
Meer geld, beter  
onderwijs?
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De mening van in KADER geïnterviewde personen is 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook 
duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking of 
goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende 
organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.
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Meer gespendeerd, minder geleerd
Ook al is er nog nooit zo veel geld naar onderwijs gegaan, 
Nederland behoort internationaal al een tijd niet meer tot de 
topscoorders als het gaat om leerprestaties. Hoe kan dat? 
Schoolleider geven hun mening.

Een streep door neergaande 
schoolprestaties
Twee onderwijshoogleraren geven hun visie op hoe 
jij op jouw school het ideale leerklimaat creëert.

Een gezonde wijk leert lekkerder
Scholen en woningcorporaties slaan de handen ineen, 
omdat een gezonde wijk bijdraagt aan betere ontwik-
keling van kinderen. Een ontmoeting tussen basisschool-
directeur Wilco Nijland en Melanie Maatman, direc-
teur-bestuurder van een woningbouwcorporatie. 
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Foto omslag: Joshua Rood fotografeerde Melanie 
Maatman en Wilco Nijland.

Afscheidsinterview  
Petra van Haren
Acht jaar lang was zij het gezicht van de AVS en brak  
zij een lans voor schoolleiders in Nederland. Waar is zij 
trots op en wat had ze liever anders gedaan?
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VOORWOORD 

In de schijnwerpers
Acht jaar lang was Petra van Haren hét boegbeeld van de AVS. Ze 
was zichtbaar en hoorbaar in krantencommentaren, tijdens interviews 
op de radio en ze heeft aan live tv-optredens voor actualiteitenpro-
gramma’s meegedaan. Niet alleen belichaamde Petra de AVS in de 
media, ze was ook zichtbaar op scholen, betrokken bij directieover-
leggen en ging in gesprek met besturen. Geregeld belde zij persoonlijk 
met leden die de AVS gemaild hadden over een actueel thema of 
met een klacht. Aan zichtbaarheid en mogelijkheid tot contact geen 
gebrek. Petra was altijd op zoek naar verbinding, kansen en nieuwe 
ideeën. Leden ontmoeten, luisteren, ophalen wat er speelt, wat de 
schoolleider nodig heeft. Dit had zij nodig voor het werk dat zij vrijwel 
uitsluitend in de luwte en onzichtbaar heeft gedaan. Daar wil ik nu 
graag een keer de schijnwerpers op zetten. Het lobbywerk, de ein-
deloze overleggen, de vele telefoontjes en mailtjes, de onafgebroken 
stroom appjes naar beleidsmakers, beslissers en bevoegden. Niet 
loslaten maar doorpakken en doorbijten. Altijd maar weer dezelfde 
vragen stellen aan beleidsmakers in Den Haag: "wat denkt u dat dit 
betekent voor schoolleiders? Wat hebt u voor schoolleiders geregeld?” 
De impact van maatregelen op schoolleiders wordt vaak onder-
schat of überhaupt niet eens ingeschat. Ik durf te beweren dat in alle 
Haagse beleidsdocumenten die de afgelopen acht 
jaar zijn verschenen en waarin de schoolleider 
wordt genoemd of erkend, dit een verdienste is 
van Petra. Het resultaat lijkt soms zo klein. 
Maar al deze kleine stappen bij elkaar 
betekenen een grote stap voorwaarts voor 
de positie van schoolleiders. Op deze plek 
geef ik hiervoor graag alle eer aan Petra! 
Zij was acht jaar lang jullie stem. Helaas 
was en is het nog steeds keihard nodig om 
jullie stem te laten horen en daar gaat de 
AVS natuurlijk mee door mét een nieuwe 
voorzitter. Wie dat gaat worden? Daar 
hoor je snel meer over. Voor nu willen 
we onze huidige voorzitter bedanken 
en haar al het geluk toewensen in 
haar nieuwe baan als directeur 
van ESHA (the European School 
Heads Association)..

INHOUD
THEMA 
Geld, geld, geld
8  Meer gespendeerd, minder geleerd  

Hoe kan dat? Schoolleiders geven  
hun mening.

