
Over de kunst van 
het leidinggeven
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ONTMOETING
Waarom vrouwelijke 
bestuurders onmisbaar zijn

ZO KAN HET OOK!
Perfect leren rekenen in  
half jaar kan dat wel?
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‘Het kind staat centraal,  
niet het systeem’
Vivere is een Integraal Kindcentrum in Rotterdam-Zuid  
dat revolutionair anders is opgezet. Een interview met  
deze vernieuwers, die graag andere schoolleiders inspireren.

Een brede blik, veel kennis  
& regelruimte
Een Integraal Kindcentrum runnen is andere koek dan het 
bestieren van een school. Wat heb je nodig om je als schoolleider 
tot directeur van een kindcentrum te kunnen ontpoppen?

Vrouwen aan de top
Schoolleider Barbera Everaars en managing director  
Cara Antoine gaan met elkaar in gesprek over vrouwelijk  
leiderschap en hopen op een toekomst met meer vrouwen  
aan de top.

Leve de schoolbieb
Een goede schoolbibliotheek verleidt tot lezen en daarmee  
breng je het leesniveau in de klas omhoog. Maar wat is ervoor 
nodig om de ideale schoolbieb op te starten?
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Foto omslag: Directeur Mariska van den Bosch van Vivere  
in Rotterdam. Foto: Jan de Groen
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VOORWOORD 

De nieuwe 
werkelijkheid
De coronatijd geeft ons het idee dat we de invulling van begrippen als 
school, IKC, brede school of scholengemeenschap ineens hebben moeten 
uitbreiden. Het woonhuis werd de school of het leerplein, de slaapkamer 
of woonkamer werd het klaslokaal. Het gymlokaal werd de achtertuin, 
het park of het balkon. Praktijklokalen vond je thuis in de keuken, bad-
kamer of de schuur. Ouders werden leerkrachten, onderwijsassistenten, 
conciërges en remedial teachers ineen. Het afstandsonderwijs met 
behulp van moderne media en blended learning werd de dagelijkse  
werkelijkheid en een nieuwe realiteit. De hele omgeving van de leerling 
was ineens de school.
Misschien is de tijd rijp om niet meer te denken in ‘moeten’ maar in 
‘mogen’. Want al voor de crisis werd er nagedacht over de begrippen 
school, leren in onderwijstijd en in pedagogische tijd. De visie dat het 
leven voor een kind één grote speel- en leertuin is, paste al meer en meer 
in het anders organiseren van onderwijs. Veel scholen waren al bezig met 
het inrichten van 24/7 onderwijsconcept, waarbij het formele en informele 
leren bij elkaar komen in de totale ontwikkeling. Integratie van het  
gegeven dat leren en ontwikkelen niet alleen plaats vindt tijdens  
kantooruren en tussen de vier muren van de school.  
Mede dankzij de crisis mogen we met name het  
informele leren en het leren via digitale mogelijk- 
heden als normaal onderdeel van het onderwijs- 
leerproces vasthouden en nader uitwerken.  
Het is geen gedurfde onderwijsvisie meer,  
maar een nieuwe werkelijkheid.
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Petra van Haren,
Bestuursvoorzitter AVS
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Het voorwoord en de tweets van de voor- 
zitter van de AVS zijn terug te lezen via  
www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur
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ACTUEEL
Mede door de stroeve formatie en de tijdelijke 
middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs 
na Corona zijn zoals verwacht op Prinsjesdag 
geen structurele investeringen in het onderwijs 
gepresenteerd. De AVS vindt echter dat scholen  
en schoolleiders niet kunnen wachten tot er een  
nieuw kabinet aantreedt.  

"Onbegrijpelijk en onwenselijk dat 
het kabinet opnieuw niet extra 
investeert in het primair en voort-
gezet onderwijs", zegt Petra van 
Haren, voorzitter van de AVS in een 
eerste reactie op de Miljoenennota. 
"In de troonrede noemde de Koning 
het lerarentekort nijpend en zei dat 
de regering blijft bevorderen dat 
nog meer mensen voor dit mooie 
beroep kiezen, maar wij missen in 
de Miljoenennota een uitwerking op 
deze visie."
Zoals verwacht komt er geen extra 
geld vanuit het kabinet om tot een 
eerlijk salaris en werkdrukverlichting 
voor schoolleiders te komen en om 
de loonkloof tussen het primair en 
voortgezet onderwijs te dichten. 
Dat betekent dat de AVS in samen-
werking met andere vakbonden en 
onderwijsorganisaties actie blijft 
voeren. 

Weer vergeten 
“Er is al vele jaren sprake van een 
kloof tussen de salarissen van 
onderwijspersoneel in het basis-
onderwijs en de salarissen van hun 
collega’s in het voortgezet onder-
wijs”, zegt Van Haren. “Terwijl 
het werk in het primair onderwijs 

zeker niet lichter is dan het werk 
in het voortgezet onderwijs en 
je voor beide onderwijssoorten 
een vergelijkbaar diploma nodig 
hebt.” Daarnaast is er volgens de 
AVS te weinig aandacht voor de 
schoolleiders. Van Haren: "In de 
Miljoenennota en ook in de troon-
rede wordt er vooral gesproken 
over leraren, maar zien we dat 
schoolleiders worden vergeten. 
Terwijl zij een ongelofelijk belang-
rijke rol spelen in het aantrekken 
van goede leraren, het verlagen 
van de werkdruk en het behouden 
van personeel. Daarnaast groeit 
het tekort aan directeuren in het 
onderwijs procentueel nog harder 
dat het tekort aan leraren." 

Onderhandelingen
Op 15 april was de AVS met school-
leiders al in Den Haag om aan-
dacht te vragen voor het groeiende 
schoolleiderstekort. Het Actieplan 
Schooldirecteur Topprioriteit, 
Toekomstagenda Schoolleiders 
en de Staat van de Schoolleider 
werden overhandigd samen met 
ruim 400 uitnodigingen van school-
leiders aan de Kamerleden om op 
hun school langs te komen. 

Om te kijken wat de vakbonden en 
werkgevers nu al voor de sector, 
in het bijzonder schoolleiders, 
kunnen doen hebben de sociale 
partners de cao-onderhandelin-
gen hervat. Van Haren: “Om de 
problemen in het onderwijs aan te 
pakken is actie nodig. We kunnen 
niet blijven wachten op de forma-
tie. We gaan doen wat we kunnen, 
maar om de loonkloof te dichten 
blijft structureel extra geld nodig 
vanuit Den Haag.”

De komende maanden zal de 
AVS zich onder andere met acties 
blijven inzetten om structurele 
investeringen te realiseren voor 
schoolleiders.

Het onderwijs kan niet wachten op formatie
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ACTUEEL

AVS is blij met versoepelingen 
coronamaatregelen

De AVS is blij met de versoepelingen van de coronamaat-
regelen in het onderwijs, die het demissionaire kabinet 
aankondigde. “Het blijft natuurlijk spannend hoe dit 
najaar gaat verlopen. Het is daarom belangrijk om goed 
te monitoren hoe het met de besmettingen op scholen 
blijft gaan”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “We 
zijn echter blij dat er meer ruimte komt voor de scholen.”

Wat zijn de belangrijkste versoepelingen?
•  Geen hele klassen meer in thuisisolatie: Als een leerling 

corona heeft, hoeven alleen kinderen en jongeren die in 
nauw contact zijn geweest met hun besmette klasge-
noot of leraar, moeten nog wel in quarantaine. 

•  Weg met de 1,5 meter: Leerlingen, collega’s en ouders 
hoeven straks geen anderhalve meter afstand meer te 
bewaren tot de leraren en schoolleiders.

•  Onderwijs zonder mondkapjes: In het voortgezet 
onderwijs is het niet langer verplicht om in de gangen 
een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht blijft 
nog wel bestaan voor het leerlingenvervoer. Eerder 
verviel de mondkapjesplicht al in publieke ruimten. Het 
voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs 
waren hierop nog een uitzondering.

Petra van Haren  
wordt directeur ESHA
Bestuursvoorzitter Petra van Haren 
verlaat per 1 januari aanstaande de 
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 
om directeur te worden van de European 
School Heads Association (ESHA).

ESHA is een professionele 
organisatie voor 
schoolleiders in Europa 
waarin ervaringen, 
onderzoek, visies en 
opvattingen tussen leden 
worden uitgewisseld en 
waarin nieuwe ideeën 
worden geboren. Van 
Haren heeft acht jaar 
bij de AVS gewerkt. Ze 

heeft met haar kracht, doorzettingsvermogen en 
verbindend leiderschap veel goeds betekend voor 
de schoolleiders in Nederland in zijn algemeenheid 
en de AVS zelf in het bijzonder. Tijdens het AVS 
Schooleiderscongres op 18 maart kunnen mensen 
afscheid nemen van Van Haren. Wie Van Haren gaat 
opvolgen, is nog niet bekend. Er staat een vacature 
voor een nieuwe bestuursvoorzitter open. 

Heb jij de ambitie om onze nieuwe bestuurs-
voorzitter te worden? Check de vacature op  
avs.nl/nieuwevoorzitter.

Het personeel in het primair onderwijs is over het algemeen zeer te spreken  
over de sociale steun die zij ontvangen van hun leidinggevende en collega’s.  
Zo geven ruim negen op de tien werkenden aan dat hun leidinggevende oog  
heeft voor het welzijn van medewerkers. Ook ervaart een aanzienlijk deel  
van het personeel autonomie in het werk.

Een pluim voor  
leidinggevenden

(bron: ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021. De arbeidsmarkt in beeld’)
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ACTUEEL

Meer pabo-studenten en zij-instromers
De instroom van nieuwe studenten op de pabo is de afgelopen 
jaren gegroeid. Kozen in 2016 nog zo’n 4.220 studenten voor 
deze opleiding, in 2020 is dit aantal gestegen tot ongeveer 
6.850 studenten. Een toename van ruim 62 procent. Ook is er 
een forse stijging van het aantal zij-instromers in het beroep. 

Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 
2021. De arbeidsmarkt in beeld’, een publicatie van 
het Arbeidsmarktplatform PO. Over de tekorten aan 
directiepersoneel en onderwijsondersteunend personeel 
is minder bekend, maar er zijn sterke signalen voor een te 
krappe arbeidsmarkt. De AVS stelde eerder het tekort aan 
schoolleiders aan de kaak (zoals in de journaals van de NOS 
van 1 september en op de NOS-website). Dit tekort groeit en is 
procentueel zelfs groter dan het lerarentekort. 

Op Onderwijs in cijfers is terug te vinden dat er tussen 2016 
(7600 directeuren) en 2020 (6800 directeuren) 800 directeuren 
minder werkzaam zijn in het primair onderwijs. 

Komend jaar heeft circa één op de twintig basisscholen geen 
directeur en in de komende jaren stromen veel mensen uit door 
pensionering. Ondanks een hoge baantevredenheid komen 
er te weinig nieuwe schoolleiders bij. “Dat is een probleem. 
Onderzoek laat zien dat schoolleiders een cruciale rol hebben 
in de onderwijskwaliteit, het beheersen van de werkdruk én 
bij het aantrekken en behouden van leraren,” meent AVS-
voorzitter Petra van Haren.

Vooral dat laatste is essentieel, omdat veel oudere leraren 
binnenkort met pensioen gaan en je jonge leraren wil behouden 
voor het onderwijs. “Alleen het lerarentekort aanpakken terwijl 
er geen schoolleider is, is dweilen met de kraan open”, vindt 
Van Haren. “Dan mis je iemand die de lijnen uitzet, de werkdruk 
beheersbaar houdt en loopt het onderwijspersoneel door de 
achterdeur de school weer uit. Het schoolleiderstekort zou 
daarom meer prioriteit moeten krijgen. De politiek en het 
onderwijs zelf moeten in actie komen door te investeren in 
professionalisering, waardering en profilering.” 

Subsidie voor betere ventilatie
Wil je zorgen voor een betere ventilatie op jouw school? Tot 31 januari 2022  

kunnen gemeenten nieuwe aanvragen indienen om de ventilatie in het onderwijs  

te verbeteren. Dus trek bij jouw gemeente aan de bel. Wie weet, kun je als  

schooleider een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

In diverse overleggen werd al eerder aangegeven dat nog 
in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar zou 
worden gesteld voor de verbetering van de ventilatie op 
scholen. Dit zijn geen extra gelden, maar een verschuiving  
in het budget van 360 miljoen euro, dat voor de jaren 2021 
tot en met 2023 is uitgetrokken. 
Het geld wordt ingezet voor het alsnog honoreren van 
aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, 

waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige 
verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden 
krijgen. Daarnaast kunnen nieuwe aanvragen van de 
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS).  
worden ingediend. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en  
met 31 januari 2022. 

De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering per  
project aan, één project per aanvraag.  
Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op 
dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat mag worden 
ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal  
30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal  
1 miljoen euro per aanvraag.  

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/suvis of AVS Helpdesk: 030-236 10 10. 
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Op de basisschool ‘t Palet in 
Heeswijk-Dinther scoorden 
veel kinderen qua rekenen 
onder het gemiddelde.  
Binnen zes maanden  
behoorden ze bij de beste 
20 procent van Nederland. 
Hoe deden ze dat? 

TEKST IRENE HEMELS

“Werken volgens een bewezen 
methode is vaak een vies woord. 
Durf te veranderen als de omstan-
digheden dat vragen.” Sarah 
Bergsen is sinds vorig schooljaar 
schoolleider van de Brabantse basis-
school ’t Palet en lid van Team Red 
het Onderwijs. Bij haar scoorden 
veel kinderen beneden het lande-
lijk gemiddelde op het gebied van 
rekenen.

Bewegend leren
“Kinderen hadden moeite met basale 
zaken als terugtellen en vermenigvul-
digen. We hebben een eerste analyse 
gemaakt hoe het komt dat we onder 
het landelijk gemiddelde scoren. Het 
bleek dat het automatiseren niet op 
orde was. Als dat niet op orde is, dan 
kun je geen sommen oplossen en ga je 
nooit goed rekenen.”

Bergsen besloot samen met het team 
de hele rekenaanpak te verbeteren. 
“Ga er niet zomaar vanuit dat een 
methode of aanpak daadwerkelijk 
goed is. Zo is bewegend leren leuk, 
maar er is geen bewijs dat het leren 
daarmee beter gaat. De focus op 
realistisch rekenen is funest voor het 
rekenonderwijs, het is veel te talig en 
abstract. Directe instructie blijkt nog 
steeds de meest effectieve manier 
om zaken aan te leren. Getal en 
ruimte Junior biedt dat. Vervolgens 
zijn we gaan werken aan onze didac-
tische vaardigheden.”

