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Uitgelicht

thema _ Wat doen we met coronamiljarden?
Het onderwijs krijgt eenmalig 8,5 miljard om corona-

achterstanden te bestrijden. Schoolleiders zien kansen,

maar zijn ook sceptisch over dit Nationaal Programma

Onderwijs. Voor echte kwaliteitsverbetering is

structureel geld nodig. pagina 8

achtergrond _ Omgaan met werkdruk
Corona zorgt voor extra belasting, door maatregelen

en uitval van leraren. Maar wie zorgt voor een duidelijke

focus en een heldere afbakening van taken en verant-

woordelijkheden, houdt grip op de werkdruk.

pagina 22

achtergrond _ De Staat van het Onderwijs
De huidige crisis schept volgens de Onderwijsinspectie ook

kansen. “Corona biedt het onderwijs de mogelijkheid om

niet te repareren, maar te renoveren”, stelt inspecteur-

generaal Alida Oppers. pagina 26

thema _ Effectieve interventies
Wetenschappers Thijs Bol en Inge de Wolf hebben een

‘Onderwijs-OMT’ opgericht om scholen te ondersteunen bij

het bestrijden van corona-achterstanden op hun school.

Resultaten uit onderzoek naar inhaalprogramma’s belanden

op een toegankelijke manier bij de scholen. pagina 12
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Staat van de Schoolleider 2021, cross-mentoring-programma en Binnenhof-actie

3 Margreet van Iterson is de Innovatieve Schoolleider van het Jaar
Verkozen door collega’s op het eerste digitale AVS-congres in april

4 Kwaliteit schoolgebouwen blijft achter
Volgend kabinet zal pas reageren op rapport over onderwijshuisvesting

Foto omslag: Directeur Marion van de Kamer, schoolleider van IKC De Tragellijn (Lobith),

heeft geen menukaart nodig om te weten waar de coronagelden naartoe moeten.

Foto: Cathrien van de Veerdonk.

LEERLING
SOPHIE

Verschillen in de klas, kindgericht werken, een tekort aan

onderwijsprofessionals… hoe ga je daar zo goed mogelijk

mee om? Ga uit van de uniciteit van leerling én leraar.

Leer anders! Bazalt Groep ontwikkelde hiervoor in samen-

werking met de auteurs van het boek het onderwijskundig

concept Leren Anders Organiseren. Het concept waarbij

jaarklassen plaats maken voor grotere eenheden en het kind

centraal staat. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen.

Ze leren van en met elkaar, met wisselende activiteiten in

een rijke leeromgeving. Leraren werken nauw samen en

delen de verantwoordelijkheid. Wil je hier meer over weten?

Ga naar www.bazaltgroep.nl/lerenandersorganiseren,

bestel het boek Leren Anders Organiseren (Bazalt 2020) of

bel 070-448 28 28 voor meer informatie.
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Renovatie

Na de Tweede Wereldoorlog lagen landen en steden zowel economisch als

maatschappelijk als fysiek behoorlijk in puin. Ook het onderwijs heeft toen

zwaar onder druk gestaan. Veel leed en onrecht uit die tijd kan nooit meer

worden goed gemaakt. Onherstelbare en onherroepelijke gebeurtenissen

werken nog dagelijks door in ons leven. Voor de wederopbouw in Europa

kwam na de oorlog het Marshallplan, een kans om niet alleen te repareren

en te herbouwen, maar ook te moderniseren en innovaties toe te passen.

Dat was eigenlijk al langer nodig geweest, maar kon toen in één moeite door

samen met de wederopbouw worden aangepakt. Nederland ging hard aan

de slag en daar plukken wij nog dagelijks de vruchten van.

In 2020 en 2021 heeft de coronacrisis er hard ingehakt. Een totaal andere

situatie, die niet vergeleken kan worden met de Tweede Wereldoorlog.

Maar eveneens een situatie met menselijk, maatschappelijk en economisch

leed. Ook het onderwijs stond en staat zwaar onder druk. Economische

steunpakketten kwamen vlot van de grond. En toen was er ineens het

Nationaal Plan Onderwijs na corona, met een enorm bedrag om de

vertragingen en achterstanden ten gevolge van de coronacrisis aan

te pakken. Begrijpelijk en welkom, al bleek het gekozen tijdpad kort.

Uiteindelijk wordt verwacht dat vanuit dit plan ook wordt gewerkt aan de

onderliggende vraagstukken. Vanuit de inspectie sprak men zelfs over

‘van reparatie naar renovatie’. Renovatie betekent ‘het door ingrijpende

verbouwing weer bewoonbaar maken’. Triest hoe er na vele jaren smeken

om structurele investeringen in het nauwelijks meer ‘bewoonbare’ onderwijs

nu wederom een weliswaar enorme, maar toch weer tijdelijke impuls ligt.

Structurele investeringen zijn nodig. Een noodingreep volstaat

niet. We willen straks toch niet bij een ‘Nationaal Plan voor

Onderwijs ná het Nationaal Plan voor Onderwijs na corona’

terecht komen!? �

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/
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ac tueel � week van de schoolleider

Tijdens de Week van de Schoolleider (13–21 april) organiseerde de AVS tal van activiteiten, waaronder een kick-
off van het cross-mentoring programma, de publicatie van de Staat van de Schoolleider, acties op het Binnenhof
en op de scholen en als uitsmijter het AVS Schoolleiderscongres, ditmaal online.

de staat van de schoolleider

Het vak voor het voetlicht
Schoolleider is het mooiste vak ter wereld. Dat vinden de schoolleiders die aan het
woord komen in de Staat van de Schoolleider 2021, dat 14 april het licht zag. In vijf
artikelen vertellen zij waarom zij elke dag weer met plezier naar school gaan.

De gepassioneerde collega’s
komen aan het woord over
thema’s als afstandsonder-
wijs, kansengelijkheid en
ontschotting tussen po en vo.
Ook komt de ontwikkeling
van het vak en de professio-
nalisering van de schoolleider
aan bod en worden actuele
cijfers over de beroepsgroep
gepresenteerd. Hoewel de
schoolleider een cruciale rol
heeft, zijn er steeds minder
van. In het basisonderwijs
daalde het aantal school-
leiders tussen 2010 en 2020
van 9.900 naar 7.700; in het

voortgezet onderwijs van
3.600 naar 2.800. Vooral in de
Randstad is er een groeiend
tekort.

Verdiepingssessie
Op 21 april werd een verdie-
pingssessie over de Staat van
de Schoolleider georganiseerd
door de AVS en de VO-raad,
samen met CAOP, School-
leidersregister PO en School-
leidersregister VO. Tijdens
deze sessie vertelde Luc Sluijs-
mans, rector van De Nieuwe
Internationale School Esprit,
uitgebreid over de organisatie

van zijn school, die onder-
wijs biedt aan leerlingen van
vier tot en met achttien jaar.
Leerlingen zitten drie jaar in
een gemengde brugklas met
verschillende niveaus door
elkaar. Er is één schoollijn,

één team, één gebouw, één
personeelskamer, één leer-
lingenraad. “Maar we hebben
nog steeds te maken met twee
cao’s, al geven de po-collega’s
les in het vo en andersom.
Zelf ben ik één schoolleider
voor po en vo.”

Iedere twee jaar brengen de
Algemene Vereniging School-
leiders (AVS) en de VO-raad
samen de Staat van de School-
leider uit in aansluiting op
de Staat van het Onderwijs.
De Staat van de Schoolleider
2021 is mede tot stand geko-
men dankzij de redactie van
schoolleiders, Schoolleiders-
register PO, Schoolleidersre-
gister VO en CAOP. �

Lees ook het artikel op
pagina 26 van deze Kader
Primair

schoolleiderstekort

Actie op het Binnenhof
Op 15 april was de AVS met schoolleiders in
Den Haag om aandacht te vragen voor het
groeiende schoolleiderstekort en de positie van
de schoolleider. Naast drie belangrijke rapporten
werden meer dan 400 vouchers overhandigd
om een dagje mee te komen lopen met een
schoolleider op zijn of haar school.

De werkdruk op schoolleiders
is enorm, zeker tijdens
de coronapandemie waar
schoolleiders ook nog eens
crisismanager zijn geworden.
Dan blijft er weinig tijd over
voor de hoofdtaak: sturen op
onderwijskwaliteit. De eisen
van de AVS zijn bekend:
betere waardering, betere
ondersteuning en het dichten
van de loonkloof tussen het
primair en het voortgezet
onderwijs.

Terugblik Week van de Schoolleider

2
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actueelac tueel _ week van de schoolleider

cross-mentoring-programma

Directeuren scholen en bedrijven coachen elkaar
Duizend basisschooldirecteuren bundelen de komende
drie jaar de krachten met duizend leiders uit het
bedrijfsleven. In een cross-mentoring programma
worden duo’s gevormd die gedurende vier maanden
elkaar coachen. Doel: van elkaar leren en samen
uitdagingen aanpakken op organisatie- en onderwijs-
gebied. De eerste ronde met 52 duo’s is in april
gestart.

Directeuren van scholen en
directeuren van bedrijven
leren van elkaar, juist door
de verschillende contexten
waarin ze werken. Dat is
de kracht van de blik van
buiten, zo bleek uit het
actieplan dat deelnemers
uit de pilot van vorig jaar
opstelden. “We hebben goede
leiders binnen en buiten
het onderwijs nodig om de
maatschappelijke uitdagin-
gen van deze tijd het hoofd
te bieden. Door van elkaar
te leren kunnen deze leiders
beter worden in hun vak”,
aldus mede-initiatiefnemer,
oud-AFM-voorzitter en
leraar-in-opleiding Merel van
Vroonhoven.

Ontdekkingsreis
“Vanuit relaties die ontstaan
door het programma, ontwik-
kelt zich een netwerk waarin
basisscholen en bedrijven
elkaar makkelijk weten te
vinden”, zegt Daphne de
Kluis (ABN AMRO) die vorig

jaar aan de pilot meedeed.
“Als grote organisatie kun
je basisscholen op praktisch
vlak verder helpen, bijvoor-
beeld op het gebied van IT
en HR. Andersom heb ik
veel kunnen opsteken van
de schooldirecteur als mijn
mentor. Het was een waar-
devolle ontdekkingsreis met
veel praktische spin-off.”

Vegetarische Slager
De strategische partners
achter het cross-mentoring
programma zijn naast de
AVS ook ABN AMRO, APG
en Deloitte. Het programma
wordt gesteund door het
Ministerie van Onderwijs.
Aan de eerste ronde doen
directeuren mee van onder
andere de ANWB, ABN
AMRO, het Rode Kruis,
Deloitte, Kraft Heinz, HTM en
de Vegetarische Slager. _

Meer informatie een
aanmelden: crossmentor.nl/

programma/

Uitnodigingen
De actievoerders overhan-
digden het Actieplan School-
directeur Topprioriteit, de
Toekomstagenda School-
leiders en de Staat van de
Schoolleider, samen met
ruim 400 uitnodigingen van
schoolleiders aan de Kamerle-
den om op hun school langs
te komen. Met Kamerleden
van onder andere VVD, CDA,
ChristenUnie en Denk werd
doorgepraat over de proble-
men in het onderwijs. _

Daphne de Kluis (ABN AMRO, l.) vormde in de pilot een duo
met schooldirecteur Audrey Raalte (IKC Dalton Zeven Zeeën,
Amsterdam-Noord). “Als grote organisatie kun je basisscholen op
praktisch vlak verder helpen. Andersom heb ik veel kunnen opsteken
van een schooldirecteur als mentor.”

3k ader prim air mei 2021
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margreet van iterson eerste winnaar nieuwe schoolleidersprijs

Eerste digitale Schoolleiderscongres “waardevol”
De 25e editie van het AVS Schoolleiderscongres, gehouden op woensdag
21 april, werd dit jaar voor het eerst digitaal georganiseerd. Deelnemers
reageerden positief: “Zeer waardevol congres, ook op deze manier.”
En: “Het was inspirerend, ik hoop iedereen volgend jaar weer live te zien!”

In haar openingsspeech benadrukte
AVS-Voorzitter Petra van Haren de
meerwaarde van schoolleiders en riep
ze de politiek op om de cruciale rol van
schoolleiders te verankeren in de wetge-
ving. “De huidige, minimale tekst over
de schooldirectie is achterhaald en past
niet meer bij de ontwikkelingen die dit
beroep heeft doorgemaakt.” Ook schonk
ze aandacht aan het 25-jarig AVS-bestaan
met onder meer een video waarin
schoolleiders vertellen wat de vereniging
voor hen heeft betekend.

Kunstmatige intelligentie
Vanuit Londen nam ontwikkelaar
Charles Wood de aanwezige schoollei-
ders op afstand mee in de wereld van
kunstmatige intelligentie en onderwijs.
Wood is eindverantwoordelijke voor alle
internationale samenwerkingsverban-
den van CENTURY Tech, een platform
dat gebruikmaakt van kunstmatige intel-
ligentie en big data om leerprestaties te
verbeteren en werkdruk voor docenten
te verminderen. Volgens Wood kan
kunstmatige intelligentie bijdragen aan
kansengelijkheid en het zelfvertrou-
wen van leerlingen bevorderen. Remco
Pijpers, strategisch adviseur digitale

geletterdheid en ethiek en verbonden
aan Kennisnet, ging vervolgens in op de
gevolgen van de toenemende technolo-
gie in het Nederlandse onderwijs. Kijk
niet alleen naar gemak en efficiëntie,
maar ook hoe je vanuit je waarden
technologie in lijn met je onderwijs
kunt brengen, was zijn voornaamste
boodschap.

Schoolleider van het Jaar
Om goede initiatieven van schoolleiders
te verzamelen en te belonen, organiseer-
de de AVS voor het eerst de verkiezing
‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’.
Uit de nominaties heeft een vakjury
een top 3 samengesteld na gloedvolle
voordrachten door collega’s en soms ook
ouders en leerlingen. Tijdens het School-
leiderscongres kozen de deelnemers
de uiteindelijke winnaar: Margreet van
Iterson, schoolleider Op ’t Hof – De Mal-
senburg in Tricht. Ze reageert online: “Ik
ben helemaal sprakeloos. Wat een eer!
Dankjewel!”

Workshops en informatiemarkt
Deelnemers konden daarna in twee
ronden in totaal bijna dertig work-
shops volgen, zoals ‘Toekomstagenda

Schoolleiders’, ‘Stop met onzin en doe
wat de bedoeling is’, ‘Wereldburger-
schap’ en ‘Cross-mentoring’. Op een
digitale informatiemarkt konden deelne-
mers in gesprek met onder meer E-wise
en SLO of vragen stellen aan AVS-colle-
ga’s in de stands van de AVS en AVS Aca-
demie. Cabaretier en oud-schoolleider
Kees van Amstel sloot af met prikke-
lende vragen als ‘Wanneer is mijn school
een goede school?’ �

Margreet van Iterson (Op ’t Hof – De Malsen-
burg, Tricht) werd op het congres door collega’s
verkozen tot Innovatieve Schoolleider van het
Jaar. De AVS feliciteert haar van harte.
Foto: Hans Roggen

acties op scholen

De schoolleider in het zonnetje
Op verschillende scholen in Nederland zijn
schoolleiders in het zonnetje gezet door werkgevers,
leraren, leerlingen en soms ook ouders.

Met kaarten, bloemen en andere cadeaus werden schoolleiders
verrast. “En dan word je in het directieoverleg in het zonnetje
gezet, voorgedragen door je collegaschoolleiders, in een speech
van de algemeen directeur. Een stroom van complimenten!

Zit niet vaak om woorden verlegen, maar nu toch even stil
en emotioneel. Wow juist nu, gezien worden”, twittert Karin
Donkers, schoolleider in Almaar.