14  Investeren in een beter leerklimaat  
Een streep door neergaande 
leerprestaties.

20  Wat als jij minister van  
Onderwijs wordt…  
Waar moet meer geld naar  
toe en waar wat minder?

VERDER IN  
DIT NUMMER 
34  Afscheid voorzitter  

Petra van Haren

44  Een gezonde wijk leert lekkerder 
Scholen en woningcorporaties slaan 
handen ineen!

IEDERE MAAND 
4  Actueel
13  Illustratie Djanko
29  Zo kan het ook!  

Samen sterk voor dakloze kinderen 
30  Academie inspireert   

6 communicatielessen
32  AVS Academie 
40  Buiten de kaders 

‘Digitalisering is nooit helemaal veilig’
43  Politieke column
50  Van de AVS 
52  Voor jou
54  Vernieuwers 

Genomineerd voor Schoolleider  
van het Jaar

Ingrid Doornbos

KADER | DECEMBER 2021 3



ACTUEEL
Bij ten minste 27,9 procent van de schoolgebouwen 
voor primair onderwijs en 26,4 procent van de 
gebouwen voor voortgezet onderwijs is de ventilatie 
niet op orde.

Dit blijkt uit het verdiepend onder-
zoek dat Ruimte OK in opdracht 
van het ministerie uitvoerde. Vooral 
bij oudere gebouwen (tot 1992) is 
de uitdaging groot. Deze beslaan 
ongeveer drie kwart van de totale 
gebouwenvoorraad. De AVS vraagt 
al lange tijd aandacht voor een 
goede ventilatie op scholen, omdat 
gezonde lucht niet alleen de leer-
prestaties ten goede komt, maar 
ook essentieel is in de strijd tegen 
corona. Ventilatie blijft daarom voor 
de AVS een belangrijk item om op de 
politieke agenda te zetten. 
In het rapport Verdiepend onder-
zoek gebouwtypen en ventilatie-
systemen worden de verschillende 
bouwtypen en ventilatietechnieken 

in kaart gebracht. In 34 procent van 
de basisscholen en 25 procent van de 
middelbare scholen wordt ‘natuurlijk’ 
geventileerd, dus via (gevel)roosters, 
ramen en deuren, in 38 procent van 
de onderzochte schoolgebouwen 
wordt er mechanisch geventileerd. 
Een combinatie van die twee troffen 

de onderzoekers in 16 procent van de 
gebouwen aan. Vooral het natuur-
lijk ventileren leidt tot onvoldoende 
frisse lucht.
Minister Slob stuurde het verdiepend 
onderzoek 2 november naar de 
Tweede Kamer. In de begeleidende 
brief stelt hij vast dat het percentage 
schoolgebouwen waar de ventilatie 
op orde is, zal stijgen omdat het 
kabinet eerder hiervoor 360 miljoen 
euro heeft uitgetrokken. Het nemen 
van maatregelen ten aanzien van 
het bredere huisvestingsvraagstuk is 
aan een nieuw kabinet.

Een onvoldoende voor ventilatie

Hoe zit het met de tevredenheid op jouw school? 

Hoe tevreden zijn leerlingen en hun 
ouders over jouw school? Vanaf 1 
november tot en met 30 april kunnen 
scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs de tevredenheid laten 

meten via Venstersvragen- 
lijsten. De resultaten zijn via 

Vensters door te sturen 
naar de Inspectie van  
het Onderwijs.

Een onderdeel van de zorgplicht 
sociale veiligheid is dat scholen 
ieder jaar monitoren of leerlingen 
zich veilig voelen op hun school. De 

Onderwijsinspectie handhaaft op 
de verplichting Monitoring Sociale 
Veiligheid. Scholen die de vragen-
lijsten in Vensters afnemen, vol-
doen aan deze verplichting. Om de 
Vensters-vragenlijst te gebruiken, ga 
je in Vensters naar de module Mijn 
Scholen op de kaart. Het is mogelijk 
een andere onderzoeksaanbieder te 
kiezen voor het tevredenheidsonder-
zoek. Zij kunnen de resultaten recht-
streeks aanleveren bij Vensters.

