jij de enige rots in
de branding. Het is ook mooi om als school een sociale
bijdrage te kunnen leveren aan je omgeving. We heb-
ben hier in de wijk bijvoorbeeld samen met ouders een
natuurspeeltuin aangelegd. Ook zo kun je een verschil
maken.” _

* In Children’s Zone geven scholen en andere partijen samen,
vanuit een gedeelde pedagogische en didactische visie, extra
aandacht aan kinderen met als doel dat deze kinderen uitein-
delijk even goede resultaten halen als in de andere grote steden.
Dit gebeurt onder meer met meer leertijd, een doorgaande leerlijn
en inspirerend leiderschap.

Tineke Visser, schoolleider van Sterrenschool de Globetrotter in
Rotterdam: “Voor mij is kansengelijkheid hét onderwerp, daar zit mijn
grote passie. Op dit punt wil ik de komende jaren verschil maken.”

‘d i t  i s  h e t  m o o i s t e  v a k  d at
e r  i s .  j e  d o e t  e r to e ,  j e  k u n t
e e n  v e r s c h i l  m a k e n  vo o r
l e e r l i n g e n .  e n  h e t  i s  m o o i  o m
a l s  s c h o o l  o o k  e e n  s o c i a l e
b i j d r a g e  t e  k u n n e n  l e v e r e n  a a n
j e  o m g e v i n g ’
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Van de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Heropening, sneltesten, snottebellen, winterweer en eindexamens
De Volkskrant bericht op 1 februari dat de AVS respect heeft voor

het besluit van het kabinet om de basisscholen te openen, mits er

alles aan gedaan wordt om het zo veilig mogelijk te maken. “Het is

een goed besluit, de vraag is alleen hoe je dat gaat organiseren en

met welke risico's”, zegt Maarten Jacobs, lid van de ledenraad van

de AVS en schoolleider van Kindcentrum De Stroom in Helmond, in

Stax&Toine op Radio 1. Ook schoolleider Jeldau Veenstra komt daar

aan het woord.

NOS, ANP, Hart van Nederland, Metro, de Volkskrant en NU.nl

berichten op 3 februari dat schoolleiders vinden dat “de OMT-

adviezen voor veel scholen niet werkbaar zijn”, op basis van een

gesprek met woordvoerder Rob van Ooijen van de AVS. Ze “gaan

er niet vanuit dat de dingen die het OMT heeft gezegd ook zomaar

overgenomen worden.” De AVS noemt maatwerk achter de maat-

regelen noodzakelijk. Ook hoopt de AVS dat onderwijspersoneel

voorrang krijgt bij het vaccineren. Voorzitter Petra van Haren ligt

deze punten toe bij EenVandaag.

Er blijven veel te veel testen ongebruikt liggen, koppen Trouw en

het Reformatorisch Dagblad op 5 februari. In het artikel pleiten

deskundigen en onderwijsbonden voor meer doortastendheid

om de beschikbare testen in te zetten. Volgens de AVS duurt het

inrichten van sneltesten voor leraren veel te lang. “Mei is te laat.

Als de testen er zijn dan moeten we ze sneller gebruiken”, zegt de

woordvoerder.

Woordvoerder Rob van Ooijen zegt op 5 februari bij de NOS: “Het

is nog steeds de bedoeling dat ouders zoveel mogelijk thuis blijven

werken. Scholen zijn niet verantwoordelijk voor het verzorgen van

noodopvang en de bso gaat nog niet open. Ook ouders in vitale

beroepen moeten het eerst proberen in eigen kring op te lossen.

Dat is een beslissing van de minister.”

Hoe om te gaan met de pauzetijd voor medewerkers?

tekst paul van den heuvel

In deze bijzondere en snel veranderende tijden komen er bij de AVS

Helpdesk praktische vragen binnen over andere schooltijden en

andere roosters en pauzes voor de medewerkers.

De pauzetijd maakt onderdeel uit van het werkverdelingsplan. In het

cao-artikel 2.2 lid 7 staat onder andere dat er tenminste in het werk-

verdelingsplan moet zijn geregeld:

• de momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt

genoten;

• de momenten waarop het team vindt dat werknemers aanwezig

moeten zijn op school.

Voor het vaststellen van het werkverdelingsplan is het nodig om te

bepalen wanneer besluiten van het team geldig zijn. Meestal is het

besluit geldig als de meerderheid voor is. De PMR heeft instem-

mingsrecht bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

De Arbeidstijdenwet bepaalt dat bij een werkdag van meer dan

vijfeneenhalf uur er een pauze van dertig minuten moet worden

gehouden. Deze mag met instemming van de PMR verdeeld worden

in twee maal vijftien minuten.

In de vorige cao stond dat de pauze moest vallen tussen 10.00 en

14.00 uur. Deze bepaling is komen te vervallen. De pauze(s) hoeven

dus niet meer binnen de vijfeneenhalf uur te vallen, maar kan bij een

meerderheid op andere tijdstippen worden vastgelegd, met instem-

ming van de PMR. Dat kan dan bijvoorbeeld ook om 14.30 uur zijn.

Bij de laatste mogelijkheid om na de vijfeneenhalf uur pauze te

nemen (meestal eind van de lesdag), moet er alleen heel duidelijk

naar ouders gecommuniceerd worden dat er het eerste half uur na

schooltijd geen gelegenheid is om medewerkers te spreken, omdat

zij pauze hebben.

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.

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

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.

36

945455-02_036_24-Feb-21_12:24:37_walter



Op 6 februari schrijft de NOS dat de AVS blij is met het aangepaste

OMT-advies over snottebellen op school. “Door de ongelooflijke

onzekerheid die er heerst, hadden we erop aangedrongen dat dui-

delijker moest worden wat er wel en niet kan”, zegt AVS-voorzitter

Petra van Haren in het NOS Radio 1 Journaal. In het advies staat dat

basisschoolleerlingen met een neusverkoudheid moeten thuisblij-

ven, met het dringende advies zich te laten testen. Voor hen geldt

nu hetzelfde testbeleid als voor oudere leeftijdsgroepen.

