
Extra geld is welkom, 
maar waar halen we 
de leraren vandaan?
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Invulling geven aan het  
Nationaal Programma Onderwijs
Schoolleiders zijn blij met een grote zak met geld, maar lopen 
bij de besteding ervan aan tegen het lerarentekort. Drie 
schoolleiders vertellen hoe zij de subsidie van het Nationaal 
Programma Onderwijs inzetten.

De opmars van private partijen 
Commerciële huiswerkinstituten doen goede zaken nu scholen 
in korte tijd veel geld mogen besteden aan het wegwerken van 
corona-achterstanden. Dat wringt, want structureel komt het 
onderwijs al jaren middelen tekort.

Van politiek assistent naar 
schooldirecteur
Harmjan Vedder begint na de zomervakantie als schoolleider op 
twee basisscholen van scholengroep Hannah. De afgelopen vier 
jaar was hij politiek assistent van onderwijsminister Arie Slob.

Relatie tussen leraar en schoolleider 
meestal (zeer) goed
Bijna 86 procent van het personeel in het primair onderwijs is 
(zeer) tevreden over de leidinggevende, maar minder tevreden 
over de werkdruk. Dit blijkt uit de Verkenning ‘Wat maakt een 
werkomgeving aantrekkelijk?’ van het Arbeidsmarktplatform PO.
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VOORWOORD   
DOOR PETRA VAN HAREN

Snoepwinkel
Keek u vroeger ook naar Pippi Langkous? Er was een aflevering waar de 
kinderen van het dorp verlangend voor de snoepwinkel stonden, dromend 
van wat ze wilden uitkiezen als ze er geld voor zouden hebben. Snoep was 
vaak schaars voor de kinderen. Karamellen, boterbabbelaars, dropveters, 
lolly’s: van alles waar doordeweeks geen geld voor was. 

Pippi ging toen samen met Tommy en Annika enorme zakken vol snoep 
vullen met een goudstuk als betaling. Alle kinderen mochten zoveel 
snoepen als ze wilden, er was meer dan genoeg, het kon niet op. Ze 
begonnen te smikkelen en propten hun monden vol. Zo’n rijkdom aan 
snoep krijg je natuurlijk niet elke dag! Misschien was het een beetje 
teveel in een keer geweest en kun je beter structureel het hele jaar door 
elke week één lekker snoepje per dag uitzoeken, want uiteindelijk voel-
den Tommy en Annika een raar gevoel in hun overvolle buiken en moest 
er medicijn gezocht worden. 

Nog kort geleden stond het onderwijs verlangend voor het Binnenhof, 
dromend van wat ze zouden uitkiezen als ze er geld voor zouden hebben. 
Voldoende facilitering was vaak schaars voor de scholen. Minder werk-
druk, een eerlijk salaris, kleinere klassen, voldoende huisvestingsmidde-
len, administratieve ondersteuners en conciërges: van alles waar door de 
weken heen geen geld voor was. 

Minister Slob ging toen met zijn ambtenaren zakken vol mogelijkheden 
gericht op de aanpak van achterstanden vullen met 8,5 miljard als 
betaling. Alle scholen mochten zoveel dromen realiseren als ze wilden, er 
waren mogelijkheden genoeg, het kon niet op. De scholen begonnen te 
smikkelen en propten hun schoolplannen vol. Zo’n rijkdom 
aan mogelijkheden krijg je natuurlijk niet elke dag! 
Misschien was het wel een beetje teveel in een keer 
geweest en kun je beter structureel het hele jaar 
door voor elke week de extra’s inrichten. Laten we 
hopen dat we niet uiteindelijk een raar gevoel bij 
onze overvolle buidels krijgen waarna we op zoek 
moeten naar medicijn.
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ACTUEEL
Coronamaatregelen

Ook in het nieuwe schooljaar is volledig onderwijs voor alle 
leerlingen mogelijk in het primair en voortgezet onderwijs. 
Wel worden er een paar aanvullende maatregelen die  
zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van besmet-
tingen, vooralsnog gecontinueerd. Daarnaast vinden 
er versoepelingen plaats in het testregime en bron- en 
contactonderzoek in de schoolsetting.

Vrijdagavond 13 augustus stuurde 
demissionair minister van onderwijs 
Arie Slob een brief naar de Tweede 
Kamer over het openen van de 
scholen na de vakantie. Hierin schrijft 
hij dat de situatie in het primair en 
voortgezet onderwijs aan het einde 
van het vorige schooljaar heeft laten 
zien dat het – onder voorwaarden 
- weer mogelijk maken van volledig 
onderwijs een verantwoord besluit 
is geweest. Inmiddels heeft al het 
onderwijspersoneel de gelegenheid 
gehad zich te laten vaccineren en de 
verwachting is dat medio september 
circa 70 procent van de jongeren vol-
ledig gevaccineerd is. De situatie bij 
de start van het nieuwe schooljaar is 
substantieel gunstiger dan eerder het 
geval was, waardoor sommige maat-
regelen kunnen worden versoepeld.
 

In grote lijnen blijft het beleid tot 
20 september hetzelfde als aan het 
einde van afgelopen schooljaar. 
Personeel blijft ten opzichte van 
elkaar anderhalve meter afstand 
houden. In het voortgezet (speciaal) 
onderwijs houden de leerlingen ook 
afstand tot de leraar en moeten in 
de gangen en in de aula mondkapjes 
gedragen worden. Ook de basis-
maatregelen omtrent hygiëne en 
thuisblijven bij klachten en dan ook 
laten testen bij de GGD blijven van 
kracht, evenals de procedure dat 

scholen bij een besmetting contact 
opnemen met het scholenteam van 
hun GGD en diens adviezen opvolgen.

Testen
Het risicogericht testen wordt 
geschrapt. Het preventief testen 
voor personeel en leerlingen in het 
voortgezet onderwijs die nog niet 
(volledig) gevaccineerd zijn, blijft. 
Hierbij wordt de termijn gehan-
teerd van de GGD: twee weken 
na de tweede vaccinatie (bij het 
Janssenvaccin na één prik) of wan-
neer iemand covid-19 heeft gehad, 
geldt iemand als volledig gevac-
cineerd. Volledig gevaccineerde 
leerlingen en leraren hoeven niet 
meer in quarantaine wanneer zij 
in aanraking zijn geweest met een 
positief getest persoon. Er is geen 
vaccinatieplicht.

Nieuw schooljaar funderend onderwijs

Regels tot 20 september

Primair onderwijs
Alle leerlingen kunnen volledig naar school

Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand  
tot elkaar en tot ouders (ouders ook tot elkaar)

Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand  
te houden met medeleerlingen of onderwijs- 
personeel

Niet volledige gevaccineerde leraren testen  
zichzelf 2x per week preventief met een zelftest

Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen kunnen volledig naar school

Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter  
afstand tot elkaar

Leerlingen houden 1,5 meter afstand  
tot onderwijspersoneel. Maar dit hoeven  
zij niet tot medeleerlingen

Leerlingen en medewerkers dragen een mond-
kapje wanneer zij zich door de school bewegen

Niet volledig gevaccineerde leraren en leerling- 
en testen zichzelf 2x per week preventief met  
een zelftest. Risicogericht testen vervalt

Leraren en leerlingen die minstens 2 weken  
volledig gevaccineerd zijn hoeven niet langer  
in quarantaine wanneer zij contact hebben 
gehad met een besmet persoon.
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ACTUEEL

Geld voor ventilatie
Het demissionaire kabinet trekt dit jaar 
100 miljoen euro extra uit voor de verbe-
tering van ventilatie op scholen. Het geld 
komt uit een potje dat daar pas in 2023 
voor beschikbaar zou komen. Dit staat  
in de brief Start nieuwe schooljaar  
funderend onderwijs, waarin demissionair 
minister Arie Slob de Tweede Kamer 
inlicht over de coronamaatregelen die 
bij de start van het nieuwe schooljaar 
gelden.

De minister komt daarmee tegemoet aan de wens van 
de Tweede Kamer. Tijdens het coronadebat van 14 juli 
steunde een meerderheid het voorstel van GroenLinks 
en de PvdA om de ventilatiesubsidie naar voren te 
halen. In dit debat met de demissionaire minister-pre-
sident Rutte, minister De Jonge  (Volksgezondheid) en 
minister Van Ark (Medische Zorg) gaf Wilders (PVV) 
aan dat hij vindt dat het kabinet ventilatie tot toppriori-
teit moet maken. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld 
wilde weten of een deel van het budget voor 2022 en 
2023 voor betere ventilatie op scholen naar voren kan 
worden gehaald. Zij wijst erop dat nog lang niet alle 
scholen dit op orde hebben.

Het demissionaire kabinet stelde afgelopen najaar 360 
miljoen euro beschikbaar om het  binnenklimaat op 
scholen te verbeteren. De belangstelling daarvoor is zo 
groot, dat het budget van 100 miljoen euro voor dit jaar 
al zo goed als op is. Ventilatie - of eigenlijk het zorgen 
voor frisse lucht - wordt het vierde punt in het corona-
beleid, naast handen wassen, afstand houden en testen 
bij klachten.

‘Kader Primair’ 
wordt ‘KADER’ 

Vanaf eind augustus verschijnt Kader 
Primair met een andere titel en in een 
ander jasje: KADER. Voortbouwend 
op de nieuwe huisstijl, waarmee onder 
andere de website al een andere 
look & feel heeft gekregen, is nu ook 
het onderwijsvakblad van de AVS 
gerestyled. 

Het blad krijgt de 
nieuwe naam KADER. 
Met deze titel bouwen 
wij voort op het sterke 
merk dat Kader Primair 
is. Nu zonder het woord 
‘primair’, dat bij velen de 
associatie oproept van 
‘primair onderwijs’, hoewel 
‘primair’ ook verwijst naar: 
‘op de eerste plek’. Het 

vakblad wil nog nadrukkelijker onze gehele doelgroep 
aanspreken, namelijk leiders in het funderend 
onderwijs. KADER verwijst bovendien naar ‘het 
management en kaderleden’. 

Ons blad heeft een frisse omslag gekregen en ook 
het binnenwerk is opnieuw vormgegeven. Ook 
inhoudelijk is het tijdschrift aangepast. Nieuwe 
rubrieken zijn ‘Ontmoeting’, ‘Buiten de kaders’ en 
‘Vernieuwers’. ‘Ontmoeting’ draait om het gesprek 
tussen een schoolleider met een leidinggevende 
uit een andere organisatie, of twee schoolleiders 
met verschillende achtergronden. In ‘Buiten de 
kaders’ komen schoolleiders aan het woord die 
vertellen over onderwijsvormen in het buitenland, 
bijvoorbeeld omdat ze aan een studiereis van de AVS 
hebben deelgenomen. De rubriek ‘Vernieuwers’ stelt 
genomineerden van de innovatieve schoolleider van 
het jaar aan de lezers voor. Mogelijk volgen er in dit 
schooljaar meer nieuwe rubrieken.

Extra geld is welkom, 
maar waar halen we 
de leraren vandaan?
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ACTUEEL

Oorzaken lerarentekort bij tekortvakken
In 2025 wordt in het voortgezet onderwijs een extra tekort 
aan leraren verwacht van ruim 1.260 fte. Met name de 
tekortvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, klassieke 
talen, Duits, Frans en Nederlands lijden onder het tekort.

In opdracht van het ministerie van OCW hebben het CAOP, 
MOOZ en CentERdata onderzoek gedaan naar deze 
tekortvakken en de vakspecifieke knelpunten en oplossingen in 
kaart gebracht. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is 
dat er niet één oorzaak te benoemen is voor het ontstaan van 
de lerarentekorten bij de tekortvakken. Wel is duidelijk dat de 
bètavakken het vooral moeilijk hebben door de concurrentie 
met het bedrijfsleven, vanwege de beloningsachterstand van 
leraren ten opzichte van het bedrijfsleven. Voor de taalvakken 
zit vooral het zwakke imago in de weg. 

Beleidssuggesties voor terugdringen lerarentekort
De onderzoekers doen een aantal beleidssuggesties voor 
het terugdringen van het lerarentekort in de tekortvakken, 

zoals het verkennen van de mogelijkheden voor maatwerk 
en flexibilisering van de lerarenopleiding en van dubbele 
bevoegdheid en blijven investeren in de begeleiding van 
startende leraren.

Het onderzoek Tekortvakken vo in beeld is te vinden op 
www.caop.nl 

Integratie onderwijs en zorg vraagt om ingrijpende stelselwijziging

Op het gebied van verbinding tussen onderwijs en zorg liggen diverse knelpunten, onder andere door de  

verschillen in (bekostigings)systematieken, kenmerken, culturen en inspectiekaders. Demissionaire  

ministers Slob van Onderwijs en Blokhuis van VWS beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer deze  

knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitwerking hiervan leggen zij bij een volgend kabinet.

Eén van de redenen waarom samenwerking tussen deze 
stelsels ingewikkeld is, is dat  het onderwijs in basis een 
collectief systeem is en het zorgstelsel uitgaat van het 
individu. Eerdere stelselwijzigingen in de zorg en het 

onderwijs hebben voor een deel de complexiteit verminderd. 
Maar er is ook een nieuwe complexiteit ontstaan, 
doordat ouders en scholen te maken hebben met regels 
uit verschillende wetten. Dat schrijven de ministers in een 
gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. In totaal gaat 
het op peildatum 1 oktober 2020 om 411.000 kinderen (van 
ongeveer 2,5 miljoen) die gebruik maken van jeugdhulp.

Stelselwijziging
Sinds eind 2018 werken de ministeries samen 
om de ontwikkelkansen voor kinderen met een 
ondersteuningsbehoefte te verbeteren. Hun einddoel 
is een onderwijszorgcontinuüm. Deze door het veld 
gewenste oplossingsrichting vraagt om een ingrijpende 
stelselwijziging, schrijven de ministers. Zij geven aan dat 
de eventuele keuze hiervoor aan een nieuw kabinet is.

Besluit moet vallen in nieuw kabinet
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ACTUEEL

AVS is akkoord 
met nieuwe 
bestuursvorm ABP
De AVS is als deelnemer aan het Ambtenaren-
centrum (AC), de werknemersvertegenwoordiging 
bij ABP, akkoord gegaan met een statuten-
wijziging waardoor het pensioenfonds een  
nieuwe bestuursvorm krijgt. 

Per 1 januari 2022 kent ABP een algemeen bestuur dat 
bestaat uit uitvoerend bestuurders, niet-uitvoerend 
bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het 
algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en 
beleid van het fonds. Een drietal uitvoerend bestuurders 
heeft de dagelijkse leiding. Dat zou zorgen voor 
meer slagkracht en snelheid in de besluitvorming en 
uitvoering. De toezichthoudende rol is weggelegd voor 
het niet-uitvoerend bestuur. 

AVS: pensioendeelnemer centraal 
AVS-voorzitter Petra van Haren geeft aan dat het 
AC kritisch is geweest op de besluitvorming, omdat 
het de meerwaarde van de door ABP voorgestelde 
bestuurswijziging niet op alle punten zag. “Het AC 
heeft vooral benoemd dat het cruciaal is dat de 
deelnemer, de gepensioneerde of de slaper centraal 
staan in het pensioenfonds. Het pensioen is immers júist 
een arbeidsvoorwaarde van de sociale partners ten 
behoeve van de deelnemers en is geënt op de behoefte 
van de deelnemers.”

Voordrachtrecht bestuur ABP
Van Haren: “We hebben aandacht besteed aan 
het voordrachtrecht in het bestuur en de wijze van 
terugtrekken van een kandidaat en de volledigheid 
van informatie die niet-uitvoerend bestuurders dienen 
te hebben. De keuze voor dit nieuwe bestuursmodel is 
nadrukkelijk een keuze van het bestuur van het ABP. Het 
AC-bestuur heeft, alles afwegende, besloten om geen 
bezwaar te maken tegen de statutenwijziging. Dit was 
geen unaniem besluit, maar sluit wel aan bij de mening 
die de AVS heeft ingebracht.”

Meer informatie: www.abp.nl  
(‘ABP krijgt een nieuw bestuursmodel’)

Doordachte aanpak 
nodig bij herziening 
examenprogramma’s

De Curriculumcommissie heeft haar  
derde tussenadvies ‘Examenprogram-
ma’s in perspectief’ aangeboden aan 
demissionair onderwijsminister Slob. 
Het advies gaat over de bijstelling 
van de examenprogramma’s voor het 
voortgezet onderwijs. Ook heeft de 
commissie een studie over kansenge-
lijkheid opgeleverd. De minister heeft 
het tussenadvies op 9 juli aangeboden 
aan de Tweede Kamer.

In dit advies wordt het belang van een beter door-
dachte aanpak bij de herziening van examenpro-
gramma’s bepleit. De commissie vindt dat scholen 
de ruimte moeten nemen voor een grotere diversi-
teit aan onderwijsaanbod en dat het schoolexamen 
een prominentere plaats kan krijgen binnen het 
huidige examenstelsel. Dit komt de kwaliteit van het 
onderwijs en de toetsing ten goede en biedt ruimte 
voor een grotere inbreng van leraren en scholen. 
Niet alle examenprogramma’s hebben een even 
grote bijstelling nodig. 

Na de politieke besluitvorming zal Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van de  
minister van OCW de bijstelling van het curriculum  
ter hand nemen.

Meer informatie: curriculumcommissie.nl/
podcasts
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Akkoord over verkleinen 
privacyrisico’s Google
Scholen kunnen Google-producten blijven gebruiken. 
Dit schrijven de demissionaire onderwijsministers  
Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan  
de Tweede Kamer (8 juli).

 Wel zullen  de onderwijsinstellingen nieuwe contracten 
moeten afsluiten en bepaalde technische instellingen 
moeten doorvoeren. In maart en juni trokken de ministers 
aan de bel vanwege privacyrisico’s die aan Google-
producten kleven. 

Aan de hand van metadata kan het Amerikaanse bedrijf 
bijvoorbeeld zien wat gebruikers aanklikken, hoelang zij 
ingelogd blijven en welke zoekopdrachten ze gebruiken.

De coöperatie voor schoolbesturen SIVON ondersteunt de 
scholen met een handleiding, webinars en voorbeeld-brieven 
voor ouders, medewerkers, GMR en Raad van Toezicht.

Meer informatie: www.sivon.nl

Nationale Onderwijsweek: 
4 t/m 8 oktober
Van 4 t/m 8 oktober staat Amersfoort in de schijn-
werpers als Nationale Onderwijsstad 2021/22. 
(#NOW2021).

Tijdens de Nationale 
Onderwijsweek 
wordt onder meer 
in Theater Flint 
in Amersfoort 
een programma 

gewijd aan onderwijs en film, met een masterclass 
van de maaksters van de documentaireserie Klassen, 
de bekendmaking en vertoning van de Nationale 
Onderwijsfilm en de presentatie van de laatste drie 
genomineerde filmleraren van het jaar. De winnaar 
wordt bekend gemaakt op 24 november tijdens 
International Documentary Filmfestival Amsterdam in 
Eye Filmmuseum.