De PO-Raad en Ouders en Onderwijs steunden de actie.
De AVS hoopt dat volgende jaren nog meer scholen zich bij
de actie zullen aansluiten, zodat de rol van schoolleiders nog
zichtbaarder en gewaardeerd wordt. �

ac tueel � week van de schoolleider
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actueelactueel

rapport onderwijshuisvesting:

Kwaliteit schoolgebouwen blijft achter
Goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor kwalitatief goed (inclusief ) onderwijs. Maar de
kwaliteit van de schoolgebouwen blijft achter bij maatschappelijke verwachtingen en voldoet niet overal aan
wettelijke eisen. Ook is de kwaliteit van de huidige gebouwenvoorraad onvoldoende. Dit blijkt uit het rapport
‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel’ dat onlangs aan de Tweede Kamer is
aangeboden. Een volgend kabinet zal een kabinetsreactie opstellen.

Knelpunten zijn volgens
het rapport onder meer de
financiering (slechte kop-
peling tussen eisen, kosten
en beschikbare budgetten)
en het gebrek aan exper-
tise bij schoolbesturen en
gemeenten om huisvesting te
ontwikkelen en te beheren.
Het volgende kabinet zou als
fundament voor een verbe-
terd stelsel het beleidspak-
ket ‘Basis op orde’ moeten
uitvoeren. Dit beleidspak-
ket behoudt de huidige
bekostigingsverdeling via

gemeentefonds (nieuwbouw/
uitbreiding) en lumpsumbe-
kostiging (instandhouding)
en de bijbehorende verant-
woordelijkheden. Ook het
aanpakken van de verou-
derde voorraad is belangrijk.
Er zijn in Nederland circa)
9.331 schoolgebouwen.

Interdepartementaal
Het rapport ‘Een vak apart.
Een toekomstbestendig
onderwijshuisvestingsstelsel’
is opgesteld door de werk-
groep Interdepartementaal

Beleidsonderzoek IBO Onder-
wijshuisvesting funderend
onderwijs die bestaat uit
beleidsmedewerkers van de

ministeries van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
Financiën, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
Algemene Zaken en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. �

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/rappor-
ten/2021/03/12/ibo-onder-
wijshuisvesting-funderend-
onderwijs-een-vak-apart-een-
toekomstbestendig-onderwijs-
huisvestingsstelsel

zorgen over bso

Groepen nog vaak
naar huis
Nu de buitenschoolse opvang ook weer opengaat,
vrezen schoolleiders dat het aantal besmettingen zal
toenemen.

Bij de buitenschoolse opvang (bso) komen kinderen uit ver-
schillende scholen en groepen samen. Dat maakt de kans op
besmettingen groter. Ruim 70 procent van de schoolleiders
maakt zich zorgen daarover, blijkt uit een peiling van de AVS
onder 800 schoolleiders. Basisscholen proberen nog steeds in
cohorten te werken.

Meer leerlingen op school, meer klassen thuis
Uit dezelfde peiling blijkt dat op 56 procent van alle basisscho-
len in de weken voor de meivakantie gemiddeld één op de vijf
klassen naar huis werd gestuurd vanwege corona-gerelateerde
oorzaken. Dat is ongeveer gelijk aan de periode daarvoor.
Het aantal scholen dat alle klassen naar huis stuurde steeg
licht van 1 procent naar 2,2 procent. �

pensioenen blijven gelijk

Dekkingsgraad ABP
hoger
De rente stijgt en dat is gunstig voor de
dekkingsgraad van pensioenfonds ABP. Voor het eerst
sinds april 2019 staat de dekkingsgraad weer boven
de 100 procent. Maar de economische vooruitzichten
blijven onzeker, meldt ABP op zijn site.

De hoogte van de dekkingsgraad zegt iets over de financiële
gezondheid van een pensioenfonds. De recente stijging van
de rente heeft de dekkingsgraad van ABP een flinke oppepper
gegeven. Ter vergelijking: eind het eerste kwartaal van 2020
stond de actuele dekkingsgraad op 82 procent tegen 100,5
procent nu. In 2021 blijven de pensioenen gelijk. Maar voor
daarna blijft het onzeker, de pensioenen moeten omlaag als de
actuele dekkingsgraad aan het eind van het jaar eindigt onder
de 104,2 procent. �
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actueel

hulp bij nationaal programma
onderwijs

Schoolscan en SLO-tips
Met een schoolscan van de alliantie Samen onderwijs
versnellen, een samenwerkingsverband van kennis- en
netwerkorganisaties Sardes, het CAOP en Kennisland,
kunnen schoolleiders en bestuurders inzicht krijgen
in wat er nodig is binnen school, schoolbestuur of
gemeente. Op de website van SLO zijn informatie en
tips te vinden voor effectieve interventies.

De schoolscan is een digitaal analyse-instrument dat de
kansen, knelpunten en leervertragingen op een school in
beeld brengt. De scan levert een rapport op dat laat zien waar
behoefte is aan begeleiding en ondersteuning, bij leerlingen,
leerkrachten en op schoolniveau.

Tips voor interventies
SLO heeft suggesties voor interventies gebundeld die
scholen en leraren kunnen gebruiken als zij met NPO-
middelen corona-achterstanden willen aanpakken. Voor
het basisonderwijs zijn er per leerjaar of per leergebied
overzichten met focusdoelen te vinden om leraren te helpen
bij het maken van keuzes. Voor het voortgezet onderwijs biedt
SLO kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen
(‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma
doelgericht verder vorm te geven. _

Meer informatie: www.slo.nl/npo

salaris

Loonsverhoging in
onderwijs

De loonkosten per gewerkt uur in het onderwijs zijn

in 2020 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van

het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS).

De loonkosten per gewerkt uur van alle werknemers zijn in
2020 met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eer-
der. Dit is de grootste stijging na 2008. In de sector bouwnijver-
heid stegen de loonkosten met 6,7 procent in 2020 (ten opzich-
te van 2019), in het onderwijs met 5,5 procent in de zorg met
4,8 procent. In onderwijs en zorg stegen de lonen per gewerkt
uur sterk door loonsverhogingen. In de periode 2010-2020 ste-
gen de loonkosten per gewerkt uur in het onderwijs ook sterk,
namelijk met 24,2 procent. _

werkdrukmiddelen

400 miljoen euro
in 2021 – 2022
Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld
beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs
tegen te gaan, meldt het ministerie van OCW. Voor
schooljaar 2021 – 2022 gaat het om een bedrag van
400 miljoen euro.

Scholen in het regulier basisonderwijs ontvangen 252 euro per
leerling. Het speciaal basisonderwijs ontvangt 379 euro per
leerling en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt 505
euro per leerling. Schoolteams beslissen zelf over de besteding
van de werkdrukmiddelen en de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de beste-
ding. Scholen kunnen via een rekentool op de website van de
AVS bekijken hoeveel werkdrukmiddelen zij krijgen. _

Meer informatie: https://avs.nl/actueel/nieuws/
werkdrukmiddelen-schooljaar-2021-2022/
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m a at w er k ,
k l einer e k l a s sen
en  s o c i a a l- e m ot i o nel e  h u l p
—m a a r  wa a r  en  m e t  w el k
per s o neel?

Het onderwijs krijgt 8,5 miljard om corona-

achterstanden te bestrijden. Schoolleiders zijn

blij met het vele geld, maar ook sceptisch over

dit Nationaal Programma Onderwijs. “Er wordt

een plan gedropt waarbij het afgelopen jaar

als oorzaak wordt aangemerkt voor problemen

die al zijn ontstaan in de jaren vóór corona.”

Toch kan het een startpunt zijn voor herstel.

tekst lisette blankestijn

Wat doen we met
de corona miljarden?

thema � 8,5  miljard voor het onderwijs

Over het thema

Het onderwijs krijgt 8,5 miljard om de corona-
achterstanden weg te werken met het Nationaal
Programma Onderwijs, gemiddeld 180.000 euro
per basisschool en 1,3 miljoen per school in het
voortgezet onderwijs. Dat bedrag moet binnen
tweeënhalf jaar worden uitgegeven. Waaraan,
mogen scholen zelf beslissen op basis van een
‘schoolscan’ en een menukaart.

Het is goed nieuws dat er eindelijk miljarden
worden geïnvesteerd in het onderwijs, toch kijken
schoolleiders met enige scepsis naar de huidige
opzet van het Nationaal Programma Onderwijs
na Corona. Want al vóór de coronacrisis kampten
leerlingen met achterstanden, dit probleem is
alleen maar zichtbaarder gemaakt. Willen we
het onderwijs structureel verbeteren, dan zijn
daar structurele middelen voor nodig en niet een
eenmalige injectie. Met tijdelijk geld kun je niet
meer leraren aannemen bijvoorbeeld. Schoolleiders
zien overigens wel kansen om de middelen zo in te
zetten, dat leerlingen daar optimaal van profiteren.

Huiswerkbureaus en andere ondersteuners bieden
en masse bijspijkerprogramma’s aan, daarover
kan iedere schoolleider meepraten. Maar welke
interventies zijn effectief en welke kun je net zo
goed laten? Voor schoolleiders die hierover vragen
hebben, zijn de onderwijsexperts Thijs Bol en
Inge de Wolf een ‘OMT voor het onderwijs’ gestart.
Deze onderzoekers stellen vast dat er behoefte is
aan kennis over effecten van inhaalprogramma’s,
en zij springen daarop in met praktische adviezen.

En dan rest nog de vraag hoe we de NPO-
miljarden zo kunnen inzetten, dat scholen er ook
na 2023 iets aan hebben. Dat kan het beste met
professionalisering en duurzame innovaties, denkt
AVS-voorzitter Petra van Haren. De coronamiljarden
vormen voor de onderwijssector een kans en een
uitdaging tegelijk om met geld werkelijk het
structurele verschil te maken.

Meepraten? De AVS houdt een online
werkbijeenkomst op 28 mei. Meer daarover is
te lezen bij Van de AVS op pagina 32.
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m a at w er k ,
k l einer e k l a s sen
en  s o c i a a l- e m ot i o nel e  h u l p
—m a a r  wa a r  en  m e t  w el k
per s o neel?

Gemiddeld €180.000 per basisschool en €1,3 miljoen
per middelbare school voor komend schooljaar: het
leeuwendeel van de miljarden van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) gaat naar het funderend
onderwijs. Iedere school moest in april met een scan de
problemen en behoeftes in kaart brengen in aanloop
naar de menukaart met interventies waaruit gekozen
kan worden. Marion van de Kamer, directeur van IKC
De Tragellijn (Lobith), heeft geen menukaart nodig om
een goede bestemming voor het geld te vinden. “We stre-
ven continu naar verbetering. Lang geleden waren we een
zwakke school. We weten daardoor al wat er nodig is om
achterstanden te bestrijden: kleinere groepen met excel-
lente leerkrachten.” De Tragellijn heeft de leerlingen al
goed in beeld, stelt zij. “Ik wil het coronageld gebruiken
om de huidige groep 7 op te splitsen. Dat is nu een rela-
tief zwakke groep die in het laatste basisschooljaar nog

Wat doen we met
de corona miljarden?

veel meters moet maken. Ook wil ik de kleutergroepen
kleiner maken, daar leg je de basis.”

Gezwabber Van de Kamer is blij met de coronasub-
sidie (“het is veel geld”), maar zou liever een structurele
budgetverhoging zien. “Dit is nu de derde ronde van
hapsnap-geld. Ik wil de kwaliteitsverbetering gedegen
aanpakken. Het gaat om continue verbetering.” Daarvoor
is structureel geld nodig: meer handen in de klas, om de
leerkracht meer tijd te geven voor de leerling en professi-
onalisering. Van de Kamer: “Voor goed onderwijs moeten
leerkrachten goed en direct feedback kunnen geven en
dat kan alleen met kleinere klassen.” Kleinere groepen
zouden het onderwijs meer robuust maken en dat is ook
nog eens goed voor de luchtkwaliteit in de lokalen, denkt
ze. “Nu krijgen er weer twee klassen online les omdat
de kinderen thuiszitten vanwege corona, dat gezwabber
geeft onrust.”

Renoveren De Onderwijsinspectie wijst in De Staat
van het Onderwijs 2021 in dezelfde richting: het onder-
wijsniveau moet structureel omhoog; geen reparatie
maar renovatie. Met de coronamiljarden kunnen de
teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijk-
heid wel vast aangepakt worden, vindt de inspectie.
Ook Bert Scheper, schoolleider van CB de Oliebron in
Schoonebeek, vindt dat het onderwijs meer nodig heeft
dan een eenmalige injectie. “Er wordt een plan gedropt
waarbij het afgelopen jaar als oorzaak wordt aange-
merkt voor problemen die al zijn ontstaan in de jaren
vóór corona.” Het nu steeds benoemen van vertraging
en achterstanden doet het onderwijs geen goed, vindt
hij. “We willen kinderen langs een meetlat leggen van
de oude normen, maar dat heeft geen zin want de hele
wereld is veranderd. Belangrijker is om te kijken hoe leer-
lingen ten opzichte van zichzelf gegroeid zijn. We gaan
in deze discussie vaak uit van gemiddelden. Maar als je in
een klas de gegevens analyseert, zie je dat er meer maat-
werk nodig is. Ontwikkeling gebeurt niet in een rechte
lijn. Kijk naar wat nodig is en daag kinderen uit.”

Geen externe bureaus Het Nationaal Programma
Onderwijs zorgt voor veel commotie, ziet Scheper.
“Het kan een mooie impuls voor het onderwijs zijn, maar
dan moeten we tijd en ruimte krijgen om goed na te den-
ken over de besteding van het geld.” Hij beschouwt het
NPO als startpunt, om een door het team zelf gedragen
visie vorm te geven. Die visie kan per school verschillen.
“Geef het vertrouwen, het beroep en verantwoordelijk-
heid weer terug aan de leerkracht”, aldus Scheper.

Directeur Marion van de Kamer van IKC De Tragellijn
in Lobith: “Dit is nu de derde ronde van hapsnap-geld.

Ik wil de kwaliteitsverbetering gedegen aanpakken.”
Foto: Cathrien van de Veerdonk

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

Groep 8-leerlingen kregen vorig jaar

een lager schooladvies dan voorheen,

blijkt uit CBS-onderzoek. Doordat de

eindtoets niet doorging, kon het school-

advies niet naar boven bijgesteld worden

en daarvan werden vooral meisjes

en leerlingen uit lagere sociaaleco-

nomische klassen de dupe. Scheper

vertelt dat CB De Oliebron dit jaar juist

kansrijk adviseert. “We kijken naar de

mogelijkheden van een leerling. Als veel

groei zichtbaar is, of veel motivatie en

inzet, kunnen we kansrijk adviseren in

het vertrouwen dat de ontwikkelings-

sprong doorzet in het vervolgonderwijs.”

Boerma (Corderius College) zag geen

signalen dat basisscholen lager of

juist meer kansrijk zouden adviseren.

“We hadden afgelopen jaar een normale

instroom en ook nu zien de aanmeldingen

er inhoudelijk uit zoals gebruikelijk.

We weten natuurlijk nog niet met welke

vaardigheden de leerlingen binnenkomen.

Maar we hebben een groot brugjaar en

veel dakplanklassen, ze krijgen twee

jaar om te laten zien op welk niveau ze

thuishoren.”

“Geef ons ruimte om structureel te werken aan de knel-
punten in ons onderwijssysteem. Voorkom dat de energie
gaat naar verantwoording van de subsidie, en dat we daar-
voor dan weer externe bureaus moeten inhuren. Het geld
moet in de groep terechtkomen: leerkrachten stimuleren

Bert Scheper, schoolleider van CB de Oliebron in Schoonebeek:
“Geef ons ruimte om structureel te werken aan de knelpunten in ons
onderwijssysteem. Voorkom dat de energie gaat naar verantwoording van
de subsidie en inhuur van externe bureaus”

en het beroep aantrekkelijker maken. Een goede oplossing
is niet standaard ‘extra handen in de klas.’ Wel is er meer
expertise nodig. Dus maak het mogelijk dat leerkrachten
bijleren, bij elkaar kunnen kijken, van elkaar leren en
samen lessen voorbereiden. Als we daarin investeren, kan
het onderwijs duurzaam verbeteren.”