Op 8 februari mogen de basisscholen weer open, maar is

Nederland ontregeld door het winterse weer. De AVS ziet dat

sommige scholen zelfs dicht blijven, maar verwacht dat de meeste

gewoon open gaan. “We krijgen wel signalen uit het speciaal

onderwijs dat er meer dicht blijven vanwege het leerlingenver-

voer”, zegt de woordvoerder. Dat het besluit om nog niet open te

gaan zo laat kwam was voor veel ouders onhandig, beseffen de

scholen, schrijft het Algemeen Dagblad. “Dat is erg vervelend,

maar scholen zijn in het weekend ook overvallen”, aldus de

woordvoerder.

Op 11 februari blijkt uit een peiling van de AVS onder duizend

basisschooldirecteuren dat vrijwel alle basisscholen weer open

zijn voor fysiek onderwijs. Toch hebben veel scholen moeite om

volgens alle coronaregels te werken. Zo lukt het bijna negen op de

tien scholen niet of slechts enigszins om in kleinere groepjes in

een vaste samenstelling te werken, aldus het Algemeen Dagblad,

Het Parool, NU.nl, Omroep Brabant, 1Limburg, Omroep West,

Friesch Dagblad en Financieel Dagblad op basis van de peiling van

de AVS. Schoolleiders vinden dit dringende advies van het minis-

terie van Onderwijs lastig uitvoerbaar. De maatregel moet echter

voorkomen dat een hele klas in quarantaine moet als een leerling

besmet blijkt met het coronavirus.

Het eindexamen op middelbare scholen gaat dit jaar door, met

zachtere eisen en extra budget voor begeleiding, schrijft Trouw op

12 februari. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in het dagblad:

“Door de aangepaste werkwijze bij de examinering, zullen kandi-

daten slagen en is er geen belemmering voor andere leerlingen om

door te stromen.”

Op 17 februari bericht Omroep Gelderland dat de eerste basis-

schoolklassen naar huis worden gestuurd na de heropening, onder

meer in Ochten en Apeldoorn. Uit een peiling van AVS blijkt dat op

69 procent van de scholen de teams tevreden of enigszins tevreden

zijn met de maatregelen die zijn genomen om de risico’s beheers-

baar te maken. Volgens 21 procent moet er echt meer gebeuren.

p u b l i c at i e s

Alternatieven voor
Schoolleidersagenda/
Praktijkhandboek
Alle AVS-leden ontvingen tot afgelopen schooljaar in

mei een Schoolleidersagenda/Praktijkhandboek. Vanuit

duurzaamheidsoogpunt kwamen daarover al enige tijd vragen

binnen bij de AVS. Uit een ledenpeiling in oktober 2020 blijkt een

minder grote vraag dan voorheen naar deze publicatie. Daarbij

komt dat de uitgave voor een groot deel werd bekostigd door

adverteerders en dat ook zij op zoek zijn naar nieuwe middelen.

De AVS gaat de Schoolleidersagenda/het Praktijkhandboek

daarom vanaf dit schooljaar digitaal aanbieden, zodat leden het

calendarium in hun eigen digitale agenda kunnen importeren en alle

vakinformatie kunnen downloaden. Daarnaast is de AVS al eerder

begonnen met het delen van de poster met planverplichtingen

(verschijnt dit jaar voor de zomer) en denken we verder na over

welke alternatieve activiteiten we nog meer kunnen opzetten.

Meer hierover hoor je in mei.

n i e u w

AVS Jaarverslag 2019/2020
Onlangs is het AVS Jaarverslag 2019/2020 goedgekeurd door de

ledenraad. Lees en bekijk hoe dit turbulente schooljaar eruitzag

voor de AVS. www.avs.nl/over-de-avs/jaarverslagen

2 5 e j u b i l e u m c o n g r e s d i g i ta a l

Save the date:
AVS Schoolleiderscongres
op 21 april

Met meer dan duizend bezoekers is

het AVS Schoolleiderscongres ieder

jaar hét evenement voor school-

leiders. Juist in deze tijd willen we

veel schoolleiders weer ontmoeten,

inspireren en toerusten: met een prach-

tige 25e congreseditie op woensdag

21 april 2021. Dit jaar is er een keynote

door Charles Wood en Priya Lakhani

over Artificial Intellingence (AI), keuze uit meer dan tien

workshops, veel ruimte om digitaal te netwerken, de verkie-

zing Schoolleider van het Jaar en aandacht voor het 25-jarige

bestaan van de AVS.

Het AVS Schoolleiderscongres vindt voor het eerst online

plaats. AVS-leden betalen slechts 50 euro om deel te nemen

(niet-leden 95 euro).

Inschrijven: www.avs.nl/congres
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Opleidingen, leergangen en trainingen
Voorjaar 2021

Datum Trainer/adviseur/contactpersoon

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw** (po en vo) 18 maart Ferdie van de Winkel, Erica Harreman

Leergang Teamflow** (po en vo) 22 maart Jef van den Hout

Leergang Ouderbetrokkenheid** (po) 29 maart Peter de Vries

Online leergroep Systeemgericht leiderschap en samenwerken (po en vo) 30 maart Patria Aerts

Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie (po) 8 april Linda Morssinkhof

Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders** (po en vo) 12 april Koos Stienstra, Bart Kloppenburg

Leergang Begrijpen vóór 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 Roetert

Opleiding Middenkader*** (po) 19 mei Tom Roetert

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 26 mei Lisette Verploegen

Training Gespreksvaardigheden (po en vo) 28 mei Jan Plevier

Training Begroten met beleid, de basis (po) 2 juni Joke Walraven

Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 3 juni Tom Roetert

Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis (po) 3 juni Jessie Vogelsangs

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

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Meer informatie, vragen of advies op maat:

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

Of bel 030-2361010 en vraag naar
Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.