Meer informatie: www.nationaleonderwijsweek.nl/
nationaleonderwijsweek

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

In het najaar gaan de volgende rondes cross-mentoring van 
start. De eerste koppels zijn gematcht en de voorbereidingen 
voor de kick-offs in volle gang. Bij cross-mentoring leren direc-
teuren van scholen en bedrijven van elkaars leiderschap en 
pakken zij samen uitdagingen aan op het vlak van organisatie 
en onderwijs. Uit de eerste ervaringen blijkt dat er over en weer 
praktische voordelen voortvloeien uit de mentorontmoetingen.

Op 13 april startten 52 duo’s met het cross-mentoring pro-
gramma. Deze voorjaarseditie werd op 6 juli afgesloten tijdens een 
interactieve digitale slotbijeenkomst: een uur gevuld met inspire-
rende verhalen, lessen en ervaringen van verschillende duo’s. Een 
deelnemer uit het bedrijfsleven vertelde nog meer onder de indruk 
te zijn geraakt van de belangrijke rol die de school in het leven van 
kinderen speelt. “Zonder wederzijds vertrouwen in de relatie kun je 
niks leren. Dat geldt natuurlijk net zo goed in het bedrijfsleven.”

Aanmelden voor het cross-mentoringprogramma:   
crossmentor.nl/intake

Cross-mentoring

’Zonder wederzijds vertrouwen in  
de relatie kun je niks leren’

ACTUEEL

8



CARTOON

9KADER | SEPTEMBER 2021



Airmaster BV ∙ Admiraal de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam 
T: 0103070625 – info@airmaster-bv.nl – www.airmaster-bv.nl

• Snelle installatie
• Eenvoudig inpasbaar
• Energiezuinig

• Ruim assortiment
• Hoge kwaliteit
• Onderhoudsarm

Een frisse school in een handomdraai 
met Airmaster Klasse-ventilatie

- Advertentie -

1_1_st215x285mm_AVS_fc_A kopie.indd   1 16-08-2021   11:55



Het is een mooi bedrag dat scho-
len in het primair en voortgezet 
onderwijs tegemoet zien: € 5,8 
miljard mogen voorschoolse edu-
catie, basisscholen en middelbare 
scholen besteden aan het bijspij-
keren van leerlingen met ‘coro-
na-achterstanden’. Daar kleeft 
wel een voorwaarde aan: het geld 
moet binnen tweeëneenhalf jaar 
worden uitgegeven.

Scholen hebben over het alge-
meen goed inzicht in de behoef-
tes van hun leerlingen. Veel 
scholen zetten in op sociale com-
petentie en studievaardigheden 
– het is na de lockdown net als 
na de zomervakantie weer wen-
nen aan het schoolritme en aan 
elkaar – op onderwijsassistenten 
en op verdere professionalisering 

van het team. Waar schoolleiders 
tegenaan lopen, is het lerarente-
kort. Niet alle scholen hebben de 
formatie voor het nieuwe school-
jaar rond gekregen.

Het ministerie van Onderwijs 
heeft een Menukaart uitge-
bracht met ‘bewezen effectieve’ 
interventies om de coronaschade 
te repareren. Voor sommige 
schoolleiders een prettig hulp-
middel, voor andere een betut-
telend instrument. Een van de 
succesrijke interventies is het 
inzetten van een-op-een-bege-
leiding, of begeleiding van kleine 
groepjes met hetzelfde soort 
achterstand. Bij voorkeur wordt 
die begeleiding door de eigen 
leerkracht gegeven, maar dat is 
in deze tijden van krapte vrijwel 

onmogelijk. Dus wordt vaak 
een beroep gedaan op private 
bureaus van huiswerkbegelei-
ders. Meestal zijn de contacten 
er al, en hebben de ingehuurde 
begeleiders hun meerwaarde 
bewezen. Daarnaast scholen 
ze ook vaak de reguliere leer-
krachten, zodat de expertise 
duurzaam ten goede komt aan 
de school.

Maar toch wringt het: scholen 
zijn jarenlang structureel geld 
tekort gekomen. En vaste leraren 
aanstellen gaat niet, want als 
de school na tweeënhalf jaar de 
nieuwe leraren moet laten gaan, 
is er een uitkeringsverplichting. 
Bovendien: die leraren zijn er 
niet. Dat is en blijft het grootste 
knelpunt.

THEMA

In het kader 
van Nationaal 
Programma 
Onderwijs

Ingrid Luk, basisschool basisschool 
Hoffenne in Noordwijk: “Ik heb nu één fte 

vacatureruimte. En deze zal naar mijn 
verwachting niet ingevuld worden.”
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Invulling geven aan het Nationaal 
Programma Onderwijs

Schoolleiders zijn 
vooral op zoek  
naar personeel

Op basisschool Hoffenne in 
Noordwijk waren de resultaten 

goed. “Maar dat komt ook 
omdat ons team dubbele uren 

heeft gedraaid in de lockdown”, 
zegt directeur Ingrid Luk.  

Foto JELL Fotografie
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“J
e zou blij moeten zijn als je een 
sloot geld krijgt, maar we zaten 
nog middenin de coronastorm 
toen het vrijkwam en we wisten 
niet hoe groot de achterstand 
zou zijn.”, zegt schoolleider havo/

vwo Arriën Boes van gereformeerde scho-
lengemeenschap Guido in Amersfoort, na 
1 oktober lid van het College van Bestuur 
bij Cordeo Scholengroep en kinderopvang 
Koalah in Leusden. “Ik heb mijn reserves 
over het geld: het kader is wat knellend, 
het tijdspad ook. Pas over een paar jaar 
weten we echt wat de corona-effec-
ten zijn geweest en dan is er geen extra 
budget meer.” Circa € 5,8 miljard uit het 
NP Onderwijs gaat naar voorschoolse 
educatie, basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs. Schoolleiders heb-
ben een schoolscan gemaakt en hebben 
plannen ingediend. Ze zijn blij met de extra 
docenten die ze kunnen aanstellen en met 
professionaliseringscursussen die ze kun-
nen bieden, maar een praktisch probleem 
doemt ook meteen op: hoe komen ze aan 
voldoende personeel?

Coronaschade
Boes typeert de 1.040 leerlingen van zijn 
afdeling als bovengemiddeld: “Ze komen 
uit welgestelde gezinnen en hebben veelal 
hoogopgeleide ouders. Prettige, gemak-
kelijke leerlingen. Al zijn er zeker wel 
coronaproblemen.” De school had al een 

Naast rapportvergaderingen, groep 8-musicals en 
afsluitende picknicks speelde er iets nieuws mee aan het 
einde van dit anders-dan-anders-schooljaar: invulling 
geven aan de gelden van het Nationaal Programma 
Onderwijs (NP Onderwijs). Een oud probleem komt 
als een boemerang terug: het lerarentekort. Drie 
schoolleiders vertellen over hun voorstellen, dilemma’s 
en andere overwegingen bij de grote zak ’coronageld‘.

TEKST LARISSA PANS

“Je zou blij moeten 
zijn als je een sloot 
geld krijgt, maar we 
zaten nog middenin 
de coronastorm 
toen het vrijkwam 
en we wisten 
niet hoe groot de 
achterstand zou 
zijn. Ik heb mijn 
reserves over het 
geld: het kader is 
wat knellend, het 
tijdspad ook.”

Schoolleider havo/vwo  
Arriën Boes van scholen- 
gemeenschap Guido in 
Amersfoort

commercieel bedrijf in huis, Lyceo, waar 
leerlingen terecht kunnen voor huiswerkbe-
geleiding en examentraining. Daarnaast 
heeft hij oud-scholieren laten ‘invliegen’: “Wij 
vroegen of oud-leerlingen op school onder-
steuning wilden geven aan onze leerlingen, 
zij weten precies hoe het hier gaat. Ze 
werkten met kleine groepen en dat verliep 
heel goed. Het was een win-winsituatie: zij 
waren hun bijbaantjes kwijt en wij hadden 
ze nodig.” Directeur Ingrid Luk van basis-
school Hoffenne in Noordwijk (“We zijn een 
klein schooltje met 145 leerlingen”) is heel 
blij met de NP Onderwijsgelden en ook 
met de systematiek: “Elk kind krijgt waar 
het recht op heeft. De PISA-lijsten voor het 
Nederlandse onderwijs laten al jaren zien 
dat Nederlandse kinderen matig presteren 
vergeleken met de ons omringende landen, 
alle leerlingen hebben dit geld nodig.” Ze 
wist meteen wat haar te doen stond: “Het 
zit al in ons systeem om leerlingen te moni-
toren, dus de analyse die ik maakte voor de 
schoolscan was een samenvoeging van alle 
resultaten die ik al had.” Na de lockdown 
stonden op het programma extra kanjerles-
sen om de groepsvorming weer goed tot 
stand te brengen en om hun sociaal-emo-
tionele ontwikkeling te monitoren. Haar 
leerlingen, dat zijn “kinderen die het heel 
goed doen”. Luk: “Het is een heel gemêleerde 
groep, waaronder ook kinderen met een 
niet-Nederlandse achtergrond, zoals Poolse 
en Italiaanse kinderen en vluchtelingkinde-
ren. Onze resultaten waren goed, maar dat 
komt ook omdat ons team dubbele uren 

THEMA 
NATIONAAL

 PROGRAMMA 
ONDERWIJS

Schoolleiders zijn 
vooral op zoek  
naar personeel
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heeft gedraaid in de lockdown.” Het is lastig 
vaststellen hoeveel ‘coronaschade’ elke leer-
ling heeft opgelopen, zegt Arjan Veldsink, 
schoolleider van de Oranje Nassauschool in 
Geldermalsen en stafmedewerker Onderwijs 
en Kwaliteit bij Stichting CPOB. “We hebben 
na de heropening wel direct ingezet op De 
Vreedzame School (een programma voor 
sociale competentie, red.), alsof de kinderen 
terugkwamen van een lange zomervakantie 
en weer moesten wennen aan elkaar.” De 
tweehonderd leerlingen die zijn basisschool 
telt, komen overwegend uit ‘een stimule-
rende leeromgeving, zoals dat zo mooi heet’. 

“Hier zitten ook fruitteelt- en distributiebe-
drijven, we hebben een aantal leerlingen met 
een niet-Nederlandse achtergrond, veelal 
Oost-Europa. Hun ouders werken hier en 
zij blijven in Nederland. We hebben nu de 
middelen om mensen vrij te roosteren om 
voor deze leerlingen in te zetten op extra 
taalonderwijs. Dat is mooi. Zodra we hoor-
den over de NP Onderwijsgelden zijn we 
gaan analyseren hoe we ervoor staan met 
behulp van ons Cito-volgsysteem en obser-
vaties van onze leraren en intern begeleiders. 
Het team wilde ook dat we zoveel mogelijk 
zouden aansluiten bij wat we al aan het 
doen waren. Het ontwikkelen van een pro-
fessionele cultuur is een belangrijke pijler 
geworden”, vertelt Veldsink. “Verbeteren van 
didactische vaardigheden zetten we door. 
Het is ook deels in extra formatie gestopt 
met extra uren voor onderwijsassistenten en 
het verkleinen van onze combigroepen.” 

Lerarentekort
Maar waar hij en de twee andere school-
leiders tegenaanlopen, is het lerarentekort. 

Dat laat zich nu des te meer voelen, nu 
zoveel scholen op zoek zijn naar ‘extra 
handen’ om de corona-achterstanden weg 
te werken. Arjan Veldsink: “Er wordt met de 
NP Onderwijs-middelen volop ingezet op 
extra personeel waardoor er enorme gebre-
ken ontstaan. Misschien wel met name daar 
waar goede leerkrachten het hardst nodig 
zijn. Geld is er dus zat, personeel absoluut 
niet. Twee weken voor de zomervakan-
tie heb ik twee groepen nog niet volledig 
bemenst en dat lijkt ook niet te gaan lukken.” 
De NP-Onderwijsmiddelen kwamen toen 
onze formatie eigenlijk al rond was, zegt 
schoolleider Boes. Hij legt de focus op extra 
begeleiding en op professionalisering: “Ons 
zorgteam heeft extra uren gekregen en 
we hebben wat uren gereserveerd voor de 
coördinatoren.” De school ging de toetsre-
sultaten na en daaruit bleek dat de vakken 
biologie, natuur- en scheikunde hard waren 
achteruitgegaan. In een peiling gaven 
docenten, mentoren, ouders en leerlingen 
aan waar ze behoefte aan hadden, daaruit 
kwam het verbeteren van studie- en execu-
tieve vaardigheden uit de bus rollen. “Weer 
leren plannen, leermotivatie en ‘hoe kom ik 
weer op de rails?’, daar zaten mijn leerlin-
gen mee. Voor de leerlingen die doubleren 
of voorwaardelijk zijn overgegaan hebben 
we ingesteld dat ze tijdelijk van 9.00 uur tot 
17.00 uur naar school gaan en op die lange 
schooldag met een onderwijsassistent of 
leraar huiswerk gaan maken of oefenen 
met de stof. Als het weer goed gaat en ze 
weer in een schoolritme zitten, laten we dat 
strengere regime los. We moeten vooral tijd, 
rust en ruimte krijgen om ons onderwijs weer 
zorgvuldig op poten te zetten. Voor havo-2 
en havo-4 hebben we een extra klas erbij 
moeten maken omdat er zoveel doubleren. 
Had ik net mijn formatie klaar, alle vacatu-
res waren ingevuld en toen had ik door die 
extra klassen opeens toch meer docenten 
nodig. Er zit deze keer dus veel druk op. Ik 
ben pas rustig als ik weet dat we na de 
zomer starten en dat alles dan loopt en alle 
vacatures zijn ingevuld.” Ook hij liep aan 
tegen het lerarentekort, dat zichtbaarder 

Ik ben pas rustig als ik weet 
dat we na de zomer starten 

en dat alles dan loopt en alle 
vacatures zijn ingevuld
Schoolleider havo/vwo Arriën Boes van scholengemeenschap  
Guido in Amersfoort

“Het is ook deels 
in extra formatie 
gestopt met extra 
uren voor onderwijs- 
assistenten en het 
verkleinen van onze 
combigroepen.”

Arjan Veldsink schoolleider 
van de Oranje Nassauschool 
in Geldermalsen en stafmede-
werker Onderwijs en Kwaliteit 
bij Stichting CPOB

THEMA 
NATIONAAL
 PROGRAMMA 
ONDERWIJS
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wordt juist door het NP-Onderwijsgeld, 
omdat er nu budget is om meer ondersteu-
ning te regelen. “Voor de reguliere vacatures 
hebben we een gewoon wervingsproces 
gehad. Die zijn gelukkig bijna helemaal 
ingevuld. Ook de extra geformeerde klas-
sen zijn gedekt, door werving en dankzij 
extra inzet van eigen personeel. We zijn 
vanuit de scan van NP Onderwijs nog wel op 
zoek naar een wiskundedocent en onder-
wijsassistenten. Het is nog niet zeker dat we 
daarvoor personeel kunnen vinden. De NP 
Onderwijs-gelden dragen dus zeker bij aan 
een personeelstekort”, concludeert Boes. 
Ook Luk heeft moeite met het vinden van 
geschikte leerkrachten om haar plannen te 
verwezenlijken. “Sommige collega’s kregen 
een uitbreiding, maar er is ook een fulltime 
vacature in de onderbouw ontstaan. Dit is 
een samenvoeging van een reguliere functie 
en een functie die vanuit het NP Onderwijs-
plan komt. Sec gezien heb ik dus een paar 
dagen niet opgevuld gekregen, maar in 
de context van de hele school heb ik één 
fte vacatureruimte. En deze zal naar mijn 
verwachting niet ingevuld worden.” Hoe 
gaat zij dat oplossen? “Waarschijnlijk wordt 
het minder van alles. Maar het probleem in 
het onderwijs is dat wanneer je de analyses 
gemaakt hebt, je ook de acties wil uitvoe-
ren. Dus zal iedereen er een tandje bijzetten 
om het allemaal toch voor elkaar te krijgen. 
Mijn taak is dus om hier binnen het team de 
balans in te zoeken en wellicht te zeggen dat 
er taken even ‘on hold’ gezet moeten wor-
den. Binnen mijn bestuur zie ik op meerdere 
scholen niet ingevulde vacatures.”

Klassenverkleining
De menukaart met bewezen interventies 
vonden de drie onderwijsleidinggevenden 
een prettig hulpmiddel. Ingrid Luk: “Ik ben 
een groot voorstander van duurzame ont-
wikkelingen in de school, we zijn niet voor 
niets een Stichting Leerkrachtschool, elke 
dag een beetje beter.” Net als haar colle-
ga’s Veldsink en Boes zet zij in op het verbe-
teren van de professionele cultuur. “Elkaar 
bevragen, met elkaar in gesprek gaan, 

samen ontwikkelen. We gaan prachtige 
cursussen kennis- en kwaliteitsontwikkeling 
volgen en trainingen hoogbegaafdheid. 
Een extra docent zit in de planning, we 
komen met een nieuw leesoffensief en kie-
zen voor een andere taalmethode die echt 
aansluit op onze visie.” In normale tijden 
kon er op veel scholen wellicht wat langer 
overlegd of gebakkeleid worden met de 
Medezeggenschapsraad over de gang van 
zaken, ditmaal met de NP Onderwijsgelden 
en een vrij krap tijdspad moest er snel 
gehandeld worden. Luk: “Onze analyse 
was duidelijk, de gekozen interventies ook, 
het team wist wat erin stond en het MR 
heeft ons het vertrouwen gegeven om uit te 
voeren wat wij nodig achten.” Schoolleider 
Veldsink organiseerde studiedagen met 
zijn team en maakte een voorzet voor de 
besteding van de gelden. “We waren het 
behoorlijk met elkaar eens en hebben een 
prioritering gemaakt van de gekozen inter-
venties. De MR is stap voor stap meegeno-
men in het proces, vooraf was al met hen de 
schoolscan gedeeld. De meeste interven-
ties toetsen we, ook om te weten: hollen we 
nu een trend achterna of heeft dit werkelijk 
zin? Zoals met klassenverkleining, ik weet 
dat dat niet per definitie een groot effect 
heeft, maar de ervaring leert dat met min-
der leerlingen in een klas er meer tijd over-
blijft voor individuele instructie en bege-
leiding van de leerling. Het zal zeker effect 
hebben.“ Veldsink vat samen: “Als ik heel 
eerlijk ben: ik heb nu weinig te maken met 
corona-achterstanden in mijn leerlingpo-
pulatie, maar wat de NP Onderwijsgelden 
wél doen is een extra boost geven aan de 
gehele onderwijskwaliteit. Als de interven-
ties stoppen omdat het geld stopt, dan is 
die professionele cultuur opgezet. Dat is al 
grote winst voor de toekomst.” 