Oor aannaaien Daar komt het lerarentekort om de
hoek kijken. “Die extra leerkrachten en trainers die nodig
zijn om mijn teamleden ruimte te geven om zich verder
te ontwikkelen: die vlieg ik niet zomaar in”, zegt Scheper.
“We hebben wel een pool binnen onze stichting en we
zoeken via de pabo in Emmen. Sommige leerkrachten
springen voor elkaar in, maar dat is geen structurele
oplossing.” Ook de Fluvium-scholen (zie kader) zouden
hun € 1,5 miljoen grotendeels aan personeel willen
uitgeven.

Bestuurder Jeroen Goes: “Dat moeten we dan wel zien te
vinden! Dure en commerciële tussenbureaus springen
in dat gat, terwijl ik mijn eigen mensen niet méér mag
betalen. Het gevaar dreigt dat wij ons een oor laten aan-
naaien.” Dat het om tijdelijk extra geld gaat, maakt het
niet makkelijk. “De minst risicovolle oplossing is part-
timers te vragen tijdelijk meer te werken, of om zzp’ers
in te huren – mits daar geen duur bureau tussen zit.”

Studenteninzet De problemen zijn niet overal even
groot. Marion van de Kamer verwacht geen problemen
bij het vinden van extra handen. “Hier in de Liemers
hebben we minder last van het lerarentekort. Bovendien
zijn onderwijsondersteuners en specialisten nu veel
buiten de groep met leerlingen aan het werk. Zet hen in

‘g e e f  v e r t r o u w e n ,  b e r o e p  e n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  w e e r
t e r u g  a a n  d e  l e e r k r a c h t ’
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p e r s p e c t i e f  v a n  e e n  b e s t u u r d e r :
“ l i e v e r  b r e d e r  k i j k e n  e n  g e l d  o n g e l i j k  v e r d e l e n ”

Jeroen Goes, CvB-voorzitter

van Fluvium Openbaar

Onderwijs (20 basisscholen

in de Betuwe), veroorzaakte

een kleine storm op LinkedIn

toen hij zijn kanttekeningen

bij het NPO publiceerde. Hij

waarschuwt voor de politiek

in de communicatie van het

ministerie rondom de subsidie.

“Deadlines, scans die bovenop

je normale analyses zouden

komen, al die verschillende

stappen… veel schoolleiders

zien daar tegenop, maar je

moet door die politieke taal

heen lezen. Met de NPO-gelden

is het niet anders dan met

normale lumpsumgelden: het

onderwijs moet er gewoon

doelmatig mee omgaan.”

Solidariteit
Goes begrijpt de haast

achter de regeling, maar

had liever gezien dat er wat

breder gekeken werd naar

wat Nederland nodig heeft.

“Het gaat om heel veel

geld. De problemen in de

Jeugdzorg zijn torenhoog,

daar gaat het om leven en

dood. Het onderwijs krijgt

nu t 8,5 miljard en natuurlijk

zijn schoolleiders blij met

het geld, maar de regeling

leidt af van de echte proble-

matiek. Het onderwijs heeft

meer nodig.” Bovendien zijn

de verschillen tussen scholen

groot, ook binnen Fluvium.

Goes pleit voor solidariteit:

“Waarom zou een school die

prima functioneert opeens t

60.000 moeten krijgen, terwijl

de nood bij een andere school

veel groter is? Ik probeer

onze Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad ervan

te overtuigen dat we het geld

ongelijk moeten verdelen.”

thema � 8,5  miljard voor het onderwijs

Jeroen Goes, CvB-voorzitter van
Fluvium Openbaar Onderwijs, pleit
voor solidariteit tussen de scholen.
“Ik vind dat we het geld ongelijk
moeten verdelen.”

“We hanteren niet de gebruikelijke normen, daarvoor
hebben we niet genoeg gegevens. We zullen dus anders
determineren en de leerlingen meenemen van wie we ver-
wachten dat ze het redden met ons maatwerkplan. Alleen
als de leerling zelf zegt dat hij geen kans ziet om alles bij te
spijkeren, doubleert hij of zij.”

Werken vanuit vertrouwen Boerma hoopt dat de
menukaart helpt de plannen goed in te zetten en de ver-
schillende niveaus goed te meten. “Ik hoop dat het echt een
toevoeging is en niet alleen een inperking of verantwoor-
dingsinstrument. We werken zelf vanuit vertrouwen met
onze leerlingen en we hopen dat vertrouwen als profes-
sionals ook van het ministerie te krijgen. We moeten ons
verantwoorden, dat is terecht, maar ik hoop niet dat we om
de maand moeten rapporteren. Als je maar blijft focussen
op die achterstanden, dan ontstaan ze vanzelf. Ik heb liever
dat we aan het werk gaan, met gerichte interventies en
maatwerk.”

Jongerenwerkers De sociaal-emotionele ontwikke-
ling van de leerlingen vraagt in deze tijd extra aandacht.
Scheper ziet dat de normale gang van zaken de kinderen
goed doet: “Ze komen weer gezellig babbelend de school
binnen.” Rector Boerma wil een flink deel van zijn budget,
misschien wel tot 20 procent, inzetten om achterstanden op
sociaal-emotioneel terrein te lijf te gaan. “We zullen meer
aandacht besteden aan groepsvorming. Dat betekent meer
mentoruren en daarnaast gaan we er waarschijnlijk man-
kracht voor inhuren: jongerenwerkers en dergelijke.” �

voor het primaire proces in de
groep.” In de regio Amersfoort
zijn de tekorten wel fors, maar
rector Egbert Boerma van het
Corderius College verwacht
geen grote problemen en
hoopt de leerachterstanden
met eigen medewerkers te
kunnen aanpakken. “We zijn
een opleidingsschool, dus kun-
nen ook studenten inzetten.
Bij specifieke vragen, zoals
huiswerkbegeleiding, kan ik
me voorstellen dat we daar
een gespecialiseerd bedrijf
voor inhuren.”

Maatwerkprogramma’s Het Corderius College is
druk bezig de achterstanden in kaart te brengen, ver-
telt Boerma. “Al onze aandacht ging de afgelopen tijd
naar het ‘erbij houden’ van de leerlingen. “Hoe krijgen
we ze naar het volgend jaar, waar mist er echt te veel
kennis?” In deelteams kijken we nu op detailniveau
wat er nodig is. We gaan per leerling of misschien per
groepje maatwerkprogramma’s schrijven. Extra indivi-
duele lessen, naast de klassikale momenten.” Het aantal
zittenblijvers zal lager liggen dan in normale tijden,
 verwacht Boerma.

Rector Egbert Boerma van het
Corderius-college: “We werken
zelf vanuit vertrouwen met onze
leerlingen en we hopen dat als
professionals ook van het ministerie
te krijgen.”
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Het is een geste aan scholen en schoolleiders, het zelfbenoemde ‘Onderwijs-OMT’

van twaalf onderwijswetenschappers die het veld adviseren over het verminderen van

‘coronaschade’ bij leerlingen. Met onderzoek tonen ze de effecten van interventies, in de

hoop dat scholen en besturen de miljarden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zo

besteden, dat ze werkelijk verbetering brengen. tekst larissa pans

Het Onderwijs-OMT
in 5 vragen

1 Hoe waren de reacties op jullie initiatief vanuit het
onderwijsveld?

Inge De Wolf: “Heel enthousiast. Toen we publiciteit kre-
gen, ontvingen we honderden mails, van individuen en
van organisaties, zoals de onderwijsbonden. Zij zeiden
ook meteen: we willen jullie graag helpen jullie adviezen
te verspreiden.”
Thijs Bol: “En dat moet zo handig mogelijk. We hoeven
niet zo nodig een groots mediamoment met demissionair
minister Slob. We willen ervoor zorgen dat de kennis uit
die adviezen zo makkelijk mogelijk bij scholen terecht
komt.”
De Wolf: “Uit heel verschillende disciplines hebben we
twaalf wetenschappers bij elkaar gebracht. Toch gaat de
samenwerking verrassend soepel.”
Bol: “En er zitten nog zeker twintig adviseurs omheen.
We betrekken ook mensen van buiten, willen juist geen
gesloten eliteclub zijn. Mijn inbox zit vol mails van
schoolleiders en docenten met thema’s waarvoor zij een
advies nodig vinden. Er is grote behoefte aan kennis bij
schoolleiders en daar springen we op in. Tegelijkertijd,
laten we reëel blijven: we doen dit in onze eigen tijd, we
kunnen niet in één maand veertig adviezen uitbrengen of
alle vragen beantwoorden.”

d u b b el in t er v ie w  m e t  o pr i c h t er s  t h i j s  b o l  en  in g e  d e  wo l f:

thema _ 8,5  miljard voor het onderwijs

Van VO-leerlingen weten we nog weinig, stelt socioloog Thijs Bol
(UvA): daar is tot nu toe weinig gemonitord. “Wat logisch is, die
scholen hebben zich helemaal over de kop gewerkt met constant
veranderende regels.”
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Het Onderwijs-OMT
in 5 vragen

>

Hoogleraar onderwijsstelsel Inge de Wolf (Universiteit Maastricht)
ziet de grootste ‘coronaschade’ op drie terreinen: welbevinden van
leerlingen, leervertraging en de eenzijdige, harde neerslag bij een
groep leerlingen die het al zwaar had.

2 Het ‘echte’ OMT komt voortdurend met adviezen en
richtlijnen, veelal praktisch van aard. Doet het Onderwijs-
OMT dat ook?

De Wolf: “Vaak zullen onze adviezen maar twee of drie
pagina’s tellen. Praktisch verwoord en bedoeld voor leraren
en schoolleiders. Bijvoorbeeld: hoe richt je een zomerschool
in? Wat leert de wetenschap ons over wat dan effectieve
zomerscholen zijn? We zijn van de hashtag #hoedan.”

Bol: “Vragen die spelen zijn: wie gaan die programma’s
draaien, hoe zorg je dat kinderen naar die zomerschool
komen? Dat kunnen wij ook niet allemaal beantwoor-
den, maar we kunnen wel de wetenschappelijke effecten
van zomerscholen inzichtelijk maken. Dan bepalen
scholen zelf wat ze daarmee doen. Het is de bedoeling

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

dat we verschillende adviezen uitbrengen: kort, lang,
soms gericht op scholen, soms ook op andere partijen.
Wat vanuit OCW wordt aangeboden is redelijk beperkt.
Een vriend van mij die in het onderwijs werkt vertelde
me over het plan van zijn school om de klassen een beetje
te verkleinen, elke klas een paar leerlingen minder.
‘Wat vind je daarvan?’, vroeg hij. ‘Nou’, antwoordde ik,
‘uit verschillende onderzoeken blijkt er vaak pas effec-
ten worden gevonden als er serieus kleine groepen zijn.
Het doet wel iets voor de werkdruk van docenten, maar
het brengt de leerling niet zoveel.’ Die kennis is er lang
niet bij scholen dus we kunnen echt wat toevoegen.”
De Wolf: Scholen zien dat de covidcrisis en de school-
sluitingen een aantal leerlingen echt hard heeft geraakt
en ze willen graag weten wat effectieve interventies
zijn. Hoe kies je een succesvolle interventie, hoe orga-
niseer je op een goede manier extra begeleiding? En we
willen ook een advies uitbrengen over wat níet werkt.
Daar kunnen schoolleiders en leraren ook veel aan heb-
ben. Door de extra uitdagingen voelen scholen de urgentie
om de lessen uit de wetenschap te gebruiken. Er is een
kruisbestuiving gaande en dat is mooi om te zien.”

3 Zijn jullie niet bang dat een commerciële schil van dure
bijlesbureaus en onderwijsadviseurs zich maar al te graag
op schoolleiders zal storten?

Bol: “Dat gebeurt al.”
De Wolf: “Dat komt mede doordat in het Nationaal
Programma Onderwijs staat dat scholen dat geld heel
snel moeten uitgeven: in tweeëneenhalf jaar tijd. Je ziet
dat iedereen zich nu richt op bijspijkerprogramma’s. Daar
is een hele markt op aan het ontstaan. Voor docenten
en schoolleiders is het risico dat ze voor die snelle optie
kiezen. Wij krijgen ook veel mails van die commerciële
bedrijfjes die allemaal een soort keurmerk van ons willen.
Dan kunnen ze dat weer gebruiken in de verdere werving
bij scholen.”
Bol: “Dat gaan we niet doen natuurlijk.”

4 8,5 miljard besteden in tweeëneenhalf jaar tijd, een grote
opgave op korte termijn. Jullie hadden het over ‘nutteloze
pleisters’. Vanwaar de angst dat het niet zal lukken de
achterstanden zinvol aan te pakken?

Bol: ”Het lastige punt is: wat is het doel precies van dat
Nationaal Programma Onderwijs? Is het doel om de kin-
deren die een tik hebben opgelopen in coronatijd hun
achterstand zo snel mogelijk te laten inhalen? Als dat
het enige doel is, kun je zeggen: we besteden het uit aan
commerciële partijen en die doen dat goed en dan is het
prima. Alleen: wat heeft het onderwijs daar over twee
jaar aan? Dat geld had ook ingezet kunnen worden voor
structurele verbetering, zoals professionaliseringspro-
gramma’s. Dan heeft het een blijvend effect op de langere
termijn.”
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• Wat voor lezer is de leerling die de school na groep 8 verlaat?
• Wat wil de school dat lezen doet met de leerlingen, met de leerkrachten en de ouders?
• Welke rol speelt leesbevordering hierbij?
• Hoe kunnen de bibliotheek en school er samen voor zorgen dat leesbevordering

optimaal wordt gerealiseerd?

 De Bibliotheek gaat graag met u in gesprek
    over deze vragen en een aanpak op maat
    voor de Bibliotheek op school.

 Kijk voor meer informatie op
     www.debibliotheekopschool.nl
     of mail naar kunstvanlezen@lezen.nl.

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

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

21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02

ad
ve
rt
en

ti
e

14

14945758-02_014_07-May-21_11:19:50_walter



thema _ 8,5  miljard voor het onderwijs

De Wolf: “Daar ligt onze grootste zorg: hoe effectief gaan
de investeringen zijn? Er ligt een grote verantwoordelijk-
heid bij het onderwijsveld om voor de meest geschikte
maatregelen te kiezen en vervolgens om met de juiste
mensen in zee te gaan. Ook schoolleiders zelf lieten al
weten overspoeld te worden met aanbiedingen. Daar
kunnen prachtige dingen tussen zitten, maar ook voor-
stellen waarvan je nu al weet dat het niet of nauwelijks
werkt. Je hebt leerlingen die echt achteruit zijn gegaan,
bij wie bijvoorbeeld de leesvaardigheid omlaag is gegaan.

Voor die groep kun je een huiswerkbureau inhuren, of
je kunt voorstellen een extra klassenassistent of leraar
aan te nemen die groepjes leerlingen specifiek op ach-
terstandsvakken kan trainen. Als Onderwijs-OMT zijn we
voor een meer duurzame oplossing. Het is wel de vraag of
je dit type extra hulp structureel kunt behouden.”

5 Wat is de grootste ‘coronaschade’ in jullie ogen?

Bol: “In het PO weten we best goed hoe het met leerlingen
gaat, daar is al aardig wat onderzoek naar gedaan. Er is
achterstand, die is ongelijk verdeeld, sommige scholen heb-
ben te maken met meerdere problemen, bij andere valt het
mee. En er is het leerlingvolgsysteem, waarin je goed kunt
zien hoe een leerling zich ontwikkelt ten opzichte van de
eigen ontwikkellijn. Van het VO weten we nog maar heel
weinig. Hoe gaat het nu cognitief en sociaal-emotioneel
met die leerlingen? Om nog even terug te komen op die
‘nutteloze pleisters’, het risico zit ‘m niet alleen in een
matige aanbieder of slechte bijspijkerprogramma’s, maar
ook in dat je niet precies weet op welke wond je nu een
pleister aan het plakken bent. En dat is een reëel risico
in het VO. Er is tot nu toe weinig gemonitord, wat ook
logisch is, want die scholen hebben zich helemaal over
de kop gewerkt met constant veranderende regels: halve
klas, school weer dicht, online en offline onderwijs. En nu
moeten ze in korte tijd gaan inventariseren wat hun groep
leerlingen nodig heeft.”