Voor meer informatie: www.vensters.nl/
tevredenheidsmeting-po.
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ACTUEEL

4-daagse lesweek 
enige uitweg
Vanwege ziekte, het reguliere tekort en het 
Nationaal Programma Onderwijs na corona is op 
bijna 90 procent van de scholen op dit moment 
geen invaller meer te vinden. Slechts twee procent 
van de scholen verwacht dat er voldoende invallers 
zijn. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder de 
leden. Daardoor denken scholen erover klassen 
naar huis te sturen (80 procent), leerlingen over 
meerdere klassen  te verdelen (50 procent ) en een 
vierdaagse schoolweek (18 procent) door te voeren. 
Andere oplossingen die worden genoemd, zijn om 
directeuren of onderwijsassistenten voor de klas 
te zetten, of andere collega’s, gepensioneerden of 
stagiaires extra te laten werken, afstandsonderwijs 
te geven of NP Onderwijs personeel in te zetten. 
“De rek is er voor scholen echt uit. Elke oplossing die 
wordt gekozen wanneer er geen invaller beschikbaar 
is, zet de kwaliteit van onderwijs onder druk. Het zijn 
enorme dilemma’s voor schooldirecteuren”, aldus 
AVS-voorzitter Petra van Haren.
“Er wordt keihard gewerkt op scholen door 
schoolleiders, leraren en ondersteuners om 
het onderwijs door te laten gaan en eventuele 
achterstanden in te lopen. We zien veel flexibiliteit, 
kracht en doorzettingsvermogen. Maar met 
name het personeelstekort vraagt heel veel van 
schoolleiders en leerkrachten die dit opvangen. Het 
zorgt voor een erg hoge werkdruk. Dat geldt zeker 
wanneer schoolleiders door het schoolleiderstekort 
verantwoordelijk zijn voor meerdere scholen.” Het 
tekort aan schoolleiders is relatief groter dan het 
tekort aan leraren.

Recht op 1e boosterprik
Leraren moeten, net als zorgpersoneel, voorrang krijgen bij  
het uitdelen van de boosterprik. Dat vertelt AVS-voorzitter  
Petra van Haren in het AD. “Als corona verder om zich heen grijpt, 
wordt het onvermijdelijk.” Ruim een jaar eerder lobbyde de AVS 
ook bij het ministerie om leraren eerder te laten testen.
Steeds meer jonge kinderen raken besmet, waardoor ook leraren 
steeds vaker besmet raken. Dat bevestigen de RIVM-cijfers.  
Van alle positieve testuitslagen van mensen tussen de 18 en  
69 jaar is 5,6 procent werkzaam in het onderwijs of de kinder- 
opvang. Terwijl van alle Nederlanders maar zo’n 3,4 procent in 
deze sector werkt. Van Haren geeft in het AD aan dat er ook 
andere wegen zijn om de crisis te doorstaan. Zo moeten er volgens 
haar meer mensen (opnieuw) instromen in het onderwijs en is het 
verstandig als er pas op de plaats wordt gemaakt met een groot 
overheidsprogramma om leerachterstanden door corona weg te 
werken. Het extra personeel dat daardoor wordt ingezet, dient 
vooral om al lang bestaande gaten in het rooster op te vullen.
Op de vraag of het een goed idee is om jonge kinderen te  
vaccineren, zegt Van Haren: ”Medici gaan erover of het  
verstandig is om kinderen van deze leeftijd in te enten.  
We moeten afwachten wat zij daarover adviseren.” 
Medewerkers in de zorg ontvangen met voorrang de komende 
maand de boosterprik, maar het personeel in de kinderopvang 
en het basisonderwijs krijgt geen streepje voor. De AVS is hier 
uiteraard niet blij mee.

Altijd op de hoogte van  
nieuwe coronamaatregelen?
De nieuwe coronamaatregelen van het kabinet 
wisselen elkaar af. Wil jij als schoolleider altijd op de 
hoogte zijn van de laatste stand van zaken en hoe jij 
daar in de praktijk het best vorm aan geeft? De AVS-
website is altijd up to date en geeft je de informatie 
die nodig is om je werk goed te kunnen doen. Ook met 
onze nieuwsbrief houden we je zo goed mogelijk op  
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.  
Ontvang je die nog niet? Aanmelden kan via:  
avs.nl/nieuwsbrief-van-de-avs/

KADER | DECEMBER 2021 5



ACTUEEL
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Meer weten? 
Sluit aan bij ons webinar

www.diataal.nl

om door te groeien
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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.
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Groepsgrootte licht gestegen