AVS Academie en Covid-19

Met ingang van 15 december 2020 is er een lockdown
van kracht. Het is daardoor niet meer toegestaan de
opleidingen, leergangen en trainingen uit te voeren zoals
vermeld op www.avs.nl/academie.

Samen met de cursusleider zoeken we naar een passende
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!

Gevolgen herregistratie
Komt jouw herregistratie in de knel door uitstel van
professionaliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister
PO biedt de mogelijkheid om uitstel van je herregistratie
aan te vragen. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/
uitstelenuitschrijven/herregistratie of bel met het
Schoolleidersregister PO via tel. 030-2347360.
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Leergang Succesvol beïnvloeden
van veranderingsprocessen
Ontdek de patronen in je team met Transactionele
Analyse

Hoe zorg je ervoor dat veranderingsprocessen snel en efficiënt
verlopen? Als leidinggevende kun de onderstromen in je orga-
nisatie beïnvloeden. Iedere leraar en elk team heeft zijn eigen
belangen. Zijn dat redenen om veranderingen te stimuleren
of juist te dwarsbomen? Daar kom je achter in deze leergang.
Je leert wat er speelt in je organisatie en hoe je daar slim mee
om kunt gaan. Ofwel, hoe je als schooleider de onderstromen
kunt sturen en daarop kunt meeliften.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders po en vo

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

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement en

visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/veranderingsprocessen

Online leergroep Systeemgericht
leiderschap en samenwerken
Coaching op leiderschap en teaming

Je verbreedt je kennis van systeemtheorie/teamdynamieken en
krijgt meer inzicht in het handelingsrepertoire van de school-
leider/bestuurder voor systeem/teaminterventies. Je deelt
praktijkervaringen, experimenteert met interventies en koppelt
de impact daarvan terug. Maar je ervaart ook systeem/team-
dynamiek in de leergroep zelf. Zodanig dat je zelf voelt/ervaart
hoe een groep/team je gedrag beïnvloedt en wat het effect is
op jou als individu en op het handelen als team. Door maatwerk
krijgt iedere leergroep een ander accent.

Doelgroep: schoolleiders en bestuurders po en vo

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

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/systeemgericht-leiderschap

Leergang Regisseur onderwijs
en gebouw
Neem de regie over het bouwproject op school

“Ik heb geen verstand van een (ver)bouwproject. Nog nooit
gedaan. Van allerlei kanten krijg ik goedbedoelde adviezen
zoals: zorg ervoor dat je je onderwijsvisie omzet naar de bouw-
wens.” Maar waar moet ik beginnen? Tijdens deze leergang
word je wegwijs gemaakt in het gehele (ver)bouwproces naar
een duurzaam schoolgebouw. Je leert hoe je als schoolleider de
touwtjes stevig in handen houdt!

Doelgroep: schoolleiders po

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

Herregistratiewaarde: 100%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

Human Resource Management in het onderwijs, Kwaliteitsmanagement,

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

werken, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Samenwerken met de regio

en Samenwerken met het bestuur

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

Opleiding Middenkader
Verkenning van leiderschap

Als middenmanager vorm je het hart van de organisatie: je
bent de ogen en oren van de directie en houdt de organisatie
draaiend. Wil je doorgroeien naar een managementfunctie
door jezelf op beide gebieden verder te ontwikkelen?

Doelgroep: je geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (als

bouwcoördinator, intern begeleider, adjunct-directeur, afdelings/teamleider)

of je hebt de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan

vervullen (po).

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

Registerleraar: De leergang Middenkader met registratienummer

Hn5zbwHwBj is valide bevonden door de registercommissie en staat

gewaardeerd met 160 registeruren. De leergang is opgenomen in

Registerleraar.nl.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/middenkader
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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
betere prestaties. Hoe creëer je die positieve flow voor jezelf,
je team en je school?
Aan de hand van het Teamflow-model leer je de samenwerking
tussen medewerkers te verbeteren. Je ontdekt hoe je staps-
gewijs alle bouwstenen inzet om je eigen doelen – en die van je
team en de school – te bereiken.

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po en vo

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

Herregistratiewaarde: 70%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap,

Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs

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

Leergang Positief onderwijs
voor schoolleiders
De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op
reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwik-
kelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar
facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrok-
kenen. Welbevinden is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen
toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil
maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school
een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn.
Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en
interactieve manier. Je leert reden en richting geven aan deze
verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

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

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

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement en visiegestuurd

onderwijs

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

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

Natuurlijk willen alle onderwijsprofessionals werken aan ouder-
betrokkenheid. Maar hoe krijg je ouders in beweging? Hoe ga
je om met mondige ouders? En hoe krijg je ouderbetrokken-
heid op je school op een hoger plan? Kinderen worden immers
beter van ouderbetrokkenheid. Of is het andersom: hoe raken
onderwijsprofessionals zó betrokken bij ouders dat ouders zich
constructief opstellen?

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

en bestuurders po

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

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Wildcard

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

Leergang Directeur Integraal
Kindcentrum (IKC)
Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en
te leiden in een blended learning-omgeving

Leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum (IKC) is een vak
apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word
je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht
manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog
voor de (maatschappelijke) belangen van alle betrokkenen:
kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.
De leergang wordt in een blended learning-opzet aangeboden.

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

kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren

of daarin reeds werkzaam zijn.

