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Aan het hoofd van een 
miljoenenbedrijf
Het schoolleiderschap is geen vak dat je er ‘even’ bij doet. Je 
hebt nogal wat verantwoordelijkheden en daarom blijft de 
AVS streven naar een beter salaris en meer waardering.

Dol op hectiek  
(en goed onderwijs)
Interimmers houden van chaos en orde op zaken 
stellen. Maar helpen ze ook het schoolleiderstekort 
op te lossen?

Vertrouw op eigen talent
Niet elke school zit zonder directeur. In Hilversum zijn ze  
gestart met een eigen ‘kweekvijver’, waar ze jong talent  
opleiden tot de leiders van de toekomst. 

Durf jij je eigen koers te varen?
Een tikkeltje eigenwijs, koersvast en met het hart op  
de juiste plek. Toyota-baas Jan-Chris Koenders en 
schoolleider Vanita Attema hebben meer gemeen  
dan je op het eerste gezicht zou denken.
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Foto omslag: Joshua Rood fotografeerde Vanita Attema 
voor de cover. Zij is directeur van de Michiel de Ruyterschool 
in Amstelveen.
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VOORWOORD 

Scoren in  
eigen doel?!
Op steeds meer plekken is nauwelijks meer een schooldirecteur te vinden. 
Vacatures blijven onvervuld of worden opgevuld door een tweede school 
onder een directeur ‘te hangen’ (of drie scholen of meer!). Deze meerscho-
lendirecteuren krijgen regelmatig geen passende structurele faciliteiten 
geboden, zoals het benoemen in een hogere functie. Wel wordt bijvoor-
beeld gewerkt met toeslagen, die vervolgens niet altijd pensioengevend 
zijn. Steeds minder vaak hebben scholen nog een adjunct-directeur, zelfs 
als de bekostiging daarin wél voorziet. Elke school krijgt voldoende midde-
len voor het aanstellen van een fulltime directeur, ook de kleinere scholen.
 
Taken en verantwoordelijkheden waar de directeur niet aan toekomt, 
komen steeds vaker op het bordje van leerkrachten terecht. Niet zelden 
verhoogt dit de werkdruk. Mooie namen als team- of locatiecoördinator 
leiden tot het uitoefenen van taken die thuishoren in een directeursfunctie, 
maar die meestal niet een salaris op directieniveau opleveren.
 
Financieel zijn de genoemde ‘oplossingen’ vaak gunstig. Als een school geen 
fulltime directeur heeft, blijft er geld over dat anders kan worden ingezet. 
Er worden euro’s gescoord. Maar de kwaliteit en continuïteit van onderwijs 
komen onder druk te staan doordat leraren op weinig leiderschap, tijd en 
aanwezigheid van een directeur kunnen rekenen. Welbevinden en behoud 
van leraren valt en staat met goed schoolleiderschap. In de lerende school 
hoort het goed positioneren van leraren én gespreid leiderschap thuis. 
Hiermee wordt de rol van de schooldirecteur nog complexer.  
Goed leiderschap is ook van fundamenteel belang bij het  
vergroten van de professionele ruimte van leraren.
 
Bezuinigen op schooldirecteuren levert misschien financiële 
doelpunten op, maar lijkt voor het  behoud van leraren 
en de onderwijskwaliteit vooral op scoren in eigen doel. 
Gelukkig is Nederland een voetballand, waar de bal vaak  
het goede doel in gaat. Investeer dus in directeuren  
en word een topscoorder!

Vertrouw op eigen talent
Niet elke school zit zonder directeur. In Hilversum zijn ze  
gestart met een eigen ‘kweekvijver’, waar ze jong talent  
opleiden tot de leiders van de toekomst. 
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Schoolleider van het Jaar
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ACTUEEL
Zet 18 maart 2022 maar alvast in je agenda.  
Want dan houdt de AVS het jaarlijkse Congres  
voor Schoolleiders. Het thema voor die dag is:  
Buiten de kaders.  

De AVS heeft gezien dat juist in 
tijden van crisis het schoolleider-
schap om veel creativiteit, lef en 
een snufje eigenwijsheid vraagt. 
Ook vanwege het lerarentekort, 
dat in de dagelijkse schoolprak-
tijk voor iedereen voelbaar is, 
moeten schoolleiders oplossingen 
vinden buiten de geijkte paden. 

Out-of-the-box- denken is boven-
dien een motor voor innovatie en 
ontwikkeling en daarmee essen-
tieel om goed, nee geweldig, 
onderwijs neer te zetten nu én in 
de toekomst. Op 18 maart hopen 
we je te inspireren met workshops, 
sprekers, een informatiemarkt en… 
elkaar. Immers, alleen tijdens het 

AVS-Congres komen schoolleiders 
uit heel Nederland samen. Dus 
graag tot dan!

Op het AVS-Congres reiken we ook 
de prijs voor Schoolleider van het 
Jaar uit. Kennismaken met twee 
van de genomineerden? Blader dan 
door naar pagina 50.

18 maart 2022 – AVS-Congres:  
Buiten de kaders

NPO Onderwijs- 
gelden slim  
besteden

Wetenschap over  
gelijke kansen
Klassenongelijkheid aanpakken: het staat op het 
verlanglijstje van veel scholen. Maar hoe doe je dat? 
En welke aanpak is succesvol? Om hier meer zicht 
op te krijgen is de Klassen Kennisbank gelanceerd. 
Hierin vind je wetenschappelijke informatie over  
kansengelijkheid, speciaal toegepast op het 
onderwijs. Er komen verschillende thema’s aan bod, 
waarbij steeds gekeken wordt wat jij als individu en 
als school kan doen om gelijke kansen voor elk kind 
mogelijk te maken. 

gelijkekansenindeklas.nl

Deze kwaliteitskaarten zijn nu beschikbaar:
•  Eigen ontwikkeling schoolleider
•  Hoe leid ik mezelf?
•  Monitoren en bijsturen van NPO-interventies
•  Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering
•  Inzetten van personeel en experts
•  Samenwerken met ouders
•  Stimuleren van leren van leraren
•  Veranderkundig werken
•  Voorkomen van te veel werkdruk
•  Werken met proeftuintjes

Hoe besteed je de NP Onderwijsgelden wijs? Veel 
schoolleiders zitten te springen om praktische hand-
vatten. Daarom heeft de AVS, met support van het 
ministerie van Onderwijs, tien kwaliteitskaarten ontwik-
keld om schoolleiders op weg te helpen. Deze zijn begin 
november te downloaden via: nponderwijs.nl.
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ACTUEEL

Leerachterstanden door 
corona minder erg
Het afgelopen jaar kon je geen krant openslaan en ook 
op tv en social media waren de leerachterstanden van-
wege de coronacrisis een hot topic. Ondertussen heeft de 
Inspectie van het Onderwijs een onderzoek ingesteld naar 
de cognitieve ontwikkelingen van leerlingen in alle secto-
ren. Wat blijkt? Over de hele onderwijslinie hoeven we ons 
minder zorgen te maken over leerachterstanden dan in het 
begin van de pandemie werd gedacht. Wel ging er minder 
aandacht uit naar de sociaal-maatschappelijke en soci-
aal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren. 
Over het algemeen genomen trof dit de oudere leerlingen 
harder dan de jongere. Deze en meer bevindingen kun 
je teruglezen in het rapport Gevolgen van 16 maanden 
corona onderzoek.

Interessante bevindingen:
•  Na 16 maanden corona blijkt dat scholen vooral de focus 

hebben gelegd op de cognitieve basisvaardigheden: 
taal en rekenen. Deze aanpak heeft voor grote groepen 
leerlingen gewerkt. 

•  Doordat scholen zich tijdens de coronacrisis hebben 
gericht op de kern van het curriculum, bleef er minder tijd 
en aandacht over voor de sociaal-maatschappelijke en 
sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. 

•  Oudere leerlingen en vooral studenten zijn harder getrof-
fen door de coronamaatregelen dan jongere kinderen. 
Vooral hun welbevinden, motivatie en concentratie had-
den te lijden onder de pandemie. Het belang van fysiek 
onderwijs en de behoefte aan verbinding en contact met 
leeftijdsgenoten worden bevestigd door het onderzoek.

•  Met name leerlingen die extra hulp nodig hebben op het 
cognitief en sociaal-emotioneel vlak werden geraakt 
door de coronamaatregelen in het onderwijs. De con-
clusie is dat een stabiele thuisbasis een voorwaarde voor 
succes is van afstandsonderwijs.

Schoolleider onmisbaar

Juist om in crisissituaties het hoofd boven water 
te houden, denk aan de coronapandemie, spelen 
schoolleiders een essentiële rol. Dat blijkt uit het rapport 
Gevolgen van 16 maanden corona onderzoek van de 
Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie erkent dat 
de coronamaatregelen tot een hogere werkdruk en 
meer stress hebben geleid. Leraren en schoolleiders 
hebben alles op alles gezet om het onderwijs door te 
laten gaan en geen leerling uit het oog te verliezen. 
Leraren geven aan trots te zijn op wat ze in deze moeilijke 
omstandigheden hebben bereikt. Ondersteuning en 
persoonlijke aandacht vanuit de schoolleiding en het 
management, ook voor het welbevinden, hielpen daarbij. 

Besturen speelden vooral een faciliterende en 
ondersteunende rol en gaven professionele ruimte aan 
scholen en opleidingen om flexibel in te spelen op de steeds 
veranderende situaties. Contact houden met leerlingen 
en het bieden van zo goed mogelijk onderwijs stonden ook 
voor hen centraal. Dit leidde ertoe dat schoolleiders en 
leraren maatwerk konden bieden aan hun leerlingen. 

Uit het rapport van de Inspectie blijkt dat 
coronamaatregelen ook inzichten en nieuwe manieren 
van werken hebben opgeleverd, die scholen in de 
toekomst mogelijk willen blijven doorvoeren. Zo wordt 
er gepleit voor het behoud van kleinere klassen en voor 
intensievere persoonlijke begeleiding. Het verbeterde 
contact met ouders is ook een positieve uitkomst van 
de afgelopen periode. In sommige gevallen leveren de 
digitale middelen tijdswinst op, zoals teamvergaderingen 
en stagegesprekken op afstand. Een deel van de besturen 
ziet de coronaperiode als een springplank naar meer 
flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs, bijvoorbeeld 
qua onderwijstijd en opleidingsvorm.
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ACTUEEL

2 x 6 aanbevelingen
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 
werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

In het kader van het programma Onderwijskansen  
(een samenwerking van het NRO met de PO-Raad en het 
ministerie van OCW) komt NRO met twee nieuwe leidraden 
om achterstanden in het basisonderwijs te verkleinen en 
te voorkomen. De nieuwe leidraden gaan in op de vraag: 
hoe kun je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun doelen 
halen? En: hoe kunnen verwachtingen van de leerkracht de 
prestaties van leerlingen beïnvloeden? Onderzoekers en 
onderwijsprofessionals werkten ruim een jaar lang nauw 
samen, om tot zes concrete en wetenschappelijk  
gefundeerde aanbevelingen te komen:

Leidraad ‘Differentiatie als sleutel  
voor gelijke kansen’:
1. Ken en volg je leerlingen
2. Gebruik modellen voor effectieve instructie
3. Geef leerlingen de tijd
4. Werk doelgericht in groepjes
5. Zorg voor een stevige basis
6. Houd rekening met de leerlingpopulatie

Leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’:
1. Wees je bewust van je verwachtingen van leerlingen
2.  Wees je bewust van de manieren waarop je verwachtingen 

communiceert naar leerlingen
3. Werk vanuit hoge verwachtingen: groepeer flexibel
4. Werk vanuit hoge verwachtingen: stel heldere leerdoelen
5.  Werk vanuit hoge verwachtingen zorg voor een positief 

klasklimaat
6. Benut de kracht van het team

Meer info: www.onderwijskennis.nl/leidraden
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NOT-beurs stand 
D.086

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

Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect

Kanjer
training

• 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.

25
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Hoe krijg je de werkdruk  
onder leraren omlaag? Met 
die vraag worstelen veel 
schoolleiders. Het Regius 
College in Schagen heeft 
daar met een leerlingen-
balie en structuurklas een 
eigen aanpak voor bedacht. 

TEKST MARIJKE NIJBOER

Toen het Regius College (praktijk-
onderwijs tot en met gymnasium) 
inventariseerde wat docenten de 
meeste werkdruk opleverde, kwam 
het lesgeven aan leerlingen met 
meerdere problemen met stip op 
één. Mentoren en docenten ervoeren 
dat een deel van de hulpvraag bui-
ten hun vakgebied viel. Het begelei-
den van deze leerlingen en de over-
leggen hierover kostten veel tijd.

Jongerenwerker 
“We hadden al een ondersteunings-
punt voor leerlingen met een diag-
nose, bijvoorbeeld ADD of PDD-
NOS”, vertelt Vincent Epskamp, 
docent aardrijkskunde. “We wilden 
echter ook hulp buiten de klas kun-
nen bieden aan leerlingen met pro-
blemen maar zonder diagnose.” 

De structuurklas (ook wel: Traject 
op Maat) richt zich op het vmbo. 
Leerlingen die snel zijn afgeleid of 
kampen met bepaalde problemen, 
krijgen in een klein groepje les in 
diverse vakken waar ze moeite mee 
hebben. “Die extra aandacht doet 
deze leerlingen goed. De lesgevende 
docent wordt ontlast, en de andere 
leerlingen profiteren van meer rust in 
de klas”, schetst Epskamp. 

Ontlast de mentor
De structuurklas wordt bemenst door 
eigen docenten en ondersteuners. 
Collega-docenten dragen de kan-
didaten voor de structuurklas aan. 
Leerlingen gaan na een periode weer 
terug naar een reguliere klas. Kan 
dit niet, dan wordt gezocht naar een 
andere passende onderwijsplaats.
De leerlingenbalie, ook bedoeld voor 
havo en vwo, wordt bemand door een 
jongerenwerker die zich vooral richt op 
psychosociale problemen. Epskamp: 
“Hier kunnen leerlingen naartoe wan-
neer ze de klas uit worden gestuurd. 
Dat ontlast de teamleider, waar ze 
normaal gesproken heen zouden 
gaan. Het gaat vaak om problemen 
die het mentoraat ontstijgen. Dus de 
leerlingenbalie ontlast ook de mento-
ren. De jongerenwerker kan bovendien 
eventueel externe hulp inschakelen” 
Waar nodig is, koppelt de leerlingen-
balie informatie terug naar de mentor.
Naast de structuurklas, de leerlingen-
balie en het steunpunt voor leerlingen 
met een diagnose, heeft de school 
ook lichtere ondersteuningspunten 
voor leerlingen, die wat moeite heb-
ben met leren. “Daar zaten voorheen 

medewerkers van het samenwerkings-
verband, die we nu zelf in dienst heb-
ben genomen”, vertelt Epskamp. “Dat 
zijn mensen met een zorgopleiding, 
die zich gespecialiseerd hebben in het 
geven van structuur en ondersteu-
ning aan leerlingen met bijvoorbeeld 
dyslexie.”

Meer rust om te leren
De leerlingenbalie en structuurklas 
die nu voor het tweede schooljaar 
draaien, worden betaald vanuit de 
werkdrukmiddelen. Door de komst 
van corona heeft het Regius College 
deze voorzieningen nog niet kunnen 
evalueren. Epskamp hoopt dat dit 
kwartaal met zijn collega’s te kun-
nen doen. Hij vindt het lastig om in 
te schatten of de maatregelen de 
werkdruk hebben verlaagd. “Als ik 
merk dat dingen mijn boekje te buiten 
gaan, breng ik ze naar de plek waar ze 
horen. Voorheen wist ik de zorgcoör-
dinator dus al goed te vinden. Ik denk 
wel dat er een kans is dat we deze 
werkwijze doorzetten. Dat geldt zeker 
voor de structuurklas. Als het goed is, 
krijgen leerlingen dankzij deze voor-
ziening meer rust om te leren.”