De Wolf: “Ons volgende advies zal daarover gaan, we
richten ons op voortgezet onderwijs-scholen met het
thema: hoe breng je de gevolgen van de pandemie voor
leerlingen in kaart? Ook omdat we vanuit de wetenschap-
pelijke literatuur weten dat bijspijkeren heel effectief
kan zijn, maar alleen als dat is gericht op daadwerkelijke
achterstanden. Als je het richt op leerlingen die al voorop
lopen, kan het zelfs averechts werken.”
Bol: ”Scholen moeten echt de tijd nemen om te inventa-
riseren hoe hun leerlingen ervoor staan. Er zit natuurlijk
grote druk op de ketel door die termijn en kinderen
en ouders willen dat er wat gebeurt, maar veel van die
instrumenten, interventies en ideeën werken alleen maar
als je precies weet wie wat moet krijgen. Anders ben je
uit de losse heup aan het schieten.”
De Wolf: “De grootste ‘coronaschade’ zie ik op drie ter-
reinen. Ten eerste het welbevinden van leerlingen: we
zien dat het BMI is toegenomen, evenals depressies en
medicijngebruik. Het tweede is de leervertraging. En ten
derde: de achterstand en bijbehorende problemen slaan
eenzijdig hard neer bij een groep leerlingen die het al
zwaar had, waar het al niet zo goed mee ging in het
Nederlandse onderwijs. Maar mijn zorg zit ook bij leraren
en schoolleiders, daar is al zoveel van gevraagd.”
Bol: “Ik maak me het meest zorgen om de ongelijke
klappen die zijn uitgedeeld, en dat maakt het ook inge-
wikkeld om op te lossen. Als iedereen dezelfde vertraging
had, zou het nog wel overzichtelijk zijn. De hypothese
is dat de leerlingen het hardst zijn achteruit gegaan op
scholen waar ze het al niet gemakkelijk hebben. Daar is
vaak al een leraren- en schoolleiderstekort, daar lopen de
docenten al op hun laatste benen... en eigenlijk zeggen
we tegen hen: maak je borst maar nat, ga die komende
tweeëneenhalf jaar maar die grote vertraging inlopen.”

De Wolf: “Ten slotte: als je door een onderwijsweten-
schappelijke bril naar de pandemie kijkt, zit er ook een
buitenkansje aan. Overal ter wereld hebben scholen te
maken met schoolsluitingen en proberen leraren leerach-
terstanden weg te werken. Het is enorm interessant om
te zien wat er wordt opgezet: al die monitoringen, expe-
rimenten en effectmeetingen. De wereld is nu één grote
proeftuin.” _

Adviezen en richtlijnen lezen?

Kijk op www.onderwijsomt.nl

‘ v e e l  i n t e r v e n t i e s  e n  i d e e ë n
w e r k e n  a l l e e n  m a a r  a l s  j e
p r e c i e s  w e e t  w i e  w at  m o e t
k r i j g e n ’

‘m i j n  z o r g  z i t  o o k  b i j  l e r a r e n
e n  s c h o o l l e i d e r s ,  d a a r  i s  a l
z o v e e l  v a n  g e v r a a g d ’
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thema _ 8,5  miljard voor het onderwijs

Fijn, 8,5 miljard om corona-achterstanden

weg te werken, maar hoe kun je met dit

incidentele geld toch een langdurig effect

bewerkstelligen? Een ronde langs de

politiek-bestuurlijke kant van het veld toont

eensgezindheid: door besteding bínnen

scholen, duurzame vernieuwingen, lage

administratieve lasten en een minder rigide

einddatum. tekst astrid van de weijenberg

Hoe uit incidenteel geld
toch structureel effect
te halen valt

‘dit  is  ook een k ans om met geld da adwerkel ijk  iets te betekenen’

“Ik adviseer iedereen die ‘niet enthousiast’ is het geld
gewoon niet te accepteren. Schrijf geen plan, het hoeft
allemaal niet hoor.” Schoolleider Eva Naaijkens is op
twitter duidelijk. Zelf is ze er wel blij mee, meldt ze.
“Natuurlijk willen we liever structureel meer geld, maar
dit bedrag is een mooi begin.” Op de dag van haar tweet
(31 maart) kwamen de resultaten van de ledenpeiling
onder driehonderd directeuren van de AVS naar buiten.
Een meerderheid van de schoolleiders (53 procent) zegt
niet enthousiast te zijn over het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Men vreest meer administratief werk,
terwijl de werkdruk al zo hoog is. Zo’n 85 procent van
de schoolleiders in het basisonderwijs had liever struc-
turele investeringen gezien en 57 procent wil meer tijd.
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‘dit  is  ook een k ans om met geld da adwerkel ijk  iets te betekenen’

Achterstanden lopen nog steeds verder op, ziet Paul Rosenmöller
van de VO-Raad: “De analyse die je nu maakt, is over twee maanden
alweer verouderd.” Foto: ANP

AVS-voorzitter Petra van Haren: “We moeten proberen er zoveel
mogelijk uit te halen door professionalisering, door blijvende
innovaties.” Foto: Hans Roggen

Ruim 70 procent van de schoolleiders is wel blij dat ze
met het team en onder leiding van de directie kunnen
beslissen waar het geld aan wordt besteed. En 58 procent
is tevreden met het bedrag. Ter relativering van de uit-
komsten, 56 procent heeft nog geen goed beeld van de
regeling.
Ook de PO-Raad ziet luidens haar website het NPO als
een mooi begin van een gezamenlijke lange-termij-
nagenda: “Laat het het begin zijn van een meerjarige
investeringsagenda voor het onderwijs en een lerende
manier van beleidsvoering. Zo kunnen we de grote
vraagstukken in het onderwijs oplossen en de kwaliteit
duurzaam verbeteren. Het primair onderwijs gaat hier
de komende tweeëneenhalf jaar flink mee aan de slag,
maar voor een langdurend effect is ook na 2023 een
investering in de structurele financiële bekostiging nodig
om de onderwijskwaliteit op peil te brengen en houden.”

Extra argument door corona VO-raad-voorzitter
Paul Rosenmöller is ook blij dat er na de miljarden-
steun voor het bedrijfsleven nu ook substantieel geld
naar het onderwijs gaat. “Positief dat er oog is voor de
vertraging die veel leerlingen oplopen door corona.
Kansenongelijkheid was er natuurlijk al veel langer,
maar die wordt uitvergroot door corona. Deels kunnen
we de gelden dan ook benutten voor de lopende agenda,
voor een beweging die al gaande was.” Rosenmöller
denkt bijvoorbeeld aan het uitstellen van de selectie
in de overgang tussen PO en VO. “Daarvoor hebben we
door corona nu een extra argument. We hebben al afge-
sproken dat scholen zo kansrijk mogelijk adviseren en
plaatsen. Te beginnen met de leerlingen uit groep 8 van
dit jaar. Maar ook door dakpanklassen en brede brug-
klassen, die tal van scholen inmiddels hebben, kunnen
we de huidige brugklassers meer kansen geven.”

Minder rigide einddatum Toch klinkt ook bij
Rosenmöller kritiek, vergelijkbaar met die van de
gepeilde schoolleiders: is die termijn van tweeëneenhalf
jaar wel verstandig? En het incidentele karakter van
de gelden? “Niet alles hoeft structureel, maar er zijn
ook structurele vraagstukken. Daar is structureel geld
voor nodig. Daarvoor moeten wij nog met het nieuwe
kabinet in de slag. Met andere partijen in het onderwijs
moeten we de handen ineenslaan voor een gezamenlijk
pleidooi. Dat kan de onderwijswereld, dat hebben we
al eerder laten zien en dit is het goede moment om in
gesprek te gaan.”

Tandvlees AVS-voorzitter Petra van Haren is het
daarmee eens. Ook zij zet vraagtekens bij het tijdpad.
“Corona is nog niet achter de rug. Scholen zitten er mid-
denin, met klassen die naar huis gestuurd worden, met
tegelijkertijd online en fysiek les. Om voor de zomer al
een analyse te hebben van wat nodig is, is veel gevraagd
voor een sector die al op zijn tandvlees loopt. Het ziet er
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gelukkig naar uit dat er een beetje lucht komt door het
tijdpad over de zomervakantie heen te tillen. Bovendien
weten we niet of er na de derde golf nog een vierde golf
komt. We moeten meebewegen met de coronasituatie.”

Zeker in het VO lopen de achterstanden alleen nog maar
verder op, ziet Rosenmöller. “Leerlingen gaan nog niet
eens alle dagen naar school. De analyse over achter-
standen die je nu maakt, is daarom over twee maanden
alweer verouderd.” Beiden vinden dat de einddatum min-
der rigide vastgelegd moet worden.

Verbaasd Maar dat er wat moet gebeuren, is voor
alle partijen duidelijk. In die zin is Petra van Haren
ook wel verbaasd. “Jaren was het onmogelijk om de

“ e r  l i g t  i n  h e t  n p o  o o k  e e n
g e m e e n t e l i j k  ta a k ”

Hoe zwaar de druk op de scholen is, ziet

onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer

in zijn stad Den Haag. Dat was al zo voor

de coronacrisis, maar nu helemaal, met

strakke tijdsplanning, administratieve

druk en lerarentekort. Hij vraagt zich

bezorgd af of het scholen lukt om de

NPO-middelen effectief in te zetten,

vooral vanwege het incidentele karakter

versus het lerarentekort. Vanuit de G4, de

vier grootste gemeenten van Nederland,

blijft Den Haag daar bij het ministerie

aandacht voor vragen. De gemeente zelf

zoekt zoveel mogelijk de samenwerking

met de schoolbesturen. “Om de dingen

die we gezamenlijk kúnnen inzetten

ook gezamenlijk te doen”, verklaart

Bredemeijer. “Er ligt in het NPO tenslotte

ook een gemeentelijk taak. Er is nu veel

druk op scholen om plannen te maken

en interventies te kiezen. De gemeente

zal hierin zoveel mogelijk faciliteren en

ondersteunen. Alle maatregelen die een

langere tijd nodig hebben en bijdragen

aan kansengelijkheid in Den Haag, nemen

we als het mogelijk is mee in de nieuwe

Haagse Educatieve Agenda die dit jaar

samen met scholen en schoolbesturen

wordt gemaakt voor de periode

2022-2026.”

Studenten, voorschool,
zomerscholen
De zes miljoen euro die de gemeente

Den Haag eerder vrijmaakte, wordt op

dit moment al uitgegeven, aan onder

meer het project Student voor Educatie,

extra laptops, computers en toegang tot

internet voor kinderen die dit niet hebben

en activiteiten in buurthuizen. “Bij

Student voor Educatie werken we samen

met de Universiteit Leiden. Studenten van

hogescholen en universiteiten worden

gekoppeld aan scholen om leerkrachten

op de werkvloer te ondersteunen bij het

inhalen van achterstanden. Komende

periode wordt dit uitgebreid.” Daarnaast

beschikt een stad als Den Haag over

onderwijsachterstandsmiddelen die

ingezet worden om de kwaliteit van de

voorschool te versterken, voor samenwer-

king met de basisschool door lerende

netwerken, de soepele overgang en de

doorgaande lijn van voorschool naar

de basisschool en de inzet van extra en

intensieve leertijd en zomerscholen.

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer
(gemeente Den Haag) wil scholen faciliteren en
ondersteunen bij hun NPO-plannen en -interventies.
Foto: Arnaud Roelofsz

1,5 miljard die wij vroegen te krijgen. Nu opeens is er
8,5 miljard. De valkuil is inderdaad dat dit tijdelijk geld
is. We moeten proberen er zoveel mogelijk uit te halen
door professionalisering, door innovaties die blijvend
zijn.” Dit is een kans, stelt de AVS-voorzitter: “Een kans
om met geld daadwerkelijk iets te betekenen. Als we aan-
tonen dat ons dat lukt, zie ik de politiek nog niet zo snel
zeggen dat ze ermee wil stoppen. Daartoe zal ik politici
dan uitdagen. Dat is trouwens tegelijkertijd ook een uit-
daging voor de sector. Als dit geld niet effectief ingezet
blijkt te worden, kun je je daarna niet meer hard maken
voor meer geld. Dat betekent dat we het heel goed moe-
ten doen. We staan weliswaar met 1-0 achter vanwege
lerarentekorten en schoolleiderstekorten, maar we moe-
ten zorgen dat we straks met 4-2 voorstaan.”

Parlementaire enquête Natuurlijk moeten we aan
de belastingbetaler laten zien dat het geld goed besteed
wordt, vindt ook Paul Rosenmöller. “Maar dan moeten
we wel weten waarop we afgerekend worden. Dat moet

‘d i t  i s  o o k  e e n  u i t d a g i n g
vo o r d e  s e c to r ’
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Onderwijswoordvoerder Lisa Westerveld (GroenLinks): “Nog steeds stemt een heel groot deel van de Nederlanders op partijen die niet willen
investeren in onderwijs. Die partijen moeten we ervan overtuigen dat het loont.”

thema _ 8,5  miljard voor het onderwijs

loepzuiver en glashelder zijn, met zo min mogelijk
administratieve lasten. Daarover moet aan de voorkant
overeenstemming zijn, zodat we niet de discussie ach-
teraf krijgen. Geen vraagstuk dat later oppopt en tot een
parlementaire enquête gaat leiden.”

Ook de Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer
en de betrokken minister van OCW opgeroepen te zorgen
dat de € 8,5 miljard aan de juiste doelen besteed wordt:
“Hiervoor is het nodig concrete en duidelijke maatschap-
pelijke doelstellingen van het Nationaal Programma
Onderwijs op te stellen.”

‘s c h o o l l e i d e r s  e n  d o c e n t e n
w e t e n  b e t e r  d a n  w i j  w at  e r
n o d i g  i s ’

Nieuwe coalitie Het is lastig, vindt Tweede Kamerlid
en onderwijswoordvoerder voor GroenLinks Lisa
Westerveld, die ook pleit voor niet te veel adminis-
tratieve lasten: “De Rekenkamer wil op macroniveau
natuurlijk weten wat er met het geld gebeurt, maar
veel belangrijker is dat men op schoolniveau weet wat
er met het geld gebeurt en het personeel betrokken is.
Schoolleiders en docenten weten beter dan wij wat er
nodig is.” Voor Westerveld is het vooral belangrijk dat
het geld in het onderwijs blijft en daar een duurzaam
langetermijneffect heeft – en dus niet weglekt naar
commerciële bijlesbureaus. En ook zij had liever struc-
tureel geld gehad, want van incidenteel geld kun je geen
mensen aannemen. Ze hoopt op een nieuwe coalitie die
wil investeren in onderwijs. “Maar ik zeg het heel vaak
tegen onderwijsmensen: nog steeds stemt een heel groot
deel van de Nederlanders op partijen die dat niet willen.
Die partijen moeten we overtuigen dat het loont om te
investeren in onderwijs en daarmee in het voorkomen
van achterstanden.” _
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GOED VOORBEREID OP DE WEG TERUG
Februari 2021 werd bekend dat het kabinet 8,5 miljard euro uittrekt voor het
onderwijs om de achterstanden die zijn opgelopen door de coronacrisis weg
te werken. Schoolleiders  krijgen waarschijnlijk vrijheid om deze middelen
in te zetten waar dat het hardst nodig is. Maar, hoe kom je erachter waar de
achterstanden nu echt zitten? En waar vind je passende interventies om deze
achterstanden effectief op te lossen?

HET VERTREKPUNT BEPALEN
Op 8 april publiceerde het ministerie van OCW een stappenplan dat scholen helpt
met het maken van een schoolscan. Deze scan is de eerste stap in het Nationaal
Programma Onderwijs na Corona en biedt scholen handvatten om de huidige
situatie vast te stellen en de opgelopen achterstanden in kaart te brengen. Eén
van deze handvatten is de gratis rapportages die het Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs (NCO) jaarlijks opstelt. In 2021 hebben 1300 basisscholen al een extra
rapportage ontvangen over specifiek de achterstanden opgelopen in de eerste
lockdown. Met behulp van gegevens uit hun leerlingvolgsystemen zien zij de
leergroei van kinderen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-
wiskunde. Het NCO legt deze naast een landelijk gemiddelde én vergelijkbare
scholen (de voorspelde referentiewaarde) om eventuele achterstanden aan het

licht te brengen.