“Het probleem in 
het onderwijs is 
dat wanneer je de 
analyses gemaakt 
hebt, je ook de 
acties wil uitvoeren. 
Dus zal iedereen er 
een tandje bijzetten 
om het allemaal 
toch voor elkaar  
te krijgen.”

Directeur Ingrid Luk van 
basisschool Hoffenne in 
Noordwijk.  
Foto: JELL Fotografie

Geld is er dus zat, personeel 
absoluut niet

Arjan Veldsink, schoolleider van de Oranje Nassauschool in Geldermalsen 
en stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit bij Stichting CPOB
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Private partijen 
profiteren van NP 
Onderwijsbudget
De menukaart van het NP Onderwijs lijkt het inzetten van 
privéonderwijs te normaliseren. Als private partijen helpen 
de ergste nood te lenigen en daarbij ook de ontwikkeling 
van de zittende leraren stimuleren, dan openen sommige 
schoolleiders graag hun deuren voor zzp’ers – liever dan voor 
grote bureaus. Maar het wringt: “Dit is geld dat we in het 
verleden structureel tekort zijn gekomen.” 

Specialistische zzp’ers voor de ergste nood
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M
onique Vromen, 
meerscholendirec-
teur bij SPO Condor, 
een stichting met 
scholen in de omge-
ving van Nijmegen, 

besteedde de coronagelden van de eerste 
golf grotendeels aan een externe remedial 
teacher. “We hebben goed gekeken welke 
leerlingen een-op-een specialistische hulp 
nodig hadden. Daarna hebben we een rt’er 
ingehuurd die gespecialiseerd is in rekenen 
en spelling. Zij heeft haar meerwaarde echt 
bewezen, en nam ook ons team mee door 
te laten zien welke denk- en handelings-
fouten leerlingen maken. We hebben van 
haar geleerd.” Ondanks dit succes en een 
mailbox die volstroomt met aanbiedingen 
van andere bedrijven (“van de meeste heb 

“Die Schoolscan en 
Menukaart vind ik 
heel betuttelend.”

Monique Vromen, 
meerscholendirecteur  
bij SPO Condor

ik nooit eerder gehoord”) zal Vromen de 
NP Onderwijsgelden niet aan de inzet van 
private partijen besteden. “De berichtge-
ving rondom de voorwaarden is dermate 
laat en onduidelijk, dat we met de Raad van 
Toezicht en het bestuur hebben afgespro-
ken dat we het geld deels reserveren voor 
problemen die nog oppoppen.” Daarnaast 
hebben haar scholen extra leerkrachten 
nodig, maar NP Onderwijs kan daarbij 
maar heel beperkt helpen, vertelt ze. “We 
moeten de uitkeringsverplichting incalcule-
ren voor mensen die we in dienst nemen en 
niet kunnen aanhouden. Dat valt toch niet 
uit te leggen! Het NP Onderwijsgeld moet 
naar de leerlingen. We hebben geprobeerd 
om leerkrachten te vinden die bijna met 
pensioen gaan, maar die willen niet extra 
werken. Ook kijken we naar net-afgestu-
deerden. Twee stagiairs gaan na de zomer 
tot kerst op projectbasis aan de slag.” 

Niet structureel
Monique Vromen wil de NP 
Onderwijsmiddelen op haar scholen ook 
gebruiken voor scholing, materiaal en coa-
ching. “Maar het is niet duidelijk hoe we de 
afschrijving daarvan moeten berekenen. Ik 
zit maar te schuiven met bedragen in een 
Excel-sheet! Die Schoolscan en Menukaart 
vind ik heel betuttelend. Wij hebben de 
achterstanden goed in beeld, en willen per 
leerling de juiste interventie kunnen kiezen. 
De een heeft een leerachterstand, de ander 
angst of slaapproblemen, en sommige 
kleuters denken dat ze op anderhalve meter 
moeten spelen en durven geen tikkertje te 
doen. Ik heb veel specialistische zzp’ers in 
mijn netwerk die ik hierbij graag zou inzetten. 
Zelfs ouders vragen erom: die weten van het 
NP Onderwijsgeld en vragen om een rt’er 
voor hun kind.” Maar het probleem is, dat de 
structurele bekostiging van het onderwijs 
niet op orde is. Vromen: “De scholen waar ik 
directeur ben, Op Weg in Ooy en ’t Bijenveld 
in Leuth, hebben allebei een extra groep. Dat 
financieren we uit de werkdrukgelden en een 
deel uit het NP Onderwijsbudget. Dat is fijn, 
maar niet structureel en duurzaam. 

THEMA 
NATIONAAL 

PROGRAMMA 
ONDERWIJS 

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

“Cadeautjes moet 
je uitpakken en we 
gaan zeker mooie 
dingen doen met 
het geld.”

Gerard Bandringa,  
directeur van PCBO  
De Voorde in Drachten
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Het gesprek moet blijven gaan over de  
kwaliteit van onderwijs voor onze leerlingen.”

Corona geen grote rol
Gerard Bandringa, directeur van PCBO De 
Voorde in Drachten, staat er deels hetzelfde 
in. “Dit is geld dat we in het verleden struc-
tureel tekort zijn gekomen.” Het is meer dan 
welkom, vertelt hij, “maar de aanleiding van 
het NP Onderwijs, corona, speelt bij ons geen 
grote rol. Wij zijn een school met kinderen 
uit wat je gegoede milieus kunt noemen. 
Hun ouders konden helpen. Geen enkel kind 
heeft een les gemist. Iedereen had toegang 
tot devices, internet en een plek om te leren. 
Alleen leerlingen die heel erg instructieaf-
hankelijk zijn, hebben vertraging opgelopen 
en die werken ze met de leerkracht weg. 
Sociaal-emotionele achterstanden? Ik zie 
geen grote problemen. Maar: cadeau-
tjes moet je uitpakken en we gaan zeker 
mooie dingen doen met het geld.” Hoog op 
Bandringa’s verlanglijst: klassenverkleining, 
middels een vijftiende groep. “Die hebben we 

vanwege het lerarentekort en de tijdsdruk 
niet kunnen realiseren. Het is niet realistisch 
om anderhalve week voor de zomervakantie 
een leraar te vinden zonder grote bedragen 
voor externe inhuur te betalen. Ik blijf graag 
ver van commerciële partijen – onderwijsgeld 
moet naar kinderen. Grote, dure bureaus 
presenteren zelfs een onervaren leerkracht 
als waanzinnige goede kracht.” Bandringa 
was al blij dat hij de reguliere basisformatie 
op orde kreeg. Bovendien zijn de implica-
ties van een extra groep groter dan die ene 
fte, legt hij uit. “Extra lokaal regelen, de 
groepsindeling op de schop en de groeps-
formatie herverdelen: dat kost tijd en vraagt 
zorgvuldigheid. Daarom hebben we de extra 
groep voor nu geparkeerd.” Bandringa wil 
met het NP Onderwijsgeld het onderwijs 
structureel verbeteren. “We zoeken inves-
teringen waar we lang plezier van hebben. 
We gaan ons verdiepen en verbreden op 
het gebied van Building Learning Power en 
groeimindsets. Lesmappen met werkvormen 
en lessenseries die we daarvoor aanschaffen, 

THEMA 
ACADEMISERING 
IN DE SCHOOL

“SCHOLEN BENOEMEN LEERACHTERSTANDEN NU MAKKELIJKER”

Sezgin Cihangir, directeur van 
Nederlands Mathematisch Instituut 
(NMI) en opiniemaker, houdt een 
opengeslagen boek van de NMI-
methode Foutloos Rekenen voor 
de camera van zijn computer. 
Overzichtelijke rijtjessommen op 
een verder witte pagina. “Zowel 
scholen als ouders schakelen ons 
in om het rekenniveau van leerlin-
gen te verbeteren. Wij hebben het 
momenteel heel druk, of dat met 
de NP Onderwijsgelden te maken 
heeft, weet ik niet. Wel merk ik 
dat scholen leerachterstanden nu 
makkelijker benoemen, ze wijzen 
corona als oorzaak aan.” En dat 
terwijl de Onderwijsinspectie in de 

Staat van het Onderwijs 2021 schrijft 
dat ook voor corona jaarlijks zo’n 
50.000 leerlingen de basisschool 
met ondermaatse rekenvaardigheid 
verlieten. Toch wil Cihangir geen 
brevet van onvermogen uitdelen. 
“Het onderwijs werkt met de grote 
getallen, de gemiddelden moeten 
in orde zijn. Als particulier onder-
wijs committeren wij ons aan een 
bepaalde uitkomst voor een individu. 
Het rekenonderwijs op school faalt, 
omdat leerkrachten zijn opgeleid 
tot coaches die moeten werken met 
methodes die rekenen leuk willen 
maken. Veel afleidende plaatjes en 
teksten die kinderen eerst moeten 
ontleden. Het droge, mechanische 

oefenen is afgeschaft. Wij leren 
kinderen eerst de basisregels. 17 + 5 is 
altijd 22. Als ze die regels beheersen 
en geoefend hebben, dan worden de 
zwakste leerlingen de sterkste van 
de klas. Schooldirecteuren sturen 
soms zelfs hun eigen kinderen naar 
ons toe.”  Cihangir beschouwt de NP 
Onderwijsgelden als symboolpolitiek. 
“Nattevingerwerk, met belastinggeld. 
Er moet meer geld naar het onderwijs. 
Maar voor het rekenonderwijs geldt: 
dat wordt niet beter als je basisregels 
en oefenen niet toevoegt. Ongeacht 
hoeveel geld je ertegenaan gooit.”

Meer informatie: 
nmi.invoo.nl 

“Het onderwijs werkt 
met de grote getallen, 
de gemiddelden 
moeten in orde zijn.  
Als particulier 
onderwijs commit-
teren wij ons aan een 
bepaalde uitkomst 
voor een individu.”

Sezgin Cihangir, directeur van 
Nederlands Mathematisch 
Instituut en opiniemaker
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“Leraren hebben 
op zaterdagen 
lesgegeven om de 
achterstanden op 
vakniveau weg 
te werken; dit 
financieren we uit 
de achterstands-
gelden.”

Stieneke Torringa,  
adjunct-directeur bovenbouw 
aan het Veluws College 
Walterbosch in Apeldoorn

gaan nog jaren mee. Ook willen we investe-
ren in ruimtes. Bijvoorbeeld een plek waar de 
oudere kinderen kunnen ‘chillen’. Zo kunnen 
we een plusje op hun sociaal-emotionele 
welbevinden zetten.”

Groepscoaching
Stieneke Torringa, adjunct-directeur boven-
bouw aan het Veluws College Walterbosch 
in Apeldoorn, deed al eerder goede ervarin-
gen op met een private partij die hielp bij de 
aanpak van corona-achterstanden. “Toen 
onze leerlingen weer naar school mochten, 
hebben we geïnventariseerd wat er bij hen 
speelde. Veel kinderen voelden zich onzeker, 
waren faalangstig, konden hun draai niet 
vinden, het plannen van schoolwerk lukte 
niet en ze misten sociale samenhang. Wij 
hebben toen vrijwillige groepscoaching 
geregeld voor zo’n honderd leerlingen, en 
daarvoor zijn we in zee gegaan met de 
professionele coaches van H3Lab. Die inzet 
betaalden we met de achterstandsgelden. 
De leerlingen vertellen hun docenten en 
mentoren dat ze er veel aan gehad hebben.” 
De docenten vragen om deze coaching 
zelf te verzorgen was geen optie, vertelt 
Torringa. “De groep leerlingen die hulp nodig 
had was te groot, en de collega’s waren al 
overbelast door het afgelopen jaar, met al 
die online lessen en het op afstand contact 
zoeken met leerlingen.” Ondertussen (juni 
2021) zoekt de school een goede bestem-
ming voor de NP Onderwijsmiddelen. Zo zal 
het mentoraat worden uitgebreid met NP 
Onderwijsgeld. Schroom om weer externen 
in te schakelen, is er niet; de school wil het 
geld daarbij wel duurzaam inzetten. “Wij 
hebben weer contact met H3lab, maar wil-
len een vervolgtraject ook gebruiken om de 
kunst af te kijken. Groepscoaching sluit mooi 
aan bij de manier waarop wij veel leerlingen 
individuele coaching geven, dus we zoeken 
handvatten om dit in de toekomst zelf te 
kunnen doen. Ook op andere vlakken willen 
we inzetten op scholing van collega’s.” 
Samenwerken met privaat onderwijs is niet 
nieuw op het Veluws College. “Een externe 
partij biedt huiswerkbegeleiding aan in 

school; vanuit de scholengroep werken we 
samen met Lyceo.” De leraar die ontslag 
neemt en zichzelf vervolgens als zzp’er 
verhuurt, kent Torringa niet. “Wel hebben 
leraren op zaterdagen lesgegeven om de 
achterstanden op vakniveau weg te werken; 
dit financieren we uit de achterstandsgel-
den. Wij hebben heel betrokken docenten 
die graag extra aandacht geven aan leerlin-
gen die dat nodig hebben.”

Al voor pandemie meer private 
partijen
Onderwijswetenschapper Daury Jansen 
van de Universiteit van Amsterdam legt de 
laatste hand aan zijn proefschrift over de 
oorzaken en gevolgen van schaduwonder-
wijs, en over de taken van het schaduwon-
derwijs in relatie tot het reguliere onderwijs 
en gezin. Hij volgt de berichten dat private 
bedrijven nu opeens het onderwijs zouden 
binnenkomen met verbazing. “Uit eerder 
onderzoek wisten we al dat het schaduw-
onderwijs toenam. Ook voor de pandemie.” 
Jansen ziet het spanningsveld waarin veel 
schoolleiders zich bewegen: “Aan de ene 
kant vinden schoolleiders het fijn als private 
partijen taken kunnen vervullen; ze zijn blij 
met de extra mankracht. Maar het wringt 
ook: het neerleggen van taken bij het scha-
duwonderwijs zien velen als een brevet van 
onvermogen. De school zou deze taken toch 
zelf moeten uitvoeren?” Daury Jansen nuan-
ceert dat gevoel: “Ik heb leerlingen gespro-
ken die bij bijlesinstituten komen. Zij delen 
dat brevet van onvermogen niet uit, meestal 
vinden ze het niet de plicht van de school om 
bijvoorbeeld een rustige werkplek te creëren. 
Ouders zijn vaak ook tevreden, omdat scha-
duwonderwijs naschoolse opvang biedt als 
beide ouders werken, of simpelweg omdat 
vreemde ogen dwingen.” Jansen raadt scho-
len aan een visie te ontwikkelen over hoe zij 
zich tot het schaduwonderwijs willen verhou-
den: “Gaan we wel of geen samenwerking 
aan, en zo ja, welke taken willen we dan 
uitbesteden? Wie is en blijft verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, doelmatigheid en toegan-
kelijkheid van het aanbod?” 

“Schoolleiders 
vinden het fijn als 
private partijen 
taken kunnen 
vervullen; ze zijn 
blij met de extra 
mankracht.”

Onderwijswetenschapper 
Daury Jansen van de 
Universiteit van Amsterdam

Meer informatie: 
gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl 
> nieuwe-publicatie-over-schaduw- 
onderwijs
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Schoolkamp

Het schoolkamp draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en 
omvat, afhankelijk van het programma, vaak sportieve activiteiten 
en natuur- of cultuureducatie. De NPO gelden kunnen hierdoor vaak 
ingezet worden ter ondersteuning van het schoolkamp.

Nationaal Programma Onderwijs
De coronacrisis heeft veel van iedereen gevraagd, van docenten 
maar zeker ook van de jeugd. School was anders, kinderen waren 
minder vaak in de klas en minder vaak samen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Het leren maar zeker ook de sociale ontwikkeling 
heeft hierdoor soms een achterstand opgelopen. Gelukkig is er 
vanaf schooljaar 2021-2022 per leerling ongeveer €700,- beschikbaar 
om door Corona opgelopen achterstanden in te lopen. Juist omdat 
het schoolkamp een sterke bijdrage levert aan sociale ontwikkeling 
kunnen de NPO gelden hier prima voor ingezet worden. Zeker in 
combinatie met een educatieve, sportieve of culturele activiteit. 

De menukaart
Om de NPO-gelden in te zetten kan de door de overheid geformu-
leerde menukaart gebruikt worden. Afhankelijk van het programma 
draagt een schoolkamp bij uit verschillende thema’s uit de menu-
kaart zoals de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling en de 
ontwikkeling van executieve functies (zoals samenwerkend leren) 
van leerlingen.

Bijdrage aan sociale interactie 
Voor de meeste kinderen is het schoolkamp de eerste keer dat ze 
op zichzelf zijn aangewezen. In een andere omgeving, zonder de 
aanwezigheid van ouders. Dat is best eng, zelf beslissingen nemen. 
Maar al snel neemt zelfvertrouwen het over van angst en ervaren 
kinderen op positieve wijze dat ze tot heel veel in staat zijn. 
Gelukkig zijn daar natuurlijk ook de andere kinderen. Die zitten in 
eenzelfde situatie, je staat er dus niet helemaal alleen voor. Samen 
activiteiten ondernemen, samen de afwas doen en samen slapen. 
De sociale ontwikkeling krijgt hierdoor op schoolkamp, in korte tijd, 
een enorme stimulans. 

Educatief, sportief of cultureel programma in de natuur
Het schoolkamp krijgt natuurlijk een extra waarde door het 
programma, veel groepen kiezen ervoor om plezier te combineren 
met een educatief programma. Hierbij kan gedacht worden aan 
natuureducatie in combinatie met de boswachter, een sportmiddag 
of cultuureducatie op locatie zoals dans of toneel. Allemaal 
activiteiten die passen in de NPO-menukaart.

NPO-gelden inzetten? 
Willen jullie de NPO gelden inzetten? Op www.groepsgebouw.nl is 
meer informatie te vinden over de NPO gelden en zijn tips te 
vinden voor leuke activiteiten, vaak ook passend bij de natuurlijke 
ligging van de groepsaccommodaties. 

Stichting Paasheuvelgroep is 
een aanbieder van groeps-
accommodaties speciaal voor 
school-, sport- en muziekkampen.

met hulp van de NPO gelden

Het is nog vroeg, maar je bent al uren wakker. Op de fiets sta 
je op het schoolplein te wachten, samen met al je klasgenoten. 
Het schoolkamp gaat nu echt van start. Leuke dingen doen met 
je vriendjes en vriendinnetjes, nieuwe avonturen beleven en 
de juf en meester hebben vast ook leuke activiteiten gepland. 
Je hebt er zin in, een goede start van het nieuwe schooljaar!

Contact
       facebook.com/paasheuvelgroep
       instagram.com/paasheuvelgroep
0577 - 411 556
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl

Stichting Paasheuvelgroep is 
een aanbieder van groeps-
accommodaties speciaal voor 
school-, sport- en muziekkampen.