Poortwachter
Het onderwijs versoberen dus, in 
plaats van meer, meer, meer, aldus 
Bergsen die nauw samenwerkt met 
haar leerkrachten. “Ik pleit voor direc-
teuren met veel onderwijskundige 
kennis. Ik zie mijzelf als poortwachter, 
die ervoor waakt dat we niet continu 
nieuwe dingen erbij doen, terwijl die 
eigenlijk niet goed werken. Werk met 
een goede methode en didaktiek en 
zorg dat je team niet te veel tijd kwijt 
is aan het (her)maken van lessen. Zo 
verlaag je meteen de werkdruk.”
Met de overheidssubsidie om corona- 
achterstanden weg te werken imple-
menteerden twee leerkrachten een 

extra methodiek, bovenop de regu-
liere rekenmethode.  
“Na het lezen van een artikel van 
Anna Bosman over rekenen was het 
hele team om. Twee leerkrachten 
onderzochten elk een halve dag in 
de week, wat de nieuwe methodiek 
inhoudt, wat er van ons verwacht 
wordt, namen filmpjes op en keken 
naar de lessen van collega’s om feed-
back te geven. Vervolgens zagen we 
in zes weken tijd gemiddeld anderhalf 
jaar vooruitgang op de didactische 
leeftijd van het automatiseren.”

Modern-traditioneel
Voor groep 3 betekende het zes 
weken lang een half uur rekenen per 
dag extra. Voor de groepen 4 tot en 
met 8 een uur extra per dag. Bergsen: 
“Je herhaalt eerst het geleerde van 
de voorgaande dag, daarna volgt 
instructie van een nieuwe som en ver-
volgens is er de schriftelijke verwer-
king. Nu is het iedere dag tien minu-
ten automatiseren om het geleerde 
op pijl te houden. We noemen ons 
onderwijs ‘modern-traditioneel’. Eén 
lesdoel per keer, gerichte instructie 
met veel herhaling en interactie.”

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

ZO KAN 
HET OOK! 

Goed rekenen  
in een half jaar
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Kinderen hadden moeite 
met basale zaken als 

terugtellen en vermenigvuldigen.
Sarah Bergsen, schoolleider

(De persoon op de foto komen niet voor in het artikel.)
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In Rotterdam staat een school 
waar alles anders gaat. Vivere 
is een particulier integraal 
kindcentrum (IKC) waar 
onderwijs, opvang en zorg in één 
gebouw zitten. Het staat open 
voor kinderen tussen de 4-22 
jaar. Leerlingen bepalen hier 
hun eigen doelen en evalueren 
met leraren, coaches en ouders 
hun ontwikkeling. Een kijkje 
bij Vivere, plek van radicale 
onderwijsvernieuwing, middenin 
multicultureel Rotterdam-Zuid.  

TEKST LARISSA PANS 
FOTOGRAFIE JAN DE GROEN

‘Het belang van  
het kind staat 
voorop, niet  
het systeem’

De radicale vernieuwers van Vivere
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“Kinderen kunnen 
hier de beste versie 
van zichzelf worden.”

Barbara van den Bosch, 
oprichter en directeur

I
n een woonwijk staat een uitnodigend 
schoolgebouw met veel licht. Met 
stoepkrijt zijn cijfers gemaakt op de 
tegels van het schoolplein, een paar 
kinderen hinkelen: de rekenles is in volle 
gang. Het gebouw is verdeeld in kleine 

en grotere ruimtes, studieruimtes met tafels 
en spelling- en taalboekjes, ruimtes met 
banken, boeken en computers. Hier kun-
nen de kinderen uit de basis-, midden- en 
bovenbouw werken en chillen. Hier geen 
klassikale lessen in een lokaal. Leerkrachten 
en coachende begeleiders stellen samen 
met iedere leerling (studenten, in Vivere-
jargon) en hun ouders een portfolio samen 
waar de leerdoelen in staan. Het team 
zorgt van 8.30 tot 17.30 uur voor de studen-
ten. 51 weken per jaar, want aan de geijkte 
schoolvakanties doet Vivere niet. 
Oprichter en directeur Barbara van den 
Bosch: “Dat was eerst flink wennen voor 
veel leerkrachten.” Er is een professionele 
kantine waar elke dag een biologische lunch 
met soep wordt geserveerd en twee keer 
per week een warme maaltijd, verzorgd 
door kok en conciërge Henk samen met een 
groep studenten. De tieners van het voort-
gezet onderwijs hebben hun eigen dakter-
ras. In de gangen is het nooit stil, je hoort 
een continu geroezemoes, er staat een 
piano. Deze school voelt aan als een kruising 
tussen een buitenschoolse opvang (bso), een 
Vrije School, jeugdhonk en huiskamer. 

Tools voor het leven
In 2016 startten de zussen Mariska en 
Barbara van den Bosch Vivere (Italiaans 
voort ‘leven’). “Uit onvrede met het reguliere 
onderwijs waar kinderen vele uren in de 

klas zitten aan hun tafeltje, moeten doen 
wat de leerkracht wil en maar een paar 
keer per dag een kwartiertje buiten spelen”, 
aldus Mariska van den Bosch, oprichter en 
mede-directeur. Zij wilde voor haar oudste 
zoon, toen vier jaar, ander onderwijs. Haar 
kinderen, jongens van negen en zes, zitten 
in de onder- en middenbouw van Vivere. 
“Mijn zonen kennen niet anders dan dit. 
Soms denk ik: ‘Jullie hebben geen idee wat 
voor fantastisch onderwijs jullie krijgen’. 
Barbara is hoogzwanger (“Wanneer ik ben 
uitgerekend? Nou, gisteren.”), haar kind zal 
over een paar jaar zeker ook een Vivere-
student worden. “Kinderen kunnen hier de 
beste versie van zichzelf worden.”
Vivere begon met zes studenten, inmid-
dels telt de school 101 leerlingen en naast 
het basisonderwijs is er sinds 2020 ook een 
kleinschalige tak voortgezet onderwijs .“ 
“Het individuele belang van het kind staat 
voorop, niet het systeem”, zegt Mariska, 
“Basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen 
zijn natuurlijk nodig om te leren. Maar zelf 
sturing geven aan je onderwijs en jezelf 
ontwikkelen is even belangrijk. Sommige 
kinderen vinden het moeilijk te bedenken 
wat ze moeten doen, wij leren ze wat zelfstu-
rend leren is en de coachende begeleiders 
en leerkrachten helpen hen met vaststellen 

Vrijdagmiddag kreeg ik  
een appje van mijn zoon:  

‘Ik blijf nog even, zit zo lekker in 
een flow, ik maak wiskunde nog 
af ’. Dan weet je dat het goed zit.
Christina Scholte, ouder en bestuurslid
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van hun doelen.Zelf keuzes maken en doelen 
leren stellen, zijn tools voor het leven.”

Tesla’s naast bouwbusjes 
Er zijn veertien docenten in dienst. De 
beoogde docent loopt eerst een week mee 
op school, want dit concept past lang niet 
bij elke leerkracht, weten de zussen uit erva-
ring. “De eerste twee docenten kregen een 
fikse burn-out”, vertelt Barbara. De school 
wordt niet gefinancierd door de overheid, 
ouders betalen 732 euro per maand voor 
het hele pakket van school en bso, al vallen 

die kosten netto lager uit (tussen de 180 
tot 500 euro, afhankelijk van het inko-
men) vanwege de kinderopvangtoeslag 
die werkende ouders kunnen krijgen voor 
het bso-gedeelte. De school leeft van de 
onderwijsbijdragen.
De doelgroep is divers. “De Tesla’s staan 
hier naast de bouwbusjes”, zegt Mariska. 
Bij Vivere zitten enerzijds studenten met 
ouders die heel bewust kiezen voor de 
didactische en pedagogische visie van 
Vivere, anderzijds stromen er ook studen-
ten in van andere scholen, die daar zijn 
vastgelopen vanwege bijvoorbeeld hoog-
begaafdheid, dyslexie of bepaalde vormen 
van ADHD. Als particuliere school hebben 
ze niet de zorgplicht die reguliere scholen 
hebben en maken ze geen onderdeel uit van 
een samenwerkingsverband, maar er is een 
zorgteam op school aanwezig: een maat-
schappelijk werker, pedagoog en intern 
begeleider. 
Ashley van de Sande is adjunct-directeur 
en van oorsprong ib’er. Zij werkte op ver-
schillende scholen in Rotterdam en omge-
ving voor ze hier terechtkwam. “Jenaplan, 
Montessori, Vrije School, ik heb alles wel 
gehad.” Ze heeft hier de zorgkinderen onder 
haar hoede en is leerkracht op de mid-
denbouw. Ze maakt lange dagen, waarin 
ze luncht met de kinderen en ergens op 
de dag een half uurtje pauze voor zichzelf 
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 Bij Vivere draait het om het geluk 
van het kind in plaats van het niveau. 
V.l.n.r.: Marlies Scholte (bestuurslid), 
Mariska van den Bosch, Barbara van 
den Bosch en Christine Scholte

 Het gebouw is verdeeld in kleine  
en grotere ruimtes, studieruimtes  
met tafels en spelling- en taalboekjes, 
ruimtes met banken, boeken en 
computers. Hier kunnen de kinderen 
uit de basis-, midden- en bovenbouw 
werken en chillen.
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uitstekend. “Hier kan niet alles, maar wel 
veel. Ik moet veel schakelen, want ieder 
kind krijgt individuele aandacht. Ik sta dus 
continu ‘aan’, maar ga uiteindelijk heel 
voldaan naar huis.”

Rotterdamse rechtbank
Het eerste jaar verliep moeizaam, zegt 
Barbara. “We moesten eerst met iedereen 
in gesprek om de regels vast te stellen, dat 
was zoeken en uitproberen.” Het uitgangs-
punt dat leerlingen zelf hun doelen mochten 
bepalen, werd enigszins aangescherpt door 
het instellen van een reflectieweek elke 
drie maanden. In die periode bekijken de 
Vivere-studenten samen met hun leraren, 
coachend begeleiders en ouders wat ze in 
die weken hebben gedaan en hoe zij zich 
hebben ontwikkeld.
Er is een tweedeling in het personeels-
bestand gemaakt: er zijn leraren die zich 
bezighouden met kernvakken als taal en 
rekenen en daarnaast coachend begelei-
ders die de studenten helpen met projecten 
en vaardigheden en hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling in de gaten houden. De begin- 
en eindtijden zijn flexibel, en een snipper-
dag opnemen mag ook. 
De regie nemen over je eigen ontwikkeling, 
dat betekent bij Vivere onder andere dat je 
een motie kunt indienen bij de Schoolkring 
als je iets nodig hebt voor het uitvoeren van 
je leerdoel. Zo wil de negenjarige zoon van 
Christina Scholte (zij heeft drie kinderen op 
Vivere en zit in het bestuur van Vivere) een 
bezoek brengen aan de Rotterdamse recht-
bank. “Hij is daarin geïnteresseerd, dus nu 
schrijft hij een motie waarin staat hoe hij 
en medestudenten er naartoe gaan, wat 
een ritje naar de rechtbank met het open-
baar vervoer kost, wat hij van dit bezoek 
wil opsteken en hoe hij het allemaal gaat 
aanpakken.” Hij liep op zijn zesde vast in het 
reguliere onderwijs. 
Scholtes hoogbegaafde oudste dochter 
(toen twaalf jaar, ze zat in 3 gymnasium) 
wilde niet meer “de hele dag leren” en 
ook haar andere dochter wilde mee naar 
Vivere. “Ze zitten nu twee jaar op school 

DAGINDELING VAN IKC VIVERE

8.30-9.30 uur: 
voorschoolse opvang, iedereen mag op zijn eigen tijd komen
9.30 uur: 
half uur ochtendkring, waarin onder meer het dagprogramma  
wordt doorgenomen 
10.15 uur-12.15 uur: 
leertijd, alle programma’s beginnen. Dit kunnen projecten zijn,  
kleinschalige lessen taal en rekenen en zelfstudie.  
Tussendoor half uur pauze
12.30-13.30 uur: 
biologische lunch in de kantine voor studenten en team
12.30-15:30 uur: 
vaklessen als theater, kunst, sport, muziek, yoga, eigen passies  
en projecten of naar de stad of speeltuin
15:30-17:30 uur: 
buitenschoolse opvang met sport- en spelactiviteiten, maar lezen, 
computeren, spelletjes doen, knutselen kan ook.

moet zien te regelen. Barbara: “Maar 
daar staat tegenover dat je geen nakijk-
werk hebt en de oudergesprekken in de 
reflectieweken worden gevoerd. Na school 
ben je ook echt vrij”. Het bevalt Ashley 

Met stoepkrijt zijn cijfers 
gemaakt op de tegels van 
het schoolplein, een paar 
kinderen hinkelen: de 
rekenles is in volle gang.
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en hebben het er superfijn”, zegt Scholte. 
“Vrijdagmiddag kreeg ik een appje van mijn 
zoon: ‘Ik blijf nog even, zit zo lekker in een 
flow, ik maak wiskunde nog af’. Dan weet je 
dat het goed zit.”
Het IKC-concept past heel goed bij de filo-
sofie van de school. “De hele dag zit je met 
dezelfde mensen die allemaal dezelfde regels 
hebben in één gebouw, dat geeft kinderen 
zoveel rust”, zegt Mariska. 
Waar de zussen in de praktijk achter kwamen 
is dat de GGD andere eisen aan een IKC-
gebouw stelt dan de Onderwijsinspectie. 
Voor wie een IKC start, heeft te maken met 
beide instanties. Barbara: “Zo moeten de 
deuren strips hebben, zodat ze niet in één keer 
dichtvallen en moet je nadenken over de plek 
van de waterkoker in de kantine.” Daarnaast 
is het soms lastig leidinggeven aan zo’n divers 
samengesteld team, waarin ook leerlingen en 
ouders een grote stem hebben. 

Ondernemers
“Het is uitdagend”, zegt Mariska met een 
grote lach: “We gaan heel gelijkwaardig 
met elkaar in gesprek, maar we hebben 
wel mandaten en domeinen afgebakend, 
zodat iedereen weet waar hij verantwoor-
delijk voor is. Soms moet je even de leiding 
pakken. Daarnaast zijn Barbara en ik ook 

ondernemers, die moeten zorgdragen voor 
het personeel, de financiën, het regelen van 
vergunningen en de huisvesting.” 

Rebelleren
Er is veel onvrede over het rigide onderwijs-
systeem in het reguliere onderwijs, merken 
de zussen Van den Bosch regelmatig. Zij 
denken dat er ruimte is voor meer scholen 
als Vivere. Mariska droomt van meerdere 
Vivere-vestigingen, met specialismes als 
kunst en muziek. Ze willen hun collega’s in 
het onderwijs aansporen groot te dromen. 
“Ga rebelleren of ga de politiek in als je de 
regels te star vindt en het onderwijs te uni-
form”, zegt Barbara. “Het lijkt wel of scholen 
in een wurggreep zitten om toe te werken 
naar dat diploma. Daarom kozen wij voor 
de particuliere weg. Als ik naar ‘onze’ leer-
lingen en ouders kijk, zie ik een maatschap-
pelijke beweging waarin het draait om het 
geluk van het kind in plaats van het niveau.” 
Mariska: “Ik hoop dat er een grote kentering 
plaatsvindt in onderwijsland en er meer 
communities komen zoals Vivere.” 

Geïnteresseerde onderwijsprofessionals 
zijn van harte welkom en kunnen  
contact opnemen met Mariska:  
mariska@vivere-ysol.nl

“We zijn ook 
ondernemers, die 
moeten zorgdragen 
voor het personeel, 
de financiën, 
het regelen van 
vergunningen en  
de huisvesting.”