De NCO-rapportages geven een eerste indicatie van waar achterstanden zijn
opgelopen. Aangevuld met nadere informatie kunnen de precieze behoeften
in kaart worden gebracht en weet je waarop je maatregelen of interventies
moet sturen.

De NCO-rapportages geven
een eerste indicatie van waar
achterstanden zijn opgelopen

AAN DE SLAG
In de kranten lezen we over maatregelen als zomerscholen, zittenblijven of
verlengde schooldagen om achterstanden in te halen. Er bestaan echter meer
kansrijke interventies. In de keuze voor interventies is de effectiviteit een
belangrijke factor. Diverse interventies zijn wetenschappelijk onderzocht en tonen
meetbare effectiviteit op het wegwerken van achterstanden op verschillende
gebieden. Benieuwd wat er mogelijk is? Op www.onderwijskennis.nl/corona vind je
een beknopt overzicht.

Fotograaf: Wilbert van Woensel

(Advertorial)
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Studenten helpen scholieren

hun corona-achterstanden weg te werken en eindexamens te halen op

het Fioretti College in Lisse.

tekst irene hemels

Een ton voor extra ondersteuning ontving

het Fioretti College uit Lisse uit de lande-

lijke coronasubsidie van het demissionaire

kabinet. De school zet het in voor bijles

en examentraining, gegeven door twee

organisaties: Blijles Bollenstreek, een

bijlesorganisatie opgericht door oud-

leerlingen, en Studenten helpen Scholieren,

een landelijk netwerk.

Hoewel het geen school is met achter-

standsleerlingen, heeft ook op het Fioretti

College corona zijn tol geëist, vertelt

teamleider havo 4 en 5 Reinier Vergunst:

“Al tijdens de eerste lockdown zagen we

gaten vallen bij leerlingen. Ook vragen

de coronamaatregelen meer energie en

inzet van collega’s. Wij hadden de pech

dat een leerkracht wiskunde uitviel,

terwijl dat een vak is waarbij fysieke

lessen ter plaatse echt van belang zijn.

Ons uitgangspunt is dat de lessen moeten

doorgaan, maar verder zagen we achter-

standen ontstaan.”

Meer zelfvertrouwen
De examentrainingen worden in kleine

groepjes gegeven door Blijles Bollenstreek,

hiervoor is vijf á zes uur per groepje

beschikbaar. Studenten helpen Scholieren

geven één-op-één bijles aan leerlingen

die dat willen, hiervoor is vijftien uur per

leerling beschikbaar in periodes van zeven

weken. Allemaal digitaal: snel en efficiënt.

Leerling en student spreken bijvoorbeeld

via WhatsApp af op een tijdstip dat beide

uitkomt. Dat kan ook een tussenuur zijn.

“Studenten helpen Scholieren heeft goede

studenten in huis die snel in kunnen

zoomen op waar het probleem zit,” aldus

Vergunst. “Ze hebben korte lijntjes met de

vakdocenten en hoeven niet eindeloos te

overleggen.” De opbrengsten zijn hoog,

ziet hij: leerlingen beginnen met meer

zelfvertrouwen aan toetsen, die ze ook

beter maken. “Na vijftien uur bijles zie

je dat de meeste leerlingen het vak echt

beter snappen. Daarna zitten ze op zo’n

niveau dat ze weer zelf verder kunnen.

Het vergroot hun zelfredzaamheid.”

Leraren in spe
Motivatiegebrek bij de scholieren ligt wel op

de loer, ziet Vergunst: “Als je werkt met een

externe club en alles ook nog digitaal gaat,

is er geen spreekwoordelijke stok achter

de deur om bijles te volgen. We merkten

tijdens de tweede lockdown dat wegblijven

wat makkelijker werd. Face-to-face heb

je toch meer binding.” Toch heeft digitale

huiswerkbegeleiding zeker toekomst,

verwacht Vergunst. “Het zal het fysieke

nooit helemaal vervangen, maar deze optie

zal blijven bestaan. Dat hadden we eerder

nooit gedacht. Op kleine schaal willen

we vanaf dit voorjaar studenten op een

remedial teaching-achtige manier inzet-

ten als persoonlijke assistent in de klas.”

Door studenten te laten snuffelen aan het

onderwijs raken zij bovendien geïnteres-

seerd in een latere onderwijscarrière,

denkt Vergunst: “Dat zou een mooie

bijvangst zijn, ik zie wel een aantal goede

leraren in spe.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

achterstand wegwerken
met hulp van studenten

Student Ingeborg hielp
Fioretti-scholier Priscilla
weer op weg
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GOED VOORBEREID OP DE WEG TERUG
Februari 2021 werd bekend dat het kabinet 8,5 miljard euro uittrekt voor het
onderwijs om de achterstanden die zijn opgelopen door de coronacrisis weg
te werken. Schoolleiders  krijgen waarschijnlijk vrijheid om deze middelen
in te zetten waar dat het hardst nodig is. Maar, hoe kom je erachter waar de
achterstanden nu echt zitten? En waar vind je passende interventies om deze
achterstanden effectief op te lossen?

HET VERTREKPUNT BEPALEN
Op 8 april publiceerde het ministerie van OCW een stappenplan dat scholen helpt
met het maken van een schoolscan. Deze scan is de eerste stap in het Nationaal
Programma Onderwijs na Corona en biedt scholen handvatten om de huidige
situatie vast te stellen en de opgelopen achterstanden in kaart te brengen. Eén
van deze handvatten is de gratis rapportages die het Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs (NCO) jaarlijks opstelt. In 2021 hebben 1300 basisscholen al een extra
rapportage ontvangen over specifiek de achterstanden opgelopen in de eerste
lockdown. Met behulp van gegevens uit hun leerlingvolgsystemen zien zij de
leergroei van kinderen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-
wiskunde. Het NCO legt deze naast een landelijk gemiddelde én vergelijkbare
scholen (de voorspelde referentiewaarde) om eventuele achterstanden aan het

licht te brengen.

De NCO-rapportages geven een eerste indicatie van waar achterstanden zijn
opgelopen. Aangevuld met nadere informatie kunnen de precieze behoeften
in kaart worden gebracht en weet je waarop je maatregelen of interventies
moet sturen.

De NCO-rapportages geven
een eerste indicatie van waar
achterstanden zijn opgelopen

AAN DE SLAG
In de kranten lezen we over maatregelen als zomerscholen, zittenblijven of
verlengde schooldagen om achterstanden in te halen. Er bestaan echter meer
kansrijke interventies. In de keuze voor interventies is de effectiviteit een
belangrijke factor. Diverse interventies zijn wetenschappelijk onderzocht en tonen
meetbare effectiviteit op het wegwerken van achterstanden op verschillende
gebieden. Benieuwd wat er mogelijk is? Op www.onderwijskennis.nl/corona vind je
een beknopt overzicht.

Fotograaf: Wilbert van Woensel

(Advertorial)
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achtergrond

“Als je met elkaar blijft roepen dat je het zo zwaar hebt, wordt het ook zwaarder”, vindt directeur-bestuurder Lianne van den Essenburg
van Oecumenische basisschool De Ladder in Maarn.
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Zijn er structurele werkdrukgelden vrijgemaakt,

gooien corona-uitval en -maatregelen een nieuwe

steen in de vijver. Schoolleiders ontdekken

nieuwe flexibiliteit en zorgen voor focus.

“Het helpt dat iedereen weet wat er van hem

verwacht wordt en we het met elkaar doen.”

tekst marijke nijboer

Grip op werkdruk,
ondanks crisistijd

Grootste veroorzaker van werkdruk? Het lerarentekort,
dat het lastig maakt om iedereen passend onderwijs
te bieden. Dat ervaart Petra Glandorff, directeur van
Jenaplanschool De Bijenkorf in Assendelft. Ze staat daar
niet alleen in (zie kader op bladzijde 24). “De reguliere
bekostiging schiet daarvoor tekort. Dit zorgt dat de
werkdruk nog steeds aanzienlijk is.” Bij Oecumenische
basisschool De Ladder in Maarn is de werkdruk deson-
danks in balans, vertelt directeur-bestuurder Lianne van
den Essenburg. “Het helpt als leerkrachten inzicht heb-
ben in wat wel en niet hoort bij hun taak en welke uren
daarvoor staan. Leerkrachten hebben niet dezelfde vakan-
ties als leerlingen. Je moet bijvoorbeeld een aantal dagen
terugkomen voor studiedagen. Wie dat weet, beseft: ik zit
hier niet op mijn vrije dag.”

Testen Corona was een flinke steen in de vijver.
Bas Vernooij, directeur van IKC Klimboom in Zoetermeer:
“Afgelopen jaren is de werkdruk bij ons niet als te hoog
ervaren, maar door corona is die wel toegenomen.
Als een teamlid nu ook maar éven kucht, gaat die testen
en is dan een dag afwezig. Teamleden mogen zich niet
over de lokalen verspreiden. Daarom mag bijvoorbeeld
onze vakleerkracht Engels, die normaal in alle klassen
lesgeeft, nu per dag maar één klas in.”

n o g  t e  v eel  v er a n t wo o r d el i j k h ed en  b i j  l eer k r a c h t en

Corona maakte haar team echter ook flexibeler, merkte
Glandorff. “In het onderwijs gaan dingen vaak wat
stroperig. Nu moesten we snel flinke stappen zetten.
We blijken in tijden van crisis best flexibel te zijn.”

Dweil Op de Klimboom worden de administratie
en leerlingenzorg gezien als de grootste bronnen van
werkdruk, vertelt Vernooij. “En blijkt een leerling
beter op z’n plaats op het sbo, dan stuit je daar vaak op
plaatsgebrek.” Ook Glandorff noemt administratie: “Het
noteren in Parnassys van alle oudergesprekken, de extra
begeleiding voor leerlingen en groepsevaluaties zorgen
voor druk. Wij kiezen ervoor om niet alles te adminis-
treren.” Zij is het eens met de Onderwijsraad (zie kader)
dat leerkrachten teveel verantwoordelijkheden hebben.
“De bekostiging van de schoonmaak is minimaal, dus
pakken leerkrachten weleens een dweil. Ze sjouwen met
tafeltjes en doen administratie. Dat gaat ten koste van het
voorbereiden van mooie lessen.” Maar op andere punten
is het juist góéd dat leerkrachten veel verantwoordelijk-
heden hebben, vindt Vernooij. “Het is belangrijk dat ze
inspraak hebben op beleid en mee mogen beslissen.”

Eenpitter Volgens Van den Essenburg zorgt een duide-
lijke focus ervoor dat haar leerkrachten niet teveel hooi
op hun vork nemen. “Wij hebben geformuleerd wat onze
ambities zijn en welke taken bij wie liggen. Voor elke
leerkracht hoort daar ook deskundigheidsbevordering
bij. Taakbeleid helpt om het onderwijs beter voor elkaar
te krijgen en wij merken dat er dan genoeg tijd is om te
focussen op het lesgeven.” Leerkrachten moeten zelf de
juiste prioriteiten stellen, Van den Essenburg probeert
daarin zelf het goede voorbeeld te geven en zich niet te

‘ w e  b l i j k e n  i n  t i j d e n  v a n  c r i s i s
b e s t  f l e x i b e l  t e  z i j n ’
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o n d e r w i j s r a a d :  k e r n ta k e n  l e e r k r a c h t e n  i n  d e  k n e l

De hoge werkdruk en het lerarentekort

versterken elkaar, aldus de Onderwijsraad.

De raad constateert in het advies ‘Tijd

voor focus’ dat er te veel verantwoordelijk-

heden bij leraren liggen. Daardoor komt

het geven en ontwikkelen van onderwijs

in de knel. De raad adviseert meer focus

en investering in meer handen in en om de

klas. De rijksbekostiging moet bovendien

structureel omhoog. Schoolleiders kunnen

brug en buffer vormen tussen school en

omgeving, tussen schoolpersoneel en

bestuur. Zij bewaken de samenhang en

focus.

Het kabinet stelde structureel 430

miljoen euro per jaar beschikbaar voor de

aanpak van werkdruk in het po. Volgens

Onderzoeksbureau Oberon werd dit geld in

2018/19 besteed aan extra personeel (90

procent) en nieuwe materialen of profes-

sionalisering (10 procent). Volgens Oberon

zien scholen als grootste werkdrukver-

oorzakers leerlingen met een specifieke

ondersteuningsbehoefte, al het werk

rond groeps-, handelings- en ondersteu-

ningsplannen, de klassengrootte en

administratie. De werkdruk lijkt los van

de coronasituatie wel te dalen, langzaam

maar gestaag: het aantal personeelsleden

dat vaak of altijd extra hard moet werken,

slonk tussen 2017 en 2020 met bijna 8

procentpunt.

overwerken. Misschien, zegt zij, lukt dat allemaal wat
gemakkelijker omdat haar school eenpitter is. “Wij heb-
ben geen bovenschools bestuur dat oplegt hoe wij
handelingsplannen moeten vormgeven. Wij bepalen als
team hoe we het onderwijs inrichten.”

Vakdocenten en eventmanager De Ladder legt
vast in het formatieplan waar het werkdrukgeld naar toe
gaat. “Als je met elkaar blijft roepen dat je het zo zwaar
hebt, wordt het ook zwaarder”, vindt Van den Essenburg.
“Als je kijkt wat we aan gelden hebben gekregen en wat
we daarmee kunnen doen, mogen we niet klagen.” Haar
school trok vakdocenten aan voor gym, natuur en drama.
Tijdens die uren doen de leerkrachten andere dingen.

De grote klassen zijn teruggebracht tot gemiddeld
20 kinderen. Een andere maatregel kostte niets: de rap-
portgesprekken zijn nu overdag, na schooltijd. “Er was
maar een enkele ouder die hiertegen protesteerde.”

De Klimboom heeft naast de vakkracht Engels een
nieuwe eventmanager voor één dag per week. Zij ver-
zorgt het paasontbijt, de koningsspelen, het schoolreisje,
Sinterklaas, enzovoort. Ook De Bijenkorf koos voor zo’n
kracht. “Zij gaat zelfs op zoek naar leuk lesmateriaal
voor onze projecten.” Verder krijgt de vakleerkracht
gym wekelijks drie kwartier extra per klas. Op dinsdag-
middagen verzorgen kunstvakdocenten en vrijwilligers
creatieve ateliers.

Zaterdagavond Anders dan leerkrachten moet je als
schoolleider wel 24/7 aan staan, stelt Glandorff. “Als ik
op zaterdagavond een ziekmelding krijg, moet ik meteen
aan de gang.” Ook Vernooij heeft het extra druk door
ziektemeldingen en afwezigheid van collega’s wegens
testen. “En zodra de corona-maatregelen veranderen,
moeten we daar weer mee aan de slag. Maar verder heb-
ben we alles weer vrij goed op de rails. We hebben de
werkdrukgelden voornamelijk op leerkrachten ingezet,
maar de directeur hoort ook bij het team. Wij mogen als
directeurs wel wat beter voor onszelf opkomen. We zijn
verantwoordelijk voor financiën, gebouw, personeel en
leerlingenzorg, maar nemen af en toe ook de telefoon op.
Ik ben voor een conciërge op elke school.” De Klimboom
deelt een conciërge met een andere school. Helaas
mag die tijdens corona maar op één school zijn.

Directeur Petra Glandorff van Jenaplanschool
De Bijenkorf in Assendelft: “In het onderwijs gaan
dingen vaak wat stroperig. Nu moesten we snel flinke
stappen zetten.”