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

ZO KAN 
HET OOK! 

Werkdruk verlagen? 
Ontzorg de leraar

7

Extra 
aandacht 

doet deze leer-
lingen goed
docent Vincent Epskamp

(De persoon op de foto komen niet voor in het artikel.)



In deze krappe arbeidsmarkt 
krijg je straks niemand meer, die 

voor dit salaris schoolleider wil zijn
Paul van Lent, AVS-adviseur
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ASTRID VAN DE WEIJENBERG

H
et aantal directeuren in 
het basisonderwijs is al 
sinds 2016 aan het dalen 
en ook de komende jaren 
zal het aantal vacatures 
voor schoolleiders fiks 

toenemen, luidt de verwachting van de 
AVS. Er gaan nogal wat schooldirecteuren 
binnenkort met pensioen en er staan maar 
weinig jonge collega’s te trappelen om in 
hun voetsporen te treden. Komend jaar 
moet maar liefst één op de twintig basis-
scholen het zonder directeur stellen.
Is dat erg? Een school zonder directeur is als 
een schip zonder kapitein, vat AVS-adviseur 
Tom Roetert samen. Roetert werkt niet 
alleen voor de AVS, maar zit ook in de raad 
van bestuur van een stichting met zo’n twin-
tig scholen. “Vanuit goed werkgeverschap 

vind ik dat iedere leraar recht heeft op een 
directeur. Een goede schoolleider is aanwe-
zig en zorgt ervoor dat iedereen zich gezien 
voelt. Zo iemand houdt het welzijn van zijn 
personeel in de gaten. Er is daardoor vaak 
minder ziekteverzuim. Uit ervaring weet ik 
dat scholen met een prima werksfeer min-
der problemen hebben met het vinden van 
voldoende personeel. Daar wíllen mensen 
graag werken. Bovendien is een goede 
schooldirecteur beter in het vinden van 
nieuwe leraren.” 

Onderwijskundig leiderschap
Behoud van personeel, het voorkomen 
van uitval en het aantrekken van nieuwe 
medewerkers: in tijden van het lerarente-
kort moet je dit allemaal goed in de vingers 
hebben wil je als school het hoofd boven 
water kunnen houden. En juist de school-
leider vervult hierin een sleutelpositie. 

Schooldirecteur 
geen luxe maar 
noodzaak
Het klinkt zo vanzelfsprekend dat elke school een directeur heeft, toch 
wordt dat steeds mínder vanzelfsprekend. Het aantal schooldirecteuren in 
Nederland daalt gestaag en een stijging zit er in de nabije toekomst niet 
aan te komen. De AVS luidt de noodklok. Niet in de laatste plaats omdat 
schoolleiders meer verdienen dan dat ze nu krijgen. 

Op naar meer waardering
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“Het vak wordt 
steeds zwaarder.”

Paul van Lent, AVS-adviseur

Daarnaast kun je onderwijskundig als 
school eigenlijk niet zonder gedegen leider-
schap, vindt Roetert. “Een goede directeur 
maakt van een matige school een goede 
school en zorgt ervoor dat dat vijfje in een 
zes verandert. Hij moet leraren aan het 
werk zien en zelf regelmatig lessen bijwonen 
om goed zicht te houden op de kwaliteit 
van het onderwijs en het lesgeven. Alleen 
dan kan de schoolleider zijn medewerkers 
goed beoordelen. Op deze manier weet de 
directeur ook wat nodig is aan bijscholing 
en hij is aanwezig als er trainingen of cur-
sussen gegeven worden. Onderwijskundig 
leiderschap is misschien wel de kerntaak 
van schoolleiderschap.”

De school als miljoenenbedrijf
Wat Roetert betreft mag er meer waarde-
ring komen voor het vak van schoolleider. 
Desalniettemin signaleert hij de trend dat 
steeds meer scholen hun directeur moeten 
delen. Roetert, die bij de AVS de training 
Meerscholendirecteur geeft, ziet dat 
sommige schoolleiders daarbij in de knel 
komen. “Als directeur ben je het gezicht 
van de school, ook naar buiten toe. Hoe 
doe je dat dan als ouderavonden gelijktij-
dig plaatsvinden? En hoe pak je dat aan 
met sinterklaasvieringen of Kerst? Je kunt 
maar op een plek tegelijk zijn en dat lukt 
niet altijd. Dat kan voor stress zorgen. Niet 
voor iedereen. Er zijn ook schoolleiders die 
genieten van hectiek.”
“Iedere situatie is bovendien anders. Heb je 
twee scholen onder je met uiteenlopende 
onderwijsconcepten of een heel andere sfeer 
in het team, dan is dat veel ingewikkelder 
dan wanneer scholen op elkaar lijken. Heb 
je een goede Interne Begeleider (IB’er) en 
prima leerkrachten op een klein schooltje? 
Dan lukt het ook nog wel. Maar directeur 
zijn op een  grote school met tientallen nati-
onaliteiten is iets heel anders dan directeur 
zijn van een kleine plattelandsschool. En 
zelfs dán nog moet je het schoolleiderschap 
niet onderschatten. Als directeur van een 
school met zeshonderd leerlingen geef je in 
basis leiding aan een miljoenenbedrijf en sta 

je aan het hoofd van een team met algauw 
25 tot 40 medewerkers. Dat brengt behoor-
lijke verantwoordelijkheden met zich mee.” 

Wettelijke bescherming 
“Toch ontkom je er niet altijd aan dat 
scholen soms een directeur moeten delen,” 
geeft Roetert aan. “Zoals een school met 
tweehonderd leerlingen en twaalf leer-
krachten voldoende heeft aan alleen een 
directeur (zonder adjunct), zo is het finan-
cieel minder efficiënt om op een school met 
45 leerlingen een fulltime directeur aan te 
stellen. Dat moet een combinatiefunctie 
worden van een leerkracht met directie-
taken of je plaatst een school onder een 
meerscholendirecteur.”
De functie van schoolleider is over het alge-
meen echter niet iets wat je er zomaar even 
bij doet, benadrukt Roetert. En dat hoeft 
gelukkig ook niet. “ De Wet op het Primair 
Onderwijs (WPO) stelt budget beschikbaar 
om op elke school een directeur aan te stel-
len,” legt AVS-adviseur Paul van Lent uit. 
In de praktijk pakt dat echter nogal eens 
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anders uit. Scholen delen een directeur of 
hebben helemaal geen schoolleider meer, 
omdat er een tekort bestaat. De rol van 
schoolleider kent geen wettelijk bescher-
ming. En dáár moet verandering in komen, 
aldus Van Lent. “De rol, positie en verant-
woordelijkheden van de schooldirectie zijn 
van dusdanige zwaarte en zo van cruciaal 
belang voor het schoolniveau dat die beter 
verankerd moeten worden in de wetgeving. 
Daarom schreef de AVS juni jongsleden een 
brief aan demissionair onderwijsminister 
Slob en de Tweede Kamer-leden met de 
vraag om de wet aan te passen.”

Integraal directeur
Het schoolleiderschap verdient meer wet-
telijke bescherming dus. Maar waarom? 
Van Lent die tot het voorjaar van 2020 
betrokken was bij de cao-onderhandelin-
gen, vertelt dat de AVS op basis van die 
onderhandelingen verwacht had dat de  
toen nieuwe functieomschrijvingen financi-
eel gezien een stap vooruit zouden beteke-
nen voor de schooldirecteuren. Dat pakte 

in de praktijk anders uit. “Op een groot 
aantal plekken is de directeur bij de nieuwe 
inschaling iingedeeld  op D12 in plaats van 
D13. Of soms zelfs op D11. Een directeur in 
D11 past eigenlijk alleen op de winkel. Daar 
liggen de verantwoordelijkheden geheel 
bij het bestuur en dat komt in de praktijk 
nooit voor. Iedere directeur is integraal 
leider, bezig met én verantwoordelijk voor 
het schoolplan en het meerjarenbeleid van 
zijn school. Dat betekent dat hij zelfs niet in 
D12 maar in D13 of D14 moet zitten. D12 
is voor directeuren waar veel taken bij het 
bestuursbureau liggen. Datzelfde geldt 
voor de adjunct-directeur, die bij uitge-
breide bevoegdheden in A11 of A12 moet 
worden ingeschaald.”
 
Zonder extra salaris
De ruimte die in de cao-afspraken zit, wordt 
bij de omzetting van de oude DC-schalen 
naar D-schalen minimaal benut, stelt Van 
Lent. Uit een AVS-peiling (februari 2021) 
onder achthonderd (adjunct-)directeuren 
blijkt dat bijna 70 procent van de respon-
denten in een D12-schaal zit en slechts 17 
procent in een D13, terwijl voorheen circa 35 
procent in de DC-schaal zat. In de praktijk 
wordt soms ‘gegoocheld’ om schoolleiders 
zo laag mogelijk in te schalen. “Je ziet dat 
beleidsmedewerkers op het bestuursbu-
reau soms bevoegdheden weghalen bij 
de directeur,” licht Van Lent toe. “Ook de 
functie van adjunct staat al langer onder 
spanning. Op sommige scholen verdwijnt 
de adjunct-directeur en komt daar een 
locatiemanager of -leider voor in de plaats. 
Zo kan het gebeuren dat een leraar tot 
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Een goede directeur maakt 
van een matige school een 

goede school en zorgt dat dat 
vijfje in een zes verandert
Tom Roetert, AVS-adviseur

“Vergis je niet, een 
directeur van een 
school met zeshonderd 
leerlingen geeft 
leiding aan een 
miljoenenbedrijf.”

Tom Roetert, AVS-adviseur

11KADER | NOVEMBER 2021



de verantwoordelijkheden groter zijn 
geworden.” “Het is belangrijk dat elke direc-
teur en adjunct-directeur goed ingeschaald 
wordt, zeker met alles wat hij op zijn bordje 
heeft. Het vak wordt steeds zwaarder,” 
onderstreept Van Lent. “Welke thema’s 
er maatschappelijk  ook langs komen, ze 
worden altijd op het bordje van het onder-
wijs gelegd.” 

Onderwaardering
Veel schoolleiders hebben de laatste sala-
risinschaling als teken van onderwaardering 
ervaren, zo blijkt uit de AVS-enquête van 
afgelopen februari. Ze zien het als een ver-
slechtering van een eerlijk salarisperspec-
tief, dat geen recht doet aan de verant-
woordelijkheden en complexiteit van hun 
werk. De huidige directeuren krijgen echter 
nog een toelage op hun salaris, omdat ze 
niet minder mogen gaan verdienen. Maar 
voor hun opvolger gaat dat niet op. De 
nieuwe inschaling pakt dus vooral voor een 
nieuwe generatie schoolleiders slecht uit 
en dat terwijl die nieuwe schoolleiders al 
niet aan te slepen zijn. Zo geeft 76 procent 
van de respondenten van de AVS-enquête 
aan dat hun bestuur de komende vier jaar 
een vacature voor schoolleider verwacht. 
Daarbij wordt naar verwachting 62 pro-
cent van de aanstaande schooldirecteuren 
ingeschaald op D12. Echter, 42 procent van 
de respondenten geeft aan dat er bij hun 
bestuur nú al vacatures zijn voor schoollei-
ders. 63 procent kan daarbij een salaris op 
D12-niveau verwachten.
De AVS vreest dat de slechte betaling 
nadelig uitpakt voor de status van het 
beroep. “Het schoolleiderstekort is al 
groot. Schoolbesturen zouden moeten 
beseffen dat een dergelijk zware functie 
goed beloond moet worden. Goedkoop 
is duurkoop”, waarschuwt Van Lent. “In 
deze krappe arbeidsmarkt krijg je straks 
niemand meer, die voor dit salaris school-
leider wil zijn. En financieel kan het uit. Het 
schoolleiderschap is gewoon opgenomen in 
de bekostiging en vaak is er ook nog ruimte 
voor een adjunct-directeur.” 

locatiemanager wordt benoemd en er 
directeurstaken bij krijgt zónder dat daar 
meer salaris tegenover staat. Waarom 
zou je er dan die verantwoordelijkheden bij 
nemen?” 
Van Lent vindt het een kwalijke zaak dat 
schooldirecteuren in de praktijk vaak 
verantwoordelijk zijn, maar officieel op 
papier niet. “Dan is er een groep beleidsme-
dewerkers op het bestuursbureau die 
bevoegdheden naar zich toe trekt. Maar 
de verantwoordelijkheden worden er voor 
de directeur in de praktijk niet minder op. 
Want die beleidsmedewerkers houden geen 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Zij zijn niet op de scholen aanwezig.”

Ruimte voor een adjunct
Kortom, schoolleiders verdienen letterlijk 
en figuurlijk meer. En dat komt ook omdat 
het vak er de laatste jaren niet makkelijker 
op is geworden. Roetert: “Zo’n twintig jaar 
geleden toen leraren en schoolleiders nog 
ambtenaren waren, hadden de meeste 
directeuren bijvoorbeeld geen financiële 
verantwoordelijkheden. Dat werd door het 
rijk geregeld of pakten de gemeenten op. 
Maar de begroting is iets wat schoolleiders 
er tegenwoordig vaak bij doen, waardoor 

NIEUWE CAO

De werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over een 
nieuwe cao voor het primair onderwijs. Alle medewerkers krijgen er 2,25 
procent salaris bij. Deze loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht 
in vanaf 1 januari 2021. Daarnaast is afgesproken dat de eindejaarsuitke-
ring eenmalig stijgt met 0,2 procent tot 6,5 procent. Deze loonsverhoging 
was het maximum haalbare, meer geld had het ministerie van Onderwijs 
niet beschikbaar gesteld voor 2021. Dat alle lonen in het primair onder-
wijs er in 2021 wat bij krijgen, is mooi. Maar wat de AVS betreft is dat niet 
genoeg. Ook in 2022 zet de AVS aan de cao-tafel de discussie voort over 
het maken van betere loonafspraken specifiek voor schoolleiders. 

Op dinsdag 7 december organiseert de AVS van 16.00 tot 17.00 uur een digitale 
bijeenkomst over het akkoord voor de cao van 2021 en de cao-onderhandelingen 
voor 2022. Wil je hierbij zijn? Meld je aan via www.avs.nl/voorlichtingcao.
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Interimmers zijn dol op vrijheid,  
reuring én goed onderwijs

Leve de 
hectiek!
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W
ie weleens de 
helpdesk van 
de AVS heeft 
gebeld met een 
prangende vraag 
over wetgeving, 

huisvesting, bekostiging of welke kwestie 
uit de schoolleiderspraktijk dan ook, is 
misschien geholpen door adviseur Chris 
Heersink. Hij staat met beide benen in het 
onderwijsveld, want naast zijn baan bij de 
AVS werkt hij regelmatig als interim-direc-
teur op een basisschool. Daaraan ging een 
lange loopbaan vooraf. Heersink was leer-
kracht, adjunct-directeur en later directeur 
op verschillende scholen. “Je moet jezelf 
scherp houden”, licht hij zijn keuze voor het 
interim-vak toe. “Op een gegeven moment 
kende ik de gebruikelijke jaarcyclus wel. Ik 

Waar een schoolleider vertrekt, springt regelmatig een 
‘interimmer’ in om de honneurs waar te nemen. Ook 
vragen besturen deze tijdelijke directeuren (doorgaans 
ervaren schoolleiders bij wie het onderwijsbloed door 
de aderen kolkt) om hulp bij dieperliggende problemen 
op een school. Wie heeft zin in zo’n onzeker bestaan 
met tijdelijke klussen? En helpen interimmers het 
schoolleiderstekort op te lossen?