Mariska van den Bosch, 
oprichter en mededirecteur

 Deze school voelt aan als een 
kruising tussen een buitenschoolse 
opvang (bso), een Vrije School, 
jeugdhonk en huiskamer. 
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We hebben drie dagen per week 
een ‘zuster’ in dienst, voor 

verpleegkundige hulp en periodiek 
gezondheidsonderzoek
Peter Grimbergen gymdocent en mentor in Helsinki
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TEKST LISETTE BLANKESTIJN

O
oit was Peter 
Grimbergen gymle-
raar in Nederland. 
Tegenwoordig geeft 
hij les op een middel-
bare school in het Finse 

Helsinki: Meilahden yläasteenkoulu. Er 
zitten zo’n 450-500 leerlingen op de school. 
Wat maakt het Finse onderwijs zo anders? 
“In Finland zijn kinderen leerplichtig vanaf 
zeven jaar. Eerst volgen ze negen jaar lang 
een basisopleiding. Pas dan vindt er selectie 
plaats, op basis van de cijferlijst. Daarna 
volgen de leerlingen nog drie jaar beroeps-
onderwijs of theoretisch onderwijs.” Negen 
jaar lang uiteenlopende niveaus in de klas. 
Dat betekent dat leraren goed moeten 
kunnen differentiëren. En dat gaat best, 
legt Grimbergen uit: “Onze kleine klassen 

vormen een belangrijke succesfactor van 
het Finse systeem. In Nederland had ik 
soms 35 leerlingen, hier gemiddeld 20.” 
Grote ordeproblemen zijn er doorgaans 
niet. “De meeste Finnen zijn gewend de 
regels op te volgen. Wij hebben rustige 
leerlingen, het is juist onze opdracht om hen 
wat mondiger te maken.” 

Geen speciaal onderwijs
Nog een verschil: het Finse systeem kent 
geen equivalent van het Nederlandse 
speciaal (basis)onderwijs. Grimbergen: 
“Leerlingen die vanwege gedrag- of leer-
problemen extra zorg nodig hebben, gaan 
in principe ook naar onze school. Daarvoor 
krijgen we genoeg financiering, zodat we 
twee fulltime special teachers in dienst 
hebben. Zij begeleiden leerlingen in kleine 
groepjes of in de klas, als tweede leraar. 
Daarnaast hebben we schoolassistenten 

In Finland komt de 
zorg in de school
Hoge PISA-scores, een inclusieve aanpak, academisch opgeleide 
leerkrachten, culturele vorming en intensieve samenwerking met  
het buurtwerk. Naar het Finse onderwijssysteem wordt al jaren 
verlekkerd gekeken. Peter Grimbergen, mentor en gymleraar op  
een middelbare school in Helsinki, zet de plussen en minnen van  
het Finse onderwijssysteem op een rij.

Integrale aanpak over de grens

“De mentor zorgt  
voor alles wat zijn  
klas aangaat.”

Peter Grimbergen gymleraar en 
mentor op een Finse middelbare 
school
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om de leerlingen te helpen. Vaak werken 
we met twee à drie leraren op twintig 
leerlingen.” Een rolstoellift langs de trap-
pen maakt het gebouw toegankelijk voor 
leerlingen met een fysieke beperking. Alleen 
als leerlingen 24-uurszorg nodig hebben 
of psychisch of fysiek echt niet in staat zijn 
om de lessen te volgen, gaan ze naar een 
‘ziekenhuisschool’. Ze blijven echter inge-
schreven bij de reguliere school. 
Zorg die in Nederland veelal buiten de 
school blijft, is in Finland in de school aan-
wezig. “We hebben drie dagen per week 
verpleegkundige hulp voor periodiek 
gezondheidsonderzoek en om leerlingen 
door te sturen naar het ziekenhuis als dat 
nodig is. Enkele keren per jaar komt de arts 
op school, om bijvoorbeeld hart- en long-
metingen te verrichten. Daarnaast hebben 
we een schoolpsycholoog, waar leerlingen 

met angsten of andere mentale problemen 
kunnen binnenlopen.” Ook inbegrepen in 
het Finse onderwijs: dagelijks een warme 
lunch voor alle kinderen.

Mentor is de spil
Meilahden yläasteen koulu heeft een in 
sociaal-cultureel opzicht gemengde popu-
latie. Naast leerlingen met een niet-wes-
terse achtergrond (die vaak in de sociale 
huurwoningen in de buurt wonen) trekt de 
school ook veel leerlingen uit andere stads-
delen. Zij komen op de muziek- en beel-
dende kunstklassen af. 
De school onderhoudt intensief contact 
met het buurtwerk, vertelt Grimbergen. 
“Buurtverenigingen zijn belangrijk voor het 
pedagogische deel van ons werk. Een deel 
van onze leerlingen heeft roots in Somalië, 
Estland of Rusland. Hun ouders denken 
vaak: wat thuis gebeurt is onze zorg, wat 
op school gebeurt is de verantwoordelijk-
heid van school. Na schooltijd gaan veel 
leerlingen naar het jongerencentrum. Er 
wordt van mij als mentor verwacht dat ik 
contact met de buurtwerkers onderhoud 
over sportactiviteiten, maar ook omdat 
zij de gezinnen kennen en weten wat onze 
leerlingen in de avonduren doen. Ze helpen 
ons begrijpen waarom een leerling bepaald 
gedrag vertoont. Zo kunnen we die leerling 
op school beter begeleiden.” 
Allemaal extra’s. Ontbreekt er dan niets 
dat we in Nederland wel hebben? Toch 
wel. Er mist een managementlaag tussen 
mentoren en rector. “Een klein schoolteam, 
bestaand uit de rector en één persoon van 
iedere vakkengroep, gaat over het beleid. 
Ik zat er namens de praktische vakken in,” 
vertelt Grimbergen. “Naast het school-
team zorgt de mentor voor alles wat zijn 
klas aangaat. Een lastige leerling sturen 
we dus niet naar een conrector. Soms stuur 
ik iemand naar de gang en daarna ben ik 
als mentor verplicht om een pedagogisch 
gesprek met die leerling aan te gaan. De 
mentor is de spil waar de klas om draait.”

16

De Meilahden school in Helsinki telt ongeveer 480 leerlingen.
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Ook elders in Europa zijn er voorbeelden van scholen 
waar onderwijs gecombineerd wordt met zorg, cultuur 
en kinderopvang. Soms komen ze van ver. In 2006 
haalde de Berlijnse middelbare school Rütli, gelegen 
in de ‘kanswijk’ Neukölln, de wereldpers. Eerst omdat 
leraren in een brandbrief aangaven hun werk niet 
meer te kunnen doen vanwege bedreigingen en geweld 
in hun klaslokalen. Kort erna toen uitlekte dat foto-
journalisten leerlingen (het merendeel met een migra-
tieachtergrond) betaalden om zich voor hun lens 
gewelddadig te gedragen. De sociale problemen waren 
ook zonder die uitvergroting nijpend en leidden tot 
een felle politieke discussie over het Duitse schoolsys-
teem. Dat in een context waarin slechte PISA-scores 
beleidsmakers er sowieso al toe aanzetten om voor- en 
naschoolse opvang en onderwijs meer met elkaar te 
verbinden. 

Inmiddels is de school getransformeerd en 
opgegaan in Campus Rütli - CR². Die superscript 
2 verwijst naar Ein Quadratkilometer Bildung: 
een aanpak die navolging heeft gekregen in wij-
ken met vergelijkbare sociale problemen. Doel? 
Met een lokaal onderwijsnetwerk de  
kansengelijkheid vergroten.
Campus Rütli CR² is een plek in de stad voor onderwijs 
en sociale inclusie van kinderen en jongeren met een 
lage sociaaleconomische status. Met veel aandacht 

voor muziek en sport, en met een strakke coördinatie 
van de verschillende faciliteiten. Zo zijn er kinderdag-
verblijven, jongerenwerkers, wijkmoeders en ontmoe-
tingsruimtes zoals een buurthuis met sporthal en een 
zaal waar voorstellingen gehouden kunnen worden. 
Volgens het adagium it takes a village to raise a child 
is er een waar pedagogisch netwerk ingericht, met veel 
samenhang en uitwisseling tussen de verschillende 
bouwstenen van dat netwerk. De ouders van de leer-
lingen worden aangesproken als partners in onderwijs 
en opvoeding. Ouders zelf kunnen op Campus Rütli 
taalcursussen volgen of activiteiten organiseren, zoals 
een ouderontbijt. Het concept werpt zijn vruchten af 
en heeft het aanzien van de wijk een flinke boost gege-
ven. Neuköln trekt de laatste jaren steeds meer kunste-
naars, studenten en mensen met hogere inkomens.

Meer informatie: campusruetli.de
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Het concept 
Campus Rütli  

CR² heeft het aanzien  
van de wijk een flinke 
boost gegeven

Campus Rütli CR² is een dorp in de stad.  
Er zijn kinderdagverblijven, jongerenwerk,  
wijkmoeders en ontmoetingsruimtes zoals 
een buurthuis met sporthal en een zaal waar 
voorstellingen gehouden kunnen worden.

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK IN BERLIJN
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Het runnen van een Integraal Kindcentrum 
vraagt om ander leiderschap

Meer kennis,  
meer regelruimte  
& een brede blik
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S
choolbesturen en kinder-
opvangorganisaties zitten 
steeds vaker, samen met 
andere instellingen rond het 
kind, in hetzelfde gebouw. 
Maar een bordje ‘Integraal 

Kindcentrum’ is geen garantie voor een 
goede samenwerking of een inhoudelijk 
op elkaar aansluitend aanbod. Daar moet 
meer voor gebeuren en daarbij is de rol van 
de leider van het kindcentrum cruciaal.  
Met de vraag wat een schoolleider nodig 
heeft om een goede leider van een IKC te 
zijn, houdt Janny Reitsma zich bezig. Ze 
is interim-bestuurslid van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Oost-Groningen 
(SOOOG) en projectleider bij PACT voor 
Kindcentra, een platform waar onderwijs, 
jeugdzorg en kinderopvang samenwerken, 
en pleitbezorger voor inclusieve kindcentra 

Scholen zijn steeds vaker onderdeel van een Integraal 
Kindcentrum (IKC), waarin onderwijsgevenden,  
kinderopvangmedewerkers, jeugdzorgprofessionals  
en andere partners intensief samenwerken. Dat vraagt  
om andere vaardigheden van schoolleiders. Wat heb  
je te ontwikkelen om goed leiding te kunnen geven  
aan een IKC? 
TEKST ASTRID VAN DE WEIJENBERG 

waar kinderen van nul tot twaalf zich 
kunnen ontwikkelen. IKC-leiders moeten, 
volgens Reitsma, vooral een brede manier 
van kijken hebben. “Dat moet hun basis-
houding zijn. Samen met ouders, onderwijs, 
kinderopvang, sportclubs, kunst en cultuur 
ervoor zorgen dat een kind zich kan ont-
wikkelen. Niet alleen kinderen van vier tot 
twaalf jaar en niet alleen tussen 8.00 en 
15.00 uur.” Daarnaast moet een directeur 
creatief en innovatief zijn en buiten de 
kaders denken.

Verstand van kinderen
Bij SOOOG (24 scholen, waarvan 9 
kindcentra) hebben alle schoolleiders 
de opleiding Leidinggevende Integraal 
Kindcentrum gevolgd. Kennis hebben van 
verandermanagement is cruciaal, vindt 
Reitsma. “Maar ook moet hij of zij kennis 
hebben van hoe kinderen leren én zich 
vanaf de geboorte ontwikkelen. Daarnaast 
vergt een kinderopvang aansturen een 
ondernemende blik. Financiering, plaat-
sing, planning en regelgeving zijn belang-
rijke onderdelen. Dat zit nog niet zo erg 
in de IKC-opleiding. Een schooldirecteur 
maakt bijvoorbeeld voor een heel jaar een 
personeelsplanning. Op een kindcentrum 
gebeurt dat tien dagen van tevoren. Elk uur 
dat er in de kinderopvang twee pedago-
gisch medewerkers op een groep staan met 
te weinig kinderen kost dat geld. Dat kun je 
dus niet lang volhouden.“ 
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Gezamenlijke momenten 
creëren is moeilijk. Als de 

leerkrachten pauze hebben, 
werken de pedagogisch 
medewerkers
Bas Vernooij, directeur van IKC Klimboom in Zoetermeer

20



“Een kinderopvang 
aansturen vergt een 
ondernemende blik.”

Janny Reitsma, interim-
bestuurslid en projectleider

Job van Velsen, IKC-specialist bij advies-
bureau Etuconsult, vindt dat schoolleiders 
soms te makkelijk denken over de kinderop-
vang. “Onderwijsdirecteuren denken nog 
vaak vanuit het onderwijs. De ontwikkeling 
van jonge kinderen gaat over pedagogiek. 
Ga dus kijken op locaties waar gewerkt 
wordt met jonge kinderen: hoe realiseren 
zij een rijke leeromgeving? Kijk ook naar de 
inbreng van de eigen pedagogisch mede-
werkers, benut en versterk die.” 
Reitsma pleit ervoor dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten letterlijk 
naast elkaar samenwerken op een groep. 

“Dan zien ze pas echt wat ze doen. De direc-
teur moet die samenwerking begeleiden en 
misschien soms wel afdwingen.” 
Schooldirecteur Bas Vernooij van IKC 
Klimboom in Zoetermeer doet dat, samen 
met de locatiemanager kinderopvang van 
De Drie Ballonnen. In Zoetermeer blijven 
bijvoorbeeld de pedagogisch medewerkers 
van de voorschoolse opvang in de ochtend 
een uur langer en ondersteunen de leer-
kracht in de groep. 

Iedereen waarderen
Lambert van der Ven, directeur van IKC 
Aventurijn en basisschool De Palster, onder-
deel van KindCentrum Mellepark, beide in 
Uden, doet dat ook. “Je kijkt niet of iemand 
uit het onderwijs, kinderopvang of sport 
komt, maar wie je op welk moment nodig 
hebt. Een pedagogisch medewerker kan 
een paar uur in de school helpen, een spor-
tieve leerkracht ondersteunt de sportcoach 
in de bso. Aan de achterkant is dat een heel 
gedoe om dat transparant te verrekenen, 
maar het kan. Dat betekent dat je gaat 
kijken naar de talenten van medewerkers 
en iedereen weet te waarderen, of je nu 
praktisch of theoretisch bent opgeleid. 
Daarom zit bij ons de schoonmaker ook 
in de groepsapp. Daarom nodigen we de 
jeugdverpleegkundige en maatschappe-
lijke ondernemers uit wanneer wij bezig 
zijn met visievorming.” Al blijft het mengen 

van de groep medewerkers lastig, vindt 
Vernooij. “We hebben gezamenlijke team-
scholingsdagen, maar gedurende de dag 
gezamenlijke momenten creëren is moeilijk. 
Als de leerkrachten pauze hebben, werken 
de pedagogisch medewerkers.” 