Uitgelicht uit menukaart NPO
> Bijdrage aan het welbevinden 
 van leerlingen
> Sportieve activiteiten en 
 cultuur- of natuureducatie
> Samenwerkend leren

       facebook.com/paasheuvelgroep
       instagram.com/paasheuvelgroep

- Advertorial -
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TEKST IRENE HEMELS

Een bijzondere aanpak die 
op de ene school werkt, is 
misschien ook nuttig voor 
de andere. Deze maand 
in Zo kan het ook!: basis-
school de Wrâldpoarte 
in Garyp gooide het roer 
drastisch om en werkt met 
kleine instructiegroepjes. 
Dagelijks gaan de glazen 
wanden tussen de lokalen 
open voor werken in units.

“Vier jaar geleden begon ik op de 
Wrâldpoarte, een school waar traditi-
oneel klassikaal onderwijs werd gege-
ven. De leerkrachten liepen er tegen-
aan dat veel extra hulp nodig was 
om de kinderen de juiste aandacht te 
geven. Ze ervoeren veel werkdruk”, 
vertelt directeur Anna Doornbos. “Als 
erfenisje uit het verleden was het les-
geven wat hiërarchisch en een beetje 
autoritair, dat maakte de sfeer er niet 
beter op. Het lerarentekort was een 
extra probleem. We liepen aan alle 
kanten tegen grenzen aan!”

Doornbos begon met het herijken van 
de visie op onderwijs van de kleine 

school met zo’n 150 leerlingen. “Wat 
vinden we belangrijk voor onze kin-
deren? Vandaaruit werd voorzichtig 
gesproken over groepsdoorbrekend 
werken. Op dat moment was het nog 
een stap te ver, maar toen het nieuwe 
schooljaar begon, was het lastig om 
de juiste combinaties van leerlingen 
in een groep te maken. We besloten 
om met twee combinatiegroepen 
7/8  te gaan werken. Twee leerkrach-
ten kwamen vervolgens vragen of zij 
mochten experimenteren met co-tea-
ching. Dat verzoek kon ik alleen maar 
toejuichen. Ik ben er van overtuigd 
dat als je als directeur de leerkrach-
ten ruimte en vertrouwen geeft, 
innovaties eerder tot stand komen.” 

Leerpleinen
Van het een kwam het ander en zo 
groeide de school richting coöpera-
tief onderwijs. Taken en verantwoor-
delijkheden werden verdeeld en de 
klassikale instructies maakten plaats 
voor instructies in kleine groepjes, 
naar de leerbehoefte van de kin-
deren. “We hebben geen modern 
gebouw met een leerplein. De oplos-
sing was om de muren uit te breken, 
glazen wanden te plaatsen om leer-
pleinen te creëren. Het schoolbestuur 

verstrekte ons de financiële middelen 
voor de verbouwing.” Een mooie 
bijkomstigheid van het coöperatief 
onderwijs is dat de school bij ziekte 
minder problemen ervaart met het 
vinden van invallers. 

Zes keer per dag gaan de wanden 
open en dicht. Wisselend zitten 
kinderen momenten met hun eigen 
stamgroepleider in een vaste groep 
bij elkaar om de dag te starten, te 
lunchen en de dag af te sluiten. Dat 
is het pedagogische blok. Doornbos: 
“Leerlingen werken tijdens de didacti-
sche blokken met digitale weektaken, 
wat leerlingen eigenaarschap geeft 
en wat de werkdruk heeft verlaagd. 
Er is nu zoveel meer tijd voor elk kind 
binnen een unit. Leerkrachten ver-
delen instructies binnen een unit op 
niveau terwijl een onderwijsassistent  
hulprondes loopt op de leerpleinen. 
Waar voorheen nauwelijks onderwijs 
op maat mogelijk was, kan dat nu 
wel. We zien kinderen groeien.”

Ook een bijzondere aanpak 
op jouw school? Mail naar 
communicatie@avs.nl  
o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

ZO KAN HET OOK! 
GOOD PRACTICE

Schoolbreed  
werken met kleine 
instructiegroepjes
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Waar voorheen nauwelijks 
onderwijs op maat 

mogelijk was, kan dat nu wel.  
We zien kinderen groeien.
Anna Doornbos, schoolleider van basisschool de Wrâldpoarte in Garyp

Op basisschool de Wrâldpoarte maken de glazen 
schuifwanden het mogelijk instructie te geven in 
kleine groepjes.



Van politiek 
assistent van 
de minister naar 
schoolleider in 
Twente
Vier jaar stond hij zij aan zij met (demissionair) 
minister Slob bij het ministerie van Onderwijs. 
Vanaf dit schooljaar staat hij aan het roer 
van twee basisscholen. “Ik ervaar een zekere 
bescheidenheid”, zegt Harmjan Vedder. “Ik 
vind wel wat, maar op nationaal niveau. Ik ga 
ontdekken wat dat waard is tussen de muren 
van mijn scholen. Een enorme leerreis.”

'Ik wil opstaan met het gevoel  
dat ik een verschil maak'

INTERVIEW 

TEKST ASTRID VAN DE WEIJENBERG

“Z
eventien jaar geleden 
stapte deze Spakenburger 
binnen bij @PerspectieF 
om zich daarna met 
hart en ziel in te zetten 
voor @WIChristenunie, 

de Eerste en Tweede Kamerfractie en 
tot vandaag voor @arieslob. Hij gaat nu 
leidinggeven aan twee Twentse scholen. 

Veel dank, @harmjanvedder! Ga met 
God!” Gert-Jan Segers, fractievoorzitter 
van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, 
geeft in een tweet van 9 juli een mooie 
samenvatting van de carrière van Harmjan 
Vedder (34). Van de jongerenorganisatie 
ging hij naar het wetenschappelijk bureau, 
werd toen fractiemedewerker en daarna 
persoonlijk assistent van de minister van 
Onderwijs. En nu dan iets heel anders, want 
Harmjan Vedder wordt schoolleider van 
De Fakkel in Almelo (160 leerlingen) en 
De Reflector in Hengelo (90 leerlingen), 
gereformeerde scholen die onderdeel zijn 
van scholengroep Hannah. Dat bijzonder 
onderwijs is toeval, zegt Vedder. “Ik ben 
christelijk en vindt christelijk onderwijs van 
grote waarde, maar ik had een openbare 
school ook wel een uitdaging gevonden.”

Onderwijsnest
Veel is toeval in het leven van Vedder, ook 
een baan bij het ministerie van onder-
wijs. Hij werd gekoppeld aan Arie Slob 
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en die werd minister op Onderwijs. “Als 
ik politiek adviseur van Carola Schouten 
was geweest, dan zou ik nu misschien 
boer zijn geworden”, grapt hij. Toch zit 
de relatie met onderwijs dieper. Het 
gaat terug tot zijn vroegste jeugd. Zijn 
moeder deed de KLOS-opleiding en 
staat al veertig jaar voor de kleuterklas, 
zijn tante, die thuis vaak aan de keuken-
tafel zat, werkt in het onderwijs en zijn 
zus rondde de Pabo af. “Ik kom uit een 
onderwijsnest, maar zelf had ik nooit 
gedacht dat ik nog eens schoolleider 
zou worden. Mijn moeder trouwens ook 
niet.” Net afscheid genomen van het 
ministerie, tijdens zijn vakantie en met 
zijn handen onder de verf, vertelt Vedder 
er enthousiast over. Hij is nog bezig zijn 
nieuwe huis op te knappen. Een nieuwe 
start in Enschede, waarheen hij onlangs 
verhuisde met zijn gezin, de geboorte-
stad van zijn vrouw. Zelf is hij geboren 
en getogen Spakenburger, zoals Segers 
memoreerde.

Vanwaar die overstap uit de  
politiek naar het primair  
onderwijs? Wat trekt je daarin?

“Als een minister het gebouw verlaat, dan 
gaat ook de politiek adviseur. Bij het vertrek 
van Arie Slob, ga ik dus ook. En dat is goed. 
Na zoveel jaar politiek is het goed om iets 
anders te gaan doen. Politiek kan ook karak-
terverpestend zijn. Het is gezond om weer 
eens in een ander deel van de samenleving te 
verkeren. Aan het begin van mijn zoektocht 
naar iets nieuws had ik een gesprek bij een 
consultancybureau. In de eerste vijf minuten 
ging het over ‘mijn marktwaarde’. Daar knap 
ik op af. Ik wil ’s ochtends opstaan met het 
gevoel dat ik een verschil maak. Daarom ben 
ik gaan praten met mensen uit het onderwijs. 
‘Zou schoolleider zijn iets voor mij zijn’, vroeg 
ik hen. Ik kreeg verrassend veel aanmoedi-
gingen. Ook wel eens een keer ‘waar begin 
je aan’ of ‘niet doen’. Dat laatste heb ik maar 
genegeerd. Ik ben echt gegrepen door het 
onderwijs. Je bent namelijk direct van bete-
kenis voor de toekomst van kinderen.”

“Politiek kan ook 
karakterverpestend 
zijn. Het is gezond 
om weer eens in 
een ander deel van 
de samenleving te 
verkeren”

Harmjan Vedder

Harmjan Vedder werkte vier jaar 
bij het ministerie van onderwijs. 

“Bij OCW zitten veel ambtenaren 
die met liefde naar het onderwijs 

kijken. Er werken ook leraar-
ambtenaren, mensen die beleid 

op het ministerie combineren  
met een baan in het onderwijs.”
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En met open armen ontvangen?
“Mijn eerste werkdag is in augustus. Ik ben 
nog pas één keer op beide scholen geweest, 
kennismaken met beide teams.  Dat was 
fijn. En ik heb natuurlijk diverse sollicita-
tiegesprekken gevoerd. Dat waren open 
gesprekken, met gespannen verwachtin-
gen. Er is vast ook bij sommigen een zekere 
scepsis: we zullen het zien. Ik heb in de 
afgelopen vier jaar heel veel schoolleiders 
en leerkrachten gesproken. Ik weet dus wel 
waarover ik praat. Maar dat gaat natuur-
lijk wel over beleid op nationaal niveau. 
Daarom wil ik ook bescheiden blijven. Ik heb 
nog veel te leren over het reilen en zeilen 
van een school. Ik ga de zijinstroomoplei-
ding doen. Ik word bij Hannah gekoppeld 
aan een ervaren directeur en de bestuurder 
zit er ook bovenop. Bovendien heb ik op 
beide scholen heel goede locatiecoördi-
natoren. Maar ik kan niet verhullen dat ik 
nooit voor de klas heb gestaan en bijvoor-
beeld die druk nooit zelf ervaren heb. Ik heb 
al wel aangegeven dat ik veel de klas in wil. 
Veel meekijken, meemaken.”

Wat doet een goede schoolleider 
volgens jou?

“Ik denk dat je het verschil kunt maken als je 
ervoor zorgt dat collega’s kunnen focussen 
op lesgeven. Je hebt een dienstbare rol. 
Naast de klas, niet ervoor. En dat past ook 
bij mij. Het lerarentekort, corona, de noden 
van de dag: daar moeten leerkrachten niet 
in verdrinken. Zij geven les, in alle andere 
dingen moet de schoolleider faciliteren. En 
focus betekent ook niet alles tegelijk doen. 
Het belang van de schoolleider bij het naar 
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goed ingeprent door Petra (van Haren, voor-
zitter AVS, red.). Daarnaast ligt mijn kracht 
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op het ministerie combineren met een baan 
in het onderwijs. Zulke praktijk-ambtenaren 
zijn heel nuttig. We toetsen dus veel aan de 
praktijk, ook met bonden en sectorraden. Ik 
ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren als ik 
aan de andere kant sta. Ga ik dan zeggen: 
‘Hoe kun je dat nu verzinnen?’ Dan ga ik 
mijn oud-collega’s nog weleens lastigvallen. 
Misschien moet je me er over een half jaar 
nog maar eens naar vragen.
Wat ik meeneem uit die tijd, wat ik geleerd 
heb, is dat samenwerken het verschil maakt. 
Dat geldt voor politiek en ook voor onder-
wijs. Het moet altijd een teamprestatie zijn. 
En wat ik daarnaast wil meenemen is dat we 
ons goed rekenschap moeten geven van wat 
werkt. Wetenschappelijk onderzoek combi-
neren met de ervaring uit de klas. Dat met 
elkaar verbinden en vervolgens focus aan-
brengen, dan kun je een heel eind komen.”

Ik heb de afgelopen 
jaren heel veel 

innovatieve schoolleiders en 
leraren gezien, zoveel nieuwe 
ideeën. Er is heel veel energie

INTERVIEW 
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Het ministerie investeert met het 
Nationaal Programma Onderwijs 
8,5 miljard euro om corona-achter- 
standen weg te werken. Daar is 
gemengd op gereageerd. Hoe kijk 
je daar tegenaan en hoe ga je daar 
straks zelf mee om?  

“We hebben in deze regeerperiode veel 
binnengehaald voor het onderwijs, maar in 
het onderwijs werken geen mensen die hun 
mond houden. Er is dus veel gemopperd op 
ons. Maar Twitter is niet bepalend voor hoe 
de wereld in elkaar zit. Ik snap veel kritiek 
overigens ook. De brandweer rukt uit, maar 
je ziet nog steeds je eigen brandje, dan 
biedt dat weinig troost. Toch hebben we 
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den, de NP Onderwijs-gelden, investeringen 
om het lerarentekort op te lossen. Waarom 
die NP Onderwijs-gelden in zo’n korte tijd 
uitgegeven moeten worden? Dat zijn vragen 
voor het ministerie. Ik werk daar niet meer 
en voel me niet vrij om die vragen te beant-
woorden. Maar je wil natuurlijk graag dat 
het geld ten goede komt aan de kinderen 
die nú achterstanden hebben.
Ik vind het wel heel gaaf dat het bedrag 
er is. Het is een prachtig bedrag. Laten we 
het als een kans zien om wat te doen voor 
kinderen. Natuurlijk is het ingewikkeld om 

er extra personeel voor aan te nemen, maar 
ook zonder kun je mooie interventies doen. 
Kijk hoever je kunt komen. We moeten er 
wat van maken, zoals ook het ministerie er 
wat van heeft gemaakt. En hopelijk gaat 
de volgende regering weer honderden 
miljoenen extra uitgeven. Dat ligt nu op de 
formatietafel. Wat ik zelf ga doen met het 
geld, is voor mij nog niet helemaal duide-
lijk. Er ligt een conceptplan. Ook is er een 
schoolscan gemaakt om achterstanden in 
beeld te brengen. Ik heb het idee dat die 
bij onze leerlingen nog meevallen, maar 
natuurlijk zijn er ook achterstanden op 
sociaal-emotioneel vlak. Daar moeten we 
echt aandacht voor hebben. Hoe hebben 
de leerlingen deze periode beleefd.”

Is het onderwijs te kritisch,  
te conservatief?

“Natuurlijk heeft het mij echt geraakt als 
mensen het niet meer zagen zitten en zich 
persoonlijk op ons afreageerden. En dat ging 
niet altijd netjes. Maar daar moet je dan 
achter kijken. Er was hoge nood. We moeten 
onszelf ook niet wijsmaken dat het onderwijs 
een conservatieve sector is. Dat vind ik loze 
praatjes. Ik heb de afgelopen jaren heel veel 
innovatieve schoolleiders en leraren gezien, 
zoveel nieuwe ideeën. Dat geeft mij een 
tegenovergesteld beeld. Er is juist heel veel 
energie. Natuurlijk zijn er genoeg problemen, 
maar er is ook heel veel positieve kracht. En 
die grote groep, die is veel stiller, die hoor je 
minder vaak. We gaan er wat van maken, 
dat is ook de sfeer bij scholengroep Hannah. 
En dat spreekt me erg aan.” 

Harmjan Vedder wil  
van betekenis zijn voor de 
toekomst van kinderen.  
“We moeten aandacht hebben 
voor achterstanden op  
sociaal-emotioneel vlak.”
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Als leren je lief is

Alles vergelijkbaar
‘Scholen met lage opbrengsten kunnen een verrassend 
hoge leerwinst hebben, en andersom’, vertelt Hanke Geurts. 
Hanke is leerwinstspecialist van het eerste uur. ‘Natuurlijk 
kunnen scholen zelf ook gegevens uit het leerlingvolgsys-
teem halen, maar het vraagt om veel duidingsvaardigheden 
om de juiste waarde toe te kennen aan een enorme hoeveel-
heid gegevens. Je wilt ook goed kunnen vergelijken, bijvoor-
beeld: doet deze groep het beter dan een andere groep? En 
hoe doen ze het op een ander domein? Bij leerwinstbere-
keningen werk je met een identieke vergelijkingsmaat voor 
ieder vakgebied, waardoor je de vakken kunt vergelijken. Dit 
is heel betrouwbaar. We meten de relatieve afstand tot het 

Bestuursmodel
Voor besturen worden de leerwinstgegevens in een kwa-
drantenmodel gegoten. Het vierde kwadrant toont lage 
opbrengsten, in combinatie met een hoge leerwinst. Als 
een school kan laten zien dat er leerwinst is bij de vakken, 
kan het bij de beoordeling van de resultaten ervoor zorgen 
dat de inspectie niet tot het oordeel onvoldoende of zwak 
zal overgaan, maar gebruikmaakt van zijn discretionaire 
bevoegdheid.

landelijk gemiddelde en kijken met een objectieve helicop-
terview.’ 

Scholen die een leerwinstberekening laten uitvoeren, expor-
teren eerst hun gegevens uit het leerlingvolgsysteem aan 
de hand van heldere exportinstructies. De Toetsservice van 
de CED-Groep zet de scores om in begrijpelijke overzichten, 
handige tabellen en overzichtelijke grafieken. Vervolgens 
bespreekt Hanke, of een van haar collega’s, wat je als be-
stuur kunt (laten) doen met de gegevens. ‘Ik bespreek vra-
gen als: wat wil je bereiken? Welke ambitie stel je nu? Welk 
beleid heb je, en wat zou je kunnen doen om de leerwinst te 
vergroten of te behouden?’

Unieke leerwinstberekening van CED-Groep
 Meest geavanceerde rekeninstrument
 Overzicht in één oogopslag
 Op leerling-, school- én bestuursniveau

Klantervaring: bestuur aan het woord
Yvonne Buijink is beleidsadviseur Onderwijs en Kwali-
teit bij Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam; zij was 
betrokken bij de ontwikkeling van het leerwinst-instru-
ment. ‘We hadden nog niet eerder op deze manier naar 
cijfers gekeken. De grafieken zijn enorm informatief’ 
vertelde ze in 2016. Ze ging er daarom ook mee door 
en maakte leerwinst een consequent onderwerp van 
gesprek met de directeuren binnen de stichting. Vijf 
jaar en vijf leerwinstberekeningen verder vroegen we 
haar: wat heeft het jullie opgeleverd? ‘De leerwinstbe-
rekening geeft ons als bestuur zicht op welke scholen 
het goed en minder goed gaat. Je kunt bijvoorbeeld op 
de cito-toets niet het landelijk gemiddelde halen, maar 
tegelijkertijd ook een leergroei van +10 hebben. Omdat 
we nu vijf jaar bezig zijn, komen nu ook de trends in 
beeld. Ik kan zien dat rekenen steeds blauwer wordt en 
we zien scholen verschuiven in het kwadrant van links-
onder naar rechtsboven. Leerwinst is geen wettelijk 
vereiste, maar het past in het onderzoekskader van de 
inspectie onder de eigen ambitie van het bestuur of de 
school. Het kan bijdragen aan het verkrijgen van het 
predicaat Goed.’