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

Herregistratiewaarde: 100%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

werken, Samenwerken met de regio, Samenwerken met het bestuur,

Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs

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

Mentoring- en coachingstrajecten voor schoolleiders, ook online

‘Het vraagt moed om met je kop
in de wind te staan’
Schoolleiders hebben, zeker in deze tĳden,
vragen over het welzĳn van hun collega’s
en leerlingen. Maar ook dieper liggende
vragen kunnen zich aandienen, bĳvoorbeeld
over het eigen functioneren. Dan kan een
mentor of coach die een luisterend oor biedt,
praktische tips geeft en met je werkt aan
onderliggende patronen, een goed idee zĳn.

Tekst Susan de Boer

“In deze tĳd komen andere vraagstukken naar voren dan
anders”, zegt Linda Morssinkhof, mentor bĳ de AVS Academie.
“Denk aan organisatorische zaken – zoals hoe zorg ik ervoor
dat het thuisonderwĳs goed georganiseerd is – tot zorg voor
de collega’s. Blĳven ze allemaal gezond, hoe houden we het
contact in stand?” Morssinkhof is zelf leerkracht, schoolleider en
algemeen directeur geweest en coachte jarenlang schoolleiders

in opleiding. “Mentorschap
kent twee facetten: het niveau
van vaardigheden, zoals hoe
doorzie ik een begroting, en
een persoonlĳk deel. Ik begin
meestal met de vaardigheden,
de quick wins, want
vaardigheden zĳn makkelĳk te
leren. Maar uiteindelĳk kom
je altĳd uit bĳ het persoonlĳke
deel. Want een schoolleider
moet een jongleur zĳn, veel
bordjes omhoog houden.
Managementtaken kosten
tĳd, maar je collega’s op
de been houden, of ouders

met zorgen goed adviseren, verantwoording afleggen aan
het bestuur of de inspectie – dat vraagt om inzicht in jezelf.”
Morssinkhof gaat meestal in op drie punten: de inhoud van je
eigen verhaal en het schoolverhaal, jouw attitude en de attitude
van je team, en de relatie met de ander. “Via die drie vragen
kom je eigenlĳk alles tegen wat je tegen moet komen. Ik gun
het iedere schoolleider om van tĳd tot tĳd een critical friend
te hebben, iemand die met je meekĳkt en je bewust maakt
van je blinde vlekken.” Afhankelĳk van de vraag duurt een
mentortraject ongeveer een half jaar.

Zelfondermĳning
Schoolleiders met vragen die verder gaan, kunnen baat
hebben bĳ een coach. “Coaching gaat over persoonlĳke
ontwikkeling, soms ook over je identiteit in het complex van
relaties”, zegt Patricia Aerts. “Dan zĳn er vragen aan de orde
als: wat drĳft mĳ, waarom loop ik steeds hier tegenaan, waar
stel ik grenzen en kaders? Het gaat om een combinatie van
persoonlĳke en professionele ontwikkeling.” Aerts werkt ruim
25 jaar als (team)coach, trainer
en organisatieontwikkelaar.
“Wat ik veel tegenkom is wat ik
‘zelfondermĳning’ noem: steeds
je afvragen of je het wel goed
doet en hoe er naar je wordt
gekeken. Frustratie over wat
niet lukt kost je energie, en je
komt in een spiraal terecht
waarin je steeds meer aan jezelf
twĳfelt. Relaties komen onder
druk te staan.” Schooldirecteur
kan een eenzame functie zĳn,
vindt Aerts. “Het vraagt moed
om tevoorschĳn te komen, je
visie te tonen en met je kop in
de wind te staan. Coaching
is er om je te helpen daar zo
vrĳ mogelĳk te staan, te leren hoe je in contact kunt zĳn met je
zelf en je eigen waarden, je eigen waardigheid, en te kunnen
zien wat er nodig is. Nu doen we dat vaak online of in een
wandeling. Het kan ook in een coachruimte. Het gaat erom dat
je rustig de tĳd neemt om je bewust te worden van jezelf en de
belemmeringen, en die samen met een coach te lĳf te gaan.”

Meer informatie over en aanmelden voor mentoring-
en coachingstrajecten: www.avs.nl/academie/over/
persoonlĳke-ontwikkeling

Online leergroep Systeemgericht
leiderschap en samenwerken
De AVS Academie start naast persoonlĳke coaching- en
mentortrajecten dit voorjaar ook met de vorming van online
leergroepen ‘Systeemgericht leiderschap en samenwerken’
voor schoolleiders en bestuurders in het po en vo. Zĳ worden
gecoacht op leiderschap en teaming.
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
systeemgericht-leiderschap

Linda Morssinkhof, mentor bĳ
de AVS Academie: “Ik gun iedere
schoolleider van tĳd tot tĳd een
critical friend.”

Patricia Aerts, (team)coach en
trainer bĳ de AVS Academie:
“Schooldirecteur kan een een-
zame functie zĳn. Het vraagt
moed om met je kop in de wind
te staan.”
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voor: bovenbouw voortgezet onderwijs

van: Jet-net & Technet

wat: digitaal platform

Expeditie naar 7 werelden
van techniek

Met deze expeditie haal je de belevingswereld van de

beroepspraktijk naar het klaslokaal. Scholieren ontdekken

de oneindige mogelijkheden van wetenschap en technologie.

Met behulp van de TechCheck, interactieve bedrijfsvideo’s,

doe-opdrachten en online meet & greets met medewerkers van

diverse bedrijven leren jongeren of een loopbaan in de techniek

hen aanspreekt en wat er allemaal mogelijk is. De expeditie

is zowel op afstand (online) als individueel en klassikaal in te

zetten. www.jet-net.nl/expeditie

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: po-scholen

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 25 maart

wat: gratis online kennissessies

Kenniscafé PO
Professionals uit het basisonderwijs onderzoeken de uitda-

gingen op hun arbeidsmarkt en hoe je daarmee om kunt gaan.