‘ w i j  m o g e n  a l s  d i r e c t e u r s
w e l  w at  b e t e r  vo o r  o n s z e l f
o p ko m e n ’
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o o k  b e t e r  o m g a a n  m e t  w e r k d r u k ?
d e  av s  a c a d e m i e  b i e d t  d e  vo lg e n d e  l e e r g a n g e n :

• Gespreid Leiderschap (verantwoordelijkheid delen met anderen)

• Verbetercultuur (onderwijskwaliteit als gemeenschappelijke opdracht)

• Verbindend Leiderschap (werken aan doelen door gezamenlijke focus en verbinding)

• Teamflow (werkplezier en effectiviteit vergroten met je team)

• Strategische Bedrijfsvoering (werkdruk voorkomen door efficiëntie)

• Op weg naar Excellent SchoolLeiderschap (persoonlijke effectiviteit en een goede

energiebalans)

Interesse? Lees de Academie-pagina’s van deze Kader Primair of bezoek

www.avs.nl/academie/

Van den Essenburg ervaart zelf geen te hoge werkdruk.
“Ik heb een hard werkend team en we hebben een
fijne ouder- en leerlingenpopulatie. Dat is niet altijd zo
geweest, daar hebben we met het hele team onze best
voor gedaan. Het helpt dat iedereen weet wat er van hem
verwacht wordt en we het met elkaar doen.”

Uitvaart De rol van de schoolleider bij het beheersen
van de werkdruk ziet Van den Essenburg zo: “Je zorgt dat
je personeelsbeleid duidelijk omschrijft wat wel en niet
wordt verwacht van een leerkracht. Ook beleidsplannen
en protocollen moeten een duidelijke koers bevatten.
Jij zorgt dat je goed overzicht hebt en het werk eerlijk
is verdeeld. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk en ik
zet onze beslissingen op papier, zodat alle kaders duide-
lijk zijn.” Vernooij streeft naar een open cultuur en hij
hecht aan duidelijkheid. Elk jaar in mei evalueert zijn
team het jaarplan en worden lijnen uitgezet voor het
nieuwe jaarplan. “Iedereen schrijft zich dan voor taken
in. En jaarlijks bespreken we hoe we de werkdrukgelden
gaan inzetten.” Glandorff houdt haar mensen goed in
de gaten. “Iemand met jonge kinderen die slecht slaapt,
ervaart de werkdruk veel heftiger. Dan valt het zwaar als
je ’s avonds nog dingen moet doen. Ik bespreek met men-
sen die werkdruk ervaren wat er vanaf kan. En wij geven
elkaar veel ruimte. Als een hard werkende collega graag
naar de uitvaart van de moeder van haar beste vriendin
wil, waarvoor ze normaal geen vrij zou krijgen, dan kan
dat. Ik stimuleer dat we echt een team zijn. Als het druk
is, zetten we samen een extra stap.” _

achtergrond

De werkdruk bij IKC Klimboom in Zoetermeer wás niet hoog, volgens
directeur Bas Vernooij: “Maar door corona is die wel toegenomen. Als een
teamlid maar éven kucht, gaat die testen en is een dag afwezig.”

‘a l s  h e t  d r u k  i s ,  z e t t e n  w e
s a m e n  e e n  e x t r a  s ta p ’
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in spec t eu r- g en er a a l  a l i da  o pper s  va n  d e  in spec t ie  va n

h e t  o n d erw i j s  pu t  h o o p  u i t  b r ed e  d r a a g k r a c h t

achtergrond

‘Basisvaardigheden
en kansenongelijkheid
zijn grote zorgen’

“Ik hoop dat we de fase overslaan van het
rondspelen van de bal, waarbij er altijd
iemand anders is die iets moet doen.
Het is zoveel efficiënter voor de leerlingen
als iedereen begint bij de eigen bijdrage.”
Foto: Marieke Duijsters
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Door corona werd 2020 zacht gezegd een raar jaar voor het onderwijs. Maar de crisis biedt

volgens de Onderwijsinspectie ook kansen. Dat lezen we in Staat van het Onderwijs 2021,

deze lente gepresenteerd door inspecteur-generaal Alida Oppers. ‘Corona biedt het onderwijs

de mogelijkheid om niet te repareren, maar te renoveren.’

tekst peter zunneberg

Hoe was het om in een coronajaar een Staat van het Onderwijs te
moeten maken?
“Zoals het hele onderwijs moesten ook wij uit onze
routines stappen. Uiteraard hebben we extra onderzoek
gedaan naar de gevolgen van corona, maar – en daar ben
ik heel blij mee – het gaat niet uitsluitend over corona.
We hebben een volledige Staat van het Onderwijs waarin
we een totaalbeeld geven van hoe het onderwijs ervoor
staat. Dat is dit jaar voor de 204e keer en die traditie wil-
den we ondanks corona niet breken.”

Wat valt afgezien van corona het meest op aan 2020, afgezet
tegen voorgaande jaren?
“Wat wij het meest indringend vinden, zijn de achter-
blijvende onderwijsopbrengsten op basisvaardigheden:
op taal, op rekenen, maar ook op sociale competenties.
Ruim een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs
voldoet niet aan de afgesproken minimumeisen voor
schrijven. Bij rekenen geldt dat ook voor een te grote
groep. En uit internationaal onderzoek blijkt dat van alle
vijftienjarigen bijna een kwart niet op basisniveau kan
lezen. Dat zagen we al voor corona, maar we zien het nu
allemaal uitvergroot worden. Nou was het met deze crisis
niet te verwachten dat het ineens allemaal waanzinnig
veel beter zou gaan. Wat we wel hebben gezien is dat er
door corona bij ouders meer belangstelling ontstaan voor
het onderwijs en wat er allemaal speelt.”

Die onderwijs-belangstelling zal niet bij alle ouders even sterk
zijn geweest. Wordt hierdoor de kansenongelijkheid nog extra
vergroot?
“Dat klopt. Niet voldoen aan basisvaardigheden is een
grote zorg, toenemende kansenongelijkheid is een
andere. We zien dat alle schade die afgelopen jaar is
ontstaan onevenredig neerslaat en een nog grotere twee-
deling veroorzaakt. En dat samen leidt weer tot vragen
over vervolgopleidingen. Als we bijna honderd procent
geslaagden in het vo hebben, hoe komen die dan het
mbo en het hbo binnen? Als er geen eindtoets is en kin-
deren komen de brugklas in, wat nemen ze dan mee aan
bagage? Zicht op hun kennis, kunde en basisvaardighe-
den en wat ons dan te doen staat is nog veel belangrijker
geworden.”

Jullie stellen ook een toename aan particulier en aanvullend
onderwijs vast. Is dat zorgwekkend?
“We zien daar de laatste twee decennia een behoorlijke
groei, vooral in het vo. We stellen vast dat koopkracht
er toe doet. Daarom noemen we het ook wel een vrije
markt. Het is daarmee een uitvergroting van kansenon-
gelijkheid. Niemand wil een ouder het recht ontnemen
om het beste te doen voor zijn kind, maar de compen-
satie voor ouders die zich dat niet kunnen permitteren
moet uit de publieke sector komen. Dus dat moet het
onderwijs leveren. Het idee is: als dat op orde is, zou het
schaduwonderwijs niet nodig moeten zijn.”

‘Basisvaardigheden
en kansenongelijkheid
zijn grote zorgen’

“Als je een integrale aanpak wilt op de basisvaardigheden,
dan hebben schoolleiders een cruciale rol. Niet alleen
onderwijskundig, maar ook als schakel tussen besturen en
leerkrachten.” Foto: Inspectie van het Onderwijs

27k ader prim air mei 2021

945758-02_027_07-May-21_10:38:54_walter



Lichtpuntje: door corona en thuisonderwijs hebben veel ouders
meer belangstelling gekregen voor het onderwijs en wat daar
allemaal speelt. Foto: Inspectie van het Onderwijs

In hoeverre speelt het lerarentekort een rol?
“Uiteraard speelt dat mee, maar gelukkig zien we daar
allerlei positieve tendensen, zoals een toename aan pabo-
studenten. Maar voor sommige scholen is het inderdaad
een enorme worsteling om voldoende leerkrachten voor
de klas te krijgen. Wat nog wel eens onderschat wordt
is het toenemende tekort aan schoolleiders. Als je echt
een integrale aanpak wilt op de basisvaardigheden, dan
hebben schoolleiders een cruciale rol. Niet alleen onder-
wijskundig, maar ook als schakel tussen besturen en
leerkrachten in om de randvoorwaarden te optimaliseren
waarin dat kan gebeuren.”

Wat moet er gebeuren om het tij te keren?
“Dat is misschien wel het positieve van deze crisis: het is
ook een kans. Corona biedt het onderwijs de mogelijk-
heid om niet te repareren, maar te renoveren. We roepen
iedereen op daaraan mee te werken door te focussen op de
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Dat betekent dat
andere dingen die interessant en belangrijk zijn nu toch
even minder belangrijk zijn. We zien al voorbeelden van
scholen die dat gedaan hebben en die nu heel veel meters
kunnen maken. Het begint in de klas met leraren die vol-
doende en goed toegerust zijn om hun werk te doen.

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

In aansluiting op het verschijnen van de Staat van
het Onderwijs presenteerde de AVS en VO-raad de
tweejaarlijkse Staat van de Schoolleider. Ledenraad-
voorzitter Judith Sliedregt (Vitus-Catharinaschool, Well
en Wellerlooi) geeft haar reactie. “Met kennis en kunde
al je medewerkers begeleiden is een vak op zich, dat
wil je eigenlijk als corebusiness hebben.”

“Ik werd het meest geraakt door

het verhaal ‘Jouw school, mijn

school’, waarin twee schoolleiders

op bezoek gaan bij een school voor

voortgezet onderwijs; waar po en

vo samenwerken. Dat vond ik heel

gaaf om te lezen en ik hoop ook

dat dat een stukje toekomst is. Een

prachtconcept dat toont hoe verbin-

ding tussen po en vo het funderend

onderwijs vorm kan geven, zoals

het mijns inziens hoort te zijn. De vakjes-idioterie waarin het

po leerlingen moet aanleveren voor vmbo, havo of vwo is niet

te snappen.

Ik zou er van alles uit toe willen passen, alleen is het op mijn

school nog niet zo ver. Ik zou wel willen dat ik zo’n kans kreeg.

Wel ga ik in gesprek met de vo-scholen waar onze leerlingen

naar toe gaan, bijvoorbeeld over een dakpanadvies. Onze

leerlingen die doorstromen met een vmbo/havo-advies komen

op de ene school terecht op de havo en op een andere school

op het vmbo. Het is niet consequent wat men doet: hetzelfde

advies leidt toch tot verschillende niveaus.

Bankdirecteur “Verder vind ik het heel goed dat zowel in

de Staat van de Schoolleider als in de Staat van het Onderwijs

aandacht wordt besteed aan het toenemend tekort aan

schoolleiders. Schoolleider is een ondergewaardeerd beroep.

Vanuit de maatschappij rijst wel eens de vraag waarom je een

schoolleider nodig hebt. Dan denk ik: dat vraag je toch ook

niet aan een bankdirecteur. Je hebt iemand nodig die zorg

draagt voor de onderwijskwaliteit, voor de continuïteit, voor

het personeel, voor het materieel en wat doen we allemaal

niet nog meer. Ik vind het een heel grote zorg dat er vanuit de

politiek te weinig aandacht is voor het schoolleiderstekort.

Als onderwijskundig leider hebben we echt de tijd nodig om

de kwaliteit van het onderwijs goed te volgen en met kennis

en kunde al onze medewerkers te kunnen begeleiden. Dat is

een vak op zich en dat wil je eigenlijk als corebusiness van je

dagelijkse doen hebben.”

De Staat van de Schoolleider is dit jaar een interactieve

PDF, gratis te downloaden via de AVS-website.

Desgewenst is ook een gedrukte versie beschikbaar, voor

t 12,50 te bestellen via: www.avs.nl/netwerk/publicaties/

de-staat-van-de-schoolleider-2021/

‘a l l e  s c h a d e  d i e  a fg e lo p e n  j a a r
i s  o n t s ta a n ,  v e r o o r z a a k t  e e n
n o g  g r ot e r e  t w e e d e l i n g ’
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achtergrond

Wij zien in de laatste peilingsonderzoeken over rekenen
en schrijven dat van sommige leerkrachten de vakdidac-
tiek tekort schiet. Dus: besteed daar aandacht aan.
Voor schoolleiders en rectoren betekent het dat zij in hun
onderwijskundige sturing goed moeten focussen. Tegelijk
moeten ze ook leraren kunnen beschermen tegen over-
vraging. Vanuit allerlei hoeken, zeker ook uit de politiek,
wordt een beroep op scholen gedaan. Daar moeten
schoolleiders nu een buffer voor zijn.
En als ik kijk naar de besturen, zie ik toch nog steeds dat
twintig procent van de besturen de kwaliteitszorg niet
op orde heeft. Dat is natuurlijk veel te veel, daar valt ook
wat te doen.
Voor de besteding van de 8,5 miljard euro waarmee het
kabinet het onderwijs ondersteunt, roepen wij op om
ongelijk te investeren. Het meeste geld moet gaan naar de
plekken waar de nood het hoogst is.”

Hoe optimistisch bent u over de toekomst?
“Ik ben wel hoopvol. Wat nodig is om corona-achterstan-
den in te lopen, is ook nodig om de basisvaardigheden
op orde te krijgen. Ik zie allerlei signalen dat dit breed
gedragen wordt. Het advies van de Onderwijsraad aan
de informateur is een voorbeeld. Ik hoop wel dat we de
fase overslaan van het rondspelen van de bal, waarbij er

altijd iemand anders is die iets moet doen. Het is zoveel
efficiënter voor de leerlingen en studenten als iedereen
begint bij de eigen bijdrage. We kunnen wel zeggen dat
er eerst structureel geld moet komen of dat het stelsel
anders moet, maar dat zijn zaken die bewegen op grotere
afstand van het belang van de leerling. Als onderwijs-
inspectie proberen we daarin meer te doen dan alleen
de spiegel te laten zien. We hebben dit jaar bewust ook
voor een dialoog gekozen met alle partners die hier een
bijdrage aan kunnen leveren. Dat is niet per se onze taak,
maar ik denk dat het verstandig is dat we dat wel doen.”

Zijn er naast alle zorgen ook lichtpuntjes?
“Zeker wel. Het meest positieve is natuurlijk de enorme
flexibiliteit die scholen hebben getoond om het onder-
wijsaanbod zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Schoolleiders hebben hier een prominente rol in
gespeeld. Dat is een groot compliment waard.” _

Focus op de basisvaardigheden betekent dat andere dingen nu even minder belangrijk zijn, stelt Oppers. “Wij zien in de laatste peilingsonderzoeken over
rekenen en schrijven dat van sommige leerkrachten de vakdidactiek tekort schiet. Dus: besteed daar aandacht aan.” Foto: Hans Roggen

‘ n o g  s t e e d s  h e e f t  t w i n t i g
p r o c e n t  v a n  d e  b e s t u r e n  d e
k w a l i t e i t s z o r g  n i e t  o p  o r d e ’
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22-1000-0623-01 AVS KP 20-21 #9

ZET DE PROGRAMMA’S VAN
LEXIMA IN VOOR HET NATIONAAL
PROGRAMMA ONDERWIJS
Met het Nationaal Programma Onderwijs geeft het ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap scholen extra steun en tijd om leerlingen te helpen die als

gevolg van de coronamaatregelen in de problemen zijn geraakt. De programma’s

van Lexima bevorderen de lees- en spellingontwikkeling van leerlingen. Daarmee

sluiten ze naadloos aan bij de inzet zoals die binnen het Nationaal Programma

Onderwijs is geformuleerd. De inzet vormt geen extra belasting van de leerkracht.