Yvonne heeft veel contact met de schooldirecteuren. 
‘Ik bespreek met hen het beeld van een cohort en de 
groei die de school in bepaalde periodes heeft gere-
aliseerd. Soms fluctueert dat. Dan is het interessant 
om te kijken: hoe krijg je stabiliteit in de groei en hoe 
stuur je als bestuur op een stijgende lijn? Aan andere 
kwaliteitsmedewerkers zou ik willen meegeven: doe 
de leerwinstberekening een aantal jaren achter elkaar, 
want dan levert het je extra informatie op als bestuur. 
Citoscores, vaardigheidsscores, etc. zijn belangrijk. 
Samen met de leerwinstberekening kun je echt het 
gesprek aangaan; ook met de inspectie trouwens.’

Leerwinst:
van onschatbare waarde
Sturen in één oogopslag 
Tekst: Marjolein van Dijk

Je scholen zijn gedreven om het beste uit 
alle leerlingen te halen. Op de ambities wil je 
sturen. Of je scholen er nu goed of slecht voor 
staan: een mooie leerwinst kunnen tonen bij 
het inspectiebezoek is de kroon op je werk. 
Betalen alle inspanningen zich terug? Dit is 
iets wat je tot op de komma kunt laten zien 
met een leerwinstberekening. Stichting CED-
Groep stond aan de wieg van deze berekening, 
die zich inmiddels van onschatbare waarde 
heeft getoond. 

CED Groep
Postbus 8639
3009 AP
Rotterdam

010 4071599
info@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl

Benieuwd naar jullie leerwinst? 
Lees meer: www.cedgroep.nl/leerwinst en/of neem contact 
op met Hanke Geurts h.geurts@cedgroep.nl.Ingevuld kwadrantenmodel voor de scholen: jaargroep 7, domein begrijpend lezen

“ Dankzij een identieke vergelijkingsmaat 
is het voor iedereen eenvoudig om met 
de leerwinstscores te rekenen. 50 is altijd 
het gemiddelde.” 
 
 
 
Hanke Geurts 
CED-Groep

“ Als Hanke en ik de leerwinst duiden, zijn 
er altijd weer eye openers”. 
 
 
 
Yvonne Buijink 
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Dit kwadrantenmodel geeft in één oogopslag zicht op de 
leerwinst van de verschillende domeinen in de verschillende 
jaargroepen. Hanke: ‘Het nieuwe onderzoekskader van au-
gustus 2021 geeft besturen nog meer verantwoordelijkheid 
voor de onderwijskwaliteit van de scholen. Dit vraagt om 
zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen op de verschil-
lende domeinen. Daar is dit echt een prachtmiddel voor. 
In het plaatje zie je in één oogopslag hoe de scholen het 
doen op het gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen. De 
volgende slag is dan: welke ambitie past nu, wanneer ben 
ik tevreden? Hoeveel scholen moeten van rood naar blauw? 
We nemen de schoolweging er trouwens ook bij.’
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Marieke Grijpma (39) is sinds vier jaar directeur van  
Obs Meander in Heiloo, een school met 185 leerlingen.  
Zij is via het cross-mentoring-programma van de AVS  
en NL2025 gekoppeld aan Joke van Lonkhuijzen (61),  
directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Directeur van het Rode Kruis in gesprek met schoolleider 
over waarden, transparantie en betrokkenheid

ONTMOETING

‘Het zorgen  
voor en omkijken 
naar een ander
zit bij ons allebei 
in het DNA’

28



TEKST MARIJKE NIJBOER

Wat trekt Marieke Grijpma aan in 
het cross-mentoringprogramma?
Marieke Grijpma: “Met deze uitwisseling 
wil ik mijn blik verruimen. Zo’n kennismaking 
met een totaal andere wereld zet je aan het 
denken, je gaat met andere ogen naar je 
onderwijs en je eigen organisatie kijken. Bij 
het district Amsterdam Amstelland van het 
Rode Kruis vertelden medewerkers hoe zij 
met noodhulp, voedsel en cadeaubonnen 
de armoede in de grote stad proberen te 
verzachten. Het Rode Kruis doet ontzet-
tend veel, daar had ik geen idee van.” 

Hoe typeer je Meander?
MG: “Meander is een solide school met 
een duidelijke structuur. De leerkrachten 
gebruiken methodes, maar leggen ook 
eigen accenten. We willen de kinderen de 
juiste handvatten meegeven, cognitief 
maar ook op het punt van levensvaar-
digheden. Als voormalig vakleerkracht 
gymnastiek stimuleer ik het bewegend 
leren. We doen elke dag wel een beweeg-
activiteit, liefst buiten, bijvoorbeeld bij het 
repeteren van de tafels of maken van een 
dictee. Onze school wil een plek zijn waar 
kinderen zich veilig voelen. We hopen dat 
zij later terugkijken en vinden dat ze een 
toptijd hebben gehad, dat ze bij ons zich-
zelf mochten zijn en veel vrienden hebben 
gemaakt.”

Wat trekt Joke van Lonkhuijzen 
aan in het programma?
Joke van Lonkhuijzen: “Ik vind het fijn om 
mijn kennis over organisatiemanagement 
te delen en ik ben geïnteresseerd in het 
primair onderwijs. Oók omdat ik groot-
moeder ben. Nu zie ik van binnenuit in wat 
voor soort omgeving mijn kleinkinderen les 
krijgen. Ik ben ook benieuwd naar de dilem-
ma’s die spelen op de basisschool.” 

Wat voor organisatie is het  
Rode Kruis?
JvL: “De organisatie heeft zeven grond-
beginselen, waaronder onafhankelijkheid 
en neutraliteit. Daarnaast hanteert het 
Rode Kruis een aantal kernwaarden. Zoals: 
if you oppose, you propose. Met andere 
woorden: als je ergens tegen bent, doe 
dan een tegenvoorstel. Een andere kern-
waarde is: ‘open up’. Die staat voor: vraag 
om uitleg als je iets niet begrijpt. Sinds de 
uitbraak van covid groeide het vrijwilligers-
bestand van 40.000 naar 118.000 mensen. 
Elke nieuweling gaat ‘door de wasstraat’, 
een grondige kennismaking met deze 
uitgangspunten.”

Wat valt Marieke op aan het  
Rode Kruis? 
MG: “De transparantie. In het onderwijs zijn 
we geneigd om elkaar te sparen. Vanwege 
de lieve vrede zeggen we dingen maar niet. 
Maar we zijn een professionele organisatie 
en dan is het helemaal niet gek om samen 
afspraken te maken over hoe we met elkaar 
willen omgaan. Daarnaast zet de inzet van 
vrijwilligers bij het Rode Kruis me aan het 
denken. Wij doen als team heel veel zelf. We 
hebben een ouderraad, maar ook daar-
buiten zijn er veel mensen die iets willen 
betekenen. Dat werkt naar twee kanten: 
het helpt de school, maar je doet mensen 

ONTMOETING

 “De inzet van vrijwilligers bij het Rode Kruis zet me aan het denken. Wij doen als 
team heel veel zelf.” | Marieke Grijpma, schoolleider Obs De Meander in Heiloo (r)

“Ceo’s zijn gewend 
aan een eigen 
personal assistant, 
die houden het hier 
geen dag vol.”

Marieke Grijpma, schoolleider 
Obs Meander in Heiloo
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Zo’n kennismaking  
met een totaal andere 

wereld zet je aan het denken
Marieke Grijpma, schoolleider OBS Meander, Heiloo



daar ook een plezier mee. Zij voelen zich 
dan nuttig en gezien. Daar wil ik over gaan 
sparren met anderen.”

Wat valt Joke op bij Meander? 
JvL: “Ik vind de dynamiek en de betrokken-
heid van de leerkrachten bijzonder. Marieke 
kent alle kinderen bij naam. Als je deze 
school binnenkomt, word je als kind omslo-
ten door veiligheid en echte aandacht. Dat 
is heel belangrijk; juist in de covid-tijd kan 
de school veel betekenen in de opvoeding 
en vorming. Niet ieder kind heeft thuis een 
veilige omgeving en ouders die de lesstof 
kunnen uitleggen. Zelf geef ik leiding aan 
118.000 vrijwilligers, maar het onderwijs is 
een andere tak van sport. Ik zag de kinderen 
vandaag zingen en dansen en dacht: hier 
staat de nieuwe generatie die mij verzorgt 
als ik in een verpleeghuis kom. Maar hoe 
komen ze daar, hoe geef je ieder kind de 
juiste aandacht? Dat is echt een vak apart.”

Wat neemt Marieke als schoollei-
der mee van het Rode Kruis?
MG: “Onder andere de manier waarop zij 
ervoor zorgen dat hun medewerkers de 
normen en waarden van de organisatie 
met zich meedragen. Het Rode Kruis heeft 
die zwart op wit gezet en reikt ze aan alle 
medewerkers uit. Dat neem ik zeker mee. 
Ik zit in de werkgroep personeel van ons 
bestuur, ISOB, en wij zijn van plan om een 
gedragscode te ontwikkelen. Bij het Rode 
Kruis zie je daarbij één lijn, van boven naar 
beneden door de hele organisatie heen. 
Dat is een uitdaging, want het gaat om 

ontzettend veel vrijwilligers, met wie Joke 
als directeur niet allemaal een directe lijn 
heeft. Bij ISOB zit de uitdaging in de grote 
verscheidenheid aan scholen. Binnen ons 
bestuur wordt de eigenheid van de scholen 
ook erg gewaardeerd. Tegelijkertijd wil je 
wel dat iedereen het hart van je organisatie 
uitdraagt. Het zou mooi zijn als wij daarin 
ook allemaal één lijn kunnen trekken.”

Wat zijn de overeenkomsten tus-
sen Meander en het Rode Kruis?
MG: “Het Rode Kruis heeft zich in no time 
aangepast aan de covid-situatie: waar 
is hulp nodig en waar springen wij in? Wij 
moesten ons onderwijs ook ineens aan-
passen. Een non-profit organisatie is net 
als een school per definitie niet heel slag-
vaardig. Maar we hebben allebei wél de 
transitie gemaakt. We zagen de urgentie 
en gingen ervoor. Dat lukte bij hen en bij ons 
dankzij de welwillendheid van alle mede-
werkers: huppekee, we gaan dit met z’n 
allen aanpakken.”
 
JvL: “Ook de school krijgt soms, net als 
het Rode Kruis, te maken met kwetsbare 
mensen. Het zorgen voor en omkijken naar 
een ander zit bij ons allebei in het DNA. Wij 
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Hoe geef je ieder kind  
de juiste aandacht?  

Dat is echt een vak apart
Joke van Lonkhuijzen, directeur van het Nederlandse Rode Kruis



zoeken kwetsbare mensen op die de taal 
niet spreken, in garageboxen leven of geen 
onderdak hebben, en helpen hen om weer 
verder te kunnen. Leraren hebben de intrin-
sieke motivatie om kinderen op te leiden en 
klaar te stomen voor de volgende stap.” 

GM: “Als ik hoor dat bepaalde kinderen het 
moeilijk hebben gehad, gun ik hen een plekje 
in een van onze klassen. Onze groepen zijn 
sterk, ze pakken deze kinderen op en nemen 
ze mee. Op Meander en andere basisscho-
len waren kinderen die, om welke reden ook, 
thuis niet konden leren, welkom op school. 
Zo konden zij toch profiteren van de aan-
dacht en structuur van het schoolleven. 

JvL: “Iets vergelijkbaars hebben wij gere-
geld voor een aantal beroepskrachten, 
mensen die alleen woonden en vertelden 
dat ze zich eenzaam voelden en last kregen 
van somberheid. Deze medewerkers moch-
ten op kantoor werken.”

Zijn er overeenkomsten in de stijl 
van leidinggeven? 
JvL: “Marieke kent de kinderen, loopt door 
de school en spreekt ze even aan. Ik doe 
ook aan management by walking around. 

Ik bezoek vaak projecten van ons. Marieke 
en ik zijn samen gaan kijken bij een stichting 
die wordt gerund door twee kanjers van 
vrouwen die 350 gezinnen voorzien van 
boodschappen. Je moet niet alleen maar 
managen vanachter je bureau, maar zien 
wat er gebeurt op de werkvloer en ervoor 
zorgen dat iedereen zijn werk kan doen.”

Heeft Joke een ander beeld  
gekregen van het onderwijs?
JvL: “Zeker, en dat geldt denk ik voor meer 
mensen, want tijdens de covid-periode is 
het werk van leerkrachten, net als dat van 
verpleegkundigen, ineens veel zichtbaar-
der geworden. Ik denk dat we allemaal 
inmiddels beter beseffen dat leerkrachten 
echte professionals zijn. Maar zij moeten 
functioneren in een systeem dat niet op 
alle punten deugt. Ik heb de indruk dat het 
ministerie van Onderwijs teveel bepaalt. 
De leerkrachten moeten het veel meer 
voor het zeggen krijgen.” 

Is het schoolleiderschap iets voor 
deze ceo? Eén van de doelen van 
dit cross-mentoringprogramma is 
om chief executive officers uit het 
bedrijfsleven te laten proeven van 
het schoolleiderschap, in de hoop 
dat dit smaakt naar meer. 
JvL: “Ceo’s hebben een groot ego, en dat 
maakt je, denk ik, in principe ongeschikt voor 
het schoolleiderschap. Maar wil je emoti-
oneel verrijkt worden, dan is een overstap 
naar het onderwijs misschien een idee. Ik 
gun Marieke wel iets meer ruimte om na te 
denken over strategie. Je bent soms een 
manusje van alles.” 

GM (grinnikt): “Ceo’s zijn gewend aan een 
eigen personal assistant, die houden het hier 
geen dag vol. Maar er is een beweging bin-
nen het basisonderwijs, niet alleen voor meer 
salaris maar ook voor meer zeggenschap en 
regie bij schoolleider en leerkracht.” 

“Ik vind de 
dynamiek en de 
betrokkenheid van 
de leerkrachten 
bijzonder.”

Joke van Lonkhuijzen, 
directeur van het Nederlandse 
Rode Kruis

 “Ik zag de kinderen vandaag zingen en dansen en dacht: hier staat de nieuwe 
generatie die mij verzorgt als ik in een verpleeghuis kom.” | Joke van Lonkhuijzen, 
directeur van het Nederlandse Rode Kruis (l)

Aanmelden voor het 
cross-mentoringprogramma:
crossmentor.nl/intake
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Tekorten tegen-
gaan met een 
aantrekkelijke 
werkomgeving
De relatie tussen werknemer en school-
leider blijkt de grootste rol te spelen in 
hoe leraren en onderwijsondersteunend 
personeel hun algehele werk ervaren. 
Dat is een van de uitkomsten van de 
verkenning ‘Wat maakt een werkomgeving 
aantrekkelijk?’ die werd uitgevoerd door  
het Arbeidsmarktplatform PO. Vice-
voorzitter van de AVS Ingrid Doornbos en 
Edwin van Bokhoven, beleidsmedewerker 
van de PO-raad, duiden de bevindingen.

Bijna 86 procent van het personeel  
in het primair onderwijs is (zeer)  
tevreden over de leidinggevende

ACHTERGROND

TEKST DANNY MAASKANT

D
irectie, leraren en onder-
steunend personeel in 
het primair onderwijs 
blijken in hoge mate 
tevreden over hun baan, 
schrijven de onderzoe-

kers van het Arbeidsmarktplatform PO in 
de verkenning ‘Wat maakt een werkom-
geving aantrekkelijk’, die deze zomer het 
licht zag. Bijna 90 procent van de direc-
tieleden en het ondersteunend personeel 
in de sector geeft aan (zeer) tevreden te 
zijn over zijn baan. Leraren scoren met 
circa 81 procent iets lager, maar hiervan is 
ook de ruime meerderheid tevreden. Ook 
het team (86 procent) en de organisatie 
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(ruim twee derde) worden (zeer) goed 
gewaardeerd. 

Tevreden over leidinggevende
De aanleiding om te onderzoeken wat voor 
het onderwijs een aantrekkelijke werkom-
geving is, ligt in het nog steeds nijpende 
lerarentekort. Van de afgestudeerden 
van de pabo werkt na vijf jaar 18 procent 
niet meer in het onderwijs. Daarom is het 
belangrijk om zittend personeel voor de 
sector te behouden, en eerder onderzoek 
laat zien dat een aantrekkelijke werkomge-
ving zorgt voor een lagere vertrekintentie 
onder medewerkers. Uit het onderzoek van 
het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat 
bijna 86 procent van het personeel in het 
primair onderwijs (zeer) tevreden is over 

hun leidinggevende. Er wordt met name 
positief geoordeeld over de mate waarin 
de schoolleider aandacht besteedt aan 
wat het personeel zegt. Dit geldt ook voor 
de mate waarin de schoolleider oog heeft 
voor het welzijn en de persoonlijke wensen 
van personeel. “Dat is een groot compli-
ment voor de schoolleider en het werk dat 
hij of zij verricht”, zegt Ingrid Doornbos, 
vicevoorzitter van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders en in die rol ook bestuurslid 
van Arbeidsmarktplatform PO. “Deze ver-
kenning laat zien hoe belangrijk de rol van 
de schoolleider is. Dat verbaast me trou-
wens niet. Uit tal van onderzoeken blijkt dat 
de kwaliteit van het onderwijs en de school 
wordt bepaald door de manier van leiding-
geven. Het is prettiger werken onder een 
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Leraren zijn met name tevreden 
over de mate waarin de 

schoolleider aandacht besteedt 
aan wat het personeel zegt.



goede schoolleider. En als mensen prettig 
op hun werkplek zitten, dan presteren ze 
ook beter.” Daar zit ook gelijk de keerzijde 
volgens Doornbos. “Als een school geen 
goede beoordeling heeft, wat natuurlijk 
niet alleen aan de schoolleider ligt, dan 
kan het ook heel ingewikkeld zijn om goed 
personeel te vinden. Dat is zorgelijk. Zo 
ontstaat er een groeiende ongelijkheid. 
Want als het goed gaat op een school, dan 
wil iedereen daar wel werken.”