Coronaproof kennis uitwisselen en netwerken. Het onderwerp

van de eerste sessie is: hoe zet je onderwijsassistenten

en leraarondersteuners duurzaam in op school? Inclusief

onderzoeksresultaten, onderwijsassistenten aan het woord

over hun taken en (loopbaan)wensen, en een good practice.

Na 25 maart volgen dit schooljaar nog drie sessies. Aanmelden:

www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor jou geselec teerd

voor: po-leerkrachten en zorgprofessionals

van: Augeo Foundation

wat: gratis online cursus

Steun bieden in de klas
Tijdens de eerste lockdown werden in Nederland naar schatting

40.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, ruim twee

keer zoveel als ‘normaal’. Hoe kan een leerkracht deze kinderen

steunen in de klas? Hoe kun je hen helpen ontstressen en leren

omgaan met ingewikkelde emoties? Leerkrachten leren wat te

doen als ze denken dat een kind thuis verwaarloosd of mishan-

deld wordt. Met videofragmenten en interactieve werkvormen.

Tot 8 april 2021 gratis deelname (activeringscode: STEUN).

www.augeo.nl/nl-nl/leerkrachten-po-steun-bieden-in-de-klas

voor: primair onderwijs

van: NWO en NRO

wanneer: 16 en 18 maart

wat: lunchwebinar en plenaire bijeenkomst met breakout

sessies

21e-eeuwse vaardigheden
Kom kennis opdoen over analyses en het toepassen van

onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden in het primair onder-

wijs. De onderzoekers en betrokken partners delen graag de

inzichten/resultaten, kennis en praktische tools die hun onder-

zoek hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld over het aanleren van

empathie en creatief denken in heterogene groepen (co-desing

with kids). Welke resultaten uit het onderzoeksprogramma

21e-eeuwse vaardigheden gaat u toepassen? www.nwo.nl/

bijeenkomsten

voor: voortgezet onderwijs

van: Eduspot

wat: website met oefenstof

Gratis gebruik van
Eindexamensite.nl

Vo-scholen kunnen tot 1 augustus 2021 gratis en vrijblijvend

gebruikmaken van Eindexamensite.nl vanwege de coronacrisis.

De website met examenoefenstof kost normaal gesproken

15 euro per examenleerling. Het is wel nodig om een account

te hebben. Ook sluit Eduspot in verband met de AVG een

verwerkersovereenkomst met de school af. Meer informatie

en aanmelden (door een tekenbevoegde, bijvoorbeeld

de schoolleider of ict-coördinator): tel. 06-13067568,

info@eindexamensite.nl, www.eindexamensite.nl/contact
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voor: leerlingen groep 7 en 8, leraren en ouders

van: Stichting Platforms VMBO

wat: gratis game

Go VMBO game
Bereidt leerlingen uit groep 7 en 8 op een eigentijdse, inter-

actieve en uitdagende manier voor op het voortgezet onderwijs

in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. Samen met

online vriendinnetje Fay gaan de leerlingen – met een zelf

ingestelde avatar – op ontdekkingstocht tijdens hun eerste

schooldag. Ze kunnen vragen stellen aan leerlingen en

docenten en puzzels oplossen in lokalen. Inclusief informatie

voor ouders en leraren over het v(mb)o en het keuzeproces.

Gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

www.govmbo.nl

voor: leraren en andere professionals die met jongeren

werken (po, vo, mbo)

van: Ten Brink Uitgevers

wat: boek

Handboek burgerschap
Auteur Samira Bouchibti vertelt in ‘Nederland is van ons

allemaal’ aan de hand van haar persoonlijke verhaal over de

spagaat tussen thuis en samenleving, waar veel Nederlandse

jongeren zich in bevinden. Over handvatten die de Grondwet

biedt, het Nederlandse burgerschap en de aanknopingspun-

ten die ons als samenleving verbindt. De urgentie van het

vraagstuk over het begeleiden van ontheemde jongeren wordt

opnieuw op de kaart gezet. ISBN: 978 907 786 6627

voor: basis-, speciaal en voortgezet onderwijs

van: platform Wijzer in geldzaken

wanneer: 22 t/m 26 maart

Waar: landelijk

wat: themaweek

Week van het geld
Scholen kunnen meedoen aan de Week van het geld, een

belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van finan-

ciële vaardigheden van kinderen en jongeren. Met onder andere

informatie, opdrachten, video’s, spelletjes, quizzen en lespak-

ketten (ook voor thuisonderwijs) over allerlei onderwerpen die

met geld te maken hebben. Tijdens deze week verzorgen mede-

werkers van banken en verzekeraars (online) gastlessen om

leerlingen te leren omgaan met geld. www.weekvanhetgeld.nl

voor: onderwijsprofessionals, onderzoekers,

onderwijsadviseurs en beleidsmakers

van: ministerie van OCW, NRO, Onderwijsraad, PO-Raad,

VO-raad, MBO-raad, VH, VSNU

wanneer: 25 maart

wat: webinar/kennisinfrastructuur-conferentie

Onderzoek in de
onderwijspraktijk

Centraal staat de vraag: wat is er nodig om zo goed mogelijk

gebruik te maken van kennis uit onderzoek om het onderwijs

te verbeteren? In februari 2021 verscheen een verkenning naar

de kennisinfrastructuur voor het onderwijs (uitgevoerd door

de Galan Groep in opdracht van OCW) die een aantal scenario’s

bevat en voortbouwt op adviezen van de vijf onderwijssector-

raden en de Onderwijsraad. Tijdens het webinar werken

delnemers samen aan concrete acties en vervolgstappen voor

een betere benutting van onderzoek in de onderwijspraktijk.