Kansen en bedreigingen
De echte ‘ontschotting’ moet nog plaats-
vinden, niet alleen tussen school en kinder-
opvang, maar ook als het gaat om jeugd-
zorg en ambulante begeleiding. 
Vernooij: “Het is een belangrijke taak 
van de directeur om steeds opnieuw die 
samenwerking te zoeken.” Zo ziet ook 
Van der Ven zijn rol. “Alle partijen staan in 
dienst van het kind, maar er worden wel 
zes of zeven agenda’s op dat kind losgela-
ten. De IKC-leergang heeft mij geholpen 
om een goede analyse te maken van de 
wijk, de gemeente, de kansen en bedrei-
gingen. Het helpt als je elkaars agenda 
kent. Als ik bijvoorbeeld weet wat het doel 
van de wethouder is, als ik het politieke 
proces begrijp, dan kan ik daarbij aanslui-
ten en bereik ik meer.” 
Van Velsen adviseert een goede analyse te 
maken: “Ga eerst onderzoeken wat je kin-
deren wilt bieden. Op basis van analyse en 
data zoek je er daarna de organisatievorm 
bij. Het gaat er niet om zoveel mogelijk 
partijen in één gebouw te stoppen. Steeds 
moet de centrale vraag zijn: waarom wil je 
een IKC worden? Wat versta je onder een 
IKC? Wat is nodig in jouw situatie?” 

THEMA 
INTEGRALE 

KINDCENTRA

De directeur moet 
samenwerking  

begeleiden en misschien  
soms wel afdwingen
Janny Reitsma, interim-bestuurslid en projectleider
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Reitsma zag als projectleider van PACT 
kindcentra in veel verschillende vormen. 

“Bij het ene IKC werkt het heel goed als de 
jeugdverpleegkundige en het consultatie-
bureau in het IKC zitten. Bij een ander zijn 
er goede ervaringen met een gezinsklas, 
waarbij ouders (samen met hun kinderen) 
een dagdeel in de week ondersteund wor-
den bij het begeleiden van hun kinderen. 
Nieuw beleid moet dus op locatie gemaakt 
worden en niet door de moederorganisatie.” 

Lastige verbouwing
Een IKC stelt ook eisen aan de het gebouw 
en de gebruikers ervan. Vernooij: “Het is 
steeds duidelijker voor leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers dat een lokaal 
van allebei is. Materiaal wordt bij ons 
gezamenlijk aangeschaft, thema’s werken 
we samen uit en we hebben een eventplan-
ner die feesten en partijen voor het hele IKC 
organiseert.” 
In het IKC van Van der Ven wordt niet meer 
gesproken over ‘schoolplein’, maar over 
‘kindcentrumplein’. Ook in de woordkeus 
moet je uitdragen dat je één team met één 
taak bent, vindt hij. Van der Ven bouwt 
op dit moment voor Aventurijn een nieuw 
kindcentrum. “Daarbij kunnen we nadenken 
over wat we samen doen. Alles wat samen 
kan, doen we namelijk maar één keer. Dan 
moet je dus echt bereid zijn om ruimte aan 
elkaar af te staan.” 
Een verbouwing kan soms lastig zijn. Het 
onderwijs mag geen geld steken in verbou-
wing, en voor de kinderopvang is een grote 
verbouwing een bedrijfsrisico. Reitsma: 

“Maar integraal werken onder één dak kan 

niet zonder aanpassingen. Zit bijvoorbeeld 
de peuteropvang aan de andere kant van 
het gebouw, dan wordt samenwerken met 
groep 1 wel heel ingewikkeld.”

Ministerie van het Kind
Een andere hobbel is de regelgeving. 
Gelijkschakeling van de regelgeving 
rondom kinderopvang en onderwijs maakt 
het bijvoorbeeld makkelijker om een echt 
doorgaande lijn tussen de drie- en vierja-
rigen te bewerkstelligen. Maar er zijn nog 
meer verschillen. Neem alleen al de app 
waarmee de kinderopvang met ouders 
communiceert. Dat is een andere dan de 
app waarmee de meeste scholen werken. 
Welke gebruik je bij een mededeling voor 
alle ouders van het IKC? Neem ook de 
verschillende regels rondom leiders/leer-
kracht-kindratio, medezeggenschap en 
veiligheid, de andere cao’s, de btw-verre-
kening: het is allemaal onhandig. Maar niet 
onoverkomelijk, vinden de IKC-directeuren. 
Het vraagt creativiteit, maar ze laten zich 
er niet door tegenhouden. Het zou veel 
schelen als alle regelgeving rondom kin-
deren zou worden ondergebracht in een 
Ministerie van het Kind. 
Reitsma: “Als er bij het rijk verschillende 
werelden zijn, dan werkt dat door naar 
besturen en dat werkt weer door naar 

“Je kijkt niet of 
iemand uit het 
onderwijs, de 
kinderopvang of 
de sport komt, 
maar wie je op welk 
moment nodig hebt.”

Lambert van der Ven, directeur 
van IKC Aventurijn in Uden

THEMA 
NATIONAAL
 PROGRAMMA 
ONDERWIJS

Ik denk wel dat we  
hier voor betere  

burgers zorgen
Lambert van der Ven, directeur van IKC Aventurijn in Uden

Een kenmerk van IKC’s is dat zij zich richten 
op een brede ontwikkeling van kinderen.
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scholen en kinderopvanglocaties. Als op 
rijksniveau de grenzen vervagen, dan wordt 
het op bestuurlijk niveau ook gemakkelij-
ker om één organisatie te worden. Op alle 
niveaus moet je die eenheid terugzien.”

Gespreid leiderschap
Met zoveel aandacht voor alle aspec-
ten rondom het kind in een IKC vragen 
criticasters zich weleens af of kinderen 
nog voldoende leren op een IKC. Of gaat 
alle aandacht van de directeur uit naar 
randverschijnselen?  
IKC-directeur Van der Ven: “Wordt het 
rekenniveau hoger van een IKC? Nee, dat 
denk ik niet. Ik denk wel dat we hier voor 
betere burgers zorgen. Bovendien ben ik 

weliswaar de eindverantwoordelijke voor 
het hele IKC, maar ik heb mensen die met 
me meedenken. Een coördinator kinder-
opvang, een coördinator onderwijs en 
ook de ib’ers houden de kwaliteit in de 
gaten.” 
Vernooij: “Wij leggen de verantwoordelijk-
heden voor de ontwikkeling van kinderen 
laag in de organisatie, in de leerteams. Ik 
ben ervoor om dat te faciliteren, te coa-
chen en in de gaten te houden. Zonder 
gespreid leiderschap is dat niet te doen.” 
Van Velsen: “Daarom moet je goed in 
beeld hebben wat de organisatie nodig 
heeft en hoeveel verantwoordelijkheid je 
bij het team legt. Ben jij er voor de inhoud 
of delegeer je dat?” 

Steeds moet de vraag zijn: 
waarom wil je een IKC 

worden? Wat versta je onder  
een IKC? 
Job van Velsen, IKC-specialist

“De ontwikkeling van 
jonge kinderen gaat 
over pedagogiek. 
Ga dus kijken op 
locaties waar 
gewerkt wordt met 
jonge kinderen.”

Job van Velsen, IKC-specialistAANVULLEND ONDERWIJS 

Een kenmerk van IKC’s is dat zij zich richten op een brede ontwikkeling van kinderen, 
niet alleen de cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele. 
‘Aanvullend onderwijs’ is de term die het startimpulsproject Gelijke kansen voor een 
diverse jeugd gebruikt voor extracurriculaire activiteiten. Dit project onderzoekt de 
effecten van buitenschools en aanvullend onderwijs op ontwikkelingskansen van 
leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. 

Meer informatie: gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl > aanvullend onderwijs.

Op 17 mei kun je deelnemen aan 

de Leergang Directeur Integraal 

Kindcentrum van de AVS Academie:  

https://avs.nl/academie/opleidingen- 

en-leergangen/leergang-directeur- 

integraal-kindcentrum-ikc/.
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22-1000-0623-01 AVS KP 20-21 #9

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

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

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

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

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

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

Preventie Leesbevordering CompenserenRemediëren

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

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

22-1000-1118-01 AVS KP 2021-22-02
1-2_li_AVS_165x120mm_A.indd   1 08-09-2021   11:15
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Van moetisme naar moreel besef

Strategie, personeelszaken en financiën

Opbrengstgericht leiderschap

Strategische bedrijfsvoering

Hoe kunnen we de opbrengsten van 
het onderwijs duurzaam verhogen 
en wat betekent dit voor jou als lei-
der? Bestuurders en schoolleiders 
hebben grote invloed op de kwaliteit 
en de resultaten van het onderwijs. 
Opbrengstgerichte leiders creëren als 
systeemdenkers een context, waarin 
leraren zich ontwikkelen om hun 
onderwijs zodanig te verbeteren dat 

het leidt tot hogere leeropbrengsten 
voor de kinderen. Leidraad is het boek 
van Jan Jutten en Arsène Francot over 
opbrengstgericht leiderschap: ‘Van 
moetisme naar moreel besef’.

Betere, onderbouwde beslissingen 
nemen vraagt om inzicht in werkpro-
cessen en trends. Zo kun je beter stu-
ren op onderwijsresultaten en anti-
ciperen op onderwijsontwikkelingen. 
Deze leergang verbreedt je basis-
kennis en versterkt je leiderschap op 
het gebied van strategische bedrijfs-
voering, financiën én HRM. Je leert 
hoe je vanuit visie en strategische 

planning werkt aan vraagstukken in 
de dagelijkse praktijk. Je persoonlijke 
leervraag vormt in deze leergang de 
rode draad. 

Grip op het (ver)bouwproces
Regisseur onderwijs en gebouw
Je gaat als schoolleider aan de slag met 
de bouw of verbouwing van je school. 
Een uitdagende opgave, want de plek 
waar kinderen leren beïnvloedt hun 
plezier en prestaties. Weet jij hoe jullie 
ideale schoolgebouw er uitziet? En hoe 
je bij een (ver)bouwproject de touwtjes 
stevig in handen houdt? Voordat je 
gaat bouwen of renoveren wil je weten 
waar kinderen en docenten behoefte 
aan hebben. Passen aanpassingen bij 

de missie en visie? Kun je deze realise-
ren binnen budget? Voldoet de nieuwe 
accommodatie aan de regelgeving? 
Daar kom je achter in deze leergang. 
We maken je wegwijs in de wereld van 
schoolgebouwen en het (ver)bouwen 
daarvan. Zodat je als opdrachtgever de 
regie hebt over de bouw of verbouwing.

Doelgroep: Schoolleiders en middenkader  

(locatieleiders, intern begeleiders, bouw-/ 

teamleiders) po en vo. Ook voor hen die  

ambities hebben richting leiderschap. 

Startdatum 14 oktober 2021

Herregistratiewaarde 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO  

Aandacht voor professionele ontwikkeling van  

leerkrachten, Leerbehoeften van individuele  

leerlingen, Samenwerken aan passend onderwijs

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/opbrengstgerichtleiderschap

Doelgroep: Schoolleiders met ambitie  

in het po, vo en mbo

Startdatum: 4 november 2021 

Herregistratiewaarde: 70% 

Thema’s Schoolleidersregister PO:  

Bedrijfsvoering, Human Resource Management  

in het onderwijs, Onderwijsinrichting en school- 

organisatie, Verandermanagement en  

Visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/schoolleiderschap

Doelgroep: Schoolleiders po

Startdatum: 4 november 2021 

Herregistratiewaarde: 100% 

Thema’s Schoolleidersregister PO:  

Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,  

Human Resource Management in het onder- 

wijs, Kwaliteitsmanagement, Maatschappelijke  

en technologische ontwikkelingen, Onderzoeks- 

matig werken, Onderwijsinrichting en school- 

organisatie, Samenwerken met de regio, 

Samenwerken met het bestuur

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/rog

Leergangen en oriëntatietrajecten
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AVS ACADEMIE
Opleiding / leergang / training  (Start)datum  Trainer/adviseur/contactpersoon

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

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw** (po) 4 november Erica Harreman

Leergang ondernemend leiderschap** (po) 4 november Henk Derks

Leergang Verbetercultuur** (po en vo) 5 november Annette de Deken

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

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 11 november Brigit van Rossum Msc

Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis (po) 12 november Jesse Vogelsangs

Leergang Ouderbetrokkenheid ** (po) 16 november Peter de Vries

Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo) 18 november Tom Roetert

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 18 november Henk Derks

Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs 25 november Lidwien Kok

Leergang Bestuurlijk leiderschap in het PO en VO 15 december Ab Groen en Ien van Doormalen

Najaar 2021

Meer 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 of regionale maatrege-
len 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. Het kan echter zijn 
dat we alsnog het protocol, startdata en/of locaties 
moeten aanpassen. Kijk daarom voor de meest  
actuele informatie op www.avs.nl/academie.

NIEUW
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AVS ACADEMIE

DE AVS ACADEMIE INSPIREERT

De AVS Academie is trots op alle opleidingen die wij 
voor schoolleiders ontwikkelen. Maar welke past bij jou?  
Uiteraard kan AVS Academie advies geven, maar liever 
nog laten we deelnemers en docenten aan het woord.

Ontdek de 
game, app & 
e-learning
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“De leergang geeft handvatten en tools 
om flow in je eigen team te creëren of te 
vergroten. Onze school heeft 35 team-
leden, dus dan is een goede flow hebben 
belangrijk. Teamflow zorgt voor meer 
werkplezier en werkgeluk. In de coronatijd 
hebben we ook ontdekt hoe belangrijk een 
optimaal samenwerkingsklimaat is”, steekt 
deelnemer Ilse Stoops, directeur van de 
Willibrordus-school in Breukelen, van wal. 

Collectieve ambitie
Docent Jef van den Hout reikt in deze leer-
gang een monitor aan, waarmee je de flow in 
teams kun meten. De rapportage die hieruit 
voortvloeit, laat zien in welke mate de elf 
voorwaarden voor teamflow aanwezig zijn. 
Daarna bespreek je dit met je teamleden.” 
Stoops: “De rapportage maakt duidelijk 
hoe je team tegen de aanwezigheid van flow 
aankijkt. Waar ga je mee aan de slag? Wat 
worden onze doelen? Het is belangrijk je team 
bewust te maken van de collectieve ambitie.” 
Welke elementen zorgen voor flow in jouw 
team? Om daar achter te komen ontwik-
kelde Van den Hout, samen met Inez Groen, 
de Teamflow Game. “Een (fictief) bordspel 

waarin de spelers elkaar beter leren kennen 
in relatie tot het samenwerken met elkaar. 
Met het Teamflow Canvas brengen we de 
‘echte’ flowsituatie in beeld via een brain-
storm met post-its.” Stoops: “Door de game 
ontdek je hoe je teamflow kunt bereiken of 
verbeteren. Wat is bijvoorbeeld de rol van 
commitment? Je leert elkaar beter kennen en 
leert van elkaar.” De nieuwe app is bedoeld 
als evaluatie-instrument om bijvoorbeeld 
tijdens een vergadering de teamflow op dat 
moment te meten. Stoops: “Een goed middel 
om direct stappen te kunnen zetten.”

Iets moois maken
Omdat de leergang dit schooljaar voor een 
groot deel online plaatsvond, voegde Van 
Hout een e-learningmodule toe. “Een video, 
quizzen en chat zorgden voor een goede 
aanvulling.” De Teamflow experience, 
samen percussie spelen, kon nog fysiek 
plaatsvinden. Stoops: “Je ervaart dan echt 
wat flow is. Je merkt hoe afhankelijk je van 
elkaar bent om er iets moois van te maken.”
Bij de eindopdracht kiezen de deelnemers iets 
uit een interventietoolbox. Stoops: “Ik heb een 
interventie gekozen die aansluit bij de rappor-
tage en onze praktijksituatie. De collectieve 
ambitie stellen we scherp tijdens een muziek-
workshop. Waarom doen we de dingen die we 
doen? Hoe gaan we verder? Door de leergang 
weet ik hoe ik teamflow en een positief klimaat 
op mijn school kan scheppen en iedereen in zijn 
of haar kracht kan zetten. Bij ons staat team-
building voorop komend schooljaar.” 