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

heb zoveel ervaring opgedaan de afgelo-
pen decennia, het leek me een mooie stap 
om die te gaan gebruiken om andere scho-
len te helpen. Als interimmer ben je vaak 
nodig op plekken waar iets aan de hand 
is. Ik werk daardoor minder op routine. Bij 
iedere opdracht moet ik weer nieuwe con-
tacten leggen, met een nieuw team werken 
en uitzoeken wat er speelt.”

Vrijheid en vernieuwing
Harde cijfers over hoeveel interim-direc-
teuren Nederland inmiddels kent, zijn er 
niet. De indruk bestaat dat hun aantal 
toeneemt, maar veel onderzoek is daar niet 
naar gedaan - ook niet naar de samenstel-
ling en motivatie van deze groep. Zeker is 
dat er bevlogen directeuren ‘op leeftijd’ zijn, 
die hun vak ondanks hun pensioengerech-
tigde leeftijd niet willen opgeven. Andere 

INZICHT

In een nieuwe  
organisatie start ik met 

kijken, kijken, luisteren,  
luisteren, vragen, participeren
Interimmer Danielle Andrien

“Als je op meerdere 
scholen tegelijk werkt 
als directeur, word je 
een manager.”

Interimmer Danielle Andrien

16



“Ik vind het leuk  
om in chaos terecht 
te komen.”

Interimmer Mirthe Top

schoolleiders kiezen voor het interim-be-
staan omdat ze zich willen ontwikkelen of 
afwisseling en uitdaging zoeken. 
Danielle Andrien is zo iemand. Ze werkt al 
29 jaar in het onderwijs. “Ik was leerkracht, 
intern begeleider, directeur, beleidsme-
dewerker. Ik vind vrijheid heel belangrijk 
en doe graag nieuwe dingen. Ik vind het 
leuk om in nieuwe organisaties te duiken. 
Daarom ben ik vijf jaar geleden als inte-
rim-directeur gaan werken.” 

Waardevol zijn
Sommige schoolleiders stappen na verloop 
van tijd over op een functie bij een school-
bestuur. Andrien heeft daar nog geen 
interesse in. “Je bent dan veel bezig met het 
oplossen van gedoe, terwijl ik meer ben van 
de teamcultuur en onderwijsontwikkeling. 
In een nieuwe organisatie start ik met kijken, 
kijken, luisteren, luisteren, vragen, partici-
peren. Ik ben onderdeel van de schoolorga-
nisatie, maar hang er tegelijkertijd boven: 
ik moet begrijpen wat er gebeurd is in een 
school, wat de huidige situatie is.”
Interimmer Mirthe Top heeft een verge-
lijkbare hang naar vrijheid en zelfstan-
digheid. “Ik vind het leuk om in chaos 
terecht te komen en dan orde op zaken 
te stellen. Als interimmer heb je bij iedere 
opdracht te maken met een andere 
vraag. Ik zoek steeds die reuring. Daarom 
besloot ik mijn baan op te zeggen. Ik was 
‘klaar’ op mijn laatste school. Ik had er 7,5 
jaar gewerkt, we zouden een slag gaan 
maken naar toekomstgericht onderwijs 
en ik realiseerde me dat het team een 
leider nodig had die met veel energie 
aan de slag zou gaan. Die energie had 
ik niet meer. Ik had de jaren ervoor van 
het bestuur allerlei kansen gekregen om 
me te ontwikkelen, maar op een gegeven 
moment was het bekend terrein. Een 
bestuursfunctie ambieerde ik niet. Ik wil 
voor de kinderen het verschil maken en 
als bestuurder sta je daar toch verder 
vanaf. Ik heb nooit spijt gehad van deze 

stap. Je kunt als interimmer in korte tijd 
heel waardevol zijn voor een school, al 
is het jammer dat ik vooral veel aan het 
zaaien ben. Als er geoogst kan worden, 
ben ik meestal al weer weg.”

Behoud directeuren
Soms lijkt het interimmen erg paradoxaal. 
Een zittende schoolleider besluit te gaan 
voor een interim-bestaan. Vervolgens ont-
staat er een vacature, die tijdelijk opgevuld 
wordt door… Jawel, een interim-directeur. 
Interimmers dragen zodoende soms bij aan 
het schoolleiderstekort, terwijl ze tegelijker-
tijd ook deel uitmaken van de oplossing. 
De reden om over te stappen lijkt verband 

Ik ben vooral veel  
aan het zaaien. Als er  

geoogst kan worden, ben ik 
meestal alweer weg
interimmer Mirthe top

INZICHT
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te houden met het ontwikkelingsplafond, 
waartegen verschillende schoolleiders uit 
dit artikel hun hoofd stoten. Wat moet 
er gebeuren om zittende directeuren te 
behouden? Andrien vindt dat bestuurders 
hier een rol in hebben: “Kijk wat een direc-
teur nodig heeft om te blijven. Daarbij 

gaat het niet alleen om geld. Misschien 
wil een directeur wel een uitdagend pro-
ject ernaast of zijn talent inzetten op een 
andere school. Bijvoorbeeld een colle-
ga-directeur ondersteunen met de finan-
ciën. Heb je een vacature en lukt het niet 
om die in te vullen, dan zou je ook intern 
kunnen kijken of je iemand kunt helpen om 
zich te ontwikkelen tot schoolleider en dan 
de interimmer geleidelijk laten afschalen.”
Ondertussen realiseren niet alleen de 
interim-directeuren, maar ook de meeste 
schoolteams zich dat interimmers, in de 
woorden van Top, komen ‘zaaien’. Die 
vinden het vaak fijn dat er een andere 
wind gaat waaien. Maar op storm zit 
niemand te wachten. “Ik merk regelma-
tig dat leerkrachten bang zijn dat ik wel 

INZICHT

IEDERE SCHOOL VERDIENT EEN 
DIRECTEUR (VINDEN OOK INTERIMMERS)

Directeuren die uitdaging zoeken, zouden ook kunnen kiezen voor 
een baan als meerscholendirecteur. Sommige interim-directeuren 
die in dit artikel aan het woord komen, werken soms op twee scholen 
tegelijk, omdat het toevallig zo uitkomt of omdat een bestuur hen 
voor een beperkt aantal uren inhuurt. Ideaal vinden ze het niet. 
“Een team heeft een directeur nodig die zich committeert aan een 
school”, vindt interim-schoolleider Joep de Boer. Ook interimmer 
Chris Heersink schaart zich achter het AVS-standpunt dat elke school 
een eigen schoolleider verdient. “Je bent als directeur het eerste 
aanspreekpunt en de verantwoordelijke. In sommige gevallen kan een 
meerscholendirecteur voordelig zijn, bijvoorbeeld als je meer uitwis-
seling tussen bepaalde scholen wil zien. Het hangt af van de construc-
tie die de stichting voor ogen heeft, maar een meerscholendirecteur 
mag niet gebruikt worden als een bezuiniging.” 
Mirthe Top, eveneens werkzaam als interimmer, vindt een meerscho-
lendirecteur geen probleem, mits het tijdelijk is. “Als overbrugging 
of om een frisse blik naar binnen te halen. Maar in principe is een 
schoolteam gebaat bij een duidelijke koers voor meerdere jaren. Als je 
directeur van meerdere scholen bent, dan moet je je aandacht verde-
len. Dat wordt schipperen. Ik wil zichtbaar zijn in de school.” 
Ook Daniele Andrien, interim-schoolleider, past een post als meer-
scholendirecteur niet. “Ik werk vanuit verbinding met mensen, ik wil 
kwaliteit leveren en voor de school gaan. Als je op meerdere scholen 
tegelijk werkt als directeur, word je een manager. De scholen waar ik 
kom hebben vaak een historie van veel te veel directeuren.”

Eerst observeer ik hoe het 
gaat, dan praat ik rustig 

met mensen. Maar ik ga niet als 
een olifant door de porseleinkast
Chris Heersink, interimmer en AVS-adviseur

18



even de knuppel in het hoenderhok kom 
gooien”, vertelt Top. “Daardoor begin ik 
als interimmer soms met 1-0 achterstand. 
Ik probeer snel hun vertrouwen te krijgen. 
Als ik van het bestuur een opdracht krijg 
terwijl er op de werkvloer andere dingen 
spelen, dan koppel ik dat meteen terug. 
Vaak merk ik dat er onder de oppervlakte 
processen spelen waarvan een vorige 
directeur of bestuur niet goed op de 
hoogte is.” 

Doen voor de poen?!
“Meestal is een team blij met de komst 
van een interim-directeur, iemand die 
structuur aanbrengt”, is de ervaring van 
Heersink. “‘We kunnen weer gaan bou-
wen’, hoor ik dan. Toch moet ik weleens 
impopulaire maatregelen nemen, die 
veel eerder genomen hadden moeten 
worden. Directeuren die heel lang ergens 
werken, bedekken lastige kwesties vaak 
met de mantel der liefde. Ik word geacht 
die maatregelen wél te nemen. Eerst 

observeer ik hoe het gaat, dan praat ik 
rustig met mensen. Maar ik ga niet als een 
olifant door de porseleinkast.” 

Zijn de verdiensten een reden om de over-
stap naar interimmen te maken? Voor Chris 
Heersink, interim-schooldirecteur, niet. 

“Soms wordt er met een schuin oog naar 
interimmers gekeken, omdat zij een hoger 
uurloon in rekening brengen. Bedenk wel, ik 
moet zelf zorgen voor mijn pensioen en voor 
een inkomen tijdens vakantieperioden of bij 
ziekte. Ik zie dat ook andere interim-direc-
teuren hun werk doen met goede intenties: 
iedereen wil er echt zijn voor de school en de 
kinderen. We zijn allemaal begaan met het 
onderwijs, daar gaan we voor.”  

“Als interimmer ben 
je vaak nodig op 
plekken waar iets 
aan de hand is.”

Chris Heersink, interimmer  
en AVS-adviseur

DOORWERKEN NA JE PENSIOEN 

“Toen ik 67 werd en met pensioen moest, trok het me helemaal niet om vijf dagen per 
week thuis op de bank te zitten,” vertelt Joep de Boer. “Ik wilde mijn ervaring graag 
blijven inzetten voor het onderwijs en vond het veel te leuk om leiding te geven aan 
een groep professionals, die zich voor honderd procent inzet voor de leerlingen. Ik had 
eerder al een periode als interim-directeur gewerkt en dat ben ik weer gaan doen. Ik 
werk graag met kinderen en ouders, al heb ik als schoolleider met hen niet zo’n inten-
sief contact. Ik werk op allerlei scholen, van heel klein tot zeer groot. 
Als interim-directeur ben je verantwoordelijk voor een heleboel zaken. Je moet sneller 
kunnen schakelen tussen situaties dan een vaste directeur en je moet je snel in lastige 
kwesties kunnen inlezen. Ik moet daarnaast de verwachtingen van mijn opdrachtge-
vers weleens temperen. Het kan gebeuren dat ze hopen dat ik een probleem in drie 
weken oplos, terwijl daar bij wijze van spreken drie jaar voor nodig is. Soms kom ik 
een opstandig team tegen. Dan moet ik een andere kant van mezelf laten zien dan bij 
teams die alleen maar blij zijn dat ik er ben.”

Meer weten over door blijven werken na je pensioen? De commissie Duurzaam en 
Vitaal kan je hier meer over vertellen. Check AVS-website.  

Wil je een succesvolle interim- 

schoolleider worden? AVS Academie 

helpt je graag verder:

INZICHT
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Vacatures voor schoolleiders zijn in het onderwijs 
lastig te vullen. Bij schoolkoepel Alberdingk Thijm 
Scholen in het Gooi hebben ze daar geen problemen 
mee. Ze hebben hun eigen kweekvijvertraject om 
leraren op te leiden tot leidinggevenden. Wat 
kunnen andere scholen hiervan leren? 

TEKST LARISSA PANS 
FOTOGRAFIE JOSHUA ROOD

Start je eigen 
kweekvijver
(voor nieuwe schoolleiders)

Stop 
met 
vissen
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“Het gaat om 
kinderen kansen 
bieden en geloven  
in wat wél kan.”

Saskia Makker-Velthuis, 
bestuursvoorzitter

V
lak voor de zomer stu-
deerden ze af: Vincent 
Blokker en Kirsten van 
Broekhoven. Beiden 
begonnen ze als docent 
en rondden de interne 

opleiding voor schoolleider af. Blokker 
is nu directeur van de Hilversumse 
Augustinusschool (primair onderwijs), Van 
Broekhoven is afdelingscoördinator havo 
3, 4 en 5 op het St. Aloysius College (voort-
gezet onderwijs, eveneens in Hilversum). 
Beide scholen maken deel uit van de koepel 
Alberdingk Thijm Scholen, die in totaal 
achttien basisscholen en acht middelbare 
scholen telt met ruim achtduizend leerlin-
gen in de leeftijd tussen 4-18 jaar. 
In 2012 startte deze koepel het kweekvij-
vertraject voor leidinggevenden. In eerste 
instantie alleen bedoeld voor ‘eigen’ men-
sen, maar nu zijn er ook af en toe cursis-
ten. Er is geen garantie op een functie als 
schoolleider daarna, wel zijn deze ‘kweek-
vijver-leerlingen’ in het vizier gekomen 
van hun leidinggevenden, het bestuur én 
hebben ze nu natuurlijk het juiste papier-
tje. Saskia Makker-Velthuis is lid van het 
tweekoppig college van bestuur en zij was 
als bestuursvoorzitter nauw betrokken bij 
het opzetten van de opleiding: “In eerste 
instantie wilden we van het kweekvijver-
traject een masteropleiding maken, maar 
dat bleek te hoog gegrepen. Dat was zo 
veel organisatorisch gedoe en daarvoor 
waren we als scholenkoepel toch te klein. 
Het heeft nu het post-HBO-stempel 
gekregen, daar zijn we blij mee.” 

Aan de opleiding gaat een voortraject 
vooraf, in die periode kunnen cursisten uit-
vinden of het doel - op termijn een leiding-
gevende functie hebben - bij ze past. 

Speeddate met coach
Makker-Velthuis vertelt over de coach, die 
aan iedere kweekvijver-docent gekoppeld 
wordt: “Dat zijn ervaren schoolleiders die 
met leraren  in gesprek gaan over wat het 
inhoudt om leiding te geven en die met 
hen aftasten of ze daarvoor geschikt zijn.” 
Blokker: “Er werd een soort speeddate 
georganiseerd om je coach te kiezen en om 
te bekijken of je bij elkaar past. De mijne 
komt uit het voortgezet onderwijs en ik heb 
er veel aan gehad.” 
De twee voormalige leraren volgden ruim 
twee jaar vijf modules van twaalf weken. Er 
zijn ongeveer zeven leerlingen per cohort, 
twee klassen volgen gezamenlijk het tra-
ject. De school stelde hen vrij voor 0,1 fte, 
zelf investeerden ze ook 0,1 fte in hun stu-
die. En? Was het een zwaar traject? “Het 
was een kwestie van goed plannen”, blikt 
Van Broekhoven terug. “Elke dinsdagavond 
had ik studie en ik reserveerde één dag in 
het weekend voor het lezen van de stof en 
het maken van opdrachten.” Blokker: “Ik 
vond het pittig maar goed te doen, die stu-
die naast mijn werk als leerkracht. Ik zit nog 
in een appgroepje met medestudenten. De 
eerste dinsdag dat we geen studie meer 
hadden, appten we elkaar grappend: wat 
moeten we nu met al die vrije tijd?” 