www.nro.nl/bijeenkomsten/kennisinfrastructuur-conferentie

voor: leerlingen 8 t/m 13 jaar

van: Wytze Walstra, Milou de Schrijver, Samsam en Kidsweek

wat: kieswijzer

Kieswijzer voor kinderen
Biedt jonge burgers de kans om hun politieke voorkeur te

ontdekken. Met stellingen over belangrijke maatschappelijke

onderwerpen zoals klimaat, economie, zorg en cultuur. En over

thema’s die speciaal hen aangaan (social media, pesten,

kinderarbeid, school). Vlak voor de uitslag van de landelijke ver-

kiezingen wordt bekendgemaakt hoe de kinderen de kieswijzer

hebben ingevuld. www.kieswijzervoorkinderen.nl

Is ook onderdeel van het Democratie-lespakket van Samsam

en Kidsweek in de Klas: https://mijn.samsam.net/signup/

democratiepakket

voor: professionals in leren en ontwikkelen

van: Rijksoverheid en SER

wanneer: 20, 21 en 22 april

wat: gratis online festival

Ontwikkeling Telt Festival
In deze eerste editie van het Ontwikkeling Telt Festival zijn de

thema’s van de actieprogramma’s Tel mee met Taal en Leven lang

ontwikkelen samengevoegd in één festival. Het festival kent drie

thema’s: de mens centraal, samenwerken en kennis & innovatie.

Het uitwisselen van kennis en ervaring (good practices) staat

centraal. Deelname is gratis. www.ontwikkelingteltfestival.nl
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Denk bijvoorbeeld aan:

• Kind-leergesprekken
• Units of Leerpleinen
• Kansrijke combinatiegroepen
• Inzet van ICT
• Flexplekken voor kinderen
• Samenwerken in multidisciplinaire teams
• Thematisch werken volgens ‘OA²SE’
• Co-teaching

• Anders Organiseren:   23 & 29 maart 2021

• Thematisch werken volgens OA²SE: 6 & 12 april 2021

• Kansrijke combinatiegroepen: 19 & 26 april 2021

www.cedinonderwijs.nl info@cedin.nl 088	0200	300

Ga voor het aanmelden naar:

www.cedinonderwijs.nl/andersorganiseren

Het omgooien van de gehele schoolorganisatie
en letterlijk de muren doorbreken?

Dat kan, maar je kunt ook klein beginnen. Voorop staat de
kwaliteit van je onderwijs en een aanpak vanuit je eigen
ambities en keuzes!

Cedin begeleidt schoolteams op weg naar het (structureel)
anders organiseren van hun onderwijs. Van groot naar klein:
welke keuzes maak je en welke impact heeft dit, tot: hoe
geef je dit vorm in je dagelijkse praktijk?

Je onderwijs anders organiseren

gratis online informatiebijeenkomsten
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Verrijk jecurriculum metvormingsonderwijs!

• draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen;
• biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken;
• vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies;
• helpt leerlingen samen te leven met anderen;
• versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen

met verschillende achtergronden.

Ouders/verzorgers van leerlingen op de openbare basisschool hebben een uniek wettelijk
recht op vormingsonderwijs. Vormingsonderwijs wordt gefinancierd door de overheid.

Zonder kosten een vakleerkracht in uw school?
Laat ouders hun kinderen opgeven voor vormingsonderwijs.

www.vormingsonderwijs.nl  Telefoon: 030 - 760 4800

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs:

Boeddhistisch
Hindoeïstisch
Humanistisch

Islamitisch
Joods

Katholiek
Protestants

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 19-02-2021  11:28
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boekbespreking

systeemdenken
in een lerende school

Zo langzamerhand vindt systeemdenken een weg in het onderwijs.

Maar het gaat de auteurs van het boek ‘Verbinding’ lang niet snel genoeg.

Systeemdenken is immers een belangrijk, zo niet noodzakelijk onderdeel

van het leren van kinderen en volwassenen. Dit boek verbindt recente

inzichten uit onderwijs en systeemdenken. Doel is dat de lezer in de

praktijk aan de slag kan. tekst jan boomsma

Goed onderwijs is boeiend onderwijs, dat

plaatsvindt in een lerende school. In een

lerende school gaat het leren van leraren

hand in hand met het leren van leerlingen.

Leren systeemdenken is een belangrijk

element van boeiend onderwijs. Het is een

manier om samenhang in de wereld om ons

heen te kunnen zien en complexiteit beter te

leren begrijpen. Leren systeemdenken kan

de kwaliteit van het onderwijs, onder andere

in begrijpend lezen en luisteren, aanzienlijk

verhogen.

De leraar en schoolleider die het belang

van systeemdenken onderschrijven,

vinden in het boek ‘Verbinding’ concrete

hulpmiddelen om te leren systeemdenken.

Deze hulpmiddelen kunnen in groep 1 tot

en met 8 worden ingezet. Het gaat om

drie brainstormtools, twaalf vormgevers,

gedragspatroongrafieken (GPG), relatie-

cirkels, causale lussen en het werken met

‘de ijsberg’ (zie verderop). Naast directe

toepasbaarheid in de klas kunnen deze

hulpmiddelen ook op schoolniveau worden

ingezet. Juist dát maakt het boek interes-

sant voor schoolleiders.

Systeemleider
De auteurs van ‘Verbinding’ beogen een

antwoord te geven op de vraag die zij in hun

adviespraktijk tegenkomen: hoe kan ik sys-

teemdenken in mijn klas en school inzetten?

Leraren kunnen met het boek meteen aan

de slag in hun klas. De korte theoretische

inleiding geeft voldoende achtergrond voor

hen die nog niet of nauwelijks ingevoerd

zijn in systeemdenken. De hulpmiddelen

worden stap voor stap uitgelegd en voorzien

van herkenbare voorbeelden. Deze rijkelijk

geïllustreerd met foto’s en andere beelden,

rechtstreeks uit de praktijk.