“Een video, quizzen 
en een chat zorgden 
voor een goede 
aanvulling”

Docent Jef van den Hout

“Bij ons staat  
komend schooljaar 
teambuilding voorop”

Deelnemer Ilse Stoops, directeur van 
de Willibrordus-school in Breukelen

Meer informatie:  

www.avs.nl/academie/teamflow

Teamflow app:  

goteamflow.com

Teamflow game:  

https://flowconcepts.nl/edit/

wat-doen-wij/flow-jam/teamflow-game

Zo krijg ook jij  
meer teamflow
Hoe creëer je flow op jouw school? Misschien  
wel met de nieuwe app, game of e-learning uit 
de AVS-leergang Teamflow. Laat je inspireren. 

Ik weet nu hoe 
ik een positief 

klimaat op mijn 
school kan scheppen

TEKST WINNIE LAFEBER
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Goed nieuws! 94 procent van de scholen is lekker gestart na 
de schoolvakantie. 30 procent van de schoolleiders noemt 

het zelfs een uitstekend begin. Dat blijkt uit een peiling van 
de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 

duizend schooldirecteuren. Slechts 6 procent vond 
de start niet zo goed of zelfs slecht. Wel zijn er op 

een meerderheid van de scholen zorgen over het 
personeelstekort, uitval en de coronamaatregelen.

TEKST ROB VAN OOIJEN

TEAMS VAAK NIET OP  
VOLLE STERKTE

De aanwezigheid van het aantal leraren op school ligt op 82 procent 
Slechts in een derde van de gevallen zijn leraren afwezig vanwege 
corona. Veel vaker hing de absentie samen met langdurige ziekte of 
burn-outs. Hierdoor hebben schoolleiders meer en meer problemen 
om hun team op volle sterkte te krijgen. Ondanks de inspanningen van 
schoolleiders lukt het slechts 77 procent van de scholen om de reguliere 
formatie ingevuld te krijgen. Van Haren: “Gemiddeld is er een gat van 
24 uur per week per school. Op 5 procent van de scholen is de vacature-
ruimte groter dan 40 uur per week, met soms uitschieters naar 160 uur 
per week. Dit raakt direct aan het structurele vraagstuk van de tekorten 
aan leraren en schoolleiders, waardoor de kwaliteit en continuïteit van 
onderwijs onder druk staat.”

O
p een derde 
van de scholen 
ontbreken 
in de eerste 
weken leerlingen, 
veelal vanwege 

(angst voor) een coronabesmetting in het 
gezin. Bij een besmetting van een leerling 
moesten scholen de hele klas in thuisqua-
rantaine sturen, wat voor redelijk wat 
uitval en onrust zorgde. “Veel schoolleiders 
geven aan dat ze als onderwijsprofessio-
nals de leerlingen het liefst zoveel mogelijk 
op school lesgeven, omdat dit hun  
ontwikkeling ten goede komt”, aldus  
AVS-voorzitter Petra van Haren.

Schooljaar 
goed van 
start!

AVS PEILT

30



AVS PEILT

HOE BESTEED JE EXTRA  
GELD WIJS?

Het leraren- en schoolleiderstekort zorgt voor uitdagin-
gen als het gaat om de invulling van het NP Onderwijs 
na corona. Waar 57 procent van de schoolleiders de 
geplande teamformatie vanuit deze middelen in de 
eerste schoolweek heeft ingevuld, is dit bij 41 procent 
nog niet rond. Wel heeft ruim 80 procent van de scho-
len het plan voor de inzet van de middelen klaar. De 
meeste scholen zetten het geld in voor instructies in 
kleine groepen, individuele instructies of klassenver-
kleining. Beheersgericht leren, voor- en vroegschoolse 
interventies en zomerscholen zijn van alle interventies 
het minst populair. Op 99 procent van de scholen is de 
Medezeggenschapsraad van de school betrokken bij het 
NP Onderwijs na corona. Op 90 procent van de scholen 
heeft de MR inmiddels ook ingestemd met het plan en 

de besteding van de budgetten.

 
Op 61 procent van de scholen is de 
ventilatie inmiddels op orde, 39 procent 
van de schoolleiders noemt het niveau 
nog altijd onvoldoende. Dat is zorgelijk, 
want het juiste binnenklimaat heeft 
invloed op de gezondheid en leer-
prestaties van leerlingen, nog los van 
de risico’s van coronabesmettingen. 
Grootste drempel bij het realiseren van 
een goede luchtkwaliteit? Veel scholen 
zitten in oude gebouwen of ze krijgen te 
maken met vertraging op bestuurs- of 
gemeentelijk niveau.

TOPFIT TERUG VAN VAKANTIE (NEE, NIET ALTIJD)

Volgens 76 procent van de schoolleiders was hun team van leraren en onderwijsondersteuners 
voldoende uitgerust en vol energie. Voor de schoolleiders zelf gaat dit voor 72 procent op. Vier 
procent minder dus. “De AVS is van mening dat we hier alert op moeten zijn om dreigende 
uitval te voorkomen,” stelt Van Haren. “Het beperken van de werkdruk en aandacht voor het 
welbevinden moet een speerpunt blijven in het personeelsbeleid. Juist daar ligt een cruciale 
rol voor de schoolleiders, maar mede door het steeds grotere schoolleiderstekort zorgt dat op 
sommige scholen voor problemen.” Veel schoolleiders waren daardoor zelfs in hun vakantie nog 
druk met bijvoorbeeld het compleet maken van hun team. Daarbij zorgde het extra geld dat vrij 
is gekomen dankzij NP Onderwijs na corona toch ook wel voor kopzorgen. Want hoe besteed je 
dat extraatje goed? “Het is niet overal gelukt om goed uit te rusten”, concludeert Van Haren.

Lees het volledige  
bericht op avs.nl

FRISSE LUCHT!
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur: 

•	 Preventief	en	curatief
 Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.) 
•	 Gratis	volgsysteem
 Positief beoordeeld door COTAN en Inspectie van  
 het Onderwijs
•	 Verbetert	welbevinden	in	de	klas 
 Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor	vertrouwen,	veiligheid,	
rust	en	wederzijds	respect

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

22-0000-1495-07 AVS KP 2021-22-2

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

36 verblijven op 9 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

Evertsoord

Oosterhout

Oostvoorne

Stroe

Teteringen

Vierhouten

36 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz

Baarn

Epe

www.groepsgebouw.nl/avs

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie
natuurlijke omgeving. Wij geloven in het traditionele
kamp, maar dan wel in een hedendaags jasje.

0577 411 556

Bij Sti hti P h el ho den blijeijei

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

1_4_st_AVS_fc_H.indd   1 08-09-2021   11:13

HART VOOR DE LEEROMGEVING

health2school.nl

Wij geloven dat een kind beter leert als hij of zij meer beweegt. 
Niet alleen voor en na schooltijd, maar ook tijdens de les! Maak 

nu kennis met onze ergonomische oplossingen.

22-1000-1226-01 AVS KP 2021-22-2

1-4_st_AVS_80,5x120mm_A.indd   1 08-09-2021   11:06

Wie wordt 
onze nieuwe 
voorzitter?
In verband met het vertrek van de huidige 
voorzitter zoekt de AVS een nieuwe 
bestuursvoorzitter.
Kun jij het verschil maken voor schoolleiders? 
Word jij het nieuwe gezicht van de AVS? 
We nodigen je uit te solliciteren. 

Ga voor meer informatie naar  
www.avs.nl/nieuwevoorzitter.
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Een Intergraal kindcentrum 
(IKC) is een minisamenleving  
vol verscheidenheid. Goed 
schoolleiderschap biedt 
ruimte aan die zich ontwik-
kelende verscheidenheid. 
Dat is de opvatting van 
Gert-Jan Segers, onder-
wijswoordvoerder in de 
Tweede Kamer namens  
de ChristenUnie.

In 2008 werd voor het eerst in de 
Tweede Kamer gesproken over 
ouder- en kindcentra. Integrale 
kindcentra  (IKC’s) ontwikkelden 
zich en het beroep van schoolleider 
veranderde. Nieuw leiderschap. Een 
term die ook hier resoneert in poli-
tiek Den Haag, samen met de vaak 
genoemde menselijke maat. Ik zie 
dat in het vak van schoolleider.

Een school is een minisamenleving. 
Een waardengemeenschap waar 
leraren, schoolleiders en ander 
onderwijspersoneel zich inzetten om 
kinderen tot bloei te laten komen. 
Maar als een school dat is, is een 
IKC waar kinderen nog jonger naar-
toe kunnen en nog langer overdag 
verblijven, dat nog veel meer. En als 
we een samenleving zien als een plek 
waar iedereen zichzelf kan zijn, tot 
bloei kan komen en in die verschei-
denheid de verbinding met elkaar 
aangaat, geldt ook op een IKC dat 
er recht gedaan moet worden aan 
ieders talenten en de verbinding 
daarvan met de visie van het IKC. 

Van de kinderen, de leraren, het 
ondersteunend personeel. Van de 
schoolleider, die daar een cruciale rol 
in speelt.

Op die manier wordt schoolleider-
schap namelijk niet het overnemen 
van wat anderen doen, maar juist 
het ruimte bieden aan elkaars talen-
ten. Ruimte voor leraren om goed 
onderwijs te kunnen geven. Ruimte 
voor de pedagogisch medewerkers 
om peuters met plezier op te van-
gen. Ruimte voor ondersteunend 
personeel om een prettige werkplek 

te creëren. Maar bovenal de ruimte 
voor kinderen om tot bloei te komen 
als persoon en hun talenten te 
ontplooien. 

Met die laatstgenoemde ruimte 
komt direct de notie dat een school 
of een IKC met haar waarden en 
opvattingen aansluit bij, maar geen 
vervanging is van de opvoeding en 
het gezin. Goed schoolleiderschap 
geeft ruimte aan de betrokken-
heid van ouders, zonder de rol van 
ouders en van het gezin te willen 
overnemen. 

Juist in die geboden ruimte wordt 
de verbinding gevonden in de ver-
scheidenheid van elkaars talenten. 
Juist in die ruimte heeft iedereen een 
plek waar hij centraal staat en tot 
zijn bestemming kan komen. Als een 
school of IKC een minisamenleving is 
vol verscheidenheid, ontwikkelt die 
ruimte zich continu en is het aan een 
schoolleider om telkens opnieuw die 
ruimte te bieden. 

Uit de meest recente Staat van de 
Schoolleider blijkt ook weer die wil 
van schoolleiders om zich te blijven 
ontwikkelen. Hoewel de Tweede 
Kamer de vertegenwoordiging is van 
de samenleving kunnen we daar nog 
wat van leren. Geen oud leiderschap 
of nieuw leiderschap, maar ontwik-
kelend leiderschap. 

Reageren
Mail naar g.segers@tweedekamer.nl

POLITIEKE 
COLUMN

Ontwikkeld leiderschap

Schoolleider-
schap is niet het 
overnemen van wat 
anderen doen, maar 
ruimte bieden aan 
elkaars talenten.

Gert-Jan Segers

Foto: Eljee B
ergw

erff
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Schoolleider Barbera Everaars en managing director Cara Antoine  
zijn aan elkaar gekoppeld door het cross- mentoringprogramma  
van de AVS en NL2025. Hun droom? Dat veel meer vrouwen 
doorstromen naar leidinggevende posities en bestuursfuncties. 

‘Luister naar elkaar, dan kun je kracht halen
uit de onderlinge verschillen’

ONTMOETING

Vrouwen  
aan de top

TEKST MARIJKE NIJBOER     FOTO’S PATRICK HESSE
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B
arbera Everaars, 64, is sinds 
2003 directeur van Harbour 
IBSR, een internationale 
en tweetalige basisschool, 
en sinds maart 2021 inte-
rim-directeur van een derde, 

veelkleurige basisschool in Rotterdam 
Delfshaven. Deze school, OBS Dakpark, 
heeft veel wisselingen achter de rug. Het 
nieuwe, jonge team is zeer gemotiveerd, 
maar nog onvoldoende toegerust om de 
kansenongelijkheid te lijf te gaan, vertelt 
Everaars. Zij loopt regelmatig de klassen in, 
kijkt en luistert, zorgt ervoor dat mensen van 
elkaar leren, analyseert met hen de opbreng-
sten en organiseert waar nodig bijscholing. “
Je kunt kansenongelijkheid echt omzetten 
naar kansengelijkheid, maar dat heeft tijd 
nodig. Ik zie een nieuwe energie ontstaan 
en heb er veel vertrouwen in.” 
Haar uitwisselingspartner is Cara Antoine, 
52 en Amerikaanse van geboorte. Zij is 
sinds begin 2021 managing director digi-
tale transformatie bij IG&H, een consul-
tancy- en technologiebedrijf. 

Waarom doen jullie mee aan het 
cross-mentoringprogramma? 
Everaars: “Ik ben vrijwel alleen met onder-
wijs bezig. Als je praat met iemand uit een 
andere sector, kun je onverwachte dingen 
van elkaar leren. Dat ervoer ik ook toen ik 
een keer ervaringen uitwisselde met mijn 
schoonzoon, toentertijd een manager in de 
transportwereld.” 
Antoine: “Ik ben veel bezig met mentoring 
en was meteen geïnteresseerd toen ik 
hoorde dat ik kon uitwisselen met iemand 
op een vergelijkbaar niveau in een andere 
sector. Zo’n gelegenheid krijg je namelijk 
niet vaak. Beide partijen kunnen daarvan 
leren op een heel verfrissende manier.” 

Welke thema’s kwamen bovendrijven? 
De twee hebben vier Teams-ontmoetingen 
achter de rug. “We hebben veel gepraat 

over vrouwelijk leiderschap”, vertelt 
Everaars. “Over hoe je je kunt profileren 
en daarbij je vrouwelijke kanten mee kunt 
nemen.” Dat zijzelf met overwegend vrou-
wen werkt en Antoine juist in een echte 
mannenwereld opereert, zorgde voor 
verschillende perspectieven. Beiden konden 
hun punten met praktijkverhalen illustreren. 
“Cara werkte in het verleden bijvoorbeeld 
bij Shell en had de opdracht om de werk-
wijze op booreilanden veiliger te maken. 
Ze vertelde hoe mannen een eigen wereld 
creëren op hun booreiland. Cara zette 
haar vrouwelijke kant in: luisteren, invoelen, 
uitleggen, overtuigen. Daardoor gingen die 
mannen mee in de verandering. Een man-
nelijke leider zou die klus waarschijnlijk heel 
anders hebben aangepakt.”
Antoine: “Wij vinden allebei dat een mono-
cultuur niet helemaal gezond is. Teveel 
mannen of vrouwen in een team werkt niet 
optimaal. Je moet een balans zien te vin-
den.” Toch zou zij ‘een gat in de lucht sprin-
gen’ om, net als Everaars, met veel vrouwen 
te mogen werken. Om dat toch te ervaren, 
is ze naast haar werk vrijwilliger bij Global 
Women in Tech. 
Everaars: “De kunst is om mannen en vrou-
wen naar elkaar te laten luisteren en kracht 
te halen uit de onderlinge verschillen.” Ze 
noemt als voorbeeld mannelijke leerkrach-
ten die kinderen de ruimte geven om te 
stoeien en te vechten en vrouwelijke colle-
ga’s die juist voor het harmoniemodel kie-
zen en kinderen conflicten laten uitpraten. 
“Beide benaderingen hebben sterke kanten. 
Het is voor de kinderen én het team goed 
als er een kruisbestuiving plaatsvindt.”