Het aantal kinderen per groep op basisscholen in Nederland is in 
2020 licht gestegen. Dat meldt demissionair Onderwijsminister 
Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee krijgen leer-
krachten gemiddeld iets meer leerlingen onder hun hoede. 
Daarnaast is de daling van het aantal grote groepen gestag-
neerd. Niet overal in Nederland zijn de groepen in het primair 
onderwijs even groot. In het noorden telt een groep gemiddeld 
1,8 leerlingen minder dan elders in het land. Daarmee vind je 
hier de kleinste klassen. Ook in de vijf grote steden (Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) ligt de gemiddelde 
groepsgrootte lager, net als op scholen met achterstanden. Het 
aantal grote klassen met meer dan dertig leerlingen liep een hele 
tijd terug, maar die tendens stagneert nu. De minister benadrukt 
in zijn brief dat er geen ideale groepsgrootte bestaat. Hij geeft 
aan dat klassenverkleining een positieve bijdrage kan leveren 
aan de kwaliteit van het onderwijs, maar dat gaat niet altijd op. 
Ook het inzetten van ondersteunend personeel in de klas kan de 
leraar ontlasten en de kwaliteit van het onderwijs positief beïn-
vloeden, terwijl de groepsgrootte gelijk blijft. De minister pleit 
er dan ook voor dat schoolleiders samen met leraren en ouders 
kijken hoe je het onderwijs het beste afstemt op de leerlingen. 
De groepsindeling is een onderdeel van een onderwijsvisie, maar 
daarin moet ook ruimte bestaan voor maatwerk en eigen visie.
De brief is te downloaden via de AVS-website.

Helpen NPO-gelden bij 
leerachterstanden?
In totaal heeft 80 procent van de scholen leerlingen met 
achterstanden, zo blijkt uit een AVS-peiling, waarvan 
circa de helft verwacht dit schooljaar de vertragingen in te 
lopen. Op 79 procent van de scholen geeft het Nationaal 
Programma Onderwijs de scholen armslag om reguliere 
achterstanden van leerlingen op de vangen. De AVS vindt 
dit laatste belangrijk. Het geeft aan hoezeer voldoende 
investeringen helpen om het structurele probleem aan te 
pakken, waarbij uiteraard dan wel de mensen daarvoor 
beschikbaar moeten zijn.
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Alles-in-één concept
volautomatisch ventileren, verwarmen en koelen 
met één systeem

Innovatieve, intelligente 
warmteterugwinning
nieuwe hoog rendement wisselaar met zeer 
efficiënte overbrenging van warmte op luchtstroom

24/7 monitoring en beheer op afstand
én eenvoudig in gebruik voor leerkracht en beheerder

100% gescheiden luchtstromen
en high care luchthygiëne met CO2-meting, 
fijnstoffiltering en hoog ventilatievolume

Duurzaam: energiezuinig, circulair 
en optie gasloos
hoofdzakelijk bestaande uit gerecycled materiaal, 
betaalbaar in investering en exploitatie

In 7.000 lokalen succesvol toegepast
in zowel bestaande als nieuwe scholen

22-1000-1542-01 AVS KP 2021-22-04

(Advertentie)
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Meer gespendeerd, 
minder geleerd 

De onderwijsuitgaven van de overheid namen de 
afgelopen vijftien jaar met zo’n zestig procent (!)  

toe. Ging er in 2005 bijna 7,5 miljoen euro 
naar het primair onderwijs, in 2021 was dat 

ruim twaalf miljoen. In het voortgezet 
onderwijs liepen de investeringen in  

die periode op van ruim 5,3 miljoen 
euro naar bijna negen miljoen. 
Leverde al dat extra geld ook  
betere leerprestaties op? 

TEKST ASTRID VAN DE WEIJENBERG  
EN GEBKE VERHOEVEN

THEMA 
GELD, GELD, GELD
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THEMA 
GELD, GELD, GELD

Sinds 1997 doet de OESO 
(Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) 
eens in de drie jaar onderzoek naar 
de prestaties en het welbevinden 
van vijftienjarige leerlingen in het 
voortgezet onderwijs over de hele 
wereld. Uit deze Pisa-scores bleken 
Nederlandse jongeren wereldwijd 
bovengemiddeld te presteren en 
ook Europees gezien behoorden ze 
tot de absolute top. Ondanks dat 
Nederlandse scholieren nog steeds 
hoger dan gemiddeld scoorden op 
het vlak van wiskunde en natuurwe-
tenschappen, werd hun voorsprong 
sinds 2003 kleiner. 