PreventieLeesbevordering CompenserenRemediëren

Meer weten?
Kijk op www.lexima.nl/nationaal-programma-
onderwijs of scan de QR-code

1_2_li_AVS_fc_G.indd   1 21-04-2021  11:24

22-1000-0648-02 AVS KP 2020-2021 #9

Hulpmiddelen bij de invulling van het
Nationaal Programma Onderwijs
Ben jij al aan de slag om van het Nationaal Programma Onderwijs jouw
onderwijsprogramma te maken? Wil je weten hoe de toetsen van Boom test
onderwijs je hierbij kunnen helpen? Wij bieden materialen waarmee je snel
en kindvriendelijk de ontwikkelingsbehoeften van je leerlingen in kaart kunt
brengen op de volgende gebieden:

Cognitieve vaardigheden

Sociaal-emotionele vaardigheden

Executieve functies

Bekijk snel het complete aanbod van materialen op https://bit.ly/BoomNPO

➤

➤

➤

1_2LiAVS_A.indd   1 26-04-2021  11:58
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Per leerling corona-achterstanden in kaart brengen: is een

leerkracht daar wel toe in staat? Daaraan twijfelt Harm Beertema,

onderwijswoordvoerder namens de PVV en deze maand aan de beurt in

de politieke column. Hij pleit voor wetenschappelijk opgeleide (ortho)-

pedagogen en meent dat de aanpak van achterstanden zo voor veel

minder dan 8,5 miljard kan.

politieke column

‘gewoon goed lesgeven,
dat kost niks extra’

In februari kondigden de ministers van

Onderwijs het Nationaal Programma

Onderwijs aan. Dit miljardenpakket moet de

opgelopen achterstanden wegwerken en de

sociaaleconomische schade enigszins her-

stellen. Voor een periode van tweeëneenhalf

jaar wordt maar liefst 8,5 miljard euro

uitgetrokken: 6 miljard voor het funderend

onderwijs en de rest voor het beroeps- en

hoger onderwijs. Bijna 20 procent van de

hele onderwijsbegroting wordt nu ingezet

om leerachterstanden weg te werken.

Wat zijn deze leerachterstanden precies?

Er is tijdens de schoolsluitingen weinig tot

geen fysiek les geweest, dus om dit inzich-

telijk te krijgen, moet per leerling in kaart

worden gebracht waar de achterstanden

precies zitten. Dat kan niet per school of per

klas, dat moet met nauwgezet maatwerk

per leerling. Ik twijfel of een hbo-opgeleide

leraar daar de capaciteiten voor heeft: die

is niet wetenschappelijk opgeleid, wat

wel nodig is om een scan te maken en een

evidence based herstelprogramma in te

richten.

Wie zou dat wel kunnen? Mijns inziens zou

dat alleen op daadkrachtige wijze uitge-

voerd kunnen worden door een externe,

wetenschappelijk opgeleide pedagoog

of orthopedagoog. Zij zijn in staat om

achterstanden in kaart te brengen, een

ontwikkelingsplan te schrijven en de leraren

bij de hand te nemen als een soort schou-

dermaatje. Een pedagoog per basisschool

die ter plekke de noodzakelijke scan maakt,

het plan schrijft, de leraren adviseert én aan

het werk zet. Deze pedagoog blijft daarna

op de achtergrond actief en kan altijd opge-

roepen worden om als kritische meedenker

te fungeren voor het team.

Zo garandeer je een evidence based

programma voor iedere school. Dit zou

het primair onderwijs maximaal ruim

300 miljoen euro kosten. Stel dat dit voor

het voortgezet onderwijs een bedrag van

400 miljoen euro zou kosten en voor het

mbo ook nog eens dit bedrag, dan kom

je tot een kostenpost van 1,1 miljard.

Met daarbij nog 400 á 500 miljoen om de

achterstanden in het hoger onderwijs aan

te pakken kom je tot een aanzienlijk lager

bedrag dan de 8,5 miljard die nu in het

vooruitzicht is gesteld.

Ik ben zeer sceptisch over het slagen van

dit miljardenproject. Het ministerie is niet

in staat om een project met een dergelijke

massieve omvang op succesvolle wijze

vorm te geven. Zonder een onderbouwde

nulmeting, een scan die gedegen infor-

matie oplevert en een plan van aanpak

dat concreet meet wat de te behalen

doelen en opbrengsten moeten zijn, is dit

plan gedoemd te mislukken. Hoe kun je

verantwoorden dat zo’n enorme bulk aan

belastinggeld wordt ingezet als je nu al ziet

dat de altijd wakkere onderwijsvernieu-

wers, de bureautjes in alle maten en tal

van andere cowboys die het onderwijs als

kiespijn kan missen nu naar voren stappen

met hun destructieve ideeën? Er is maar één

remedie om het onderwijs te redden van de

teloorgang: de kennisbasis van het lezen,

schrijven en rekenen weer in ere herstellen.

En vooral: gewoon goed lesgeven. Dat kost

niks extra. _

Reageren?
Mail naar h.beertema@tweedekamer.nl

‘e r  i s  m a a r  é é n
r e m e d i e  o m  h e t
o n d e r w i j s  t e  r e d d e n
v a n  d e  t e lo o r g a n g :  d e
k e n n i s b a s i s  v a n  h e t
l e z e n ,  s c h r i j v e n  e n
r e k e n e n  w e e r  i n  e r e
h e r s t e l l e n ’
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Van de AVS

w e b i n a r  n u  a l  t e  b e k i j k e n

Online werkbijeenkomst NPO op 28 mei
Vanaf 12 mei is via de
website van AVS een online
webinar beschikbaar over
het Nationaal Onderwijs
Programma: naar een haal-
baar, gedragen en duurzaam
plan. Op 28 mei vindt een

online werkbijeenkomst plaats waar vragen daarover
kunnen worden gesteld.

In het webinar delen Anje Ros (Lector Goed leraarschap, Goed

leiderschap, Fontys Hogescholen) en Loes van Wessum (associate

lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim) goede

tips om met school en team te komen tot een haalbaar, gedragen

en duurzaam NPO-plan. In aansluiting op dit webinar organiseert

de AVS op 28 mei tussen 9.15 uur en 10.15 uur een online werk-

bijeenkomst waar schoolleiders terecht kunnen voor vragen en

informatie.

Aanmelden? https://avs.nl/actueel/nieuws/

online-werkbijeenkomst-nationaal-programma-onderwijs/

Kan aan een voltijdleerkracht 1.000 lesuren opgedragen worden?

tekst harry van soest

Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat een vol-

tijd-werknemer (werktijdfactor 1) meer dan 940 uur aan lesgevende

taken krijgt, met inachtneming van de totale 1659 uur. Dit is bepaald

in artikel 2.3, lid 5, CAO PO 2019–2020.

Het uitgangspunt is normaal gesproken dat een leerkracht binnen

de jaartaak van 1.659 uur op jaarbasis maximaal 940 uur lesgeeft.

Het is echter mogelijk dat een leerkracht meer dan 940 uur per jaar

lesgeeft, maar dat kan alleen met wederzijds goedvinden en moet

jaarlijks schriftelijk vastgelegd worden. Hetzelfde geldt voor deel-

tijdleerkrachten, naar rato.

Als een leerkracht akkoord gaat, blijft er minder tijd over voor

andere schooltaken. De leerkracht heeft immers ook tijd nodig voor

voor- en nawerk. In onderstaande voorbeeldrekensom is hiervoor

40 procent aangehouden. Afspraken hierover moeten worden

gemaakt in het werkverdelingsplan. Verder heeft de leerkracht recht

op de duurzame inzetbaarheidsuren en de professionaliseringsuren.

Rekenvoorbeeld:

Jaartaak: 1.659 uur

Lestijd: 1.000 uur –

Voor- en nawerk (40 procent van de lestijd): 400 uur –

Professionalisering: 83 uur –

Duurzame inzetbaarheid: 40 uur –

Overblijvend voor schooltaken: 136 uur

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.

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.
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a v s  i n  d e  p e r s

Toekomstagenda, corona-uitval, schooladviezen, Binnenhof-actie
Eind maart berichten diverse onderwijsmedia over het rapport

‘Schoolleiders over de Toekomst’. Deze toekomstagenda voor

schoolleiders werd aangeboden aan demissionair minister Arie

Slob. Het rapport is tot stand gekomen in co-creatie met een grote

groep bevlogen schoolleiders.

Het lijkt bij het ter perse gaan van deze Kader Primair voorzichtig

de betere kant op te gaan, maar in de laatste week van maart

stuurde nog ruim de helft van de basisscholen klassen naar huis

vanwege het coronavirus, schreef dagblad Trouw naar aanleiding

van een AVS-peiling onder 1400 schoolleiders. Op de piek van de

golf, begin april, zat 15 procent van de basisschoolleerlingen thuis.

Het maakte de werkdruk in het onderwijs nog hoger, stelde AVS-

voorzitter Petra van Haren. “Schoolleiders zijn constant, zelfs in het

weekend, bezig vervangers te zoeken om te voorkomen dat kinde-

ren naar huis moeten.” Ook NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad

en veel regionale media waaronder De Limburger, Omroep Brabant

en Het Parool schreven over de AVS-peiling.

In april schreef onder andere Het Parool dat het schooladvies

door corona lager is uitgevallen dan voorgaande jaren, vooral

bij meisjes en leerlingen uit lagere sociaal-economische klassen.

De krant verwijst naar de oproep van PO-Raad, AVS en Het

Lerarencollectief om zoveel mogelijk kansrijk te adviseren.

Half april besteedden Algemeen Dagblad en Het Parool aandacht

aan de verschijning van de Staat van het Onderwijs en de Staat van

de Schoolleider. Zie ook het artikel op pagina 26.

Op 16 april besteedden het NOS Radio 1 Journaal en de podcast-

serie De Stemming van de verslaggevers Joost Vullings en Xander

van der Wulp aandacht aan de actie van schoolleiders op het

Binnenhof om meer aandacht te vragen voor het schoolleiders-

tekort. De schoolleiders voerden gesprekken met Kamerleden en

overhandigden hen ruim 400 uitnodigingen om op hun school langs

te komen.

Eind april berichtte Trouw naar aanleiding van een AVS-enquête

over preventieve zelftesten voor leerkrachten dat door leverings-

problemen op dat moment pas 5 procent van de basisscholen deze

ontvangen had.

22-1000-0248-03 AVS KP 20-21 #9

Sense

CO2-meter en meer …

 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

www.renson.eu

Gezonde luchtkwaliteit
in het klaslokaal :

Makes SENSE!

AVS_kader_primair_165x120_0421.indd  1 21/04/2021   11:171_2_li_AVS_fc_C.indd  1 26-04-2021  11:49

ad
ve

rt
en

ti
e

33k ader prim air mei 2021

945758-02_033_07-May-21_11:19:49_walter



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. De opleidingen, leergangen en trainingen kennen
daarom veelal een andere uitvoering dan vermeld op
www.avs.nl/academie. De meeste vinden (deels) online
plaats. Samen met de cursusleider zoeken we naar een
passende oplossing. We informeren je daarover per mail.
Hopelijk ontvangen we je snel weer persoonlijk op locatie!

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.

Opleidingen, leergangen en trainingen: Voor- en najaar 2021

Opleiding / leergang / training Datum Trainer/adviseur/contactpersoon

Masterclass Leren leren en The Learning Power Approach 20 april Peter de Roode

Online Leergroep Systeemgericht leiderschap en samenwerken (po en vo) 26 april Patricia Aerts

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

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

Training De CAO-PO nieuw en anders (po) 26 mei Harry van Soest

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

Opleiding Middenkader*** (po) 13 september Tom Roetert

Leergang Interim-management: iets voor jou?** (po en vo) 16 september Tom Roetert

Leergang communicatie** (po en vo) 20 september Noud Cornelissen

Training Begroten met beleid, de basis (po) 29 september Joke Walraven

Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** (po) 30 september Dick Middelhoek

Leergang Teamflow** (po en vo) 5 oktober Jef van den Hout

Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo) 5 oktober Jan Jutten

Training Onderhandelen (po) 5 oktober Yvon van der Kroft

Training De CAO-PO nieuw en anders (po) 6 oktober Harry van Soest

Leergang Theorie U** (po en vo) 7 oktober Jan Jutten

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 7 oktober Patricia Aerts

Leergang Professioneel kapitaal** (po en vo) 8 oktober Jan Jutten

Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 11 oktober Patricia Aerts

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen** (po en vo) 12 oktober Jan Jutten

Leergang Verbindend leiderschap** (po en vo) 13 oktober Jan Jutten

Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school** (po en vo) 14 oktober Jan Jutten

Training Naar andere schooltijden, en dan? (po) 14 oktober Linda Morssinkhof

Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo) 1 november Brigit van Rossum

Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po) 2 november Cock Raaijmakers

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 2 november Lisette Verploegen

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
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Proeverijen AVS Academie
Kom jij ook online proeven van onze leergangen?
Je wilt een leergang volgen, maar twijfelt of het de juiste is? Dan is onze online proeverij iets voor
jou! Ook als je wilt kennismaken met een deel van ons aanbod. Deelname aan de workshops is
gratis, ook voor niet-leden. Alle leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO.

Wat kun je verwachten?
De proeverij vindt online plaats op een aantal woensdagen en
twee vrijdagen, van 15.00 – 16.30 uur. Volg een korte workshop,
maak kennis met de docent van een leergang en stel je vragen.
Zo kom je meer te weten over de inhoud van de leergang.
Hieronder de leergangen waarvan je kan proeven!

Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Zoveel leerlingen, zoveel talenten, karakters en achtergronden.
Toch krijgen ze bijna allemaal dezelfde stof en lesmethoden
aangeboden. Hoe kun jij het onderwijs beter afstemmen op elke
individuele leerling? Gepersonaliseerd onderwijs doet recht aan
verschillen!
Door: Brigit van Rossum en Wiebe Broekema

Datum: woensdag 12 mei van 15.00 – 16.30 uur

Succesvol beïnvloeden van veranderingsprocessen
Ontdek de patronen in je team met Transactionele Analyse.
Hoe zorg je dat veranderingsprocessen snel en efficiënt verlopen?
Als leidinggevende kun je de onderstromen in je organisatie
beïnvloeden. Leer wat er speelt in je organisatie en hoe je daar
slim mee kunt omgaan.
Door: Pia Umans

Datum: vrijdag 21 mei van 15.00 – 16.30 uur

Verbetercultuur
Een schoolcultuur waarin leren de kern is, voor iedereen. In zo’n
organisatie wil jij graag leidinggeven en zo’n werkplek gun je
jouw collega’s en leerlingen. In de leergang krijg je praktische
handvatten om zo’n cultuur te creëren op school van ‘elke dag
samen een beetje beter’ via de bewezen aanpak van stichting
leerKRACHT.
Door: Annette de Deken en Jacqueline van Zuijlen

Datum: woensdag 26 mei van 15.00 – 16.30 uur

Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is dé manier om recente ontwikkelingen
in je organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van
samen leren, onderzoeken en werken aan onderwijskwaliteit en
het voeren van een goede dialoog daarover. Leer wat gespreid
leiderschap inhoudt en hoe je daarmee je eigen doelen en die van
je organisatie kunt behalen.
Door: Brigit van Rossum

Datum: woensdag 2 juni van 15.00 – 16.30 uur

Communicatie
Weet hoe je regie voert op de communicatie in en over je school.
Ouders betrekken, positief in het nieuws komen en communiceren
volgens een strategisch plan: communiceren is een vak! Een vak
waarvan collega’s, ouders en leerlingen verwachten dat jij dat als
schoolleider perfect onder de knie hebt.
Door: Noud Cornelissen en Roel Hoogendoorn

Datum: vrijdag 4 juni van 15.00 – 16.30 uur

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is momenteel belangrijker dan ooit. Ook op
zoek naar praktische tools om die samen met collega’s effectief
en efficiënt vorm te geven? Dan is deze leergang echt iets voor
jou!
Door: Peter de Vries

Datum: woensdag 9 juni van 15.00 – 16.30 uur

Interim-management, iets voor jou?
Ontdek of interim-management bij je past! Meer over deze
leergang lees je op de pagina hiernaast.
Door: Tom Roetert

Datum: woensdag 16 juni van 15.00 – 16.30 uur

Positief onderwijs
De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen. Tijdens
deze leergang word je als schoolleider meegenomen op reis
richting Positief Onderwijs, waarbij de school in al haar facetten
stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrokkenen.
Welbevinden is daarbij de eerste voorwaarde.
Door: Koos Stienstra en Bart Kloppenburg

Datum: woensdag 23 juni van 15.00 – 16.30 uur

Leidinggeven aan een lerende school
Vanuit praktijkvraagstukken werken aan je eigen professionele
groei. De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om
het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat
indirect. Door leiding te geven aan het leren van leraren en een
krachtige leeromgeving te ontwikkelen voor alle lerenden in de
school draag je bij aan onderwijskwaliteit.
Door: Loes van Wessum

Datum: woensdag 30 juni van 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden via www.avs.nl/proeverij/
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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
ontwikkelingen in de huidige samenleving, waarbij de school
in al haar facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van
alle betrokkenen. 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 data

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement en visiegestuurd

onderwijs

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

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: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

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

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/veranderingsprocessen

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 data

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

Leergang Interim-management,
iets voor jou?
Ontdek of interim-management bij je past

Onderwijsinstellingen hebben steeds vaker behoefte aan
een interim-manager. Bijvoorbeeld om een veranderproces
in goede banen te leiden, een crisis te bezweren of om een
leidinggevende tijdelijk te vervangen. Wil jij jezelf ontwikkelen
als interim-manager?