ONTMOETING

“Wij zijn allebei  
heel blij met wat we 
doen en waarom  
we het doen, en halen 
daar veel energie  
en kracht uit.”

Barbera Everaars, schoolleider
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Als je praat met iemand uit  
een andere sector, kun je 

onverwachte dingen van elkaar leren
Schoolleider Barbera Everaars



Hoe stimuleer je dat collega’s met 
verschillende karakters en aan-
pakken met elkaar gaan samen-
werken en leren van elkaar? 
Everaars gebruikt daarvoor graag de 
methodiek van human dynamics, een 
theorie die ervan uitgaat dat ieder mens 
functioneert vanuit mentale, emotionele 
en fysieke principes. “Het gaat erom dat je 
elkaar leert kennen en herkent hoe de ander 
is, zonder te oordelen. Dat schept de ruimte 
om van elkaar te leren.”  
Maar binnen een monocultuur valt er wei-
nig te integreren. Op het niveau van directie 
en bestuur vertonen zich nog te weinig 
vrouwen. Everaars: “Ik ben voorzitter van 
twee landelijke besturen, en daar profileren 
vrouwen zich minder makkelijk. Daarom 
vind ik onze voorbeeldrol heel belangrijk. 
Het zou goed zijn als meer vrouwen zich op 
bestuursniveau laten zien. Vrouwen kunnen 
over het algemeen goed luisteren, tonen 
eigenaarschap en brengen een mildere 
vergadercultuur met zich mee.” 
Antoine: “Wij hebben het samen gehad over 
wat vrouwen tegenhoudt. Veel vrouwen 
hebben het idee dat het niet goed is om over 
jezelf te praten en te zeggen dat je ergens 
heel goed in bent. Daar hebben mannen 
geen last van, die vertellen anderen gewoon 
dat ze trots zijn op wat ze hebben gedaan. 
Vrouwen laten zich wel inspireren door wat 
een andere vrouw heeft laten zien, maar 
als je ze vraagt waar ze zelf trots op zijn, 

hebben ze moeite om daarover te praten. 
Wij zijn niet onze eigen beste cheerleaders. 
Het is belangrijk dat vrouwen het zelfver-
trouwen ontwikkelen om rustig te kunnen 
vertellen wat hun sterke punten zijn.” 

Wat hebben jullie verder van  
elkaar kunnen leren? 
Antoine: “Ik ben onder de indruk van 
hoe Barbera in haar werk omgaat met 
inclusiviteit. Zij werkt met multitalige en 
multiculturele leerlingen en ouders uit 
verschillende sociaal-economische achter-
gronden en staat helemaal open voor wat 
de ander allemaal heeft meegemaakt. In 
haar beschrijving van hoe ze bijvoorbeeld 
met ouders omgaat, zie ik haar karakter 
terug. Zelf werk ik ook met mensen uit 
verschillende culturen en ik denk dat ik 
ook wel opensta voor anderen. Maar ik 
besef nu dat ik nog veel beter kan luisteren 
om er achter te komen wat er allemaal 
meespeelt in een bepaalde situatie. Ik 
ging door Barbera reflecteren over hoe ik 
met mensen omga. Dat heeft mij onwijs 
geïnspireerd.” 

Als je elkaar nog één ding zou mogen 
meegeven, wat zou dat dan zijn? 
De twee zien geen echte verbeterpunten. 
Everaars: “Ik zou zeggen: blijf jezelf en geniet 
van wat je doet. Wij zijn allebei heel blij met 
wat we doen en waarom we het doen, en 
halen daar veel energie en kracht uit. Als je 
zo in je werk staat, straal je dat ook uit.” 
Dat bleek ook toen ze hun beider ervarin-
gen met 360 graden feedback uitwisselden. 
Everaars: “We hebben ontdekt dat we bei-
den dezelfde feedback kregen, zo treffend! 
Cara kreeg heel positieve opmerkingen en 
bedankte de mensen die de moeite hadden 
genomen om met haar naar haar functio-
neren te kijken. Je laat op zo’n moment zien 
dat je kwetsbaar bent en openstaat voor 
feedback, en dat ook waardeert.” 

ONTMOETING

“Barbera staat  
open voor wat de 
ander allemaal 
heeft meegemaakt.”

Cara Antoine, managing 
director
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Teveel mannen of  
vrouwen in een team 

werkt niet optimaal. Je moet  
een balans zien te vinden
Cara Antoine, managing director



Antoine: “We ontdekten ook dat we 
allebei handgeschreven kaarten aan 
medewerkers geven. Zo laten we weten 
hoeveel we hen waarderen of wat ze 
betekenen voor ons. We doen dat allebei 
al jaren. Ik vind dat heel bijzonder, ik ken 
niet veel andere vrouwen die ook kaartjes 
schrijven.”  

Wat doet zo’n kaartje met collega’s? 
Everaars: “Dat raakt mensen echt, omdat 
het zo persoonlijk is, omdat je die moeite 
doet voor een ander. Ik vind het zelf ook 
heel fijn als iemand mij een kaart stuurt. Ik 
heb jarenlang al mijn teamleden met hun 
verjaardag een handgeschreven kaart 
gestuurd. Mensen ervaren die aandacht als 
een cadeautje.” 

Cara, is het schoolleiderschap  
misschien iets voor jou? 
Antoine: “Toen ik mijn doctoraal proef-
schrift had geschreven, was de vraag: ga ik 
terug naar het bedrijfsleven of het onder-
wijs in? Het is het bedrijfsleven geworden, 
maar ik vind het niet ondenkbaar dat ik nog 
eens in het onderwijs zou belanden. Een 
bestuursfunctie of schoolleiderschap, dat 
zou zomaar nog eens kunnen.” 

Zouden jullie anderen  
cross-mentoring aanraden? 
“Zeker”, zeggen ze allebei. Antoine: “Ik heb dit 
programma al aan verschillende mensen aan-
bevolen. Ik hoop dat zij net zo’n mooie con-
nectie krijgen als wij. Je kan zóveel leren van 
elkaar; zo’n uitwisseling is heel inspirerend.” 
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VOOR JOU
Netwerksamenwerking
VOOR po en vo
VAN Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen
WAT boek
Auteur Ton Bruining beschrijft het belang van netwerksamen-
werking op het gebied van kinderopvang en onderwijs. Hoe pak 
je de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) aan? Wat 
is de betekenis voor de pedagogische en educatieve praktijk? 
Verschillende manieren van interdisciplinaire samenwerking 
en de organisatorische condities voor IKC-vorming komen aan 
bod. Met tien actiestappen voor het realiseren van een IKC en 
ondersteunende tools. ISBN: 9789079336395. www.omjs.nl

Inspiratieboek
VOOR po-schoolleiders
VAN Arbeidsmarktplatform PO
WAT boek
Leren van en met elkaar: dat is het doel van het Inspiratieboek 
PO. In deze publicatie vind je inspirerende praktijkverhalen, 
tips en adviezen voor het verder verbeteren van de onder-
wijskwaliteit en het beroepsimago. Bijvoorbeeld over wat 
de gevolgen zijn als een school afstapt van het traditionele 
systeem van lesgeven. Ook het verborgen tekort aan school-
leiders komt aan de orde. Thema’s: Loopbaanontwikkeling, 
Personeelsbeleid, Werkbeleving, Innovatie en Beroepstrots. 
www.arbeidsmarktplatformpo.nl

RobotWise lesprogramma
VOOR alle onderwijssectoren
VAN RobotWise
WAT lesprogramma
RobotWise richt zich op talentontwikkeling met robots als hulp-
middel, met een focus op de ontwikkeling van sociaal-emotionele 
en cognitieve vaardigheden. Vanuit de vraag van scholen is het 
RobotWise lesprogramma ontstaan. Leerkrachten gaven aan 
behoefte te hebben aan een oplossing voor de tijdsdruk, het 
werken op verschillende niveaus met de leerlingen, weinig eigen 
inbreng van de leerlingen en het toepassen van de 21st Century 
Skills. Tijdens de workshops van RobotWise maken kinderen 
spelenderwijs kennis met technologie en met het leren program-
meren van sociale robots. robotwise.nl/robotlesprogramma/

Curriculumontwerp in een 
notendop
VOOR docenten, teacher leaders en onderwijsexperts
VAN Onderwijs Maak Je Samen i.s.m. Vernieuwenderwijs
WAT boek
Aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoor-
beelden gaan de auteurs in op het ontwerpen van een krachtig 
curriculum. Hierbij beschrijven ze eerst wat een curriculum is. 
Vervolgens leggen de auteurs aan de hand van praktijkvoorbeel-
den uit hoe het ontwerpproces in elkaar zit, met elementen als 
leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen 
en leeractiviteiten. ISBN: 9789079336418

Vacaturesite Schoolwerk.nl
VOOR schoolleiders en leerkrachten in het po
VAN Schoolwerk (contactpersoon Waldo von Freytag Drabbe)
WAT vacaturesite
Schoolwerk.nl helpt schooldirecteuren met het zoeken naar per-
soneel. Op dit platform kunnen leerkrachten aangeven waar hun 
kracht ligt, wat hun passie in lesgeven is, maar ook wanneer en 
waarvoor ze beschikbaar zijn. Scholen kunnen aangeven wan-
neer er uitval is of een vacature voor een vaste baan ontstaat. 
Leerkrachten kunnen snel, laagdrempelig en eenvoudig met scholen 
in contact komen over extra uren of een baan die beter bij hen past. 
Aan die diensten zijn geen kosten verbonden. www.schoolwerk.nl

Nieuwe schoolfilms
VOOR docenten in het primair en voortgezet onderwijs
VAN Film in de klas 
WAT films en lespakketten
Film in de klas is een initiatief van Nederlands Film Festival, NPO 
Start, Netwerk Filmeducatie en Schooltv.nl met als doel scholieren 
door heel het land met de Nederlandse film en beeldcultuur in con-
tact te brengen. Hiermee leren leerlingen kritischer kijken naar films 
en zijn ze zich meer bewust van hoe ze zelf beelden maken. Iedere 
maand wordt er een Schoolfilm van de Maand geselecteerd, waar 
lesmateriaal bij wordt ontwikkeld. schooltv.nl/film-in-de-klas
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BOEK
SIGNALERING

Mijn school  
als merk
Ouders kiezen vaak bewust voor een 
bepaalde school. Ook leraren doen dat. 
Daarom is het belangrijk om de school-
specifieke kwaliteiten en kenmerken 
goed voor het voetlicht te brengen.

De krimp in het aantal leerlingen en het tekort aan 
leraren maken schoolleiders en bestuurders bewust van 
de noodzaak om hun school of scholen aantrekkelijk te 
maken. Niet alleen de onderwijskwaliteit is daarbij van 
belang, maar zeker ook de perceptie en beeldvorming.  
Scholen hanteren allemaal bijna dezelfde (kern)waarden,  
dus daarop is onderscheidend zijn niet goed mogelijk. 
Wat wel mogelijk is, is de ‘merkwaarden’ te benadrukken.  
Deze zijn immers uniek en onderscheidend en gaan  
over wat jouw school voor jouw ouders en leerlingen 
betekenen kan. Wat is het verhaal van jullie school? 
Waar zijn jullie goed in? Hoe komen jullie over bij  
leraren, ouders en leerlingen?

In dit boek beschrijft Guus Pastijn, in overzichtelijke 
stappen, de weg om een onderscheidende positie  
succesvol te kunnen claimen. Geen ingewikkeld  
marketingjargon of complexe schema’s, maar een  
inspirerend verhaal over hoe je als niet-marketing- 
deskundige van je school een onderscheidend merk  
kunt maken. Als elke school dit zou doen, dan valt  
er voor ouders en leerlingen,  
op basis van een duidelijk  
profiel en een aansprekende  
positionering, echt wat  
te kiezen. 

Een onderwijsboek bespreken? Dat kan! Mail 
je titelsuggestie met korte onderbouwing naar 
communicatie@avs.nl o.v.v. ‘boekbespreking’. 

Mijn school als merk  
Zo positioneer ik mijn school, 
Guus Pastijn, 2021, uitgeverij 
Onderwijs Maak Je Samen, 
ISBN 9789492525369

NOT 2021: hybride
VOOR onderwijsprofessionals in het funderend  
onderwijs en professionals in de kinderopvang
VAN NOT
WANNEER 30 november t/m 4 december
WAAR Jaarbeurs en online
WAT vakbeurs
‘De sleutel tot vernieuwend onderwijs en vernieuwende 
opvang’, zo luidt de doelstelling van de NOT. Op de 
onderwijsbeurs is er dit jaar veel aandacht voor de digi-
talisering, die door de coronapandemie in een stroom-
versnelling is gekomen. Zo zijn er sessies over hoe het 
klaslokaal van morgen eruitziet, is er aandacht voor 
digitale tools, van AI tot VR, en van augmented reality 
tot hybride onderwijs. Andere thema’s: vernieuwend 
onderwijs en vernieuwende opvang, en de leer- en  
werkomgeving van de toekomst. De toegang is gratis. 
Graag verwelkomen we je bij de AVS-stand. Wat kun je 
van ons verwachten op de NOT-beurs? Houd daarvoor 
onze nieuwsbrief en de volgende  KADER in de gaten.
Meer weten: www.not-online.nl. Kiwa keurmerk voor 
coronamaatregelen: www.jaarbeurs.nl/nl/veilig

Congres over ‘wendbare 
medezeggenschap’
VOOR leden (G)MR, OPR en bestuurders po,  
(v)so en vo
VAN Stichting Onderwijsgeschillen
WANNEER 24 november 2021
WAAR ReeHorst in Ede
WAT congres, online (via Lets get digital)  
en fysiek (voor 100 deelnemers)
Naast actuele thema’s en basiskennis is er ook  
aandacht voor de positie en rol van de medezeggen-
schap bij kansengelijkheid, ethische keuzes en  
inclusiviteit. De online inschrijving voor het congres 
staat vanaf 1 september open. Het 15e WMS-  
congres wordt zowel een online als fysieke bijeenkomst. 
De workshops, twintig in totaal, worden verzorgd 
door verschillende onderwijsorganisaties.  
www.infowms.nl
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V
anaf 2018 participeert 
Kindcentrum Drieborg 
in het project Vroege 
Buurtaal, waarin leerlingen 
al op jonge leeftijd ken-
nismaken met de Duitse 

taal en cultuur. Leerlingen uit groep 5 en 6 
krijgen tien weken lang één keer in de week 
Duitse les. Ook is er een uitwisseling met 
een Duitse buurtschool aan gekoppeld, 
de Grundschule in Bunde. Uit onderzoek 
blijkt dat het makkelijker is om op jonge 
leeftijd een taal te leren. Anja Korteweg is 
schoolleider van Kindcentrum Drieborg en 
Kindcentrum Houwingaham in de provincie 
Groningen. “Het Duits is best een lastige 

taal en we komen er ook veel te weinig mee 
in aanraking. Games, televisieseries, films: 
alles is in het Engels. Terwijl de Duitse grens 
hemelsbreed ongeveer twee kilometer van 
onze school vandaan is. We wonen zó dicht-
bij elkaar en toch was de connectie tussen 
ons en onze buren een beetje weggevallen. 
En dat is jammer, want leerlingen vergeten 
vaak dat je in Duitsland net zo goed kunt 
stagelopen en werken.”
  