Geloven in wat wél kan
We zitten op de werkkamer van Makker-
Velthuis, in het gebouw van Alberdingk Thijm 
Scholen aan het Laapersveld. Lommerrijk is 
deze Hilversumse buurt te noemen. Aan de 
rand van het Laapersveld - een groot park 
met glooiende heuveltjes, sierlijk bewegende 
zwanen in een vijver en alles met de handte-
kening van Dudok - huist een van de scholen 
uit de koepel: het Alberdingk Thijm College 
(havo, vwo en gymnasium). 
De koepel is van oorsprong een katholieke 
organisatie. Makker-Velthuis: “Al denk ik 

Wij gaan er vanuit dat er 
genoeg mensen bij ons 

werken, die schoolleider willen 
en kunnen worden
Saskia Makker-Velthuis, bestuursvoorzitter
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dat het overgrote deel van onze leerlingen 
niet meer katholiek is.” Blokker: “Als je bij 
ons in groep 4 vraagt wie communie doet, 
zijn dat misschien drie leerlingen.” Makker-
Velthuis: “We staan open voor elk geloof 
en elke kleur. Het gaat om kinderen kansen 
bieden en geloven in wat wél kan.”
In de middagzon poseren de drie geïnter-
viewden op het regenboogzebrapad bij 
het Alberdingk Thijm College. Groepjes 
leerlingen blijven nieuwsgierig staan kij-
ken. Er heerst een gemoedelijke sfeer bij 
de voetbalkooi en picknicktafels. Aan de 
zijkant van de school staan rijen degelijke 
tienerfietsen met voorop zo’n onhandig 
groot kratje.

Weifelaars en de weigeraars
Hoe zouden deze drie het leiderschap-ei-
gen-stijl karakteriseren? “Leidinggeven 
aan normen- en waardengedreven onder-
wijs, dat is een belangrijk aspect bij ons”, 
zegt Makker-Velthuis. Blokker en Van 

Broekhoven knikken. Van Broekhoven: “Er 
was een module missie en visie, om jezelf 
weer scherp te krijgen op onze normen en 
waarden en waar we naartoe willen met 
het onderwijs. Deze thema’s zaten ook 
verweven in andere modules. Het katho-
lieke komt niet expliciet terug, maar het is 
wel de basis.” 
Blokker noemt meteen de samenwerking 
met het team. “Welke kant we met ons 
onderwijs opgaan, dat dragen we samen 
uit. Het liefst moeten ideeën van onderaf 
komen. Ik kreeg nu het verzoek van enkele 
leerkrachten om meer nadruk te leggen 
op wereldoriëntatie, om de inhoud van dat 
vak te vernieuwen en meer te verweven in 
het curriculum. ‘Ga daar vooral mee aan de 
slag’, zei ik tegen mijn team. Dat soort initi-
atieven wil ik als directeur ondersteunen.”  
Van Broekhoven: “Met elkaar zet je iets 
neer.” Blokker: “Als we een vernieuwing 
doorvoeren, gaan we die met zijn allen aan. 
Dan wil ik commitment, ook als je het er 
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“Het liefst moeten 
ideeën van onderaf 
komen.”

Vincent Blokker, schooldirecteur
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voor met goede mensen. Daarnaast zetten 
we in op internationalisering en Engelse 
les voor al onze leerlingen. Met de hashtag 
#daargaathetom willen we op het niveau 
van leerlingen uitdragen wat onze identiteit 
is: dat leerlingen hun talenten ontwikkelen 
en samen bijdragen aan een betere wereld. 
Ja, het rentmeesterschap,  maar dan op 
onze manier ingevuld.” 
Makker-Velthuis ziet dat als een karakte-
ristiek aspect van hun manier van leiding-
geven, dat er veel belang wordt gehecht 
aan community. “Samen een gemeenschap 
vormen vanuit een holistische benadering: 
de opvoedkundige en onderwijskundige 
visie vloeien in elkaar over.” 
Zij ziet het als een teken van geloof in de 
eigen organisatie dat je geen leidinggeven-
den van buiten haalt, maar kijkt naar het 
talent binnen je club. “Wij gaan er vanuit 
dat er genoeg mensen bij ons werken, 
die schoolleider willen en kunnen worden. 
Natuurlijk nemen we soms een directeur 
of adjunct aan van een andere school. We 
hebben ook weleens een leraar opgeleid, 
die naar elders vertrok om leidinggevende 
te worden. Het is niet per se zo dat iedereen 
die de opleiding doet meteen een leiding-
gevende functie krijgt aangeboden.” Dat 
kan een risico zijn, beaamt ze, dat er een 
mismatch bestaat tussen verwachting en 
aanbod. Of dat de school de kandidaat 
toch minder geschikt acht en de voorkeur 
geeft aan iemand anders. “Ja, dat kan 
pijnlijk zijn.”

Een familiebedrijf
Haar advies aan andere scholen die geïn-
teresseerd zijn in het opzetten van een 
kweekvijvertraject: doe het alleen als je 
onderdeel uitmaakt van een grote scholen-
koepel. “Omvang hebben, dat is een voor-
waarde voor succes. Anders is het teveel 
gedoe om een eigen opleiding op te zetten.” 
De kweekvijvertak valt onder een aparte 
instelling binnen de koepel. Ze vervolgt: 
“En je moet een beetje een familie vormen 
met de scholen. Een familiebedrijf, haha.” 
Een groot netwerk hebben is eveneens een 

niet mee eens bent.” Makker-Velthuis: “Je 
moet mensen verleiden om mee te gaan 
in verandering en ze liever niets opleggen. 
Dat probeer ik toe te passen als bestuurder. 
Maar soms kan het niet anders, dan moet je 
gewoon door en moeten ook de weifelaars 
en de weigeraars meedoen.” 

Een mismatch
Onder de koepel valt zowel primair als 
voortgezet onderwijs. Er is een veelheid 
aan scholen en schooltjes. Makker-Velthuis: 
“Onze scholen staan in verschillende wijken, 
hebben hun eigen populatie en hun eigen 
accenten. Wat we delen, zijn onze speer-
punten, zoals innovatieve inzet van ICT. 
Daar hebben we een uitgebreide afdeling 

We vullen heel gemakkelijk 
de leidinggevende 

vacatures in met onze mensen
Saskia Makker-Velthuis, bestuursvoorzitter
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vereiste, connecties met universiteiten en 
hogescholen. Zo wordt er voor de kweekvij-
ver-docenten samengewerkt met de HAN, 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 
Is er niet het gevaar dat iedere schoolleider 
in wording door dezelfde ‘wasstraat’ gaat 
en er één soort leidinggevende uit rolt? 
Blokker: “Dat zou kunnen omdat we alle-
maal dezelfde modules volgen en allemaal 
uit deze organisatie komen, Er is continu 
vernieuwing.” Makker-Velthuis: “Misschien is 
het juist goed dat we nu mensen van buiten 
toelaten tot de kweekvijver. Zo breng je 
onderwijsgevenden met een andere achter-
grond in je traject en hoor je hoe het er op 
andere scholen aan toegaat.” 

Een hele puzzel
Een bijkomend voordeel van vissen uit de 
eigen poule is dat de organisatie geen last 
heeft van het schoolleiderstekort. “We 
vullen heel gemakkelijk de leidinggevende 
vacatures in met onze mensen”, bevestigt 
Makker-Velthuis. Blokker: “Er is op de 

Augustinusschool net een nieuwe adjunct 
aangenomen, die zat in mijn cohort. 
Dankzij de kweekvijver ken ik meer men-
sen van andere scholen en zoek ik sneller 
contact voor overleg, bij een probleem of 
een vacature.”
Ten slotte, de kennis zit nog vers in het 
geheugen, maar tussen theorie en praktijk 
gaapt nog weleens een gat: wat vinden 
de twee nieuwbakken leidinggevenden 
moeilijk aan hun nieuwe functie? Van 
Broekhoven: “Ik vind het lastig om een 
collega aan te spreken als iets niet goed 
gaat. Ik kom uit een veilig gezin waar 
harmonie voorop stond, ik heb bij de 
opleiding echt moeten leren om kritiek te 
leveren.” Lachend: “Dat was mijn leerpunt. 
Aangezien de havo-afdeling net is opge-
zet, zijn er nog wel enkele verbeteringen 
door te voeren en dat moet ik op de goede 
manier begeleiden.” Blokker: “Ik vond de 
formatie opstellen een hele puzzel. Had ik 
het net rond, gebeurde er weer iets waar-
door het anders moest.” 

“Met elkaar zet  
je iets neer.”

Kirsten van Broekhoven, 
afdelingshoofd
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- Advertorial -

Spilfunctie voor interne 
vertrouwenspersoon
Veel scholen hebben ver-
schillende functi onarissen 
aangesteld voor het vertrou-
wenswerk. Naast mentoren 
spelen hierbij bijvoorbeeld 
een zorgcoördinator, aan-
spreekpunt pesten en/of vei-
ligheidscoördinator een rol. 
Dit maakt het lasti g om bij de 
juiste persoon uit te komen 
als er een probleem is. Soms 
blijven problemen hierdoor onbesproken of onopgelost. Daar-
om leggen wij in de leidraad ook de nadruk op het belang van 
één goed en toegankelijk aanspreekpunt voor de afh andeling 
van meldingen en klachten: de interne vertrouwenspersoon. 

Probleem- en klachtgebieden
In de leidraad behandelen wij zes probleem- en klacht-
gebieden: schoolorganisati e, onderwijskundige zaken, huiselijk 
geweld en kindermishandeling, persoonlijke problemen en 
problemen in de thuissituati e, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en ongewenst gedrag op school. Per gebied staan de 
routes voor leerlingen, ouders en collega’s aangegeven bij 
klachten of meldingen. En je krijgt ti ps voor een goed functi o-
nerend beleid. 

Ook zijn in de leidraad een uitgebreide functi eomschrijving 
voor de vertrouwenspersoon en een nieuwe voorbeeld voor 
een interne klachtenregeling opgenomen. Die voorbeeld-
klachtenregeling kan je goed integreren in de externe model-
klachtenregeling van de sectorraden en klachtencommissies. 

Vernieuwde handreiking
Naast de leidraad is onlangs de geheel herziene ‘Handreiking 
voor vertrouwenspersonen in het onderwijs’ verschenen. Een 
onmisbaar prakti sch handboek en naslagwerk voor vertrou-
wenspersonen in het po, vo en mbo.

Download de leidraad via deze QR-code 
of ga naar www.schoolenveiligheid.nl/
probleemaanpak

Vertrouwenswerk op school: 
een effectieve probleemaanpak

Stichting School & Veiligheid biedt schooldirecties, schoolbesturen en beleidsmakers een gratis 
leidraad om hen te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk op school. 
De leidraad biedt handvatten om het vertrouwenswerk zo te organiseren dat leerlingen, ouders 
en medewerkers snel uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen. Daarnaast vind je er tips 
voor het goed beleggen van rollen en taken rondom vertrouwenswerk. 

ONGEWENST GEDRAG OP SCHOOL

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PERSOONLIJKE PROBLEMEN EN 
PROBLEMEN IN DE THUISSITUATIE

HUISELIJK GEWELD EN 

KINDERMISHANDELING

HUISELIJK GEWELD EN 

KINDERMISHANDELING

ONDERWIJSKUNDIGE ZAKENONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN

SCHOOLORGANISATIESCHOOLORGANISATIE

INTERNE
VERTROUWENS-

PERSOON

Sti chti ng School & Veiligheid
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
030 - 285 65 31
info@schoolenveiligheid.nl
www.schoolenveiligheid.nl

De leidraad is gemaakt in opdracht van het ministerie van 
OCW en is meegelezen door vertegenwoordigers van de 
sectorraden, de vertrouwensinspecti e, klachtencommis-

sies en het onderwijsveld.

advertorial Leidraad.indd   1 11-10-21   11:011_1_st215x285mmAVS.indd   1 18-10-2021   13:34



Het tekort aan schoollei-
ders is niet iets nieuws, net 
zo min als dat het leraren-
tekort als een verrassing 
kan komen. Wat Lisa 
Westerveld, onderwijs-
woordvoerder in de Tweede 
Kamer voor GroenLinks, 
zich vooral afvraagt, is 
wanneer er nu eindelijk 
écht iets gaat veranderen.

“Nederland staat aan de vooravond 
van een dramatisch kwantita-
tief tekort aan kwalitatief goede 
leraren.” Ik denk dat velen deze zin 
kennen, het is de inleiding van het 
rapport Leerkracht van de tijdelijke 
commissie Leraren onder leiding van 
Alexander Rinnooy Kan. De waar-
schuwing in het rapport staat - zelfs 
na al die jaren - in mijn hoofd gegrift. 
Niet alleen omdat ik er als onder-
wijswoordvoerder van GroenLinks 
dikwijls uit heb geciteerd, ook omdat 
ik zelf aanwezig was bij de presen-
tatie van dit rapport. In 2007 was 
ik als voorzitter van de Landelijke 
Studentenvakbond (LSVb) natuurlijk 
groot voorstander van structurele 
investeringen in het onderwijs. 

Een zin die ook in het rapport staat, 
maar misschien door minder mensen 
is onthouden, ging over schoolleiders: 
“Het grootste probleem in het primair 
onderwijs tekent zich af bij de schoollei-
ders”. Terecht merkte de commissie dit 
op, want zoals Merel van Vroonhoven 

(aanjager Lerarentekort)  inmiddels 
bijna 15 jaar later zegt: “Je kunt veel 
aandacht besteden aan het leraren-
tekort, maar als je niets doet aan het 
sluipende schoolleiderstekort, dan is 
het water naar de zee dragen.” 

Toch blijft het mij verbazen wat er in de 
jaren na Leerkracht gebeurde. Waar 
het benodigde miljard (deels door 
verhoging van het collegegeld van stu-
denten) er kwam, deed het volgende 
kabinet deze investering meteen 

grotendeels teniet door de nullijn voor 
onderwijspersoneel af te kondigen. 
Het blijft mij verbazen hoe iedereen 
zegt het welzijn en de ontwikkeling van 
kinderen belangrijk te vinden, maar 
achtereenvolgende kabinetten weige-
ren om voldoende te investeren. En hoe 
dit een groot deel van de Nederlanders 
kennelijk niet motiveert om hun stem-
gedrag aan te passen. 

Niet voor niets hebben we bij de 
Algemene Politieke Beschouwingen 
dit jaar fors ingezet op investeringen 
in onderwijs. Minder werkdruk, een 
betere beloning, goede scholing en 
meer zeggenschap, blijft - bijna 15 
jaar na het rapport Leerkracht - 
essentieel voor het aantrekken van 
meer docenten én schoolleiders. Hoe 
het extra geld precies wordt geïnves-
teerd is bij dit schrijven nog niet dui-
delijk, maar jullie mogen erop rekenen 
dat we dit goed in de gaten houden. 

Het is nodig. Want het is mooi dat 
de schoolleiders genoemd werden 
in de Miljoenennota dit jaar, maar 
met alleen woorden schieten we 
niets op. Dat laten de afgelopen 
jaren wel zien. Om écht verandering 
teweeg te brengen zijn structurele 
investeringen nodig, zodat we in het 
volgende rapport niet weer dezelfde 
waarschuwingen lezen. 

Reageren
Mail naar:  
l.westerveld@tweedekamer.nl

POLITIEKE 
COLUMN

Weer alleen woorden?

Het is mooi 
dat de schoolleiders 
genoemd werden in 
de Miljoenennota dit 
jaar, maar met alleen 
woorden schieten  
we niets op

Lisa Westerveld

Foto: Lisa W
esterveld, G

roenLinks
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Als een sprong in het diepe. Zo voelt het  
vaak als je als beginnend bestuurder  
je eerste stappen in het onderwijs zet.  
Spannend, een beetje eng maar vooral  
óntzettend leuk. In de leergang Bestuurlijk 
leiderschap in primair en voortgezet onderwijs 
laten we je zien hoe je je ontpopt tot leider  
vol zelfvertrouwen. 