Schoolleiders lijken er bij het doornemen

van de inhoudsopgave bekaaid af te komen:

één paragraaf over de inzet op schoolniveau

aan het einde van elk hoofdstuk. Na lezing

blijkt echter het tegendeel. Het boek geeft

niet alleen inzicht in wat de schoolleider van

de leraren mag verwachten. Het geeft de

schoolleider ook praktische handreikingen

om systeemleider te kunnen zijn. Hij/zij

wordt uitgedaagd om de hulpmiddelen

voor systeemdenken in te zetten voor

schoolontwikkeling, leert de juiste vragen

te stellen om het team verder te helpen, en

krijgt hulp om een cultuur te creëren waarin

op basis van data en feiten en in samenhang

de juiste beslissingen worden genomen.

De schoolleider kan met behulp van bijvoor-

beeld ‘de ijsberg’ complexe problemen uit

de praktijk stap voor stap leren begrijpen en

met het team oplossingen bedenken. Vanuit

de zichtbare symptomen van het probleem

– die zich boven de watergrens afspelen –

worden de dieperliggende factoren,

oorzaken en gevolgen in hun samenhang

geanalyseerd. De mogelijke oplossingen die

hieruit voortkomen zijn geen symptoombe-

strijding, maar doen daadwerkelijk iets aan

de onderliggende problemen.

Als we van kinderen geen systeemdenkers

maken, onthouden we hen een van de

belangrijkste vaardigheden in deze tijd:

het begrijpen van de complexiteit in de

wereld. Leraren leren hen systeemdenken.

Hun schoolleiders zijn systeemleiders.

Ze passen het geleerde uit dit boek in de

praktijk toe. _

Drs. Jan Boomsma MBA is bestuurder bij

Protestants Christelijk Basisonderwijs

Apeldoorn (PCBO Apeldoorn).

Verbinding: Praktijkboek systeem-

denken in een lerende school,

Arsène Francot, Marjolein van der

Klooster, Jan Jutten, december 2020,

www.natuurlijkleren.org

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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IrmaIrma
Journalist

Laaggeletterd
IN 2043

IN 2043

Laten we er geen doekjes om winden. Niet alle leerlingen
hebben gelijke kansen. Uit recent onderzoek van Bazalt
Groep kwam dat nog eens duidelijk naar voren. En iedere
leraar of docent zou dat graag anders willen zien. Maar hoe
doe je dat, leerlingen kansrijker maken? Dr. Eric Jensen,
wetenschapper en onderwijskundige, publiceert al jaren
over de gevolgen van armoede en kansenongelijkheid. Hij is

ervan overtuigd, dat juist leraren een doorslaggevende rol
kunnen spelen in dit proces. Op basis van zijn boek leder kind
Kansrijk (Bazalt, 2020) heeft Bazalt Groep ‘Expeditie Kansrijk’
ontwikkeld. Ga samen op reis met de experts van Bazalt Groep.
De beloning: kansrijk onderwijs voor alle leerlingen. Wil je hier
meer over weten? Ga naar www.iederkindkansrijk.nl of bel
070-448 28 28 voor meer informatie.

HOE KANSRIJK ZIJN DE LEERLINGEN OP JOUW SCHOOL?

IEDER KIND
.NLKANSRIJK

WELKOM IN DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS.

22-1000-0072-02 AVS KP 2020-21-7

(Advertentie)
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Laten we er geen doekjes om winden. Niet alle leerlingen
hebben gelijke kansen. Uit recent onderzoek van Bazalt
Groep kwam dat nog eens duidelijk naar voren. En iedere
leraar of docent zou dat graag anders willen zien. Maar hoe
doe je dat, leerlingen kansrijker maken? Dr. Eric Jensen,
wetenschapper en onderwijskundige, publiceert al jaren
over de gevolgen van armoede en kansenongelijkheid. Hij is

ervan overtuigd, dat juist leraren een doorslaggevende rol
kunnen spelen in dit proces. Op basis van zijn boek leder kind
Kansrijk (Bazalt, 2020) heeft Bazalt Groep ‘Expeditie Kansrijk’
ontwikkeld. Ga samen op reis met de experts van Bazalt Groep.
De beloning: kansrijk onderwijs voor alle leerlingen. Wil je hier
meer over weten? Ga naar www.iederkindkansrijk.nl of bel
070-448 28 28 voor meer informatie.

HOE KANSRIJK ZIJN DE LEERLINGEN OP JOUW SCHOOL?

IEDER KIND
.NLKANSRIJK

WELKOM IN DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS.

22-1000-0072-02 AVS KP 2020-21-7

(Advertentie)
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Meer informatie:
Elma Media, avs@elma.nl,
0226-331686

Vacature
(adjunct-)directeur
op je school?
Plaats een
advertentie
in Kader Primair
en bereik
vele schoolleiders.

Stichting Trigoon in Hoorn is het bevoegd gezag van:
• IKEC-Hoorn, centrum voor gespecialiseerd onderwijs (SBO, cl3

en cl4), dat nauw samenwerkt met kinderopvang en jeugdzorg
• School voor speciaal basisonderwijs ’t Palet
• School voor voortgezet speciaal onderwijs de Stormvogel
• Praktijkscholen Hoorn en Stede Broec

Wegens pensionering van de huidige directeuren is het
bestuur van stichting Trigoon op zoek naar

Wij zijn op zoek naar schoolleiders die bewust kiezen voor het
speciaal basisonderwijs of voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Van kandidaten verwachten wij dat zij beschikken over een duidelijke
onderwijskundige visie (aansluitend bij de ingezette koers van de
scholen) en dat zij de belangen van de scholen willen en kunnen

behartigen in de regio.