Hoogetepunt
“In groep 5 en 6 krijgen leerlingen Duitse 
les van Franzis Wiese en leren ze van haar 
de beginselen van het Duits, maar ook 
alledaagse zaken als de Duitse benamin-
gen van eten en drinken. We proberen ze 
onder te dompelen in de Duitse taal. Door 
het Duits te horen, leer je het te begrijpen. 
Hoogtepunt is de uitwisseling in december 
en in mei met de Grundschule in Bunde. Met 
behulp van contacten en met subsidie van 
de Eems Dollar Regio zijn we met een Duitse 
buurtschool een partnerschap aangegaan.
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Duitse les op de 
basisschool
Aus, bei, mit: wie herinnert zich deze rijtjes niet?  
Jong geleerd, is oud gedaan. Dus waarom niet  
al in groep 5 en 6 beginnen met Duitse les? Wat is  
het belang hiervan? En is iets voor jouw school? 

TEKST LARISSA PANS

Groep 5 en 6 krijgen Duitse  
les van Franzis Wiese. 
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BUITEN 
DE KADERS

De projectleider van Vroege Buurtaal, Lea 
Timmer, koppelde ons aan deze school en 
legde de eerste contacten. Rond Kerst 2018 
zijn wij een ochtend naar Bunde gegaan. 
We begonnen samen in de hal, en zongen 
Nederlandse en Duitse liedjes. Daarna 
had de school een knutselcircuit gemaakt, 
waarin de leerlingen door elkaar in groe-
pen waren ingedeeld en hebben ze samen 
wafels gebakken. Leerlingen en team waren 
heel enthousiast, ook ouders vinden het een 
mooi project. Zij beseffen nu meer de nabij-
heid van Duitsland.”

Spijkerpoepen 
“In mei 2019 kwamen de Duitse leerlingen bij 
ons langs. Wij hadden Oudhollandse spelle-
tjes zoals spijkerpoepen georganiseerd. Dat 
was een groot succes. 
In twintig weken tijd leer je natuurlijk geen 
vloeiend Duits, het is meer een kennis-
making. Ik denk dat onze leerlingen later 
op de middelbare school eerder geneigd 
zijn het vak te kiezen, omdat ze al weten 
wat het is. Ouders vertellen me nu al 
dat hun kinderen als ze in Duitsland zijn 

enthousiast woorden aanwijzen die ze ken-
nen uit de lessen, zoals Hund en Schule.
Door de pandemie konden helaas de 
uitwisselingen al twee jaar niet doorgaan. 
En nu is ook mijn contactpersoon in Bunde 
naar een andere school gegaan, dus het is 
even spannend hoe we alles weer opstar-
ten. We hebben wel contact gehouden: 
de klassen schreven elkaar in coronatijd 
brieven, samen met Franzis. Het team 
was enthousiast over deze kans om de 
leerlingen in aanraking te brengen met 
het Duits. Al verstaat en spreekt de ene 
leerkracht soms net iets beter Duits dan 
de andere. Ik ben opgegroeid in Oost-
Groningen, thuis keek ik naar de drie 
Nederlandse netten en naar de Duitse 
televisie, meer was er niet. Ik keek naar 
Pippi Langstrumpf (Pippi Langkous), dat 
weet ik nog goed. Dan leer je het Duits 
toch begrijpen.”

Scholen die aan internationalisering willen 
doen, kunnen een aanvraag indienen voor 
de IFO(Internationalisering Funderend 
Onderwijs)-subsidie bij het Nuffic.
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“Door het Duits  
te horen, leer je  
het te begrijpen.”

Anja Korteweg, schoolleider

PROJECT VROEGE BUURTAAL 
Vroege Buurtaal is een van de bouwstenen van het project Arbeidsmarkt Noord, dat als 
doel heeft een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Lea Timmer 
is de projectleider en werkt bij de EDR (Eems Dollard Regio). “24 scholen uit deze regio 
doen mee aan Vroege Buurtaal. We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart met enthou-
siaste leerkrachten en veel plannen. Hopelijk kunnen we dit jaar weer de grens over. Als 
jonge mensen later de arbeidsmarkt opstromen, is het van belang dat ze Duitsland, het 
land en de taal, al enigszins kennen. Door die onderlinge uitwisseling versterken we het 
grensgebied en de band tussen de grensregio’s. Wij helpen scholen op weg. Zij mogen zelf 
beslissen hoeveel tijd ze erin willen steken.” Binnen Arbeidsmarkt Noord is er ook Digi+, 
een digitaal lesprogramma voor groep 5 en 6. Het bijzondere is dat de leerlingen spelen-
derwijs leren over buurtaal en buurcultuur, terwijl de scholen wel het reguliere lespro-
gramma volgen. Timmer benadrukt dat de scholen daardoor geen ‘tijd’ kwijtraken en de 
Nederlandse docent niet vloeiend Duits hoeft te spreken. Digi+ behandelt op dit moment 
de thema’s graan en voeding en is straks kosteloos verkrijgbaar voor scholen. Scholen die 
nu al willen aansluiten, kunnen begeleiding krijgen en doen mee aan wetenschappelijk 
onderzoek.

Meer informatie: buurenstreektaalonderwijs.com/digi, www.arbeidsmarkt-noord.eu/
bouwstenen/vroege-buurtaal, lea.timmer@edr.eu

“Als jonge mensen 
later de arbeidsmarkt 
opstromen, is het 
belangrijk dat ze 
de Duitse taal al 
enigszins kennen.”

Lea Timmer, projectleider  
Vroege Buurtaal



“Als onze leerlingen meer en 
beter gaan lezen, heeft dat 

ook een effect op de resultaten 
bij rekenen en de zaakvakken.” 

Leescoördinator Balou Kiljan van 
De Buutplaats in Den Haag.
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TEKST RICHARD HASSINK

“W
ij willen dat onze 
leerlingen zich 
in hun latere 
leven goed 
kunnen redden 
in onze maat-

schappij”, zegt directeur Marike Venema 
van de Brederoschool, een basisschool met 
zo’n 500 leerlingen in de stad Groningen. 
Daarvoor is het van groot belang dat je 
goed kunt lezen, zowel technisch als begrij-
pend. Om goed te leren lezen moet je het 
veel en vaak doen: in kranten, stripboeken 
en leesboeken.” 
De meeste schooldirecteuren in Nederland 
streven dit na met hun team. Toch scoren 
Nederlandse jongeren niet goed. Het  
Programma for International Student 
Assessment (PISA) meet de leesvaardigheid 
van 15-jarigen wereldwijd. Uit dit internati-
onale onderzoek blijkt dat een kwart van
de Nederlandse jongeren onvoldoende 
geletterd is.. Een verklaring kan misschien 

gevonden worden in hetzelfde onderzoek, 
waaruit blijkt dat de leesmotivatie van 
Nederlandse jongeren te wensen overlaat. 
Twee derde van de jongeren geeft aan 
alleen te lezen als het moet en 42 procent 
vindt lezen tijdverspilling. 
Bij de Brederoschool in Groningen doen 
ze er alles aan om leerlingen aan het lezen 
te krijgen. Een schoolbibliotheek met een 
collectie die is afgestemd op de doelgroep 
en die up-to-date gehouden wordt, zien ze 
daarbij als een basisvoorwaarde. 
Venema: “Tot twee jaar geleden hadden 
we hier wel een bibliotheek, maar die was 
gedateerd en niet afgestemd op onze 
leerlingen. Daarom hebben we Leesvink 
ingeschakeld, een bedrijf dat daarin gespe-
cialiseerd is.” 
Merel de Vink, eigenaar van Leesvink, 
heeft sinds 2013 voor tientallen basisscho-
len een bibliotheek opgezet. “Voordat ik 
een collectie samenstel, kijk ik eerst naar 
de parameters van de school, de demo-
grafische kenmerken, of er thuis wordt 
gelezen, welke methode gebruikt wordt 

Maak van leerlingen 
boekenwurmen
Niet alleen je boekencollectie moet op orde zijn, het liefst 
vul je de schoolbieb ook met zitzakken, waarop leerlingen 
heerlijk onderuitgezakt in een spannend verhaal kunnen 
verdwijnen. Hoe richt je de bibliotheek zo in dat het 
leesniveau op jouw school verbetert?

Een betere schoolbieb, beter leesonderwijs

ACHTERGROND 

“Wij willen dat 
leerlingen zich in 
hun latere leven 
goed kunnen 
redden.”

Marike Venema, directeur van 
de Brederoschool in Groningen
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en of de school vakoverstijgend wil werken. 
Op al die punten probeer ik met de collec-
tie aan te sluiten.” 
De Vink merkt dat steeds meer scholen 
veel waarde hechten aan een goede 
bibliotheek. Alhoewel ze ook nog wel-
eens schooldirecteuren ontmoet die met 
de mond belijden dat ze lezen belangrijk 
vinden, maar die als het erop aankomt 
liever investeren in shirtjes voor de sport-
dag. “En dan heb je nog scholen die met 
een sponsorloop een bedrag bij elkaar 
willen lopen voor de schoolbibliotheek. 
Op zich is daar niets mis mee, maar ik 
vind dat de aanschaf van nieuwe boeken 
jaarlijks op de begroting moet staan. 
Dan neem je het serieus en loop je niet 
het risico dat je collectie na een paar jaar 
gedateerd is.”

Leesconsulenten
Behalve een bibliotheekcollectie in eigen 
beheer kunnen scholen ook kiezen voor de 
Bibliotheek op school. Dit is het landelijk 
programma waarin onderwijs, bibliotheek 
en gemeente de handen ineenslaan om 
dagelijks op school aandacht te besteden 
aan leesplezier en mediawijsheid. 

“De Bibliotheek op school is meer dan een 
collectie boeken”, zegt programmaspeci-
alist Bart Droogers van Stichting Lezen. 

“Vooral onze leesconsulenten maken het 
verschil. Je hoort vaak het adagium in 
leesbevorderingsland dat een kind dat niet 
van lezen houdt nog niet het juiste boek 

gevonden heeft. De leesconsulenten heb-
ben de expertise en kennis om in dat stre-
ven een centrale rol te spelen. Door leer-
krachten te leren hoe ze leerlingen warm 
kunnen maken voor lezen, door voorleestips 
te geven, door samen te grasduinen in de 
collectie en te bepalen welke boeken voor 
welke leerlingen geschikt zijn. Ook zorgen 
de leesconsulenten ervoor dat de collectie 
jaarlijks een update krijgt.” 
Droogers benadrukt dat scholen in dat 
streven dezelfde inspanning moeten 
leveren als de bibliotheken. “Sowieso is de 
leescoördinator – vaak een leerkracht die 
daar taakuren voor krijgt – vanuit de school 
de spin in het web. De leescoördinator 
wordt door ons met behulp van de cursus 
Open Boek opgeleid in leesbevordering en 
literatuureducatie en trekt samen met de 
leesconsulent op.” 
Voor scholen is dat een behoorlijke tijdsin-
vestering, erkent Droogers. “Vooral de 
laatste tijd merken we dat dat weleens 

Een kind dat niet van 
lezen houdt, heeft nog 

niet het juiste boek gevonden
 Bart Droogers, programmaspecialist van Stichting Lezen

ACHTERGROND

“De Bibliotheek 
op school is meer 
dan een collectie 
boeken. Vooral onze 
leesconsulenten 
maken het verschil.” 

Bart Droogers, Stichting Lezen
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lastig is, omdat de werkdruk in het 
onderwijs toeneemt en het lerarentekort 
oploopt.”

Kansenongelijkheid
Bijna de helft van de basisscholen en een 
kwart van de scholen in het voortgezet 
onderwijs werken met de Bibliotheek op 
school. Zo ook Parmant Scholen, een samen-
werkingsorganisatie van zes middelbare 
scholen – van vmbo tot vwo – in Eindhoven. 
Rector Corinne Sebregts: “We werken 
graag samen met de bibliotheek om de 
leesmotivatie en het leesplezier te bevor-
deren. Bovendien is het een partner die 
wil ondersteunen en meedenkt over onze 
ambities. Samen proberen we onze leer-
lingen de weg naar de bibliotheek te laten 
vinden. Als ze die eenmaal gevonden heb-
ben, weten ze die waarschijnlijk na school 
nog steeds te vinden.” 
Sebregts vertelt dat een schoolbiblio-
theek en samenwerking met bibliotheken 

de kansenongelijkheid in het onderwijs 
verkleint. “Ik maak me bijvoorbeeld geen 
zorgen om kinderen van hoogopgeleide 
ouders. Vaak wordt lezen in die gezinnen 
wel gestimuleerd, maar dat geldt niet voor 
kinderen van ouders die zelf niet met lezen 
zijn opgegroeid. Die leerlingen moet je echt 
naar de bibliotheek zien te trekken.” Dat 
doe je volgens Sebregts met enthousiaste 
docenten en bibliotheekmedewerkers en 
met een mooi ingerichte mediatheek met 
een comfortabele leesbank en zitzakken. 
Ook onderbouwcoördinator Balou Kiljan, 
groep 3-leerkracht van basisschool 
Buutplaats in Den Haag, heeft gemerkt 
dat dat belangrijk is. “Wij hebben afgelo-
pen jaar, samen met Leesvink, een com-
pleet nieuwe bibliotheek opgezet. Uit een 
enquête onder leerlingen kwam naar voren 
dat ze graag een comfortabele plek willen 
om te lezen. Daarop hebben wij een heel 
lokaal vrijgemaakt en ingericht, waar nu 
bijvoorbeeld verschillende zitzakken liggen.” 
Volgens Kiljan is de bibliotheek bij haar op 
school een succes. “Hoe we dat merken? Tot 
vorig jaar liepen leerlingen uit groep 8 nog 
met Donald Duckjes rond, de afgelopen 
maanden zag je veel groep 8-leerlingen 
Harry Potter-boeken lezen. Op zich leren 
kinderen ook van het lezen van Donald 
Duck, maar met de boeken van J.K. Rowling 
gaat de leesontwikkeling toch wat sneller.” 

30.000 euro
Ook de Buutplaats, gelegen in de Haagse 
Schilderswijk, gebruikt de bibliotheek om 
kinderen aan het lezen te krijgen. Daarvoor 
heeft de school diep in de buidel getast, 
vertelt Kiljan. “Uiteindelijk heeft de collec-
tie, een aantal boekenkasten en de inrich-
ting van het leeslokaal zo’n 30.000 euro 
gekost.” 

“De aanschaf van 
nieuwe boeken 
moet jaarlijks op de 
begroting staan.”