TEKST PETER ZUNNEBERG

W
ie hoopt een 
keurig 5-stap-
pen-plan aange-
reikt te krijgen, 
waarin haarfijn 
beschreven staat 

hoe je kunt doorgroeien tot een ervaren 
bestuurder, komt bedrogen uit. “Er bestaat 
geen blauwdruk voor goed onderwijsbe-
stuur”, valt Ien van Doormalen met de deur 

in huis. Van Doormalen is veranderkundige 
en docent van de leergang Bestuurlijk 
leiderschap. Ze is niet van het ‘voorkauwen’. 
“Iedereen is anders, iedere situatie is anders 

Bestuurder  
van wereld- 
formaat

Nieuw in december!  
Leergang Bestuurlijk leiderschap
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en juist daarop moet je kunnen anticiperen 
als bestuurder.” Het is ontdekken wat voor 
jou werkt in de praktijk en dat vraagt om 
maatwerk in deze leergang.
Om dat te kunnen bieden stelden Van 
Doormalen en collega-docent Ab Groen 
zich de vraag: welke kernwaarden moet 
elke onderwijsbestuurder hebben? Het 
tweetal wil alvast een tipje van de sluier 
oplichten. “Het is bijvoorbeeld belangrijk 
dat je staat voor de school of koepel die je 
bestuurt en dat je je kunt vinden in de visie 
en missie van je organisatie. Tegelijkertijd 
moet je oog hebben voor alle betrokkenen.” 
Ouders, leerkrachten, leerkrachten, school-
leiders, de Inspectie, het ministerie voor 
Onderwijs, de gemeente. “Je moet je kun-
nen verstaan tot al die stakeholders binnen 
en buiten jouw school. En ja, dat vraagt 
om evenwichtskunst. Daarnaast moet je je 
aandacht kunnen verdelen over die ver-
schillende partijen en dát kun je leren.”

Vol vertrouwen
Besturen is daarnaast vooral een kwestie 
van balanceren. “Jij bepaalt de koers. Maar 
dat kun je alleen doen mét de input van al 
die verschillende partijen”, aldus Groen. 
Hoe weeg je al die belangen, die soms 
behoorlijk tegenstrijdig zijn, tegen elkaar 
af? Daar valt geen pasklaar antwoord op 
geven. Maar het is wel een van de vraag-
stukken die Van Doormalen en Groen 
behandelen in Bestuurlijk leiderschap. De 
docenten werken liever niet met theoreti-
sche voorbeelden, maar juist met voorbeel-
den uit de schoolpraktijk. “Daarom vragen 
we of deelnemers zelf situaties, ervaringen 
en vragen willen aandragen, die ze tijdens 
de leergang willen bespreken. Van daaruit 
starten we het leerproces met elkaar.”
Als het om ingewikkelde bestuurskwesties 
gaat, heb je keuze te over.  De coron-
acrisis heeft de afgelopen jaren niet 
alleen veel van leraren en schoolleiders 
gevraagd, maar ook van bestuurders. 
Om goed met dit soort complexe vraag-
stukken om te kunnen gaan, heb je nogal 

wat improvisatietalent nodig. “Op dat 
soort momenten komt het er echt op 
aan”, meent van Doormalen. “Hoe zorg 
je ervoor dat niet alleen de mensen op 
school maar ook daarbuiten aan de slag 
gaan om het onderwijs zo goed mogelijk 
doorgang te laten vinden?” Ofwel: kun je 
er op zo’n moment staan? 
Wanneer de crisis het grootst is, blijkt hoe 
talentvol je als schoolbestuurder bent. 
Waar zitten jouw kwaliteiten? Wat heb je 
nog te ontwikkelen? Om te kunnen pei-
len wat deelnemers willen leren, houden 
Van Doormalen en Groen altijd eerst een 
intakegesprek. “Daarin willen we horen 
welke ontwikkelingsvraagstukken deel-
nemers hebben”, legt Van Doormalen 
uit. “Vervolgens gaan we daarmee aan 
de slag. We leren van en aan elkaar, daar 
gaat het om.” Dankzij deze manier van 
leren en doceren is de leergang Bestuurlijk 
leiderschap nooit lopendebandwerk, maar 
altijd een persoonlijk ontwikkelingsproces, 
waar de beginnende bestuurder met zijn 
kwaliteiten en onzekerheden vooropstaat. 
Het doorontwikkelen van zelfvertrouwen 
maakt dat je bestuurders ziet uitgroeien 
tot volwassen leiders, die vol vertrouwen 
beslissingen durven te nemen. 

“Jij bepaalt de koers."

Ab Groen, docent 

“We leren van en  
aan elkaar.”

Ien van Doormalen, docent  

Over de docenten 

Ien van Doormalen heeft gewerkt als  

adviseur in het sociale domein op het 

gebied van strategieontwikkeling, trans-

formatieprocessen en leiderschap.  

Ab Groen heeft een rijke werkgeschiedenis  

in het onderwijs. Hij is docent, directeur, 

bestuurder en toezichthouder geweest. 

Momenteel zit hij in het bestuur van een 

koepel voor basisscholen en kinderopvang.

MELD JE AAN VOOR  
BESTUURLIJK LEIDERSCHAP

De leergang Bestuurlijk leiderschap  
in primair en voortgezet onderwijs  
gaat 15 december van start.  
Wil je meer weten?  
Check onze website:

Gratis essay 
Ab Groen en Ien van Doormalen 

schreven een essay over Bestuurlijk 

Leiderschap, die je gratis kunt  

downloaden via avs.nl/essaybl.
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Middenkader: Verkenning van Leiderschap

Schoolleider Basisbekwaam

Zit er een schoolleider in mij?

Maak een vliegende start als beginneling

Zit je bomvol ambitie, maar weet je 
nog niet of het leidinggeven je in het 
bloed zit? Of kun je als leidinggevende 
in het middenmanagement wel wat 
ruggensteun gebruiken? De leergang 
Verkenning van Leiderschap is het 
perfecte opstapje naar een leidingge-
vende functie. Je leert de fijne kneepjes 
van het vak. Hoe word je een sparring-
partner voor de directie? Hoe zorg je 

ervoor dat onderwijs, HR, planning  en 
facilitaire zaken op rolletjes lopen? Alle 
aspecten van het middenmanagement 
komen aan bod.
Interesse? Kom donderdag 2 decem-
ber om 12.30 uur naar het mini-college 
voor aanstormend onderwijstalent  van 
AVS Academie tijdens de Nationale 
Onderwijstentoonstelling (NOT) van  
30 november t/m 4 december.

Als startende schoolleider komt er 
een hoop op je af. Hoe leid je alles in 
goede banen? Tijdens de opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam ga je niet 
alleen aan de slag met de ontwikke-
ling van je persoonlijk leiderschap, 
maar ook met het ambachtelijke deel 
van het vak: het sturen in de domei-
nen schoolorganisatie, onderwijs-
organisatie, personeel, facilitair en 

cultuur. Je leert onder andere onder-
zoek in te zetten en data in en over de 
school te benutten. Ook komen de vijf 
basiscompetenties die bijdragen aan 
optimale leerlingresultaten en duur-
zame schoolontwikkeling aan bod. 
Belangrijkste casus: een verbetertra-
ject op je eigen school.

Schoolleider Vakbekwaam
Op naar meer senioriteit
Wil je jezelf ontwikkelen tot een nog 
betere, senior schoolleider? Dan zit 
je goed met de vervolgopleiding 
Schoolleider Vakbekwaam. Tijdens 
deze studie werk je aan verdieping 
en verbreding van je persoonlijk en 
onderwijskundig leiderschap. Leer 
alles wat je als senior schoolleider 
moet weten. Van het overtuigend 
presenteren van een visie tot het 
vormgeven van veranderprocessen. 

Van het slim inzetten van onderzoek 
en onderzoeksresultaten tot het 
aansturen van medewerkers. Na 
afloop kun je leiding geven aan een 
duurzame schoolontwikkeling en een 
‘lerende organisatie’. 

Duur: 8 eendaagsen 

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-di-

recteuren, teamleiders (po) of je hebt de ambi-

tie een dergelijke leidinggevende positie te 

vervullen. 

Startdatum: 20 april 2022

Opgenomen in het Lerarenregister  

160 registeruren

Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/academie/middenkader

Duur: In samenwerking met NSO-CNA. 16 

eendaagsen en 1 tweedaagse (in samenwerking 

met NSO CNA)

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, 

intern begeleiders en coördinatoren met leider-

schapsambities (po)

Startdatum: 12 januari 2022

Registratie in het Schoolleidersregister PO 

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/sb

Duur: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse  

(In samenwerking met NSO-CNA). 

Doelgroep: functioneel leidinggevenden po 

met aantoonbare competenties op het niveau 

van Schoolleider Basisbekwaam. Je hebt ruimte 

en bevoegdheden om leiding te geven aan een 

verbetertraject in de eigen school. Je hebt een 

middenmanagementopleiding afgerond.

Startdatum: 12 januari 2022

Registratie in het Schoolleidersregister PO

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/sv

Opleidingen
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AVS ACADEMIE
Opleiding / leergang / training  (Start)datum  Trainer

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

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

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

Training Gespreksvaardigheden (po en vo) 10 december Jan Plevier

Training Stress- en timemanagement (po) 10 december Tom Roetert

Leergang Bestuurlijk leiderschap (po en vo)  15 december Ab Groen/Ien van Doormalen

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (po)* 12 januari Ilse van Hal

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (po)* 12 januari Esther Dijkstra

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 13 januari Henk Derks

Leergang Ouderbetrokkenheid** (po) 24 januari Peter de vries

Leergang Theorie U** (po en vo) 26 januari Jan Jutten

Leergang Communicatie** (po en vo) 27 januari Noud Cornelissen

Leergang Interim-Management: iets voor jou?** (po en vo) 27 januari Tom Roetert

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw ** (po) 7 februari Erica Harreman

Najaar/winter 2021-2022

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

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

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

AVS Academie en Covid-19
Op basis van de landelijke 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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Het vervangingsproces op scholen wordt voor 

directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en 

salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en 

effi ciënter. Visma | Raet heeft met Axilium de 

handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware 

geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds 

dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijs-

instellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het 

salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar 

werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het 

platform voor het onderwijs, een strategische markt voor 

het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Stéphanie Sylla, 

sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere 

doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende 

HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie 

met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware 

InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle 

wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge 

samenwerking en data-integratie tussen beide systemen 

gaan het onderwijs veel gemak en effi ciëntie opleveren, 

weet Stéphanie. “Het zorgt er onder meer voor dat er 

geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor 

de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met 

slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je 

besteden aan het onderwijs.”

Verborgen vacatures
Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voor-

deel. “Door het koppelen van de systemen worden alle 

mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet 

overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. 

Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop 

vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar 

uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervan-

ging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf 

aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te 

verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid 

en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de bere-

kende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties 

achteraf.  

Hoe werkt het?
In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of 

afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voor-

komend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs 

blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in In-

valPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle 

regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het 

niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. 

Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool 

automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net 

HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handma-

tig te doen.   

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig 

verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in 

Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide 

systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool 

zodat de schoolleider of planner een match kan maken 

voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle 

relevante gegevens uit.  

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een 

arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en 

doorgegeven aan InvalPool. 

Flinke besparingen
Het gaat schoolbesturen ook fl inke besparingen aan 

arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de 

vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt 

voor de correcties in de maand erna, vanwege de verge-

ten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal 

af van het vergeten om de vervanging door te geven in het 

HR-systeem’, kreeg Stéphanie veel van scholen te horen. 

‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwe-

zigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de me-

dewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de 

HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: 

“Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je 

krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan 

kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook 

diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat 

is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed 

zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort 

wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van 

je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers 

draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van 

InvalPool, merkt Manon op.

Hart voor onderwijs
Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus 

en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor 

de sector, een open systeem in de cloud waardoor kop-

pelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn. 

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, inno-

vatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en 

vergaand geautomatiseerd’. 

Stéphanie Sylla: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het 

verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve 

van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en 

Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners 

met hart voor het onderwijs.” 

Meer informatie:
www.invalpool.nl
www.vismaraet.nl

(advertorial) (advertorial)

Het beste van twee werelden
InvalPool en Visma.net HRM & Payroll gekoppeld

De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- 
en afwezigheidsadministratie synchroon lopen
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leiderschap
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Hoe typeer je jouw school?
Attema: “Mijn school staat in een welva-
rend deel van Amstelveen. Wij geven regu-
lier openbaar onderwijs en steeds meer 
leerlingen zijn expatkinderen van hoog 
opgeleide ouders uit bijvoorbeeld Japan, 
Korea, Rusland of India. Onze populatie 
is aan het veranderen en we moeten goed 
kijken of ons onderwijs toereikend is voor de 
behoeftes van deze kinderen. Ik heb twee 
taalondersteuners aangenomen, we heb-
ben NT2-specialisten opgeleid en zijn druk 
bezig met het verder vormgeven van het 
taalonderwijs.” 

Waarom kozen jullie voor deze 
uitwisseling?
Attema: “Het gaat mij om de blik naar 
buiten. Het is goed je horizon te verbreden 
en te zien hoe het elders gaat. Het leiding-
geven aan professionals brengt, denk ik, 
in elke sector dezelfde problematieken 
met zich mee. Wat je vak ook is, je moet 
een groep mensen meenemen vanuit een 
bepaalde missie en visie. Het is heel leer-
zaam om te zien hoe dat in een andere 
sector wordt aangepakt.”

Koenders: “Ik wilde ooit leraar worden 
en studeerde Franse literatuur, maar ik 
besloot toch mijn liefde voor auto’s te vol-
gen. De interesse voor onderwijs is echter 
gebleven. Daarom ben ik voorzitter van 

de adviesraad van de Rotterdam School 
of Management. Deze cross-mentoring 
uitwisseling leek me waardevol, ik heb me 
gelijk aangemeld. We hebben gesprekken 
gevoerd via Teams en Vanita bezocht een 
vestiging van Toyota. Binnenkort  kom ik 
naar de Michiel de Ruyterschool en daar 
verheug ik me enorm op.”

Vonden jullie raakvlakken? 
Koenders: “Ik was verbaasd. Schoolleiders 
hebben een dubbelrol als manager van 
hun eigen school én als onderdeel van het 
bestuur. Dat is in de auto-business niet heel 
anders. Vaak bedienen zes tot zeven dea-
lers samen de hele regio en delen ze bijvoor-
beeld de financiën en IT. Ze zijn aan de ene 
kant de lokale dealer, dichtbij de klanten. 
Aan de andere kant maken ze deel uit van 
die managementstructuur. Autodealers 
én schoolleiders lopen er tegenaan dat er 
allerlei dingen voor hen worden besloten, 
ook zaken die ze misschien lokaal minder 

Auto’s verkopen en kinderen onderwijzen: dat zijn twee 
heel verschillende werelden. Toch hebben Vanita Attema, 
directeur van de Michiel de Ruyterschool in Amstelveen,  
en Jan-Chris Koenders, algemeen directeur Nederland  
van Toyota, meer dan genoeg gespreksstof. 

ONTMOETING

“Vanita is iemand die 
niet alles klakkeloos 
overneemt.”