Grootste zorgenkind is echter de 
leesvaardigheid. Nederlandse 
15-jarigen presteerden op dit vlak in 
2018 voor het eerst slechter dan het 
gemiddelde van de Europese Unie. 
Het streven is dat in 2020 maximaal 
vijftien procent van de leerlingen 
vaardigheidsniveau 2 níét haalt 
(European Union, 2019). In 2015 
voldeed voor het eerst achttien pro-
cent van de Nederlandse scholieren 
niet aan dit niveau. In 2018 was 
dat percentage gestegen naar 24 
procent. Daarmee ligt de leesvaar-
digheid in Nederland niet alleen 
onder het Europese gemiddelde 
(19 procent), maar ook onder het 

gemiddelde van de OESO-landen 
(20 procent). Pisa onderzoekt de 
leesvaardigheid aan de hand van 
een brede definitie: informatie 
opzoeken, begrijpen, evalueren en 
reflecteren. Van de Nederlandse 
scholieren valt 24 procent in niveau 
1 en loopt daarmee het risico op 
laaggeletterdheid. In 2003 was dit 
nog maar elf procent. 

Pisa: Nederland geen topscoorder

Ferdinand ter Haar, interim-schoolleider: 
“Persoonlijk ben ik niet zo van de Pisa-scores. 
Ik vind namelijk niet dat het onderwijs 
bedoeld is om alleen kennis over te brengen 
en zo hoog mogelijk te scoren. Ik wil dat onze 
leerlingen zich ontwikkelen tot fijne mensen, 
die gelukkig zijn en zich goed kunnen redden 
in deze samenleving. Pisa-scores zeggen niks 
over de geluksbeleving. Dus waar let je op als 

je onderwijssucces meet? Die vraag wordt vaak niet beantwoord. 
Ik wil leerlingen vaardigheden bijbrengen en begeleiden om het als 
wereldburger in Nederland te maken. En als je dan kijkt naar het 
aantal diploma’s dat gehaald wordt en hoe snel jonge mensen werk 
vinden, dan zijn we zo slecht niet bezig. Ja, er zijn verbeteringen 
mogelijk. Ook ik maak me zorgen over de leesvaardigheid, maar dat 
doe ik niet vanwege de Pisa-scores maar omdat mensen die moeite 
hebben met lezen, ook moeite hebben zich staande te houden in 
deze samenleving. Je zelfredzaamheid wordt nu eenmaal beperkt 
als je de bijsluiter van je medicijnen niet kan lezen. En daar moeten 
we dus mee aan de slag.”

Meer geld, mindere 
prestaties: hoe kan dat?

Schoolleider aan het woord

Pisa-scores zeggen  
niks over de geluks-

beleving van leerlingen
Ferdinand ter Haar, interim-schoolleider
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Hoe verhouden de Pisa-scores zich 
tot de cijfers die scholieren gemiddeld 
halen tijdens het centraal eindexamen 
Nederlands? Opvallend genoeg (zie 
pagina 9, kader Pisa) zijn die uitkomsten 
grotendeels stabiel gebleven over een 
langere periode. Hoe kan dat? In De 
Staat van het onderwijs 2020 vraagt de 
Inspectie van het Onderwijs zich af of dat 
voldoende zegt óf er sprake is van ‘tea-
ching to the test’: veel aandacht aan het 
vak Nederlands besteden om het eindex-
amen maar te halen. Ook in het basison-
derwijs constateert de Inspectie in 2020 
dat de prestaties redelijk stabiel zijn. 
“Vrijwel alle leerlingen beheersen aan het 

eind van de basisschool het fundamen-
tele niveau 1F en 78 procent beheerst 
ook het streefniveau 2F.” De Inspectie 
heeft geen verklaring voor het feit dat 
hun bevindingen verschillen van de Pisa-
scores. “Dit vraagt om een nadere ana-
lyse van de eindtoetsresultaten.” 
Waarover de Inspectie zich vooral zorgen 
maakt, is de rekenvaardigheid. De Staat 
van het Onderwijs 2021 zegt hierover: 
“82 procent van de leerlingen uit groep 
8 haalt het fundamentele niveau 1F. 
Echter, slechts een derde bereikt het 
streefniveau van 2F/1S, terwijl het doel is 
dat 65 procent van de kinderen dit moet 
kunnen.” 