Merel de Vink, Leesvink

 De Buutplaats, gelegen in de Haagse Schilderswijk,  
gebruikt de bibliotheek om kinderen aan het lezen te krijgen.

“Omdat leerlingen 
een comfortabele 
plek willen om te 
lezen, hebben wij 
een heel lokaal 
vrijgemaakt.”

Balou Kiljan, onderbouw-
coördinator

ACHTERGROND 
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Venema denkt dat je ook een mooie basis-
collectie hebt voor zo’n 10.000 euro. “Op 
zich is dat nog een behoorlijk bedrag voor 
een gemiddelde basisschool, maar als je 
dat afschrijft over tien jaar is het goed te 
doen.”
Volgens programmaspecialist Droogers 
moeten scholen die met de Bibliotheek op 
school werken, rekenen op zo’n 50 euro per 
leerling per jaar. “Maar die kosten hoeven 
ze niet alleen te dragen. Meestal betaalt 
een school 10 tot 20 euro en wordt de rest 
gesubsidieerd door de bibliotheek of door 
de gemeente.” Hij raadt scholen aan om 
eerst contact te leggen met een van deze 
partijen en om samen met de scholen bin-
nen de stichting op te trekken. 
Kunnen scholen de NP Onderwijsgelden 
gebruiken om een bibliotheek op te zetten 

of om deel te nemen aan de Bibliotheek op 
school? Droogers: “Ja, uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat ons programma een 
positief effect heeft op de leesvaardigheid 
en -frequentie van jongens en meisjes. Dus 
als je de NPO-gelden daarvoor inzet, vol-
doe je aan de eisen.” 
Ook De Vink ziet de schoolbibliotheek als 
een instrument om achterstanden op taal-
gebied van het afgelopen jaar in te lopen. 
Bij de Buutplaats in Den Haag hebben ze 
besloten om 4.000 euro van de NPO-gelden 
te gebruiken voor het up-to-date houden 
van de boekencollectie. Leescoördinator 
Kiljan: “Als onze leerlingen meer en beter 
gaan lezen, heeft dat ook een effect op de 
resultaten bij rekenen en de zaakvakken, 
want die zijn heel talig.”
Tot slot blijkt voor scholen de bibliotheek 
ook een visitekaartje. Venema maakt met 
nieuwe ouders vaak een rondje door de 
school. “Ik vertel altijd hoe belangrijk wij 
lezen vinden en dat we veel moeite doen om 
het lezen onder kinderen te bevorderen. Als 
we dan langs onze bibliotheek komen en we 
zien daar leerlingen snuffelen in boeken of 
gewoon lekker zitten lezen, dan ben ik altijd 
trots. En dat merken de ouders.” 

Docenten krijgen bij ons 
allemaal een abonnement 

op de bibliotheek vergoed
Corinne Sebregts, rector

ONTLEZING BIJ PABO-STUDENTEN 

Leesbevordering staat of valt met het enthousi-
asme van leraren. Uit recente onderzoeken blijkt 
dat 40 procent van de huidige pabo-studenten 
nooit een boek leest en dat twee derde van de 
pabo-docenten hun afgestudeerden onvol-
doende competent acht om lezen te bevorderen. 
Hoe zorgelijk is dat? Droogers: “Het is niet per 
definitie zo dat een leraar die zelf niet leest, het 
lezen onder zijn leerlingen niet kan bevorde-
ren, maar je mist wel die eigen ervaring die zo 
inspirerend kan werken. Iemand met passie voor 
lezen kan dat ook overbrengen op leerlingen.” 
Ook rector Sebregts kan zich niet voorstellen dat 

die (lees)vonk overspringt als een leraar niets 
met lezen heeft. “Daarom krijgen de docenten bij 
ons ook allemaal een abonnement op de biblio-
theek vergoed en bespreken we hun voorbeeld-
gedrag.” Columniste Aleid Truijens wond zich 
in de Volkskrant van 15 maart jl. behoorlijk op 
toen ze de onthutsende resultaten uit de betref-
fende onderzoeken las. Daarbij maakte ze een 
treffende vergelijking: “Een basisschoolleraar 
die niet leest, is als een dierenarts die een hekel 
heeft aan dieren of een piloot die niet graag 
vliegt. Lezen is het belangrijkste vak op school, 
geen keuzemodule.”

“Lezen wordt vaak 
niet gestimuleerd 
in gezinnen waar 
ouders zelf niet 
met lezen zijn 
opgegroeid.”

Corinne Sebregts, rector

ACHTERGROND
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TEKST HARRY VAN SOEST

Bij het bespreken van de data voor het 
houden van teamvergaderingen kreeg 
een schoolleider van een personeelslid 
te horen: “dit is niet mijn werkdag.” De 
vraag werd gesteld hoe hij hiermee 
om moest gaan. De bepalingen in 
Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 
2020 zijn leidend. Bij de bespreking 
van het werkverdelingsplan worden 

afspraken gemaakt wie, wat doet en op 
welke dag. Het overleg over het werk-
verdelingsplan vindt vóór de zomerva-
kantie plaats. Ook heeft de schoolleider 
voor de zomervakantie met ieder indi-
vidueel personeelslid een afspraak en 
legt deze vast.
Bij invoering van de CAO PO 2019 
– 2020 is het zogenoemde inzetbaar-
heidsschema verlaten. Het inzet-
baarheidsschema bepaalde hoeveel 
dagdelen er bij de werktijdfactor maxi-
maal kon worden ingezet. Wel dient de 
schoolleider rekening te houden met de 
bepalingen over deeltijders. Dat bete-
kent dat de uren zoveel mogelijk aan-
gesloten worden ingeroosterd als het 
personeelslid dit wenst en dat rekening 
wordt gehouden met afspraken bij een 
andere werkgever of in de privésfeer.
De jaartaak voor onderwijsgevend 

personeel bestaat grofweg gezegd uit 
de volgende componenten: lestijd met 
voor- en nawerk, professionalisering, 
duurzame inzetbaarheid en overige 
schooltaken. Deze componenten wor-
den ingeroosterd. De ingeroosterde 
uren worden met ieder personeelslid 
besproken. Bij accordering gelden de 
ingeroosterde uren als werkdagen. 
Teamvergaderingen vallen in de meeste 
gevallen onder het component ‘overige 
schooltaken’. 
In de CAO 2020 is nog wel een inzet-
baarheidstabel opgenomen. De bepa-
ling over de deeltijder is gelijk aan het 
eerder genoemde. De werkgever kan 
in overleg met de P(G)MR een arbeids-
tijdenmodel vaststellen dat geldt voor 
één of meerdere functiegroepen binnen 
de functiecategorie onderwijsonder-
steunend personeel. 

Vraag van de maand

Hoe ga je met de inzet van personeel?
AVS HELPDESK

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 blijven bij het onderwijswerkveld waarin ze werkzaam zijn 
geweest. In de bijeenkomsten worden ervaringen, expertise 
en toekomstplannen gedeeld met elkaar. Ook kunnen deelne-
mers 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. Wil je weten of 
wanneer er netwerkbijeenkomsten zijn in jouw buurt? Check: 
avs.nl/duurzaamvitaal. Hier kun je je ook aanmelden. 

Bijna met pensioen? 
Kom naar onze netwerkbijeenkomst

VAN DE AVS

Ben je schoolleider geweest én wil je je na je pension blij-
ven inzetten voor leidinggevenden in het onderwijs? De 
AVS zoekt nieuwe leden voor de groep Duurzaam Vitaal, 
die het bestuur adviseert over thema’s zoals pensioenen 

en duurzame vitaliteit. De commissie komt vijf à zes keer 
per jaar samen. 
Interesse? Voor vragen en aanmeldingen mail naar  
Dick Tolsma: dhj.tolsma@tele2.nl Of bel: 030-236 10 10.

Blijf meedenken!
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In de negende herziene uitgave van  
Goed onderwijs, goede MR (juni 2021)  
zijn de 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 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.

Geactualiseerd

Nieuwe medewerkers
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AVS in de Pers
Er komt tijdelijk extra salaris voor schoolleiders, 
leraren en onderwijsassistenten op scholen waar 
veel achterstanden zijn. Diverse media berichtten 
daar eind augustus over. AVS-voorzitter Petra 
van Haren is kritisch: “Het is een erkenning voor 
het harde werken, maar dat gebeurt natuurlijk 
op veel meer scholen. Schoolleiders geven bij ons 
met regelmaat aan niet langer te willen werken 
met losse subsidies en tijdelijke potjes maar met 
structureel geld, op basis waarvan meerjarige 
plannen gemaakt kunnen worden en personeel in 
een vaste baan kan worden benoemd. Dán kun je 
kwaliteit bieden”.
 
Het tekort aan schoolleiders in het basisonderwijs 
wordt groter en zal voorlopig blijven stijgen, omdat 
een heel aantal schoolleiders binnenkort met 
pensioen gaat en er weinig nieuwe schoolleiders 
instromen. Begin september spraken AVS-
voorzitter Petra van Haren en Mirelle Vermeulen, 
schoolleider en lid van de AVS Ledenraad, 
hierover tijdens het NOS Achtuurjournaal. Ook 
het Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan. 
Radio 1 kwam met een interview met Joep de 
Boer, schoolleider en lid van de AVS Commissie 
Duurzaam Vitaal.
 
Op 20 september blikt RTL Nieuws vooruit 
op de aanpassingen van coronamaatregelen 
op scholen. Als een leerling corona heeft, dan 
hoeft niet meer automatisch de hele klas in 
quarantaine. Schoolleiders en de AVS zijn blij: 
"Het naar huis sturen van kinderen vergde veel 
van de school.”

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

VAN DE AVS

Dianne Franke (d.franke@avs.nl) start per 
1 oktober als junior programmamanager 
bij AVS Academie. Zij heeft ervaring als 
leerkracht, intern begeleider en is onderwijs-
kundige. Ze gaat zich bezighouden met het 
realiseren van leergangen en trainingen.

Gebke Verhoeven (g.verhoeven@avs.nl)  
is vanaf 1 september de nieuwe eindredac- 
teur van KADER. Ze was hoofdredacteur 
a.i. voor het tijdschrift gezondNU en is  
een ervaren journalist, beeldredacteur  
en bladenmaker. 

Melanie Abspoel (m.abspoel@avs.nl) is  
1 september begonnen als bestuursonder-
steuner. Daarnaast geeft ze leiding aan de 
collega’s van de receptie en aan facilitaire 
medewerkers.

Collega's gezocht!
Wij zoeken een hulpdeskmedewerker, 
bestuursvoorzitter en CAO-onderhandelaar?

Kijk voor meer info op www.avs.nl/vacatures 



MARLEEN DE KLEIJN
Sinds mei 2020 
is Het Startpunt 
officieel een 
IB-Worldschool 
(International 
Baccalaureate). 
De school voert 

het ‘Primary Years Programma’ 
uit, waarbij onderzoekend leren 
het uitgangspunt is. Marleen heeft 
volgens haar team een duidelijke 
visie die door iedereen in de school 
gedragen wordt. Zij heeft veel 
vertrouwen in het team, wat hen 
inspireert het beste uit zichzelf en 
de leerlingen te halen. 

Wat zijn jouw drijfveren?
“Ik vind het belangrijk om gelijke kansen 
te creëren voor alle kinderen. De kinde-
ren in onze wijk zijn niet geboren in een 
gouden krib. Zij moeten vaak harder 
knokken dan ik op hun leeftijd en zullen 
later, in het werkende leven, meer obsta-
kels tegenkomen. Ik wil dat deze kinderen 
dezelfde kansen hebben als leeftijdsge-
nootjes in een betere situatie. Daar kom 
ik ‘s morgens mijn bed voor uit.”

Wat wil je bereiken? 
“We hebben de eerste stap gezet, we 
zijn geautoriseerd als IB Worldschool. 
Nu moeten we dat borgen. Onze 
ambitie is een opleidingsschool te 

worden voor andere scholen die IB 
Worldschool willen worden. We wil-
len onderzoeken hoe je kinderen die 
afwisselend in Nederland en een ander 
land wonen, een goed programma kan 
bieden. Daarnaast willen we nagaan 
welke middelbare scholen het vervolg-
programma kunnen aanbieden, zodat 
oze leerlingen kunnen doorstromen.”

Hoe betrek je je team? 
“Ik bof met het meest geweldige team 
dat je kan bedenken. Het team zegt 
volmondig ‘ ja’, zowel destijds tegen 
de beslissing om een IB Worldschool 
te worden, als nu tegen de ambities 
voor de komende jaren.”

VERNIEUWERS
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Schoolleider van het jaar
In de rubriek Vernieuwers komen innovatieve schoolleiders aan het woord die 
inspiratie bieden voor anderen en de beroepsgroep op de kaart zetten. Deze keer: 
Marleen de Kleijn van Startpunt Internationaal in Den Haag en Henny de Koning 
van de Bloemhof en Pantarijn in Rotterdam. Zij zijn beiden genomineerd voor de 
titel ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. 

TEKST SUSAN DE BOER

HENNY DE KONING
De leerlingen van 
obs  Bloemhof 
en obs Pantarijn 
zijn gebaat bij 
onderwijs op 
maat. Om ant-
woord te kunnen 

geven op complexe vraagstukken 
kijkt Henny de Koning ook naar 
mogelijkheden buiten de geijkte 
paden. Henny staat open voor 
iedereen, ziet en hoort teamleden, 
ouders en leerlingen, heeft humor 
en vooral veel passie voor het 
onderwijs.

Wat zijn jouw drijfveren?
“De twee scholen waarvan ik school-
leider ben, staan in een wijk waar veel 
gezinnen wonen met sociaal-economi-
sche achterstanden. Kansengelijkheid is 
voor mij belangrijk. Ik wil dat onze leer-
lingen op een zo hoog mogelijk niveau 
instromen in het voortgezet onderwijs. 
Daarvoor moeten leraren zich kunnen 
concentreren op de kerntaak: lesgeven.”

Wat wil je bereiken? 
“In de VS draait een onderwijsmodel 
voor kansengelijkheid: Uncommon 
Schools. Dat is vertaald naar de 
Nederlandse onderwijssituatie, onder 
de naam Rotterdams Goud. Obs 

Bloemhof en obs Pantarijn gaan over 
twee jaar gezamenlijk verder in een 
nieuw schoolgebouw. Dat richten we zo 
in, dat we Rotterdams Goud op de best 
mogelijke manier kunnen vormgeven.”
 
Hoe betrek je je team? 
“Beide schoolteams zijn enthousiast. We 
organiseren gezamenlijke studiedagen 
en een keer per maand is er een work-
shop waarbij we beide teams meene-
men in alle fases van de vernieuwing. We 
observeren elkaars lessen over en weer, 
we leggen alles langs de meetlat van 
het nieuwe onderwijsconcept. De intern 
begeleiders en de locatieleiders van de 
scholen werken al intensief samen.”
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Dat wíl je.

E-WISE is er voor iedereen in het primair onderwijs. Met ons 

aanbod van 200+ online cursussen bieden we schoolleiders, 

leraren en onderwijs ondersteunend personeel de kennis en 

ondersteuning die zij in hun werk nodig hebben. Bovendien 

breiden we ons cursusaanbod in de nabije toekomst uit voor 

intern begeleiders en pedagogisch medewerkers. Meer weten? 

Ga naar www.e-wise.nl/kader-primair
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