Jan-Chris Koenders, directeur  
bij Toyota

TEKST MARIJKE NIJBOER     FOTOGRAFIE JOSHUA ROOD
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Ik wilde ooit leraar worden en 
studeerde Franse literatuur, 

maar ik besloot om toch mijn liefde 
voor auto’s te volgen
Jan-Chris Koenders, directeur bij Toyota



goed vinden passen. Dan is de vraag: hoe 
ga je daarmee om?
Die raakvlakken vind ik erg leuk. Vanita 
is iemand die niet alles klakkeloos over-
neemt. Zij zegt af en toe: ‘leuk dat het 
bestuur dit vindt, maar ik ga het zó doen.’ 
Ik ben altijd blij als mensen dat doen, dat 
toont hun betrokkenheid. Je moet niet 
denken dat je niks meer kunt doen als je 
onderdeel uitmaakt van een grote orga-
nisatie. Ik zie te vaak dat mensen passief 
worden en dat het verantwoordelijkheids-
gevoel verdwijnt. Vanita wordt gedreven 
door het belang van de leerlingen, het 
team, de school, de relatie met ouders. Zij 
gaat voor wat zij denkt dat daar nodig is. 
Dat vind ik inspirerend.” 

Attema: “Toyota komt heel familiair over. 
Het ís ook een familiezaak, zowel inter-
nationaal als in Nederland. Jan-Chris 
stelt zich niet op als de grote baas, maar 
als een van hen. Het bedrijf houdt vast 
aan bepaalde normen en waarden. Jan-
Chris vertelde bijvoorbeeld dat hij altijd 
met een gast meeloopt naar de uitgang. 
Tegelijkertijd wil Toyota ook doorontwik-
kelen. Binnen het bedrijf heeft iedereen 

daarbij een heel duidelijke taak en rol, 
maar ze dienen allemaal hetzelfde doel. 
Dat is mooi om te zien en daar streef ik 
ook naar op school. Of het nu gaat om 
de conciërge, de onderwijsassistent of de 
directeur, we werken allemaal toe naar 
hetzelfde doel. We bouwen onder andere 
aan het sociaal welbevinden van de kin-
deren en dragen er allemaal aan bij dat zij 
verder komen.” 

Waarin verschilt jullie werk?
Koenders: “Het grootste verschil dat we 
met elkaar vastgesteld hebben, is dat wij 
als bedrijf wat meer vrijheid hebben bij het 
verplaatsen of laten gaan van personeel. 
Als iemand op de verkeerde plek blijkt te 
zitten, kunnen wij besluiten om hem te laten 
gaan of een andere job voor te stellen.” 

Attema: “Als in het onderwijs iemand niet 
meer functioneert, moet je een heel proces 
door voordat je afscheid van elkaar kunt 
nemen. En laten we niet vergeten dat het 
lerarentekort flink gaat toenemen. Dat kan 
er toe leiden dat je anders met personeel 
omgaat en misschien ook meer accepteert. 
Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat 
mijn team compleet is, maar veel scholen 
zitten niet in een positie om veel eisen te 
stellen.”
 
Koenders: “Ik heb Vanita geschetst hoe 
we in het bedrijfsleven soms tot creatieve 
oplossingen komen. Wij hadden bijvoor-
beeld een medewerker die al heel lang 
voor ons werkte. Helaas was de ‘lucht’ er 
op het eind een beetje uit. Maar hij was 
wel een van onze grootste ambassadeurs. 
Uiteindelijk startte hij een eigen bedrijf en 
konden wij hem inzetten als een van onze 
partners. Met een paar opdrachten van ons 
kon hij een goede start maken. Zijn ambas-
sadeursfunctie bleef op die manier intact. 
Zo help je iemand op een, voor beiden, 
prettige manier naar buiten.” 

ONTMOETING

“Het gaat mij 
om de blik naar 
buiten. Het is goed 
om je horizon te 
verbreden.”

Vanita Attema, 
schooldirecteur

MEEDOEN MET HET CROSS-MENTORING 
PROGRAMMA?

Hoe kan de rol van de schoolleider versterkt worden? Dat is de 
centrale vraag in het cross mentoring-programma waarbij schoollei-
ders en ceo’s van grote bedrijven over en weer van elkaar leren. Het 
cross-mentoring programma is een initiatief van de AVS en NL2025, 
een beweging waarin onder andere ceo's en leiders uit de culturele en 
wetenschappelijke wereld,  het bedrijfsleven en sport zich inzetten 
voor een betere toekomst. Interesse om deel te nemen? Hier vind je 
meer informatie: crossmentor.nl/intake/
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Hebben jullie elkaar op nieuwe 
ideeën gebracht?
Attema: “Het gesprek dat ik met Jan-Chris 
en een van zijn bedrijfsleiders had, was inspi-
rerend.  Dat ging over het omgaan met per-
soneel, met weerstand en successen. Ik kreeg 
van de Toyota-manager die we bezochten 

zelfs een mooi boek cadeau over omgaan 
met weerstand. Wat ook indruk op me 
maakt, is hoe Jan-Chris kijkt naar zijn bedrijf 
en de passie die hij daarvoor nog steeds 
voelt. Hoe hij omgaat met zijn werknemers. 
Hij zit erg op de relatie en maakt tijd voor zijn 
personeel. Dat is iets wat ik meeneem.” 
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Koenders: “Aan de hand van concrete 
voorbeelden vonden wij herkenning bij 
elkaar. Vanita had bijvoorbeeld veel moeite 
gedaan voor de goedkeuring en financie-
ring van nieuw meubilair, dat helemaal 
paste bij een nieuwe werkwijze die zou 
worden ingevoerd. Een week later werd  in 
een enkele klas het nieuwe meubilair inge-
zet voor de oude manier van lesgeven. Nou, 
dat soort dingen maken wij ook mee. Wij 

hadden bijvoorbeeld besloten dat het goed 
is om de klant niet langer in een klein kan-
toortje te zetten waarin hij een hoop geld 
moet afrekenen. Dat vonden we onaange-
naam. Voortaan zouden we de klant in een 
open situatie aan een tafel zetten. En dan 
wordt dat soms toch niet doorgevoerd. Hoe 
krijg je mensen mee in een vernieuwing? 
Daar hebben we best lang over gepraat.”

Is het schoolleiderschap iets voor 
jou, Jan-Chris? 
Koenders: “Ik ben wel erg gehecht aan mijn 
carrière met auto’s. Maar stel dat ik ooit 
besluit om iets anders te gaan doen, mis-
schien kies ik dan voor het hoger onderwijs.” 

Heb je nog een tip voor  
je gesprekspartner?
Koenders: “Ik wacht het liefst met een tip 
tot ik op Vanita’s school ben geweest. Maar 
er is iets wat ik erg mooi vind en waar ze 
zeker mee door moet gaan. Als zij tegen 
problemen aanloopt, als mensen dingen 
moeilijk vinden of ze worstelt met de struc-
tuur om haar heen, gaat ze door. Ze laat 
zich niet al te veel beïnvloeden en focust 
zich op wat het beste is voor haar school, 
team, leerlingen en ouders. Dat vind ik 
prachtig. Mijn tip is: ga daarmee door en 
laat je niet ontmoedigen.” 

Attema: “Ik vind ook dat Jan-Chris vooral zo 
door moet gaan. Een mooi aspect van zijn 
leiderschap is dat hij zijn mensen regelmatig 
op een podium zet. De interesse die hij in 
anderen toont, is heel prettig. Hij heeft bij 
mij echt doorgevraagd: wat maakt dat je zo 
denkt of voelt? Het was niet alleen leuk om 
elkaars organisatie te leren kennen, maar 
ook heel goed elkaar te leren kennen. Die 
interesse over en weer waardeer ik enorm. 
Schoolleiderschap is best een eenzaam 
beroep. Ook al heb je steun van je bestuur, je 
doet het alleen. Daarom gun ik het iedereen 
om zo’n inspirerend kijkje te nemen in ander-
mans keuken.” 
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Of het nu gaat om de 
conciërge, de onderwijs-

assistent of de directeur: we 
dragen er allemaal aan bij dat 
kinderen verder komen
Vanita Attema, schooldirecteur



Kĳ k voor meer informatie op 
vfpf.nl/werkbelevingsmonitor-po

Meld u aan voor de 
werkbelevingsmonitor PO!

Wilt u inzicht krĳ gen in de vitaliteit en inzetbaarheid van uw 
medewerkers? Zodat zĳ  én de organisatie kunnen groeien en bloeien? 
Meld u dan vandaag nog aan.

• Voor schoolteams en schoolbesturen
• Invullen kost uw medewerkers slechts 30 minuten
• Ontwikkeld voor én door medewerkers uit het PO
• Kan kosteloos worden ingezet
• Aanmelden kan tot 1 december 2021

- Advertentie -
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V
ia vrienden ben ik in con-
tact gekomen met Hope 
Flowers, een school in 
Bethlehem. Dankzij par-
ticuliere giften waarborgt 
de school zijn onafhan-

kelijkheid. De visie van Hope Flowers is dat 
kinderen een perspectief moeten hebben op 
een leven in vrede. Daarop wil de school hen 
voorbereiden. Dat is geen mainstream opvat-
ting. Noch de Palestijnse autoriteit, noch de 
Israëlische overheid hebben een vorm van 
vreedzame co-existentie op de agenda staan. 

Bethlehem ligt op de Westelijke 
Jordaanoever en wordt omringd door 
Israëlische nederzettingen. De kinderen 
maken veel mee: ze worden regelmatig 
gefouilleerd bij de roadblocks, hun oudere 
broers en zussen belanden soms in de 
gevangenis en hun ouders zijn werkeloos of 
het wordt hen moeilijk gemaakt hun werk 
te bereiken.” 

Niet welkom
“Vooral sinds de coronacrisis zitten veel 
mensen zonder werk. De school heeft niet 
alleen voor leerlingen, maar ook voor hun 
ouders en andere gezinsleden program-
ma’s voor traumaverwerking. Daarnaast 
organiseert het team speciaal onderwijs 
voor kinderen die op andere scholen niet 
welkom zijn, zoals kinderen met autisme 
of een andere psychische beperking. 
De ouders van de leerlingen delen niet 
allemaal de schoolvisie op vrede. Soms 
is Hope Flowes ook de enige school die 
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Vredesonderwijs  
in bezet gebied
Hope Flowers is een particuliere Palestijnse school in 
Bethlehem. Het team geeft niet alleen les in rekenen 
en taal, het helpt leerlingen ook met traumaverwer-
king en bereidt hen voor op een leven in vrede. War-
ner ten Kate, oud-schoolbestuurder, vertelt waarom 
hij de school een warm hart toedraagt. 

TEKST SUSAN DE BOER     FOTO’S CIGDEM YUKSEL 
GESPONSORD DOOR TRIODOS FOUNDATION.



BUITEN 
DE KADERS

hun kind accepteert, of de school die het 
dichtst in de buurt is.”

“Ibrahim Issa, de schoolleider van Hope 
Flowers, ontmoette ik in 2016 tijdens een 
conferentie van European School Heads 
Association (ESHA) in Maastricht. Ik 
wist via vrienden dat hij graag in contact 

wilde komen met Europese schoollei-
ders. We konden het zo regelen dat hij 
op de conferentie zijn verhaal mocht 
doen. Ik ben een soort fan van die man 
geworden! Ik bewonder zijn vasthou-
dendheid, zijn missie en principes van 
vreedzaamheid.”

Moestuin op school
“Financieel heeft Hope Flowers het moei-
lijk. De school heeft een moestuin (daar-
bij betrekken ze ook ouders) en met de 
oogst uit de tuin bereiden ze schoolmaal-
tijden. Ze maken porseleinen spulletjes 
om te verkopen. Vanuit Amerika ontving 
Hope Flowers eerder subsidie, maar de 
toenmalige president Trump heeft die 
geldstroom stopgezet en de huidige pre-
sident Biden heeft dat nog niet hersteld. 
De schoolleiding heeft leraren moeten 
ontslaan, maar probeert de traumabe-
handelingen door te zetten.
Zelf ben ik nog nooit bij Hope Flowers 
geweest. Ik wilde in 2020 naar Palestina 
gaan, maar door corona vielen die plannen 
in het water. Volgend jaar hoop ik de school 
te bezoeken.” 
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Vredesonderwijs  
in bezet gebied

“Ik ben fan van die 
man geworden.”

Oud-schoolbestuurder  
Warner ten Kate.

LEREN & HELEN 
Hope Flowers biedt onderwijs aan kinderen tussen 7 en 
14 jaar aan. ’s Ochtends volgen zo’n 350 leerlingen een 
regulier basisonderwijsprogramma, ’s middags komen daar 
ongeveer 150 kinderen en jongeren bij vanuit scholen in de 
omgeving. Dan vinden er programma’s plaats om kinderen 
te helpen hun trauma’s te verwerken, die het gevolg zijn van 
de gewelddadige omgeving waarin zij opgroeien. “Het gaat 
hierbij om het welbevinden van de kinderen. Dat hebben ze 
nodig om te kunnen leren”, zegt schoolleider Ibrahim Issa. 
“Er zal een tijd aanbreken van vrede. Een voorwaarde daar-
voor is dat we mensenrechten respecteren. Daarom leren 
we de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zich-
zelf, anderen en de gemeenschap. Iedere vier jaar maken 
we samen met de kinderen een plan voor de komende vier 

jaar. Zo zijn we samen partners in het onderwijs.” Op Hope 
Flowers werken naast leraren ook psychologen en coaches. 
In een trainingsprogramma van een jaar worden leraren 
(ook van andere scholen) opgeleid om met getraumati-
seerde kinderen om te gaan. “De mensenrechtensituatie 
hier is moeilijk. Daarom coachen we leraren.” 
Issa heeft zelf korte tijd in Nederland gestudeerd. “Daar 
ervoer ik  wat het betekent in een vrij en democratisch land 
te wonen. Mijn droom is dat deze kinderen ooit veilig en vrij 
kunnen zijn.” Issa heeft een droom, maar de kinderen heb-
ben ook dromen. “Het is aan ons om die dromen te vertalen 
in schoolbeleid.”

Meer informatie: www.vriendenvanhopeflowers.nl

Over Warner ten Kate  

Warner ten Kate is oud- 

bestuurder van de Gelderse 

stichting voor openbaar 

onderwijs BasisBuren en ziet 

de Palestijnse school Hope 

Flowers in Bethlehem als bron 

van inspiratie. 



INTERVIEW
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“Ik vind het niet ‘extreem bijzonder’ dat ik 
zo’n jonge schoolleider ben. Deze functie 
is juist goed te doen als je mijn leeftijd 
hebt.” Aan het woord is ‘ jonge hond’ Niels 
Markus, 29 jaar. Op 27-jarige leeftijd werd 
hij schoolleider op de reformatorische dr. a. 
Comrieschool in Kruiningen (Zeeland), waar 
hij toen vijf jaar lesgaf. “Er kwamen weinig 
reacties op de vacature binnen. Daarom 
besloot ik te solliciteren. Leeftijd was niet 
echt ‘een ding’, ze zagen de voordelen van 
een andere blik op de school.” 
De 69-jarige Hijman ten Kaate, directeur van 
de Augustinusschool in Rotterdam, moet ver-
der in zijn geheugen graven hoe hij startte, 
inmiddels 43 jaar (!) geleden. “Ik ben begon-
nen als leraar en daarna combineerde ik het 
lesgeven met de functie van ‘sub-hoofd’. Het 
was geen roeping. Ik ben gevraagd om in 
de schoolleiding te komen. Mijn droom was 
eigenlijk architect te worden.” 