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

interim-managers po en vo, die een volgende stap in hun loopbaan overwegen

en hun expertise willen inzetten voor interim-management.

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

Herregistratiewaarde: 100%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Educatief partnerschap, Human Resource

Management in het onderwijs, Kwaliteitsmanagement, Onderzoeksmatig

werken, Persoonlijk Leiderschap, Professionele leergemeenschappen,

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

verantwoording, Visiegestuurd onderwijs

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

Leergang Ondernemend leiderschap

De blik gaat naar buiten
Kijken in de keuken van andere leidinggevenden inspireert. In de leergang Ondernemend leiderschap

bezoeken deelnemers uiteenlopende bedrijven en organisaties en spreken ze met leidinggevenden

aldaar over drijfveren, leiderschap, ondernemen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Tekst Susan de Boer

“Dit is een leergang waarin we veel eigen initiatief en leider-
schap van de deelnemers verwachten”, zegt Henk Derks,
onderwijskundige en een van de programmaleiders van de
leergang Ondernemend leiderschap. “De bezoeken die we
brengen aan bedrijven en culturele organisaties vormen
een aanleiding om te reflecteren op het eigen leiderschap
en na te gaan: wat kan ik hieruit halen voor mezelf en mijn
school?” Deelnemers maken kennis met verschillende soorten
leiderschapsdrijfveren, vertelt mede-programmaleider Lisette
Verploegen. “Ze ontdekken welke onderdelen van leiderschap ze
willen ontwikkelen en wat dat betekent voor hun onderwijs.”

Sfeer opsnuiven bij bedrijven
De leergang start met een kennismakingsbijeenkomst: “We
leren elkaar kennen en we stemmen de verwachtingen op
elkaar af. Tussen de gezamenlijke bijeenkomsten in wisselen
deelnemers onderling ervaringen, visie en persoonlijke
overtuigingen uit, dus die eerste kennismaking is belangrijk.”
Daarna gaan de deelnemers op bezoek bij acht bedrijven en
organisaties. “Het is belangrijk om dat echt fysiek te doen”,
zegt Verploegen. “Sfeer opsnuiven kan niet online. We moeten
dus afwachten hoe het er met het virus voorstaat wanneer
deze leergang in november begint. Welke bedrijven willen ons
ontvangen, wat zijn de voorwaarden qua testen en anderhalve

meter afstand?” Andere onderdelen, zoals intervisies en
uitwisseling van ervaringen, kunnen indien nodig wel online.
De totale leergang heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar.

De buitenwereld de school in
De leergang heeft drie hoofdthema’s: ondernemend leider-
schap, de lerende organisatie als bron van kwaliteit en
oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen. “De kwaliteit
van de schoolleider heeft veel invloed op de kwaliteit van
het onderwijs”, zegt Derks. “Ondernemend leiderschap is
nu belangrijker dan vijftien jaar geleden. De buitenwereld
komt veel meer de school in. Denk aan technologische
ontwikkelingen, de toename van diversiteit en de flexibilisering
van de samenleving.” Dat vraagt van de schoolleider onder
andere een naar buiten gerichte blik en de vaardigheid richting
te kunnen geven aan veranderingen.

Lunchcafé Prinsheerlijk
Leergangdagen bestaan uit een middagdeel en een avonddeel.
In de middag vindt het bezoek plaats aan een bedrijf of
organisatie waar een leidinggevende een kijkje in de keuken
geeft: voor welke uitdaging staat de organisatie? Hoe zit
de organisatie in elkaar? Welke rol heeft de leidinggevende
daar? In de avond wordt van gedachten gewisseld met deze
leidinggevende en met elkaar. “Neem Eromesmarko, een bedrijf
waar schoolmeubelen worden gemaakt”, zegt Derks. “Daar
hebben de medewerkers een belangrijke rol in de inrichting
van de processen. Wat leren we van de cultuur en de leiding
van zo’n productiebedrijf? Of lunchcafé Prinsheerlijk, waar
mensen met een beperking werken. De inzet is dat deze
mensen een opleiding gaan volgen, zichzelf ontwikkelen.

En dat lukt! Het gaat niet om het bedrijf, maar om de kleur
die de leidinggevende aan het bedrijf geeft.” Een van de
huiswerkopdrachten is dat deelnemers in hun eigen omgeving
contacten leggen met inspirerende bedrijven en een eigen
netwerk ontwikkelen. “De blik gaat naar buiten, ook in je eigen
context”, zegt Verploegen.“Je ziet anderen in hun gedrevenheid,
je ziet het effect, je kunt ervan leren. Het is verrijkend, je raakt
geïnspireerd en je inspireert op jouw beurt anderen.”

Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/academie/opleidingen-en-leergangen/
leergang-ondernemend-leiderschap/

Op bezoek bij schoolmeubelenproducent Eromesmarko. Hier hebben
medewerkers een belangrijke rol bij de inrichting van de bedrijfsprocessen.
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voor: leerlingen 10- 14 jaar

van: Enactus Utrecht

wat: bordspel

Bordspel Klimaatjes
Spelenderwijs leren kinderen tussen de 10 en 14 jaar over

duurzaamheid en klimaatverandering in dit interactieve

educatieve bordspel met app. Ze spelen leiders van een

fictieve stad en brengen via vragen en dilemma’s duurzame

veranderingen aan voor een klimaatneutrale toekomst.

www.bordspelklimaatjes.nl

voor: po en kinderopvang

van: Beweeginspiratie

wanneer: 19 mei, van 14.15-17.30 uur

wat: online event

Beweeginspiratie
Je onderwijs meer bewegend maken, in de klas, in het school

gebouw, op het plein? In deze online bijeenkomst hoor

je waarom, krijg je lesvormen aangereikt, maak je kennis

met materialen en word je geïnspireerd door 14 sprekers.

www.beweeginspiratie.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: po- en vo-scholen

van: Centrum voor Pedagogisch Contact

wat: boek

Werk voor de reünie
Willen we kinderen en jongeren die getraind worden om

toetsen zo goed mogelijk te maken, die stress ervaren en met

tegenzin naar school komen? Het moet fundamenteel anders,

betoogt auteur Marcel van Herpen in Werk voor de reünie.

Dat kan als leerkrachten ruimte krijgen om de natuurlijke

ontwikkeling van het kind het belangrijkste te maken en zich

afvragen wat leerlingen ‘later’ op de reünie tegen ze zullen

zeggen. www.centrumpedagogischcontact.nl

voor jou geselec teerd

voor: leerlingen bovenbouw po

van: Uitgeverij SWP

wat: gids en werkboek

Reisgids zelfregulerend leren
Meer grip op leren en ontdekken wat je motiveert: in deze

handleiding van Mirjam Zwaan wordt zelfregulerend leren

bekeken vanuit de metafoor van een ontdekkingsreis.

De leerling verkent samen met een ervaren reiziger vanaf een

verkeerstoren het leerlandschap, stippelt een route uit en kiest

passende leerstof. www.swpbook.com

voor: po-, so- en vo-scholen

van: Steunpunt Passend Onderwijs, Nederlands Jeugd

Instituut, VO-raad en PO-Raad

wat: online magazine

Tegengaan schoolverzuim
Een combinatieaanpak met onder andere vroegtijdige signa

lering en strategieën om de schoolstructuur te verbeteren is

effectief om schoolverzuim te voorkomen. In onlinemagazine

‘Present!’ vind je goede voorbeelden van interventies en een

introductie op het Response to Intervention model, dat je kan

helpen afwegingen te maken. present.onlineblad.nl

voor: po, vo, mbo

van: Arbeidsmarktplatform PO, VOION en SOM

wanneer: woensdag 9 juni, 13.30-16.30 uur

wat: online kennisevent

Regionale samenwerking
…teneinde voldoende én goed personeel te krijgen: daarover

gaat deze online kennisdelingsbijeenkomst voor de RAPregio’s

vo/mbo (Regionale Aanpak Personeelstekorten). Hoogleraar

Public Governance Patrick Kenis spreekt over organisatie

netwerken, verkenningen van regionale loketten en regionale

samenwerkingsverbanden worden gedeeld en je kunt in klei

nere groepen netwerken en kennis delen over de RAPthema’s.

www.aanpaklerarentekort.nl
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boekbespreking

erken de ongelijkheid

De schoolleider is de kernvariabele in het functioneren van leraren in

schoolteams. Schoolleiders zijn degenen die diversiteit in schoolteams

zouden moeten omarmen en zo de verschillende kwaliteiten in

schoolteams benutten. Die stelling wordt stevig neergezet in dit vlot

leesbare boek. tekst jan boomsma

Diversiteit in functie in schoolteams heeft

een positieve invloed op de kwaliteit van

onderwijs, betogen auteurs Bijlsma en

Keyser. Ze laten onderwijsexperts aan het

woord die schoolleiders laten zien hoe zij dit

kunnen bereiken. Beide auteurs zijn actief

binnen de Beroepsvereniging Academici

Basisonderwijs, maar meer diversiteit blijft

in dit boek niet beperkt tot een pleidooi

voor meer academici in het vak.

In de eerste plaats is het volgens de auteurs

nodig dat leraren in schoolteams leren

van elkaar en in interactie met anderen.

Teamleren in zogenaamde professionele

leergemeenschappen (PLG’s) is belangrijk

voor de professionele ontwikkeling van

schoolteams en voor de noodzakelijke

innovatiecultuur. Het dominante beeld van

het beroep van leraar als eenzaam, uniform,

statisch en smal zit echter in de weg. Het in

het boek uitgewerkte meer dynamische

beroepsbeeld is nodig om de diversiteit in

schoolteams te stimuleren. Om diversiteit in

het schoolteam te bereiken helpt ook stra-

tegisch HR-beleid, gericht op zogenoemd

professioneel kapitaal (waarover leerkrach-

ten moeten beschikken om zich te kunnen

ontwikkelen volgens onderwijswetenschap-

pers Hargreaves & Fullan, ook opgevoerd in

boek).

e e n  m e e r  dy n a m i s c h
b e r o e p s b e e l d  i s
n o d i g  o m  d i v e r s i t e i t
i n  s c h o o lt e a m s  t e
s t i m u l e r e n

Een schoolleider die diversiteit erkent en

benut, toont transformationeel leider-

schap. Zo’n schoolleider heeft kijk op de

ontwikkeling van gespreid leiderschap en

accepteert het ongemak dat dit soms met

zich mee kan brengen, bijvoorbeeld wan-

neer teamleden ook ongevraagd leiding

nemen. Daarnaast stuurt de schoolleider

op werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

Tenslotte stimuleert de schoolleider een

innovatiecultuur, een ander thema dat in dit

boek wordt uitgewerkt.

Werkgeluk
De auteurs geven een helder beeld van de

stand van zaken qua diversiteit in school-

teams. Zij schetsen waarom meer diversiteit

nodig is: bijvoorbeeld ter verbetering van de

kwaliteit van samenwerking en het onder-

wijs. Ze schetsen ook wat nodig is bij leraren,

schoolleiders, stafleden en schoolbesturen

voor diversiteit in functies én in denkbeel-

den, vaardigheden, kennis en ervaring.

Het boek geeft inzicht in gerelateerde

thema’s, waaronder de kwaliteit van het

onderwijs, het leren van schoolteams en

de verbinding daartussen. Schoolleiders

krijgen gereedschappen aangereikt om

het leren in teams te bevorderen en krij-

gen inzicht in de voorwaarden daarvoor,

zoals werkgeluk. Dankzij waardevolle

intermezzo’s wisselen theorie en praktijk

elkaar af. Soms is het even doorlezen om de

verbanden binnen een hoofdstuk te kunnen

zien of lees je algemeenheden en quotes

die genoegzaam bekend zijn. Incidenteel

kom je open deuren of karikaturen tegen,

bijvoorbeeld over nascholing. Over het

algemeen leest dit boek echter gemakkelijk

en leert het schoolleiders snel en effectief

meer over de kracht van diversiteit in

schoolteams. Dat kan hen helpen teams te

smeden die bestaan uit leerkrachten die het

beste voor de school willen zijn, in al hun

diversiteit. _

Drs. Jan Boomsma MBA is bestuurder bij

Protestants Christelijk Basisonderwijs

Apeldoorn (PCBO Apeldoorn).

Erken de ongelijkheid: De kracht

van diversiteit in onderwijsteams.

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser,

2021, uitgeverij Pica. ISBN

9789493209213. Meer informatie:

www.uitgeverijpica.nl

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVS-leden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.
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1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9 Kleur:

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

Onderwijsaccountants

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

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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Wil	je	als	directeur	een	volgende	stap
zetten in een fitte, energieke organisatie?
Dan is dit je kans!

IRIS, stichting voor christelijk onderwijs zoekt een

directeur
voor de	Dr.	H.	Bouwmanschool

Als directeur bouw je samen met IRIS Opvang aan het
integraal kindcentrum (IKC).

Jij:
• werk- en denkniveau hbo+ of wo
• geregistreerd directeur (of ambitie daartoe)
• opleiding/kwaliteiten in bijvoorbeeld onderwijskundig

leiderschap

Wij	:
• nieuwbouwproject waarop jouw visie welkom is
• samenwerking met IRIS Opvang
• collegiale samenwerking met 11 andere IRIS-directeuren

Interesse? Ga naar www.iriskampen.nl
voor de volledige profielschets.
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Uitgelicht

thema _ Wat doen we met coronamiljarden?
Het onderwijs krijgt 8,5 miljard om corona-achter-

standen te bestrijden. Schoolleiders zien kansen,

maar zijn ook sceptisch over dit Nationaal Programma

Onderwijs. Voor echte kwaliteitsverbetering is

structureel geld nodig. pagina 8

achtergrond _ Omgaan met werkdruk
Corona zorgt voor extra belasting, door maatregelen

en uitval van leraren. Maar wie zorgt voor een duidelijke

focus en een heldere afbakening van taken en verant-

woordelijkheden, houdt grip op de werkdruk.

pagina 22

actueel

///

Foto omslag: Directeur Marion van de Kamer, schoolleider van IKC De Tragellijn (Lobith)

heeft geen menukaart nodig om te weten waar de coronagelden naartoe moeten.

Foto: Cathrien van de Veerdonk.

LEERLING
SOPHIE

Verschillen in de klas, kindgericht werken, een tekort aan

onderwijsprofessionals… hoe ga je daar zo goed mogelijk

mee om? Ga uit van de uniciteit van leerling én leraar.

Leer anders! Bazalt Groep ontwikkelde hiervoor in samen-

werking met de auteurs van het boek het onderwijskundig

concept Leren Anders Organiseren. Het concept waarbij

jaarklassen plaats maken voor grotere eenheden en het kind

centraal staat. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen.

Ze leren van en met elkaar, met wisselende activiteiten in

een rijke leeromgeving. Leraren werken nauw samen en

delen de verantwoordelijkheid. Wil je hier meer over weten?

Ga naar www.bazaltgroep.nl/lerenandersorganiseren,

bestel het boek Leren Anders Organiseren (Bazalt 2020) of

bel 070-448 28 28 voor meer informatie.

ONTDEK HOE JE LEREN
ANDERS KUNT ORGANISEREN
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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
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