Wij bieden geweldige leerlingen en gemotiveerde teams, een salaris
conform schaal D13 van de cao-PO en een tijdelijk dienstverband

met uitzicht op een vaste aanstelling.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze website www.trigoon.wf voor
alle informatie over onze scholen en de vacatures.

voor

bevlogen, daadkrachtige en
verbindende directeuren

SBO ’t Palet en VSO-ZML de Stormvogel

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
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Wij vieren feest want Eurowijs bestaat 7½ jaar!
Bestel het lesmateriaal en ontvang
een cadeautje voor alle leerlingen.

Ga snel naar eurowijs.nl/kaderprimair
of scan de QR code:

Dit cijfer gevenDit cijfer geven
leerkrachtenleerkrachten

aan het lesmateriaalaan het lesmateriaal

8,5

van de leerkrachtenvan de leerkrachten
beveelt hetbeveelt het

lesmateriaal aanlesmateriaal aan

98%
BijnaBijna

leerlingen werktenleerlingen werkten
al met hetal met het

lesmateriaallesmateriaal

Bestel nu en ontvang
een cadeautje voor

alle leerlingen

Dit zeggen leerkrachten over Eurowijs:
Aantrekkelijk, realistisch materiaal
De kinderen vonden het een geweldige les
Geweldige filmpjes ter ondersteuning
Het lesmateriaal sluit volledig aan
op het niveau van de kinderen

Het beste lesmateriaal over geld!
Eurowijs is uitgebreid financieel
lesmateriaal voor het basis,
middelbaar en speciaal onderwijs.

(Advertentie)
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Uitgelicht
thema _ Onderwijspolitici over
schoolleiders
Het is nog mondjesmaat, maar het woord ‘schoolleider’

is her en der expliciet terug te zien in de diverse

verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken de huidige

onderwijspolitici aan tegen de rol van schoolleiders?

Kader Primair vroeg het aan negen onderwijswoord

voerders uit de Tweede Kamer. pagina 8

Beeld & geluid

1/1 pagina

visie _ Achterstanden tackelen
Na twee schoolsluitingen stijgen de achterstanden die

leerlingen oplopen onmiskenbaar. Het demissionaire

kabinet lanceert en financiert een meerjarig Nationaal

Programma om het been weer bij te trekken. Scholen

vinden de cognitieve achterstanden niet het ergst, maar

maken zich vooral zorgen over het welzijn van hun

leerlingen. pagina 28

actueel

///

Foto omslag: Marjo Dethmers, interimschoolleider basisschool Eben Haezer in Den Helder,

op het Haagse Binnenhof. Haar wensenlijstje voor het nieuwe kabinet? Zie pagina XX. Foto:

Phil Nijhuis

22-0000-1705-01 AVS Kader Primair 2020/2021-07 maart

Online nascholing
voor leraren

Ontvang als schoolleider gratis
toegang tot ons gehele pakket!

Vraag nu een demo aan:
www.e-wise.nl/avs

Meer dan 22.000 leraren zijn al aan de slag

E-WISE is hét online leerplatform voor leraren in het

(speciaal) basisonderwijs. We bieden meer dan 120

cursussen aan, die altijd aansluiten op de dagelijkse

praktijk. Met E-WISE kiezen je leraren, afhankelijk van

de kennisbehoefte en tijd die er is, welke nascholing

zij willen volgen.

Alleen maar
uitblinkers
voor
de klas.

Dat wíl je.

1705-01_e-wise-advertentie-kader-primair-februari-HQ.indd  1 08-02-2021  13:36

(Advertentie)
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Workshop Planning
Essentials
Met gemak zetten we bij u de bestelde iPads
op de stoep. Maar nog liever gaan we met u in
gesprek over uw route van innoveren. Neem
contact met ons op en plan een gratis**
workshop Planning Essentials. Deze workshop
kan op locatie of online plaatsvinden. In de
workshop maken schoolleiders en voorlopers
in korte tijd een projectplan om onderwijs
duurzaam te innoveren met behulp van
technologie.
*  aanbieding geldig tot 1 mei 2021 op de iPad 10,2-inch (8e gen)
   32GB WiFi exclusief accessoires. Prijzen inclusief BTW.
** vraag naar de voorwaarden

Aan de slag
Met onze actuele kennis van onderwijs en
deskundigheid zorgen wij ervoor dat leren,
lesgeven en de leeromgeving in orde is.

Visie en plan
Wij denken mee en vertalen uw visie naar een
uitvoerbaar plan. Een onderdeel daarvan is het
met elkaar verbinden van voorlopers en volgers.

Beheer op orde
Samen zorgen we ervoor dat de basis op orde is
en technologie geen drempels opwerpt voor
leerkrachten en leerlingen

Scholing
Met workshops op maat traint onze Apple
Professional Learning Specialist leerkrachten om
technologie te integreren in het curriculum.

Vernieuwing curriculum
Technologie effectief integreren in het onderwijs
resulteert altijd in het vernieuwen van het
curriculum. Wij begeleiden leerkrachten tijdens
het ontwerpproces.

Xando maakt innovatie met technologie betaalbaar en duurzaam

Samen aan de slag met uw route van innoveren!

Iedereen een eigen

Neem vrijblijvend
contact met ons op!
onderwijs@xando.nl | 038 - 425 40 60
www.xando.nl/onderwijs

Inclusief
• 1 jaar Premium support
• Xando Protection Cover
• 1 jaar beheer via Jamf School

Inclusief
• Eerste jaar Premium support
• Xando Protection Cover
• Eerste jaar beheer via Jamf School
• Geen aanbesteding nodig

  iPad huren voor € 8,-**
per leerling per maand

  iPad kopen voor € 359,-*

Bestel de onderwijs actie nu via onderwijs@xando.nl

22-0000-1042-02 AVS

(Advertentie)
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