Veel werkplezier
Wat beide mannen gemeen hebben, is 
plezier in het vak. Ten Kaate: “Je ziet me niet 
glimlachen omdat we elkaar via de tele-
foon spreken, maar ik glim helemaal. Ik wil 

kinderen een toekomst bieden. Onze school 
staat in een focuswijk in hartje centrum 
Rotterdam. Ik spreek de taal van de straat.” 
In volle vaart schetst hij vol enthousiasme 
zijn werkzaamheden. “Het team zie ik als 
‘mijn eigen klas’. Ik vind het een uitdaging 
samen een visie uit te dragen.” Ten Kaate is 
een duizendpoot. “Tijdens intakegesprek-
ken vragen pabostudenten verbaasd: ‘u 
doet alles?’ Ja! Dat houdt me jong.” 
Markus houdt van organiseren en plannen 
en werd daarom tot het vak van schoolleider 
aangetrokken. “De uitdagingen en com-
plexiteit passen bij me. Het is heel afwisse-
lend: je weet nooit hoe je dag eruitziet. Het 
ene moment bekijk ik of een leerling op onze 

Twee generaties schooldirecteuren

INTERVIEW

'Ik leer nog 
iedere dag'
Kritisch, bevlogen en het onderwijs nog láng niet beu. Dat kenmerkt het 
jongste en het oudste lid van de AVS. Redacteur Winnie Lafeber bracht  
dit bijzondere tweetal samen om te ontdekken wat er in veertig jaar  
schoolleiderschap veranderd is en wat verschillende generaties school- 
leiders van elkaar kunnen leren.

TEKST WINNIE LAFEBER
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Ik ben tijdens de coronapandemie 
vooral crisismanager geweest.  

Nu wil ik me meer gaan richten op de 
kwaliteit en inhoud van het onderwijs
Niels Markus, schoolleider in Kruiningen



school past, het andere moment verdiep ik 
me in een nieuwe lesmethode. Ik wil dat kin-
deren het naar hun zin hebben op school én 
ik help graag leerlingen die zorgen hebben. 
Wat ik ervoor terugkrijg? Kinderen geven 
me veel werkplezier.”

Dubbeltje op 1e rang
Is het schoolleiderschap veel veranderd 
ten opzichte van vroeger? ‘Oude rot’ Ten 
Kaate vindt van wel. Deels verklaart hij dat 
door de impact van social media, waardoor 
ouders eerder weten wat er speelt.  
Maar meer nog signaleert Ten Kaate 
grote veranderingen in het onderwijs zelf. 
“In mijn tijd hield je je aan de uitgeschre-
ven methode. Er is nu meer ruimte om het 
onderwijsprogramma zelf in te delen en 
inhoudelijk mee te denken. Vroeger had je 
meer onderwijstypen, wel zeventien. Nu 
zijn er vier clusters en het speciaal basis-
onderwijs (sbo). Ik vind Passend onderwijs 
een misser. Je haalt het specialisme uit de 
speciale scholen. Er liggen bovendien te veel 
maatschappelijke kwesties op het bordje 
van de leerkracht, ook de administratie is 
enorm toegenomen. Wel is de rechtspositie 
van leraren (zoals maximum aantal lesuren) 
verbeterd.” Veel onderwijsontwikkelingen 
hebben plussen en minnen, maar over een 
ding is Ten Kaate niet te spreken: het onder-
wijsbeleid op landelijk niveau. “Je kan niet 
voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.”

Werkdruk hoog
Welke onderwerpen spelen op dit moment 
het meest in het onderwijs? Ten Kaate: 
“Er zijn meer vakken bijgekomen. Ik vind 

dat het primair onderwijs een basispro-
gramma moet aanbieden. We moeten 
meer naar de kernvakken toe. Het onder-
wijs is heel breed geworden, met burger-
schap, seksuele voorlichting, aandacht 
voor klimaat en gezonde voeding. Moet de 
school deze onderwerpen behandelen? Of 
is dat meer iets voor de ouders?” 
Markus is het hier deels mee eens: “Ik vind 
het belangrijk dat leerlingen goede kennis 
van de maatschappij in de breedte opdoen. 
Je moet je niet beperken tot alleen de kern-
vakken. Ik merk echter wel dat onze leer-
krachten tegen de hoeveelheid stof aanlo-
pen. Er is tijd tekort om alles te behandelen. 
Ik moet helpen met keuzes maken.” 
De school van Markus gaat zich daarom 
richten op ‘co-teaching’. De jonge school-
leider zet de NP Onderwijsgelden in om 
ervoor te zorgen dat onderwijsassistenten 
opgeleid worden, zodat ze ook kunnen les-
geven. Dat is hard nodig. Het lerarentekort 
is op beide scholen voelbaar. “Wij zijn ook 
een ‘fitte school’, maar geld voor vakleer-
krachten is er niet,” schetst Ten Kaate. 
Markus: “De vacature die we in mei had-
den, is met moeite opgevuld. Het is steeds 
lastiger vervangers te vinden, de meesten 
hebben inmiddels een vaste baan. Dit levert 
weleens stress op.” Ten Kaate herkent dat. 
“Wij hebben sinds vorig jaar een fulltime 
vacature openstaan. In Rotterdam zijn er 
een kleine honderd basisvacatures beschik-
baar. We hebben nu ook meer leerlingen 
in de kleutergroepen. De werkdruk wordt 
daardoor hoog.” Ook schoolleiders zijn 
razenddruk. 

Als beginner loopt Markus tegen knelpun-
ten op. “Ik merk dat werk en privé veel door 
elkaar lopen. Ik moet mijn grenzen duidelijk 
bewaken. Als ik ‘s avond om tien uur een 
telefoontje krijg, vraag ik: ‘kan dit morgen 
ook?’ Als ik op school ben, gebeurt er altijd 
wel wat. Het is lastig me soms af te zonde-
ren als ik wil focussen op kwesties, zoals het 
NP Onderwijs.” 

Ik ben niet erg te spreken 
over het onderwijsbeleid:  

je kan niet voor een dubbeltje  
op de eerste rang zitten
Hijman ten Kaate, schoolleider in Rotterdam

INTERVIEW

“Ik wil me blijven 
inzetten voor het 
onderwijs, betaald 
of vrijwillig.” 

Hijman ten Kaate, schoolleider 
in Rotterdam

Pr
iv

éb
ee

ld
 H

ijm
an

 te
n 

K
aa

te

44



Welke tips heeft Ten Kaate voor hem? “Zorg 
dat je oren en ogen openstaan. Luister naar 
wat mensen te zeggen hebben. Laat het eerst 
inwerken voordat je reageert. Kom er later op 
terug. Je hebt als schoolleider een breed pak-
ket aan taken, je kunt kijken of er teamleden 
zijn die je kunnen helpen in ruil voor minder 
lesuren. Je moet soms een beetje ‘burgerlijk 
ongehoorzaam’ zijn en aangeven: ‘dit lukt nu 
niet’. Daarnaast is het belangrijk de mooie 
momenten te koesteren en te delen.” 
Markus: “In welke valkuil moet ik als begin-
nend schoolleider niet stappen? Moet ik 
me laten sturen door ontwikkelingen die nu 
spelen, of de koers vasthouden?” Ten Kaate 
geeft bijna ‘vaderlijk’ advies: “Je moet niet 
alles tegelijk willen aanpakken. Je krijgt 
diverse signalen en vragen van teamleden. 
Wat heeft prioriteit? Houd vast aan de plan-
nen die je samen maakt. Keuzes mogen tus-
sentijds bijgesteld worden, maar bewaak wat 
er op je afkomt. Ook relativeren is belangrijk.” 
Dat laatste kan Markus goed: “Als schoollei-
der moet je flexibel zijn, focus aanbrengen en 
knopen doorhakken. Ik denk altijd: ‘wat is het 
ergste wat me kan overkomen?’”

Steun van AVS 
Markus die vanaf het begin gecoacht is door 
een schoolleider met ervaring, merkt dat 
hij het schoolleiderschap anders aanpakt 
dan twee jaar geleden. “In het begin komt 
alles op je af. Ik was bang voor een financieel 
fiasco. Nu gaat het al beter, ik heb meer 
kennis opgedaan. Als ik iets niet weet, vraag 
ik het. Ik hoef niet alles zelf uit te zoeken.” 
Daarnaast vindt hij het een voordeel dat hij 
nu schoolleider is op de school waar hij als 
leerkracht begonnen is, omdat hij beslissin-
gen beter aan zijn team kan uitleggen. “Als 
leerkracht begreep ik soms niet waarom de 
schoolleider iets besloot.” 
Om het vak goed te kunnen uitoefenen, 
vindt hij het belangrijk lid te zijn van een 
vakbond. “Als schoolleider kan ik weinig 
sparren met collega’s. Wat er allemaal 
voorbijkomt in het vak van schooldirecteur, 

valt niet te voorzien. Ik moet zoveel keuzes 
maken. Het magazine KADER reikt me 
informatie aan waar ik wat aan heb.” Ten 
Kaate, al ruim 25 jaar AVS-lid, is onder 
andere vanwege zijn rechtspositie lid 
geworden. “De AVS Helpdesk heb ik soms 
geraadpleegd. Het blad en de website 
geven veel aanvullende informatie.”
Hoe kijken deze schoolleiders naar de 
toekomst? Ten Kaate, hoewel pensioenge-
rechtigd, is nog lang niet uitgekeken op het 
onderwijs. ”Ik leer iedere dag. Ik wil me blij-
ven inzetten voor het onderwijs, betaald of 
vrijwillig. Of het nu is door kinderen te leren 
lezen, de administratie bij te houden of bij de 
deur te staan en de telefoon op te nemen. Er 
is leven na het schoolleiderschap.” Markus 
ziet zijn toekomst rooskleurig. “Ik ben tijdens 
de coronapandemie vooral crisismanager 
geweest. Nu wil ik me meer gaan richten op 
de kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Ik 
zie de komende jaren voldoende uitdaging. 
Ik wil nog heel lang schoolleider blijven.” 

MEER RESPECT DANKZIJ CORONA

Moet er iets gebeuren met het imago van de schooldirecteur? “Toen ik 
net begon als schoolleider, zeiden mensen in mijn omgeving: ‘ga je dit 
echt doen? Vind je het niet teveel gedoe?’ Tijdens de coronapandemie 
zagen ouders dat er veel geregeld moest worden. Dat lukte en daardoor 
kregen we meer respect”, aldus schoolleider Niels Markus. “Ook de 
status van de leerkracht is tijdens de coronacrisis verbeterd. Ouders 
gaven als dank dozen chocolade aan onze leerkrachten cadeau.”

“De verschillende 
uitdagingen en de 
complexiteit van het 
schoolleiderschap 
passen bij me.”

Niels Markus, schoolleider  
in Kruiningen
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Als leerkracht begreep  
ik soms niet waarom de 

schooleider iets besloot
Niels Markus, schoolleider in Kruiningen



TEKST PAUL VAN DE HEUVEL

Regelmatig komen er bij de helpdesk 
vragen over de bekwaamheidseisen 
van het onderwijspersoneel. Het minis-
terie van onderwijs heeft in 2017 het 
‘Besluit bekwaamheidseisen onder-
wijspersoneel’ vastgesteld. De nieuwe 
bekwaamheidseisen vervangen de 
eisen uit 2006. In dit besluit zijn de eisen 
vastgelegd met betrekking tot de com-
petenties. Ze gelden voor alle leraren 
in het primair en voortgezet onderwijs 
(po en vo) als ook voor docenten op het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
Ze beschrijven wat leraren minimaal 
moeten weten en kunnen. Deze eisen 
zijn opgesteld door lerarencommissies 
en beschrijven wat ervoor nodig is om 
leraar te zijn. Ze dienen als ijkpunten 
voor de opleiding en bekwaamheidson-
derhoud van leraren. De competenties 
zijn ondergebracht in de drie hoofdthe-
ma’s: vakinhoudelijk, vakdidactisch 
en pedagogisch. Daaronder worden 

de bekwaamheden beschreven: alge-
meen, kunde en kennis. 
Naast de algemene bekwaamhe-
den staan er specifieke aanvullingen 
in voor bijvoorbeeld leraar po en vo 
of een docent in het beroepsgericht 
onderwijs. De pedagogische en vakdi-
dactische bekwaamheidseisen gelden 
tevens voor leraren godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs (gvo 
en hvo). Voor die laatsten geldt een 
overgangsrecht. Docenten die vóór 
de inwerkingtreding van dit besluit 
al waren benoemd als leraar gvo/
hvo, worden aangemerkt als vakbe-
kwaam. Zij moeten die bekwaamheid 
wel onderhouden. Voor leraren gvo/
hvo die na het ingaan van het besluit 
zijn benoemd, geldt dat zij uiterlijk in 
augustus 2022 dienen te voldoen aan 
de bekwaamheidseisen. Bij de werving 
van nieuw personeel mogen scholen 
alleen leraren benoemen die aan de 
bekwaamheidseisen voldoen. Naast 
deze eisen mag de school nog aanvul-
lende normen opstellen. Leraren die 
niet aan alle eisen voldoen, moeten 
de gelegenheid krijgen om deze aan 
te leren. De school maakt hierover 
afspraken met de leraar.

Lerarentekort: welke oplossin-
gen zijn toegestaan?
Op de meeste basisscholen en scho-
len voor speciaal (basis)onderwijs 
is het dit schooljaar gelukt de vaste 
formatie rond te krijgen. Maar de 
rek is eruit. Dit levert problemen op 
als er onverwachts leraren uitval-
len. Schoolleiders en besturen zijn 
dagelijks op zoek naar oplossingen. 
Dat leidt steeds vaker tot vragen 
over welke oplossingen toegestaan 
zijn. Om antwoord te geven op veel 
gestelde vragen en om handvatten 
te bieden, hebben het ministerie 
van OCW en de Inspectie een hand-
reiking opgesteld. De Handreiking 
Lerarentekort primair onderwijs (te 
downloaden via onderstaande link) 
biedt niet de oplossing voor het lera-
rentekort. Het is voor schoolleiders en 
besturen in het primair onderwijs een 
hulpmiddel bij het maken van keuzes 
als de nood hoog is en er tijdelijke 
maatregelen moeten worden geno-
men. Daarbij zoeken we altijd eerst 
naar oplossingen binnen de wet. De 
veiligheid van leerlingen, personeel 
en de kwaliteit van het onderwijs zijn 
daarbij het uitgangspunt.

Vraag van de maand

Is deze leraar wel vakbekwaam?
AVS HELPDESK

VAN DE AVS

Als je dan toch naar de NOT (30 november t/m 4 december) in de Utrechtse 
Jaarbeurs komt: waarom dan niet even langs wippen bij de AVS-stand (03.C041)? 
Of je nu gewoon je ei kwijt wil, goede (juridische) raad kan gebruiken of meer wilt 
weten over onze opleidingen. De AVS maakt graag een praatje met je, ook als je 
nog geen schoolleider bent of inmiddels met pensioen bent. Wees welkom!

Kom een praatje maken

Meer weten?

•  Download Handreiking Lerarentekort primair onderwijs op rijksoverheid.nl.

•  Eisen aan bekwaamheid: zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.html
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Nadat er twee jaar lang geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren 
vanwege corona, werd afgelopen 23 en 24 september de General 
Assembly van European School Heads Association (ESHA) gehou-
den in Barcelona. Via de AVS ben je als lid automatisch aangesloten 
bij deze Europese schoolleidersvereniging. Tijdens de bijeenkomst 
werd veel ervaring en kennis uitgewisseld. Waarin zijn de verschil-
lende landen als het op onderwijs aankomt sterk? Waar is ontwik-
keling nodig? Wat vraagt dit alles van het schoolleiderschap? Ook 
corona was een belangrijk onderwerp van gesprek. De deelnemers 
hebben het gehad over vraagstukken rondom de pandemie en hoe je 
als schoolleider kan omgaan met eventuele vertragingen en leerach-
terstanden. Daarnaast waren er EU-vertegenwoordigers en verte-
genwoordigers uit het Europese Onderwijsbeleidsnetwerk aanwezig. 
Met hen spraken de deelnemers over leiderschap en lesgeven in het 
digitale tijdperk, dat door de coronacrisis in een stroomversnelling 
is geraakt. Er worden in dit netwerk beleidsaanbevelingen ontwik-
keld, die het mogelijk maken om digitalisering succesvol én veilig in 
het onderwijs in te bedden. Het nieuws dat Fred Verboon vertrekt 
als directeur van ESHA was al even bekend, maar nu mocht ook de 
nieuwe directeur bekend worden gemaakt: onze ‘eigen’ Petra van 
Haren. Zij maakt per 1 januari de overstap van de AVS naar ESHA.