Ondersteuning
De mate van ondersteuning van de school-
leider blijkt van belang voor hoe de werk-
omgeving ervaren wordt. Zo komt uit het 
onderzoek naar voren dat de ondersteu-
ning van de schoolleider een grote invloed 
heeft op het ervaren werkgeluk op scholen. 
Gebrek aan ondersteuning door de school-
leider wordt daarentegen relatief vaak 
door leraren als reden genoemd om een 
school te verlaten. “Voldoende ondersteu-
ning blijft wel een zorg”, zegt Doornbos. 
“Hier is extra geld voor nodig. Niet alleen 

voor de ondersteuning van leraren, maar 
ook voor de schoolleider. Schoolleiders 
moeten steeds vaker administratieve taken 
zelf doen.” In november 2020 kopte het 
Financieele Dagblad: ‘CEO’s lopen mee met 
schooldirecteuren: waarom hebben jullie 
geen secretaresse?’. Doornbos: “Een grap-
pig bedoelde kop natuurlijk, maar dit is echt 
een punt waarop potentiële nieuwe school-
leiders uit andere sectoren kunnen afhaken. 
Want zij zijn gewend dat alle administra-
tieve handelingen uit handen worden geno-
men. En dat terwijl zijinstromers hard nodig 
zijn om de tekorten in het onderwijs op te 
vangen. En dan bedoel ik niet alleen het 
lerarentekort. Het tekort aan schoolleiders 
is relatief groter dan het tekort aan leraren.” 
Edwin van Bokhoven, beleidsadviseur bij de 
PO-Raad en evenals Doornbos bestuurslid 
van het Arbeidsmarktplatform PO, begrijpt 
de zorg van Doornbos. “Vaak wordt door 
verschillende partijen gesproken over ‘al 
het geld naar de klas’. Maar het is ook goed 
om te investeren in ondersteuning, zodat 
bijvoorbeeld het HR-beleid en de financiële 
controle op orde is. Je moet als schoolbe-
stuur wel durven om dat allemaal goed te 
regelen, want daarmee ga je in tegen het 
adagium: ‘al het geld naar de klas’.”

OVER DE VERKENNING 

De verkenning ‘Wat maakt een werkomgeving aantrekkelijk?’  
geeft antwoord op de volgende vragen:

1.  Wanneer beschouwen medewerkers een werkomgeving als aantrekkelijk? 
2.  Welke aspecten zijn van invloed op de aantrekkelijkheid van een werkomgeving? 
3.  Hoe staat het met de aantrekkelijkheid van de werkomgeving in het primair onderwijs? 
4.  Wat kunnen scholen zelf doen om een aantrekkelijke werkomgeving voor personeel 

te creëren? 
Aan de hand van deskresearch is eerder onderzoek naar het onderwerp  
‘aantrekkelijke werkomgeving’ verkend. De onderzoeksvragen zijn beantwoord  
op basis van de uitkomsten van de deskresearch. 

Lees de verkenning via: arbeidsmarktplatformpo.nl/aantrekkelijke-werkomgeving 

“Het is goed om 
te investeren in 
ondersteuning.”

Edwin van Bokhoven, 
beleidsadviseur bij de  
PO-Raad. Foto: Katja Mali
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Werkdruk en tekorten
Van Bokhoven is blij dat medewerkers hun 
baan, leidinggevende, team en organisa-
tie over het algemeen positief beoordelen. 
Door de verhalen die regelmatig in de 
media verschijnen over tekorten, werk-
druk en salaris zouden buitenstaanders 
wellicht een andere uitkomst hebben 
verwacht. “Als je een willekeurig persoon 
vraagt: ‘Wat vind je van het onderwijs in 
Nederland?’, dan is het antwoord vaak 
negatief. Vraag je diezelfde persoon 
daarna: wat vind je van de school van je 
kinderen?’, dan is het antwoord veelal 
een stuk positiever.” Dat betekent niet 
dat schoolbesturen en schoolleiders 
achterover kunnen gaan zitten. “Je kunt 
heel tevreden zijn met je baan en de orga-
nisatie, maar toch een grote werkdruk 
ervaren. Bijvoorbeeld doordat je er als 
leraar, met meerdere kinderen die pas-
send onderwijs vragen, soms alleen voor 
staat. Of omdat je als schoolleider tijdens 
de coronacrisis ineens de taak als crisis-
manager erbij krijgt en je bijvoorbeeld 
wordt geconfronteerd met vragen rond de 
ventilatie”, zegt Doornbos.

Strategisch personeelsbeleid
Om de tekorten tegen te gaan is strate-
gisch personeelsbeleid van belang. Hoe 
meer scholen strategisch personeelsbeleid 
hanteren, hoe beter de opvattingen van 
leraren over het algemeen aansluiten bij de 
opvattingen die heersen binnen de school. 
Ofwel: hoe beter leraren ‘passen’ binnen de 
aanwezige schoolcultuur, hoe tevredener 
zij zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. “De grootste uitdaging op het 
gebied van strategisch personeelsbeleid is 
het personeelstekort”, vertelt Doornbos. De 
personeelstekorten in het primair onderwijs 
zijn een groot en groeiend probleem. Voor 
veel scholen is het op dit moment moeilijk om 
geschikt personeel aan te trekken, en het is 
de verwachting dat dit de komende periode 
zo blijft. “Het personeelstekort doorkruist de 
mooie plannen. Corona heeft dat nog eens 
versterkt”, aldus Van Bokhoven. 

Dialoog
Zijn werkenden in het primair onderwijs 
dan helemaal niet kritisch over hun baan, 
leidinggevende, team of organisatie? 
Zeker wel. Schoolleiders en leraren zijn 
minder tevreden met de balans tussen 
de mogelijkheden die zij hebben en de 
functie-eisen. Zij ervaren veel werkdruk. 
Daarnaast ervaart een groot deel van 
leraren de loopbaan- en ontwikkelings-
mogelijkheden binnen hun organisatie als 
beperkt. Ook is niet iedereen positief over 
de mate waarin de leidinggevende helpt 
hen verder te ontwikkelen. Ten slotte is 
onderwijspersoneel relatief kritisch over de 
communicatie in de organisatie.

Het creëren van een aantrekkelijke werk-
omgeving is een doorlopend proces. Het 
vraagt daarom voortdurend aandacht 
van alle betrokkenen in een school en in het 
schoolbestuur. Het is zaak dat alle werken-
den binnen de school of het schoolbestuur 
meedenken over hoe hun werkomgeving 
eruit zou moeten zien. Zij weten immers 
het beste welke aspecten hun functie 
en werkomgeving aantrekkelijk maken, 
ondersteunen en belemmeren. “De kracht 
van deze verkenning is dat schoolleiders 
en schoolbesturen hiermee de dialoog aan 
kunnen gaan. Dat schoolleiders met elkaar 
gaan zitten en per thema - baan, leiding-
gevende, team en organisatie - bespreken 
wat er in hun ogen goed gaat en wat nog 
niet”, zegt Van Bokhoven. “Buiten kijf staat: 
er gaat veel goed. Maar iedere school kan 
op zijn niveau een volgende stap maken. 
Dat is onderdeel van de ontwikkelcultuur. En 
daar kan deze verkenning een bijdrage aan 
leveren.” 

“Wat als je 
onvoldoende in 
staat bent om 
mensen te binden 
aan je school of 
organisatie? Hoe 
zorg je er dan 
voor dat je een 
werkomgeving 
creëert waarin deze 
mensen prettig 
kunnen werken?”

Ingrid Doornbos,  
AVS vice-voorzitter
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Deze verkenning laat  
zien hoe belangrijk de  

rol van de schoolleider is.
AVS vice-voorzitter Ingrid Doornbos



I
n 2019 nam schoolleider Monique Rodenburg van 
CBS De Oase in Twello deel aan een studiereis naar 
Estland. “Vooraf was ik vooral benieuwd hoe de scho-
len in Estland omgaan met Passend Onderwijs. Maar 
eigenlijk bleek dat niet zo heel veel anders te zijn dan 
in Nederland. Ze worstelen min of meer met hetzelfde 

als wij: gedragsproblemen, grote klassen, lerarentekorten. 
Scholen staan in een spagaat, net als bij ons, tussen wat de 
overheid wil en wat je als school kunt waarmaken. Ik denk 
zelfs dat wij verder zijn met inclusief onderwijs. 

In Estland zijn de schoolprestaties hoger dan bij ons. Ik 
denk dat daarbij een belangrijke rol speelt dat er geen of 
weinig les wordt gegeven aan de hand van lesmethodes. 
Ze werken vanuit leerlijnen en op die manier ga je meer 
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De scholen in Estland doen veel aan  
sport, ademhaling en mindfullness.  
Leerkrachten geven les aan de hand  
van leerlijnen, niet van een  lesmethode. 
Mogelijk verklaart dat de goede  
schoolresultaten van Estse leerlingen. 
Ook het ouderwetse ‘stampwerk’ in  
de scholen zal daaraan bijdragen. 

TEKST SUSAN DE BOER

Ontspanning, loslaten  
lesmethodes en  
ouderbetrokkenheid

In Estland sluiten families de week af met 
elkaar in een familiesauna, waar ze tijd 
nemen voor elkaar. Monique Rodenburg: 
“Je ziet hoe ouderbetrokkenheid op  
een andere manier kan vorm krijgen.  
Dat zette me wel aan het denken.”



BUITEN 
DE KADERS

nadenken over onderwijs, over wat een goede vervolgstap 
is voor dit kind. Ze krijgen de kinderen daarmee goed tot 
leren. Als je slaafs de handleiding volgt, ontneem je jezelf 
creativiteit. Op basis van leerlijnen kun je beter inspelen 
op individuele verschillen. Wij hebben op De Oase vooral 
tijdens de schoolsluitingen daar grote stappen in gezet, 
we zijn meer losgekomen van de methode en meer aan de 
hand van leerlijnen gaan begeleiden.

Stampwerk
Aan de andere kant: die hoge resultaten zijn ook het resul-
taat van ouderwets stampwerk. Tafels uit het hoofd leren 
was bij ons in Nederland soms minder belangrijk, maar 
daar komen we inmiddels van terug. Basisvaardigheden, 
zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, dat 
moeten kinderen gewoon leren. Ik vind realistisch rekenen 
belangrijk, omdat kinderen moeten weten waarom ze 
eigenlijk sommetjes maken, maar ze moeten ook automa-
tiseren. Dat was niet een nieuwe gedachte, maar ik ben me 
er meer bewust van geworden doordat deze scholen dat 
automatiseren zo grondig aanpakken. Wij doen dat vaak 
met digitale spelletjes. Het was een van de onderwerpen 
van gesprek tussen de schoolleiders die mee waren. 

Ouderbetrokkenheid en ontspanning
Wat me niet zozeer op de school, als wel in de Estse fami-
lies, opviel, was de ouderbetrokkenheid. Families sluiten 
de week af met elkaar in een familiesauna. Ze ontmoeten 
elkaar daar, nemen de tijd voor elkaar en voor ontspan-
ning. Belangstelling van de ouders voor wat de kinderen 
zoal op school meemaken, werkt prestatieverhogend.  
Je ziet hoe ouderbetrokkenheid op een andere manier kan 
vorm krijgen. Dat zette me wel aan het denken.

In Estland is goed voor je lichaam zorgen en goed ontspan-
nen belangrijk. Dat doen ze met de sauna, maar ook met 
sporten. Alle scholen die we bezochten, beschikken over - luxe 
- sportzalen en zwembaden. Onze kinderen groeien op in een 
24-uurseconomie en we hebben nooit eerder zoveel burnouts 
gezien. We moeten kinderen leren goed voor zichzelf te zor-
gen. In Estland doen ze veel aan ademhaling, mindfullness, 
ze zijn er echt mee bezig. Op mijn school werken we met de 
zeven gewoontes van Stephen Covey (Stephen Covey is de 
auteur van The Seven Habits of Highly Effective People, red.). 
Daarin is ook opgenomen dat je goed voor jezelf zorgt en dat 
dit niet ten koste van anderen mag gaan. 

Daadkrachtig
Wat  je ziet in een ander land, maakt dat je met andere 
ogen kijkt naar je eigen cultuur en je manier van werken. Ik 
heb grote bewondering voor de Estse scholen. Ze zijn nog 
maar net bevrijd van het communisme en ze maken zulke 
stappen! En je leert niet alleen van de scholen. Doordat je 
met een groep ‘collega’s’ bent, leer je ook van elkaar. Zo ver-
telde een schoolleider uit het westen van het land dat hij, als 
hij bij een sollicitatie een ‘goed buikgevoel’ heeft bij de leer-
kracht, hij haar of hem meteen een contract aanbiedt. Nog 
voor deze persoon een proefles heeft gegeven. Dat ben ik 
ook gaan doen. Ik wacht niet meer altijd totdat we het hele 
sollicitatieproces hebben doorlopen, ik ben veel daadkrach-
tiger geworden. Want in de tijd dat jij een proefles inplant, 
biedt een andere school de kandidaat een contract aan.” 

Monique Rodenburg, (l):“Je leert niet alleen van de scholen.  
Doordat je met een groep ‘collega’s’ bent, leer je ook van elkaar.”

In Estland zijn de schoolprestaties hoger dan in Nederland.  
Monique Rodenburg: “Ik denk dat daarbij een belangrijke rol speelt dat 
er geen of weinig les wordt gegeven aan de hand van lesmethodes.”
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Belangstelling voor studiebezoek aan Estland of ander 
land? Mail naar reizen@avs.nl 
Meer weten over ouderbetrokkenheid? avs.nl/academie/
opleidingen-en-leergangen/ouderbetrokkenheid



Gratis Schoolzuivel  
voor de hele school in schooljaar 2021/2022
In schooljaar 2021/2022 kan uw school meedoen  
aan een nieuw Schoolzuivel-programma.  
Het nieuwe Schoolzuivelprogramma houdt in:
• Gratis Schoolzuivel voor de gehele school.

•  Wekelijks worden grootverpakkingen zuivel geleverd  
zodat er voor ieder kind dat zuivel wil drinken  
2 consumpties per week uitgeschonken kunnen worden.

•  De aangeboden zuivel bestaat uit een variatie van      
halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt.

•  De looptijd zal 20 weken bedragen,  
van 1 november 2021 - 8 april 2022.

•  De geleverde zuivelproducten zijn allemaal voorzien  
van het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk  
‘On the way to PlanetProof’. Deze zuivel is afkomstig  
van boerderijen waar extra aandacht wordt besteed aan  
koe, natuur én klimaat.

Wilt u meer informatie of wilt  
u uw school opgeven?

Ga naar www.schoolmelk.nl
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TEKST ROB VAN OOIJEN

In Vernieuwers komen inno-
vatieve schoolleiders aan 
het woord die inspiratie bie-
den voor anderen en daar-
mee de beroepsgroep op de 
kaart zetten. Winnaar van 
de verkiezing ‘Innovatieve 
Schoolleider van het Jaar’ in 
2021 Margreet van Iterson is 
schoolleider van fusieschool 
Op t Hof-De Malsenburg in 
Tricht. Zij signaleert proble-
men, komt met oplossingen 
die hun tijd vooruit zijn en 
durft een onderzoekende 
houding aan te nemen.  
Dit in combinatie met een  
creatieve geest en een  
inspirerende grondhouding.

Hoe ga jij om met het  
Nationaal Programma  
Onderwijs na Corona?
“Ik heb ervoor gekozen om geen uitbrei-
ding van het team te doen of klassen 
te verkleinen. Het is maar de vraag of 
kleine klassen echt de oplossing zijn. En 
hoe gaan teams na twee jaar wennen 
als de groepen weer groter worden?” 

Wat heb je dan bedacht?
“Ik zet veel in op de ontwikkeling 
van mijn huidige team. Met onder 
meer zzp-vakdocenten gaan we ons 
aanbod uitbreiden met bijvoorbeeld 
muziek, drama, wetenschap en 
techniek. Met als doel leren en ont-
wikkelen van de kinderen, maar ook 
van mijn team. Zij moeten dit na twee 
jaar zelf kunnen.”

Is dat vooruitdenken typerend 
voor jou?
“Ik denk graag vooruit. Het is soms wel 
eens lastig om iedereen mee te nemen. 
Zeker als collega’s nog niet zover zijn. 
Maar met dat ik ouder word, leer ik 
ook meer geduld te hebben en leer ik 
soms te wachten tot de tijd rijp is.”

Waar ben je het meest trots op?
“Ik heb een belangrijke rol gespeeld 
bij de fusie van twee dorpsscholen, 

de oprichting van onze Fluvium-
academie en interne pabo-op-
leiding waarmee we het principe 
Meestergezel hanteren. Ik ben blij dat 
ik van het bestuur ook de ruimte krijg 
om dit te doen.”

Wat wil je nog kwijt?
“Wij maken als schoolleiders echt een 
verschil. Er zijn wel wat ouders die 
ons na het einde van het schooljaar 
of afscheid van groep 8 bedanken. Ik 
denk dat we allemaal wel wat meer 
trots zouden mogen zijn. Wat dat 
betreft helpt deze prijs mij daar zeker 
bij en eigenlijk verdient iedere school-
leider die waardering.Mijn buurvrouw 
hoorde van de prijs en zei: ‘ je mag wel 
wat meer trots zijn’. Nu heb ik een Wall 
of Fame gemaakt op mijn kantoor."

VERNIEUWERS

39

Innovatieve  
Schoolleider van  
het Jaar 2021

‘Ik zet veel  
in op de ontwikkeling 
van mijn huidige 
team.’

Klaas Kuperus van de  
Rekenwinkel (l) overhandigt de  

prijs aan Schoolleider van het  
jaar 2021 Margreet van Iterson.

Margreet  
van Iterson

De Rekenwinkel stelde voor de School-
leidersprijs 2021 een Fable set en een 
Cubetto ter beschikking, om met kin-
deren aan de slag te gaan met techno-
logie, programmeren en robotica. 

Nomineer de innovatieve  
schoolleider van het jaar 2022:  
www.avs.nl/verkiezing



Structurele investeringen 
doen meer voor onderwijs-
kwaliteit dan de plannen van 
het Nationaal Programma 
Onderwijs die nu met stoom 
en kokend water tot stand 
komen, betoogt Peter Kwint, 
onderwijswoordvoerder 
namens de SP in de Tweede 
Kamer.

In de vijf jaar dat ik nu namens de SP 
het woord mag voeren over onderwijs 
is het me nog nooit overkomen dat ik 
vanuit het onderwijs de reactie kreeg 
dat er met een bepaald plan wel heel 
veel geld meekomt. Toch was dat wel 
een deel van de reacties bij de presen-
tatie van het Nationaal Plan Onderwijs. 
Of tenminste, bij de presentatie van 
het voornemen om heel veel geld te 
investeren in het wegwerken van ach-
terstanden. Toch zijn de bezwaren niet 
gek. Schoolleiders die een hel van een 
jaar achter de rug hebben met het op 
poten zetten van thuisonderwijs achter 
een scherm, het monitoren van resulta-
ten en achterstanden, het hameren op 
thuisblijven bij klachten, het vervangen 
van weer een docent die in quaran-
taine moest, en soms ook gewoon zeer 
ernstig zieke personeelsleden, moeten 
nu vlak voor de zomervakantie vol aan 
de bak om een plan in te dienen dat 
voldoet aan de eisen van het Nationaal 
Programma Onderwijs. 

Dat is niet het enige. Want die plan-
nen moeten ook nog op een dusda-
nige manier vormgegeven worden 
dat het geld binnen ruim twee jaar 
alsnog is uitgegeven. Want dat is de 

randvoorwaarde die dit kabinet heeft 
meegegeven. En dat leidt soms tot 
vrij perverse uitkomsten, die terecht 
de vraag oproepen of een structurele 
investering in onderwijs niet beter 
besteed zou zijn dan dit plan. 
Nu al bereiken mij berichten van scho-
len die juist in die wijken staan waar 
extra investeringen in onderwijs hard 
nodig zijn, scholen die juist die leerlin-
gen hebben die thuis niet goed onder-
steund konden worden, toen deze 
leerlingen vanuit huis onderwijs moes-
ten volgen. Waarom? Juist omdat ook 
andere scholen zoveel geld krijgen, 
worden docenten – zeker wanneer 
ze een tijdelijke betrekking hebben 
– ‘weggelokt’ om bijvoorbeeld extra 
leesklasjes te gaan doen op scholen 

waar de achterstanden sowieso wel 
meevallen. Waarom? Het geld moet 
in twee jaar op zijn. Waardoor er forse 
bedragen beschikbaar komen.

De SP zal zich blijven inzetten voor 
extra structurele investeringen in 
onderwijs. De beste garantie tegen 
onderwijsachterstanden is immers een 
onderwijsbasis die op orde is. Goede en 
gemotiveerde docenten in een kleine 
klas, en een schoolleider die waakt 
over zijn docenten en een gedeelde 
onderwijsvisie. Dat doet meer voor de 
onderwijskwaliteit dan al die plannen 
die nu met stoom en kokend water 
moeten worden opgesteld.
Ik hoop wel dat daar iets tegenover 
staat. Dat u allen, wanneer u op 
zoek gaat naar personeel voor de 
uitvoering van uw plannen, ook met 
een schuin oog kijkt naar waar u een 
nieuwe docent of klassenassistent 
vandaan haalt. En dat u in overleg 
met uw bestuur zoveel als mogelijk 
jonge docenten die hun meerwaarde 
in uw team hebben bewezen, de 
mogelijkheid aanbiedt om een vast 
contract te krijgen. Nog altijd verlaten 
jonge mensen het onderwijs omdat 
een vast contract telkens niet lukt.

Ik hoop u na de zomer weer wat vaker 
op uw school te kunnen bezoeken, nu 
werkbezoeken voor Kamerleden weer 
mogelijk worden. Neem vooral contact 
op wanneer u dat op prijs zou stellen. 
Voor nu hoop ik dat u een goede zomer 
heeft gehad, met wat welverdiende rust. 

Reageren
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl

POLITIEKE 
COLUMN

Nationaal Plan Onderwijs

‘De SP zal zich  
in blijven zetten voor 
extra structurele 
investeringen in 
onderwijs. De beste 
garantie tegen 
onderwijsachter-
standen is immers  
een onderwijsbasis  
die op orde is.’

Peter Kwint
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TEKST HARRY VAN SOEST

In artikel 8.1, lid 2, CAO PO 2019 – 2020, 
is de opbouw van het vakantieverlof 
geregeld. De opbouw van vakantie tij-
dens ziekte wijkt niet af van de gewone 
opbouw. Als de werknemer vakantie kan 
genieten tijdens ziekte, dan moet hij dat 
melden en geldt de vakantieperiode ook 
echt als opgenomen vakantie. Bij onder-
wijsgevend en onderwijsondersteunend 
personeel met les- en/of behandeltaken 
wordt gevraagd het vakantieverlof zoveel 
mogelijk op te nemen in de schoolvakan-
ties. Ziekte kan dat belemmeren. Heeft 
de zieke werknemer 160 uur of meer 
vakantie opgenomen, dan heeft hij het 
wettelijk minimum aan vakantiedagen 
als bedoeld in artikel 7:634 BW  genoten. 
Is de werknemer een heel jaar ziek, dan 

komen de niet genoten vakantiedagen 
te vervallen met uitzondering van de 
wettelijke uren. Zijn er in de ziekteperiode 
verlofuren opgenomen, dan vindt een ver-
rekening plaats met deze wettelijke uren. 
Was de werknemer een deel van het jaar 
ziek, dan geldt dit naar rato. Opbouw van 
het vakantieverlof is volgens de CAO PO 
2019 - 2020 van 1 oktober tot 1 oktober. 
Hier kan met instemming van de P(G)MR 
van afgeweken worden door een andere 
periode te kiezen. Bij onderbreking van 
het ziekteverlof korter dan vier weken 
geldt dat het ziekteverlof dan doorloopt. 
Voor onderwijsondersteunend personeel 
zonder les- en/of behandeltaken geldt 
de opbouw per kalenderjaar (artikel 1.1 
onder de definitie Jaar). In artikel 8.3 is 
het verlof verder geregeld en hier komen 
de leeftijdsuren nog bij.

Rekenvoorbeeld 1
Een medewerker onderwijsgevend per-
soneel heeft al de vakanties genoten in 
schooljaar 2020/2021 (herfst 40 – kerst 
80 – voorjaar 40 = 160 uur) en wordt ziek 
in mei 2021. Deze medewerker is ziek in de 
meivakantie en drie weken in de zomerva-
kantie. De overige drie weken wordt nog 
vakantieverlof (120 uur) opgenomen. De 

wettelijke vakantieverlofuren (160 uur) 
zijn al genoten, waardoor er geen verlof 
overblijft om later op te nemen.

Rekenvoorbeeld 2
Een medewerker onderwijsgevend per-
soneel is ziek vanaf november 2020 tot en 
met de start van het nieuwe schooljaar 
2021 - 2022. Deze medewerker heeft 40 
uur verlof genoten in de herfstvakantie. 
Deze medewerker heeft in het schooljaar 
2021 – 2022 nog een recht van 120 uur 
vakantieverlof (160 – 40 uur). Het is van 
belang om de inzet van verlofuren en 
afwezigheid door ziekte in relatie met 
elkaar jaarlijks te bezien voor de afspraken 
over de inzet in een volgend (school)jaar.

Rekenvoorbeeld 3
Een medewerker  onderwijsondersteunend 
personeel zonder les- en/of behandelta-
ken is in oktober 2020 ziek geworden en 
heeft zich in februari 2021 weer hersteld 
gemeld. Hij heeft in 2020 een week kerst, 
voorjaar, twee weken mei en de zomer-
vakantie opgenomen (40 + 40 + 80 + 240 
uur). Hierdoor komt hij boven de wettelijke 
vakantie-uren (160 uur) en neemt hierdoor 
geen vakantie-uren mee naar 2021. In 
2021 geldt zijn normale opbouw.

Vraag van de maand

Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte?
AVS HELPDESK

Nieuwe medewerkers
Per 1 september 2021 begint  
Agnes Broeksema (a.broeksema@avs.nl)  
als medewerker communicatie. Zij zal  
zich focussen op (leden)werving en  
marketing. Dit in het bijzonder voor de 
AVS Academie waar zij de afgelopen 
maanden al ondersteuning bood aan  

het programmamanagement. Daarnaast zal zij zich als  
projectmedewerker inzetten voor het cross-mentoring 
programma. 

Sinds 1 juli 2021 versterkt Paula Brink 
(p.brink@avs.nl) het team van de AVS 
Academie als managementassistent. 
Voordat Paula bij de Academie begon 
heeft zij jarenlang in diverse secreta-
ressefuncties gewerkt bij SPF Beheer 
en later bij IKNL. Als opvolgster van 

Diana van Oostrom gaat zij de programmamanagers, 
cross-mentoring en directeur AVS Academie organisato-
risch en administratief ondersteunen.

VAN DE AVS
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Regio

NO- en ZO Brabant Limburg en  
Zuid-Gelderland

Gelderland en Overijssel

Midden-Nederland (Noord-Holland,  
Flevoland, Utrecht) en het Gooi

Midden- en West Brabant,  
Zuid-Holland en Zeeland

Groningen, Friesland  
en Drenthe

Locatie

Cultuur Haven Veghel Verlengde Noordkade 10-12, 
5462 EH Veghel

Nederlands Pluimveemuseum Hessenweg 2a,  
3771 RB Barneveld

Theehuis ’t Bluk, Zuiderheide 2,  
1251 SE Laren (NH)

Biesbosch Museum Eiland, Hilweg 2,  
4251 MT Werkendam

Hotel Van der Valk Lavendelheide 4,  
9202 PD Drachten

Datum en tijd

9 november 2021 van 13.30 – 16.00 uur

16 november 2021 van 13.30 – 16.00 uur

9 november 2021 van 13.30 – 16.00 uur

11 november 2021 van 13.30 – 16.00 uur

10 november 2021 van 13.30 – 16.00 uur

Dit najaar organiseert de AVS-commissie Duurzaam Vitaal 
netwerkbijeenkomsten in vijf regio’s. Deze zijn bedoeld voor leden 
die (bijna) met pensioen gaan, maar nog wel betrokken willen 
zijn bij het onderwijswerkveld waarin ze werkzaam zijn geweest. 
In de bijeenkomsten worden (onderwijs)ervaringen, expertise en 
toekomstplannen gedeeld met elkaar. Ook kunnen de deelne-
mers zelf bespreekpunten indienen, bijvoorbeeld over knelpunten 

in werk en functioneren die in de laatste fase van de loopbaan 
voorkomen. Je gaat aan de slag met je persoonlijk uitloopplan 
en we bespreken actuele zaken vanuit de AVS en de commissie 
Duurzaam Vitaal (bijvoorbeeld over pensioen).
Ongeveer tien deelnemers kunnen zich per regio inschrijven.  
De bijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats (een dagdeel  
per keer). avs.nl/duurzaamvitaal 

Regionale netwerkbijeenkomsten  
Commissie Duurzaam Vitaal

De AVS-publicaties ‘Goed onderwijs, goede MR’ en ‘Naar andere  
schooltijden, en dan?’ zijn in juni geactualiseerd. De herziene versies  
zijn nu te bestellen via de website van de AVS.

In de negende herziene uitgave van Goed onderwijs, 
goede MR (juni 2021) zijn de relevante wijzigingen in  
de wet- en regelgeving (WMS, WPO en CAO PO)  
opgenomen. Bij instemmings- of adviesbevoegdheid is 
bijvoorbeeld artikel 8a ‘Sollicitatiecommissie bestuurder’ 
als een apart artikel opgenomen. Ook de quickscans  
zijn aangepast.

In de achtste herziene uitgave Naar andere  
schooltijden, en dan? (juni 2021) zijn daar waar  
relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen 
verwerkt, zoals de verwijzingen naar de CAO PO,  
de veranderingen rondom het experiment flexibele 
onderwijstijden basisonderwijs en het Programma 
Ruimte voor Regie.

Geactualiseerde uitgaven

Goed onderwijs, goede MR en 
Naar andere schooltijden, en dan?

43KADER | SEPTEMBER 2021

AVS in  
de Pers
Op 14 juni in het Algemeen Dagblad een 
artikel waaruit blijkt dat schoolleiders 
zomerscholen niet zien zitten. Het werd 
mede gebaseerd op onderzoek van de AVS 
over welke interventies scholen inzetten. 

Op 24 juni in de uitzending van Omroep 
Gelderland aandacht voor de activiteiten 
aan het einde van het schooljaar. Het 
merendeel blijkt niet op schoolreisje te gaan. 

Op 2 juli verscheen in De Limburger een 
verhaal over het schoolleiderstekort. Lang 
niet alle basisscholen in Limburg weten of 
ze bij de start van het nieuwe schooljaar 
wel een directeur hebben. Die zijn, net als 
leerkrachten, schaars. In het artikel werden 
diverse onderzoeken van de AVS aangehaald.

Meer weten en/of bestellen? avs.nl/netwerk/publicaties

VAN DE AVS



AVS ACADEMIE

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

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 De CAO-PO nieuw en anders (po) 22 september Harry van Soest/Paul van Lent

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

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 Schoolleiderschap van droom naar succes!** (po en vo) 4 november Coletta Teuben

Opleidingen, leergangen en trainingen
Najaar 2020

Meer informatie, vragen of 
advies op maat:
www.avs.nl/academie
academie@avs.nl
adviesopmaat@avs.nl

Legenda  
Schoolleidersregister po
* Deze opleidingen zijn gecertificeerd  
voor basisregistratie.
** Deze leergangen zijn gecertificeerd 
voor formeel leren ten behoeve van 
herregistratie.
*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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.

AVS Academie en Covid-19
Op basis van de landelijke/regionale maatregelen en 
de richtlijnen van het RIVM, werkt de AVS Academie 
met een coronaprotocol waarin jouw veiligheid 
voorop staat. We zijn blij dat we je op deze manier 
weer veilig op locatie kunnen ontvangen. In principe 
worden onze leergangen uitgevoerd zoals op onze 
website vermeld staat. In verband met corona kan 
het echter zijn dat we alsnog startdata en/of locaties 
moeten aanpassen. Kijk daarom voor de meest  
actuele informatie op www.avs.nl/academie.

VOL!
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Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk

Haal meer uit de samenwerking met je team

Leergang Bouwen aan een lerende school

Leergang Teamflow

Veel scholen willen een lerende orga-
nisatie worden, want hier presteren 
leerlingen uitstekend, zijn leraren 
ambitieus en ouders tevreden. Toch 
lukt het vaak niet om de laatste stap-
pen te zetten. Hoe breng je de theorie 
van een lerende school in de praktijk? 
Verdiep je tijdens deze leergang in de 
vijf disciplines van de lerende school. 
Elke discipline wordt concreet vertaald 

naar werkvormen, interventies en 
acties om van je school of stichting een 
lerende organisatie te maken. Samen 
met medestudenten wissel je ervarin-
gen uit, reflecteer je op je eigen gedrag 
en doe je concrete ideeën op voor 
werkvormen in de eigen praktijk.

Een goede onderlinge samenwerking 
zorgt voor minder werkdruk, meer 
intrinsieke motivatie, een prettige 
sfeer en betere prestaties. Hoe creëer 
je die positieve flow voor jezelf, je team 
en je school? Aan de hand van het 
Teamflowmodel leer je de samenwer-
king tussen medewerkers te verbete-
ren. Je ontdekt hoe je stapsgewijs alle 

bouwstenen inzet om je eigen doelen 
-  en die van je team en de school -  te 
bereiken. 

Schuilt er een bestuurder in jou?
Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
Deze leergang is een eerste kennisma-
king met de functie van onderwijsbe-
stuurder. Je leert wat het vak inhoudt, in 
theorie en praktijk. Aan de hand van een 
intakegesprek, individuele waardentest 
en persoonlijk leiderschapslessen, leer 
je meer over je eigen leidinggevende 
capaciteiten. Tijdens de leergang loop 
je vier dagen in de praktijk mee met een 
onderwijsbestuurder. Integraal staan 

persoonlijke reflectievraagstukken 
centraal die in terugkerende inter- 
visiesessies aan de orde komen. Zo kom  
je erachter of het vak van onderwijs- 
bestuurder iets voor jou is. 

Doelgroep: Schoolleiders en middenkader  

(locatieleiders, intern begeleiders, bouw-/ 

teamleiders) po en vo. Ook voor hen die  

ambities hebben richting leiderschap. 

Startdatum 5 oktober 2021

Herregistratiewaarde 45%

Thema’s Schoolleidersregister PO  

Professionele leergemeenschappen, Wildcard

Meer informatie en aanmelden: 

wwww.avs.nl/academie/bouwenaaneen 

lerendeschool

Doelgroep: Schoolleiders en teamleiders  

po en vo

Startdatum: 5 oktober 2021 

Herregistratiewaarde: 70% 

Thema’s Schoolleidersregister PO:  

Persoonlijk leiderschap, Verandermanagement 

en Visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/teamflow

Doelgroep: Ervaren schoolleiders,  

meerscholendirecteuren en  

interim-managers po

Startdatum: 7 oktober 2021 

Herregistratiewaarde: 70% 

Thema’s Schoolleidersregister PO:  

Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd  

onderwijs, Wildcard

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/obl

Leergangen en trainingen
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Voor de schoolleider die écht verdieping zoekt

Hoe bereik ik wat ik wil in het kader van de nieuwe CAO?

Van dichtbij bekeken

Leergang Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Training Onderhandelen

Training De CAO-PO nieuw en anders

Heb je een hoog ambitieniveau en wil 
je verder groeien op handelings- en 
reflectieniveau? In deze leergang 
leer je te bouwen en te verbinden. Je 
herkent sterke punten van leerkrach-
ten en ontdekt wanneer en hoe je die 
kunt inzetten. Zo maak je jezelf én je 
eigen team sterker en gemotiveerder. 
Met beter onderwijs, een professio-
neel imago en tevreden leerlingen als 

resultaat. Door ervaringen te delen, 
te discussiëren over trends en elkaar 
te adviseren, maken jij en je colle-
gaschoolleiders elkaar sterker. Een 
ervaren trainer wijst jullie de weg: met 
verrassende werkvormen en prakti-
sche tips op het gebied van motiveren, 
Spiral Dynamics, presentatietech-
nieken, omgaan met de media en 
authentiek leiderschap.

Als schoolleider kom je in de posi-
tie dat je, op basis van je (nieuwe) 
functiebeschrijving, moet onder-
handelen over je arbeidsvoorwaar-
den en je functiewaardering. Om je 
goede onderhandelingsvaardighe-
den aan te leren, biedt de AVS een 
ééndaagse training Onderhandelen 

aan, specifiek gericht op schoollei-
ders. Daarbij ligt de nadruk op de 
vaardigheden. Je oefent praktijk-
situaties met een acteur en colle-
gaschoolleiders en daarmee bereik 
je in jouw eigen onderhandelingen 
optimaal resultaat!

Als leidinggevende heb je dagelijks 
te maken met de toepassing van de 
CAO. Zeker wanneer je de planning 
maakt voor een nieuw schooljaar, 
de jaartaak weer hoofdbrekens 
geeft en de duurzame inzetbaar-
heid meespeelt. In deze eendaagse 

verdiepingsbijeenkomst brengen we 
de achtergronden van de CAO-PO 
in beeld om vervolgens te kijken 
naar de toepassing in je eigen 
organisatie. Tijdens de training 
vindt veel interactie en uitwisseling 
plaats.