Meer informatie www.esha.org

Conferentie Europese 
schoolleiders

Afscheid  
Petra van Haren

47KADER | NOVEMBER 2021

AVS in de Pers
•  In het tv-programma EenVandaag laat AVS-voorzitter 

Petra van Haren weten hoe groot het lerarentekort is 
en dat veel jonge leraren het onderwijs verlaten, omdat 
ze niet zo snel een vast contract kunnen krijgen. Ook 
vertelt ze dat er geïnvesteerd moet worden in de rol van 
schoolleiders, omdat juist zij een cruciale positie hebben in 
het behoud en aantrekken van personeel.

•  Op 11 oktober berichten onder andere NOS en RTL over 
het cao-onderhandelaarsakkoord en de loonsverhoging 
van 2,25 procent voor alle medewerkers in het onderwijs. 
Over de extra 500 miljoen worden afspraken gemaakt in 
de cao voor 2022. Daarbij heeft de minister in een brief 
naar de Tweede Kamer opgetekend dat er onder meer 
extra aandacht moet komen voor schoolleiders.

•  In een paginagrote advertentie in dagblad Trouw roepen op 
13 oktober 33 maatschappelijke organisaties de overheid 
op om het financieringssysteem voor de kinderopvang 
minder ingewikkeld en foutgevoelig te maken. Naast de 
AVS vinden ook onder meer FNV, CNV, Branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang, Jantje Beton en 
NOC*NSF dat er iets moet veranderen.

•  Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om 
leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan 
weg te werken. Scholen willen dat vooral doen door 
het invoeren van kleinere klassen en meer een-op-een-
begeleiding.Vanwege het lerarentekort komt deze aanpak 
nauwelijks van de grond, omdat er geen personeel te 
vinden is. Dat vertellen de AVS en de PO-Raad aan nu.nl. 
De scholen willen het liefst langer de tijd krijgen om de 
extra gelden goed in te zetten.

VAN DE AVS

Tijdens het AVS-congres dat 18 maart gehouden wordt, is er 
gelegenheid om afscheid te nemen van bestuursvoorzitter 
Petra van Haren, die per 1 januari start als directeur van de 
European School Heads Association (ESHA). 



VOOR JOU
Ethische dilemma’s
VOOR schoolleiders in het primair onderwijs
VAN Schoolleidersregister PO
WANNEER 18 november en 2 december
WAAR online
WAT online uitzendingen volgen en reageren
Zes groepen schoolleiders bespreken in de stijl van het televi-
sieprogramma ‘De achterkant van het gelijk’ onder leiding van 
Gyzlène Kramer-Zeroual hoe zij omgaan met ethische vraag-
stukken die ze in hun dagelijkse praktijk tegenkomen.  
Op 18 november en 2 december kun je van 16.00 tot 17.00 uur  
de uitzendingen van ‘Achterkant van het gelijk, schoolleiders 
over ethisch leiderschap’ volgen en online meepraten in een of 
meer van de uitzendingen. Vraag een deelnamelink aan bij.  
info@schoolleidersregisterpo.nl

Kansengelijkheid & inclusiviteit
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)
Stichting Onderwijsgeschillen organiseert 24 november het vijf-
tiende WMS congres. Deze bijeenkomst kun je zowel een online 
als fysiek bijwonen. Verschillende onderwijsorganisaties verzor-
gen zo’n twintig workshops. Er is veel aandacht voor de positie en 
rol van de medezeggenschap bij kansengelijkheid, ethische keu-
zes en inclusiviteit. Je kunt je online inschrijven: www.infowms.nl

De onderwijsfamilie
VOOR onderwijsprofessionals
VAN Prometheus uitgeverij
WAT boek
In De onderwijsfamilie duikt oud-minister Jeroen Dijsselbloem in 
de naoorlogse geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. Wat 
veranderde er allemaal door de jaren heen? Wat was de statuur 
van een leerkracht in de jaren 70 en 80? Aan de hand van zijn 
familieleden, die vrijwel allemaal in het onderwijs werkten, beant-
woordt hij deze vragen en toont hij zo een compleet beeld van ons 
almaar veranderende onderwijsstelsel. ISBN 9789044648973

Succesvol naar de brugklas
VOOR vo-scholen
VAN OCW, VO-raad en SLO 
WAT handreiking
Door alle coronabeperking is er een groter risico dat groep 
8’ers niet op een passende plek in het voortgezet onderwijs zijn 
terechtgekomen. Voor middelbare scholen is het daarom extra 
belangrijk te monitoren of dit bij bepaalde leerlingen het geval 
is, en beleid te ontwikkelen dat het makkelijk maakt alsnog door 
te stromen naar een passende schoolsoort. Hoe scholen hier 
uitvoering aan kunnen geven is beschreven in deze handleiding 
die je terug kunt vinden op rijksoverheid.nl.

Pimp je onderwijskennis
VOOR onderwijsprofessionals
VAN Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
WAT website
Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen zich geaccepteerd 
voelen, waarin ze ontdekken dat ze steeds meer taken aankun-
nen en hun leergedrag zelf kunnen sturen? Onderwijskennis.nl 
geeft inzicht in het gedrag van de leraar, ondersteuningsmoge-
lijkheden en interventies. Daarnaast geeft het je een idee over 
hoe je bijvoorbeeld preventief pesten aan kunt pakken of hoe je 
de leraar-leerlingrelatie verbetert. Op onderwijskennis.nl vind 
je veel handvatten en antwoorden op praktijkvragen.

Lessen burgerschap verplicht 
VOOR po- scholen
VAN CED-groep
WAT e-book
Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben vanaf 
1 augustus 2021 te maken met de wet: ‘Verduidelijking van 
de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend 
onderwijs’. Deze wet maakt dat burgerschap op scholen 
geen vrijblijvend lesmateriaal is. Wat betekent dat concreet 
voor de dagelijkse praktijk? En hoe staat jouw school er voor 
op het gebied van burgerschap? In het e-book, vol met tips 
en inspiratie over toekomstbestendig burgerschapsvor-
ming, zit een praktische burgerschapsscan. 
www.cedgroep.nl/advies/burgerschapsvorming
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Schoolleidersconferentie
VOOR team- en afdelingsleiders, (con)rectoren  
en directeuren in vo
VAN Voortgezet Leren
WANNEER 17 november
WAAR theater Figi in Zeist
WAT conferentie
Tijdens deze conferentie voor schoolleiders in het  
voortgezet onderwijs ontmoet je collega’s uit het hele  
land en verdiep je je in de vraag hoe je vanuit jouw rol  
als schoolleider kunt werken aan onderwijsinnovatie.  
Je doet nieuwe inzichten op en krijgt praktische hand- 
vatten aangereikt, waar je direct mee aan de slag  
kan op jouw school. Keynote filosoof Lammert Kamphuis 
neemt je mee langs enkele van de meest verrassende  
ideeën uit de filosofiegeschiedenis op het gebied  
van leidinggeven en verandering. Toegang bedraagt  
95 euro. Meer info: voortgezetleren.nl

Wow!-feitjes
VOOR bovenbouw primair en onderbouw  
voortgezet onderwijs
VAN Uitgeverij Pienter Publishers
WAT boek met lessen
De 50 vensters van de Canon van Nederland als  
50 kant-en-klare microlessen volgens de methode  
Grej of the day. Deze Zweedse methode is razendsnel  
populair geworden: al meer dan tienduizend leer- 
krachten zijn ermee aan de slag gegaan. Ze geven  
minstens één keer per week een grej: een microles  
van acht minuten die begint met een raadsel.  
De les kan over alles gaan en werkt toe naar een  
of meer ‘wow!-feitjes’, die veel leerlingen thuis  
navertellen. De korte les – veel weetjes verteld in  
een verhaal en ondersteund door een digitale  
presentatie met beelden op het digibord - maakt  
dat leerlingen echt luisteren. Grej of the day –  
Geschiedenis van Nederland. ISBN 9789493171312

OnderwijsInzicht
VOOR schoolbestuurder, schoolleider en 
 ict-verantwoordelijke in po en vo
VAN Kennisnet, PO-Raad, VO-raad en SIVON 
WANNEER 14 januari 2022
WAT congres
De diverse sprekers zetten aan tot denken over de ict-trends in 
het onderwijs en over de kracht van ict om onderwijs flexibeler 
te maken. Sprekers: Ellen Helsper (London School of Economics 
and Political Science), Rik Maes (UvA) en Nadira Saab (universi-
teit Leiden en Kennisnet). Cor Ottens is gespreksleider en online 
dagvoorzitter. www.onderwijsinzicht.nl/

De spelende pedagoog... 
ben jij!
VOOR pedagogische professionals
VAN Uitgeverij SWP
WAT vakblad
KIDDO, het vakblad voor pedagogisch professionals 
in onder andere integrale kindcentra, trapt het nieuwe 
schooljaar af met een special over spel en spelen.  
Aan bod komen onderwerpen als buitenspel, samenspel, 
spelen met taal, zelfsturing in vrij spel, speelaanbod laten 
aansluiten bij de behoeftes en interesses, vakliteratuur  
over spel en pedagogische spelactviteiten. De artikelen 
geven docenten concrete handvatten, waarmee zij  
direct aan de slag kunnen. www.swpbook.com,  
of mail naar administratie@mailswp.com o.v.v  
van De spelende pedagoog... ben jij!
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STEFANIE LANGELAAR
Langelaar is 
directeur van 
basisschool Klein in 
Rotterdam. Zij wil 
graag het Agora-
onderwijssysteem 
dat al op enkele 

middelbare scholen is doorgevoerd naar 
het primair onderwijs halen. Agora biedt 
leerlingen persoonlijke leerroutes zonder 
vaste vakken, lesmethoden, rapporten 
en cijfers. Er is veel vrijheid om onder- 
zoekend te leren op je eigen tempo.

Wat zijn jouw drijfveren?
“Wij zijn de eerste in Nederland die het 
Agora-onderwijs naar de basisschool 
haalt. Agora is ontstaan op het voort-
gezet onderwijs. Het vraagt om het 

loslaten van bekende traditionele syste-
men. Vertrouwen geven aan de natuur-
lijke ontwikkeldrang van kinderen is hierin 
essentieel. Dat is de uitdaging die we 
als team, gesteund door ouders en het 
professionele netwerk, aangaan. Wat 
ik doe voelt niet bijzonder, omdat ik het 
belangrijk vind om alle kinderen leergeluk 
te laten  ervaren. Ik doe wat mij drijft.”

Wat wil je bereiken?
“We willen dat er voor gezinnen in 
Rotterdam meer te kiezen valt op het 
gebied van onderwijs. We willen leer-
lingen vooral een fijne onderwijsplek 
geven, daarbij streven we ernaar om 
met Agora een doorgaande lijn in te 
zetten voor kinderen van nul tot achttien 
jaar. Daarnaast willen we de Agora-
community versterken en verrijken 

door deze manier van lesgeven te 
verspreiden.”

Hoe betrek je je team?
“Ik heb een duidelijke visie, maar verken 
de ruimte om met het team kritisch te 
zijn op: ‘waarom we doen wat we doen?’. 
Alle teamleden hebben een minimale 
bevoegdheid en specialiseren zich in een 
basisvak plus een of meer expertises 
vanuit hun eigen kennis en interesse 
(competentie). We stemmen dagelijks 
af en hebben minimaal eens per week 
overleg over de ontwikkelingen. We 
trekken in alles samen op, anticiperen 
op de groepsdynamiek en ondersteu-
nen elkaar daarin. Daarnaast werken 
we nauw samen met ouders en andere 
partners ten behoeve van de ontwikke-
ling van kinderen.”

VERNIEUWERS

50

Schoolleider van het jaar
In de rubriek Vernieuwers komen schoolleiders aan het woord die een inspiratie  
zijn voor anderen. Deze keer zijn dat Stefanie Langelaar en Ilse Wielockx.  
Beiden zijn genomineerd als ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. 

TEKST ROB VAN OOIJEN

ILSE WIELOCKX
Wielockx is sinds 
vier jaar directeur 
van basisschool 
Wereldwijs in 
Eersel. Ze heeft 
vooral de organi-
satiestructuur van 

haar school aangepakt, waardoor er 
een teamdynamiek is ontstaan die 
groei en ontwikkeling mogelijk maken.

Wat zijn je drijfveren?
“Onze school heeft een transformatie 
doorgemaakt, waar elk teamlid trots 
op is en zijn steentje aan heeft bijgedra-
gen. Deze mensen mogen shinen, dan 
sta ik graag op de achtergrond. Ik heb 
passie voor mijn vak en denk in kansen, 

waardoor ik mogelijkheden blijf zien. 
Leren doe je met vallen en opstaan en 
vooral sámen. Als teamleden en leer-
lingen in zichzelf geloven, kunnen ze de 
beste versie van zichzelf laten zien. Ze 
moeten zich veilig voelen en vertrouwen 
hebben in elkaar.” 

Wat wil je bereiken?
“We moeten trots zijn op onszelf en 
onze school! Ik heb daarom onder meer 
de organisatiestructuur aangepast, 
waardoor de input vanuit de werkvloer 
komt. Collega’s kiezen op welk vlak ze 
willen participeren met een didactisch, 
pedagogisch of betekenisvol ontwerp. 
Hieruit generen wij ideeën, die binnen 
het schoolplan passen. Het leidingge-
ven aan innovatie vind ik heerlijk. Ik wil 

met elkaar ons onderwijs zo afstem-
men dat we kinderen klaarstomen tot 
wereldburgers. Daarom heb ik de MR 
en de OR betrokken bij alle veranderin-
gen. Zij zijn ons klankbord om continu 
te blijven verbeteren.”

Hoe betrek je je team?
“Ik geef mijn team het vertrouwen om 
lef, durf en creativiteit te laten zien. Ik wil 
collega’s meenemen in de wereld om ons 
heen. Wat betekent dit voor ons onder-
wijs? Hoe kunnen wij hierop anticiperen? Ik 
moedig iedereen aan om out-of-the-box 
te denken. Deel je kennis maar tijdens 
vergaderingen of studiedagen. Het is fan-
tastisch om teamleden gemotiveerd te 
zien, want daarmee straal je ook betrok-
kenheid uit naar ouders en kinderen toe.” 



Voldoet aan Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B

Installatiegeluid maximaal 33 dB(A)

Verwarmen en koelen in één compacte decentrale unit

Optimale luchtstroom middels hoog inducerende JET-nozzles

De nieuwe EduComfort 1000
Een verademing in schoolventilatie

www.nedair.nl/schoolventilatie

Een verademing in schoolventilatie

Deze nieuwe schoolventilatie-unit is 

het resultaat van ruim 5 jaar ervaring 

in het toepassen van decentrale 

schoolventilatie. De EduComfort 1000 

is de eerste decentrale unit ‘in het zicht’ 

die voorzien kan worden van koeling 

én verwarming. Zo creëert u het gehele 

jaar een gezond binnenklimaat.
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Krelis Louwenstraat 1 | +31(0)20 244 36 29 | directie@lukida.com

www.lukida.nl

Vakdocenten 
als invaller

“Wij hebben als doelen: 
waardevolle lesdagen voor 
leerlingen, minder stress op 
scholen en meer inkomsten 
voor kunstenaars en andere 

vakdocenten.”
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