AVS ACADEMIE

Doelgroep: Ervaren schoolleiders po met  

een hoog ambitieniveau, die op handelings-  

en reflectieniveau willen groeien 

Startdatum: 11 oktober 2021

Doelgroep: Ervaren

Herregistratiewaarde: 80% 

Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk 

leiderschap, Professionele leergemeenschappen, 

Verandermanagement, Visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/es

Doelgroep: Schoolleiders

Datum: 5 oktober 2021

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/trainingen/onderhandelen

Doelgroep: Leidinggevenden po

Datum: 22 september 2021

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/decaoponieuwenanders
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Investeer in het leren van de 
leraar (en leer daar zelf van)
TEKST WINNIE LAFEBER

Hoe geef je leiding aan een leren-
de school? Hoe werk je aan je ei-
gen professionele groei en die van 
je teamleden? Deze vragen staan 
centraal in de leergang Leiding-
geven aan een lerende school.

“De leergang vond – vanwege corona – 
online plaats van januari tot april 2021, nog 
voordat de middelen van het Nationaal 
Programma Onderwijs beschikbaar kwa-
men", vertelt docent Loes van Wessum, 
associate lector Leiderschap in Onderwijs 
en Opvoeding bij Windesheim. “Maar wat 
deelnemers geleerd hebben, kunnen ze 
wel toepassen bij het nadenken over de 
besteding van deze gelden. Zoals: doe 
eerst onderzoek voordat je kiest voor een 
bepaalde interventie. Gebruik een deel van 
de middelen om op korte termijn acties te 
ondernemen, zoals een zomerschool, en 
gebruik het grootste deel als impulsmidde-
len om aan duurzame ontwikkeling te wer-
ken. Ga na de zomer in gesprek met je team 
en leerlingen. Leraren hebben dan niet het 
gevoel dat er iets ‘over hen wordt uitgestort’ 
en kunnen leerlingen vragen  feedback aan 
hen te geven. Ontwikkel de expertise van je 
lerarenteam in twee jaar en richt je op het 
ontwikkelen van een lerende cultuur. Daar 
worden het team en de school sterker van.”

Leren van de leraar
Deelnemer Conny Morpurgo, directeur 
van de Vuurvogel in Uithoorn, heeft uit 
het NP Onderwijsmenu gekozen voor het 
verbeteren van de vaardigheden van haar 
teamleden. “Als NT2-school (Nederlandse 
als tweede taal, red.) willen wij de beste 
leerkrachten. Bij ons staan taalvaardigheid 
en rekenen op nummer een.” Tijdens de leer-
gang heeft zij geleerd dat je als schoolleider 

niet meteen in actie moet schieten. “Je moet 
eerst goed observeren en analyseren, dan 
weet je pas wat nodig is.” Morpurgo volgde 
de leergang om theoretische en praktische 
kennis op te doen over werken in een ‘pro-
fessionele leergemeenschap’. “De leergang 
besteedt aandacht aan organisatieleren en 
de manier van samenwerken. Mijn rol is om 
voor de dialoog en uitwisseling te zorgen, 
zodat leerkrachten van elkaar leren. Verder 
is het belangrijk daarvoor het vertrouwen en 
de ruimte te geven. In de leergang bespreek 
je samen met een maatje je praktijkproble-
men.” Van Wessum: “De deelnemers leren 
inzien dat je bij leidinggeven de leraar op 
zo’n manier ondersteunt dat je er zelf ook 
van leert. De schoolleider leert in de praktijk 
ook wat werkt en wat niet. Van je fouten 
moet je kunnen leren. Daarvoor is een open 
en lerende cultuur nodig.” 

Reflectie
Van Wessum zet reflectie-instrumenten in 
die inzicht geven in de professionele groei 
van de schoolleider. Deelnemer Morpurgo: 
“Het instrument Assesment For Learning 
vond ik erg nuttig. Doe ik de dingen die ik 
moet doen? Waar sta ik in mijn ontwikke-
ling? Ik vulde mijn portfolio continu aan en 
werkte aan een aantal professionaliserings-
thema’s. Ik heb ook de 360-gradenfeedback 
gedaan.” Van Wessum vult aan: “Neem bij 
de NP Onderwijsmenukaart de tijd om na 
te denken: past dit ook bij onze school? En 
sluit het aan bij interventies die je al deed? 
Ga verder met waar de school al goed in is.” 
Morpurgo, die de leergang samen met een 
aantal collega’s van haar stichting volgde, 
blijft het geleerde toepassen in haar school. 
“Door de leergang heb ik meer inzicht gekre-
gen in mijn eigen ontwikkeling, de acties die 
ik onderneem en de talenten van mijn team-
leden. Met mijn collega’s gaan we verder 
bouwen aan een lerende school.” 

“De schoolleider 
ziet waar de leraar 
in het leerproces 
zit, maar leert in 
de praktijk ook wat 
werkt en wat niet.”

Loes van Wessum, associate 
lector Leiderschap in 
Onderwijs en Opvoeding bij 
Windesheim

“Mijn rol is om voor de 
dialoog en uitwisseling 
te zorgen, zodat 
leerkrachten van 
elkaar leren.”

Conny Morpurgo, directeur  
van de Vuurvogel in Uithoorn

Doelgroep: Schoolleiders po

Startdatum: 10 februari 2022

Herregistratiewaarde: 70%

Thema’s Schoolleidersregister PO:  

Persoonlijk leiderschap, Verander- 

management en Visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/lerendeschool

LEERGANG LEIDINGGEVEN
 AAN EEN LERENDE SCHOOL
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VOOR JOU
Onderwijs in coronatijd
VOOR po en vo
VAN Maak je eigen onderwijsboek
WAT boek
Over oprechte gevoelens en eerlijke gedachten over 
onderwijs in coronatijd, een tijd waarin het onderwijs 
er heel anders uitzag dan dat we tot nu toe gewend 
waren, maar die ons ook onverwachte dingen heeft 
gebracht. De allerjongsten horen hun juf via de lap-
top vertellen hoe je een oma moet knutselen, vaders 
en moeders luisteren mee naar heerlijke geschiede-
nisverhalen, leerlingen liggen in een deuk omdat hun 
docent galmt, slurpt of de eieren laat aanbranden. 
Ook is er de leerkracht die voor de camera verder 
moet terwijl ze verdriet heeft over haar vader die aan 
corona is overleden. Mevrouw, u loopt steeds vast, 
Manon Enschede-Dost. ISBN: 9789403627243

Tweedaagse Master-
class met Otto Scharmer
VOOR po, so, vo, mbo, hbo
VAN Natuurlijk Leren, Echt
WANNEER 1 en 2 december 2021, Vianen
WAAR Van der Valk Hotel in Vianen
WAT Tweedaagse Masterclass Otto Scharmer
Natuurlijk Leren organiseert op 1 en 2 december 
2021 een masterclass met Otto Scharmer over 
Theorie U in het Onderwijs: Theory U: Reimagining 
Learning and Leadership. Theorie U is een van de 
belangrijkste concepten over leren en leiderschap.
In deze tijd is het actueler dan ooit. Er is nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Voor meer informatie en een inschrijfformulier:  
mail naar janjutten@natuurlijkleren.org 
Kijk voor andere leergangen van Jan Jutten of het 
totale professionaliseringsaanbod van de AVS 
Academie op www.avs.nl/academie

GESELECTEERD

Cultuureducatie in  
NP Onderwijs
VOOR schoolleiders en andere professionals in 
po, CmK-penvoerders, (educatie)medewerkers 
van culturele instellingen, cultuurcoördinatoren
VAN Sardes en LKCA
WAT handreiking
Cultuureducatie is belangrijk voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling. Kinderen hebben veel culturele 
activiteiten gemist in coronatijd. De handreiking voor 
scholen en culturele aanbieders kent drie hoofdlijnen:
•  welke interventies biedt de menukaart en welke 

daarvan passen het best bij cultuureducatie?
•  voor wie en met wie voert een school de interventies in?
•  onder welke voorwaarden moet het ingevoerd  

worden wil het effectief zijn?
In het laatste deel staan tips en verwijzingen naar 
bronnen en inspiratiebronnen. De rol van cultuur- 
educatie in het Nationaal Programma Onderwijs is 
de downloaden via www.lkca.nl/ (bij ‘publicaties’)

Intervisie in het 
onderwijs: een goudmijn
VOOR leidinggevenden, docenten, begeleiders, 
HRM’ers, lerarenopleiders, coaches, onderwijs- 
consultants en trainers
VAN Ten Brink Uitgevers
WAT boek
Het boek is gebaseerd op de enthousiaste uitroep 
van een deelnemer aan een intervisiebijeenkomst. De 
factoren die het succes van een intervisietraject beïn-
vloeden, worden op een praktische manier uiteenge-
zet. Met deze werkvormen kan een intervisiegroep, 
eventueel begeleid door een intervisor, zelfstandig 
aan de slag en brengt verdieping en afwisseling in de 
intervisie teweeg. Het aanwezige, vaak onzichtbare 
goud in een organisatie, sectie of team wordt zicht-
baar en positief inzetbaar gemaakt in het dagelijkse 
werk. ISBN: 978 907 786 6443
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Interventiewijzer
VOOR onderwijsprofessionals in vo
VAN twaalf afgestudeerde onderwijsprofessionals van de 
master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van 
Amsterdam
WAT interventiewijzer (webtool)
Voor wie op zoek is naar de oplossing voor problematiek als 
gevolg van de coronacrisis. Biedt evidence informed interventies 
en good practices op het gebied van het welbevinden van leerlin-
gen, hun beroepsvoorbereiding, en overgangen binnen en tus-
sen de onderwijssectoren. De meeste zijn direct toepasbaar en 
beogen effect ook op de langere termijn. interventiewijzer.nl

Rekentool Daadwerkelijk 
Energieverbruik
VOOR schoolbesturen po en vo
VAN Ruimte-OK (vanuit programma Scholen  
Besparen Energie)
WAT rekentool
Met deze rekentool krijgen scholen en gemeenten inzicht in de 
daadwerkelijke energieprestatie van schoolgebouwen. De daad-
werkelijke energie indicator (kWh/m²/jaar) geeft aan hoe de 
scholen presteren en hoe het energieverbruik is ten opzichte van 
vergelijkbare gebouwen uit hetzelfde bouwjaar. Naast de ener-
gie-intensiteit wordt ook de CO₂-emissie inzichtelijk gemaakt. 
Ook geeft deze tool in percentages weer hoe je staat ten opzichte 
van de klimaatdoelen voor 2030. www.ruimte-ok.nl

Leve het Jonge Kind
VOOR leerkrachten in onderbouw, remedial 
teachers, intern begeleiders, (ortho)peda-
gogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch 
medewerkers in kinderopvang en buiten-
schoolse opvang
VAN Logacom
WANNEER 9 november 2021
WAAR Jaarbeurs te Utrecht
WAT congres
De komende editie van het Jaarcongres Leve 
het jonge kind is er brede aandacht voor de 
ontwikkeling van jonge kinderen in de eerste 
2000 dagen. Met o.a. plenaire lezingen over 
pedagogisch handelen in onderwijs en kinder-
opvang (door Helma Brouwers) en ADHD in 
kinderopvang en onderbouw basisonderwijs 
(door Laura Batstra). Deelnemers kunnen twee 
van de twaalf deelsessies volgen.

Met de klas naar  
Nationaal Archief
VOOR groep 7 en 8 basisonderwijs en onderbouw vo
VAN Nationaal Archief
WAT tentoonstelling
In de interactieve tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij?  
in het Nationaal Archief ervaren leerlingen hoe de tijd, plaats 
en omstandigheden waarin je wordt geboren invloed hebben 
op de mogelijkheden en keuzes die je hebt. Met een tablet  
en zaklantaarn onderzoeken de leerlingen historische  
personen en ontdekken ze dat gelijke behandeling en  
gelijke rechten niet vanzelfsprekend zijn. Aanmelden:  
www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs

Zijinstroom als 
vervolgcarrière in vo
VOOR bestuurders, schoolleiders,  
HRM-medewerkers en schoolteam in vo
VAN o.a. Voion
WAT handreiking
Zijinstromers kunnen met hun kennis en  
ervaring ‘van buiten’ een waardevolle toe- 
voeging zijn voor het onderwijs en zorgen voor 
meer diversiteit in de lerarenteams. Steeds 
meer vo-scholen kiezen voor zijinstroom 
als oplossing voor de oplopende lerarente-
korten, om zo de ervaring uit de praktijk en 
vernieuwing in de lessen te stimuleren. Hun 
tips en ervaringen vormen de basis voor deze 
handreiking, een praktisch stappenplan 
voor het opzetten van een succesvol zijin-
stroomtraject. www.voion.nl/instrumenten/
handreiking-zij-instroom
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BOEK
BESPREKING

Kind In-Zicht
TEKST MARLEEN HUISMANS

In een tijd waarin groepen steeds heteroge-
ner lijken te worden, neemt de druk en focus 
op differentiatie toe. Deze roep om meer 
differentiatie  leidt vooral tot organisatori-
sche aanpassingen en tempodifferentiatie. 
Maar aansluiten bij onderwijsbehoeften 
van leerlingen kan zoveel meer zijn. En dat is 
precies wat in dit boek centraal staat: Hoe 
kunnen we de onderwijsbehoeften sneller 
en beter identificeren en op een passende 
wijze het onderwijs hierop aansluiten?

Het boek Kind In-Zicht belooft de lezer een verdiepende kijk op 
het aansluiten bij onderwijsbehoeften. Niet de organisatie, niet 
de leerstof, maar het lerende kind staat centraal en is daarmee 
het startpunt van differentiatie. De auteurs delen de centrale 
vraag op in zes uitdagingen. Met een leeswijzer vooraf kun je 
als lezer zelf de keuze bepalen welk hoofdstuk je gaat lezen. 
Kun je een hoofdstuk missen dan? Eigenlijk niet, of misschien 
het laatste hoofdstuk als je nog niet toe bent aan een visie op 
de verre toekomst waarbij de impact van de technologische 
ontwikkeling geschetst wordt. Je hebt dat niet direct nodig om 
de zes uitdagingen aan te gaan. 

De eerste uitdaging is het vaststellen van de onderwijsbe-
hoeften en de tweede uitdaging helpt je met duidelijke tips 
om de onderwijsbehoeften structureel te verzamelen en te 
analyseren. De derde uitdaging betreft de verschillende 
aanpassingen om beter in te spelen op de onderwijsbehoefte 
van een leerling. De vierde uitdaging geeft inzicht in verschil-
lende keuzes om te differentiëren. Mooi om voor jezelf te 
inventariseren en je eigen stip op de horizon te bepalen. Bij de 
vijfde uitdaging word je meegenomen om het onderwijs goed 
aan te passen en de leerontwikkeling te stimuleren. Inzicht in 
de leerontwikkeling is nodig om de onderwijsaanpassing te 
evalueren, maar wordt tevens gebruikt door de leerkrachten 

als feedback en het aanscherpen van expertise. En dat is 
meteen de laatste uitdaging. Het klinkt allemaal heel helder 
en zo wordt het ook beschreven. 

Voor wie is dit boek bedoeld? Voor iedere intern begeleider 
en directeur die samen met hun team gefundeerd bewustere 
keuzes willen maken om het onderwijs aan te laten sluiten 
bij het lerende kind. En die dat dan ook echt concreet willen 
vormgeven. Op een prettig leesbare wijze ben je weer hele-
maal op de hoogte en weet je wat je te doen staat. De ach-
tergronden in dit boek zijn onderbouwd vanuit de neuro- en 
leerpsychologie en afgewisseld met praktische voorbeelden 
en toepassingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Soms 
met een mooie eye-opener zoals dat op het moment dat een 
leerling iets moet leren dat hij al weet, bij het brein als het 
ware een demping plaatsvindt, waardoor er niet meer geleerd 
wordt. De wijze van beschrijven helpt je om stapsgewijs de 
uitdagingen aan te pakken waarbij het lerende kind centraal 
staat. Als je als school wilt kiezen voor een preventieve, uni-
versele aanpak voor alle leerlingen, dan gaat dit boek je echt 
helpen als schoolleider en intern 
begeleider. Omdat het vooral 
de kwaliteit van je onderwijs 
versterkt! 

Marleen Huisman is directeur 
Onderwijs & Kwaliteit  
bij Cadans Primair, een  
organisatie voor katholiek  
en interconfessioneel 
basisonderwijs.

Ook een onderwijsboek bespreken? Kader verwelkomt 
gastrecensies door AVS-leden. Mail je titelsuggesties  
met een korte onderbouwing naar communicatie@avs.nl 
met in de onderwerpregel ‘Boekbespreking’.

KIND IN-ZICHT. 
De zes uitdagingen van onderwijs op basis van 
inzicht in de leerling. Bianca van den Berg,  
Kim de Jong, Rob de Jong, 2021, Uitgeverij  
Brave New Worlds. ISBN 9789464054453. 
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Betekenisvol en
effectief onderwijs!

Interesse in
professionalisering
voor uw team?
www.xando.nl/onderwijs
onderwijs@xando.nl
038 - 425 40 60

Scan QR-code

Met iPad krijg je moeiteloos een hoop 
werk gedaan. Leg de laatste hand aan 
een bestand terwijl je op het internet 
naar informatie zoekt en tegelijkertijd 
via FaceTime met je collega praat. Sluit 

het Smart Keyboard aan om prettig 
te typen op een toetsenbord van 
volledig formaat. 

Xando biedt nu de iPad aan 
voor een fantastische prijs:

iPad 10,2-inch 
voor € 289,-*.

*Actie is geldig vanaf 1 september 2021 tot en met 1 december 2021. Alle 
prijzen zijn exclusief BTW. Bovengenoemde actie kan alleen gebruikt worden 
door onderwijsinstellingen.

Apple Professional Learning

Normaal kost een dagdeel Apple Professional Learning op locatie € 649,-*. Om 
de scholen bovenop de NPO-gelden tegemoet te komen, bieden we een dagdeel 

training nu aan voor € 575,-*.

De overheid heeft NPO-gelden beschikbaar gesteld. Deze gelden kunnen ingezet worden om 
een inhaalslag te maken, bijvoorbeeld door de leerkrachten te trainen. Xando biedt hiervoor Apple 
Professional Learning aan. Deze trainingen helpen de leerkracht om Apple-apparaten effectief en 
betekenisvol in te zetten in de klas met als doel om de betrokkenheid en intrinsieke motivatie te 
vergroten.

- Advertentie -
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Online nascholing
voor leraren

Ontvang als schoolleider gratis
toegang tot ons gehele pakket!

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

Meer dan 30.000 leraren zijn al aan de slag

E-WISE is hét online leerplatform voor leraren in het 

(speciaal) basisonderwijs. We bieden meer dan 150 

cursussen aan, die altijd aansluiten op de dagelijkse 

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

de kennisbehoefte en tijd die er is, welke nascholing zij 

willen volgen.

Alleen maar 
uitblinkers 
voor 
de klas.

Dat wíl je.

- Advertentie -
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