Tevens constateert de Inspectie in 
2021 dat ten opzichte van 2019 het 
niveau van leesvaardigheid, woor-
denschat én rekenen/wiskunde onder 
brugklassers licht daalt. Dat zou het 
gevolg kunnen zijn van de schoolslui-
ting vanwege de coronapandemie. De 
Inspectie schetst in zijn algemeenheid 
een allesbehalve optimistisch beeld 
over achterstanden, al variëren die per 
leerjaar en per domein in het primair 
onderwijs. Zo maakte ‘slechts’ 65 
procent van de leerlingen uit groep 
7 een normale leergroei door, voor 
groep 4 ging dat op voor maar liefst 
90 procent.

Bevindingen van de Inspectie

Janneke Oosterman, directeur CBS Tamarinde: “Ik heb 
momenteel zo veel vacatures dat ik eigenlijk alleen door een 
vierdaagse lesweek elke groep dagelijks van een eigen leraar 
kan voorzien. Natuurlijk verdienen alle kinderen goed onder-
wijs. Maar dat lukt alleen als je genoeg leraren hebt, die goed 
kunnen lesgeven. Het gaat dus niet alleen om een kwantitatief 
maar ook om een kwalitatief lerarentekort. Dat heeft overigens 
niet alleen met geld te maken, maar ook met status en werk-
druk. Er is in het onderwijs nauwelijks nog tijd voor reflectie. Ik 

ben groot voorstander van een continue verbetercultuur. Maar daar kom ik nauwelijks 
aan toe, omdat vrijwel al mijn aandacht gaat naar het schrijven van verantwoordingen 
voor tijdelijke subsidies zoals de NPO-Onderwijsgelden, het op de been houden van 
mijn team en het vullen van vacatures. De overheid beweert wel dat er steeds meer 
budget naar onderwijs gaat. Maar wat er links bijkomt, gaat er rechts vaak weer 
af. Het gaat om een verschuiving van middelen, niet om structurele investeringen. 
Volgens onderzoeksbureau McKinsey & Company gaat er net genoeg geld naar onze 
scholen om aan de basiskwaliteit te voldoen. Dat staat haaks op onze maatschap-
pelijke opdracht: de brede vorming van leerlingen. Omdat het onderwijs die ambitie 
deelt, hebben we van alles gedaan om de boel op te lappen. Maar de rek is eruit. Ook 
de Inspectie van het Onderwijs stelt dat ons schoolsysteem toe is aan een grondige 
renovatie. Maar als je én de mensen én het geld niet hebt, dan wordt het onmogelijke 
gevraagd toch? Ik vind dat we duidelijke keuzes moeten maken.”

Gaat nog meer geld naar 
onderwijs het verschil maken?

Schoolleider aan het woord

Lekker snel  
aan het werk
Het onderwijs heeft niet alleen tot doel 
kinderen te leren rekenen, lezen en 
schrijven maar moet vooral ook men-
sen afleveren die volwaardig kunnen 
meedraaien in deze maatschappij. 
Dat je na school aan een baan komt, 
is daarbij bijvoorbeeld belangrijk. Wat 
dat betreft hebben jongeren de wind 
mee op de arbeidsmarkt. 85 procent 
van de pas afgestudeerden vindt 
binnen een jaar werk als zelfstandige 
of in loondienst. Hun nieuwe job sluit 
voor 79 procent van de gediplomeerde 
schoolverlaters aan op het niveau 
van het gevolgde onderwijs (Huijgen, 
Meng & Peeters, 2019). Ook vroegtij-
dige schoolverlaters kwamen in 2020 
zonder diploma snel aan werk. 
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Erik Adema, schoolleider obs  
De Rietpluim: “Om nou investeringen 
en leerresultaten aan elkaar te kop-
pelen… Ik heb daar niet zo veel mee. 
Het past precies in het neoliberalisme 
dat de politiek domineert. Je krijgt 
een pot geld en ik snap dat je daar-
voor verantwoording moet afleggen, 
maar dat is waarom leerprestaties 

meetbaar gemaakt worden. Ik vraag me vervolgens af 
of we wel het goede meten. Iedereen die onderzoek heeft 
gedaan, weet dat als je hard genoeg zoekt je cijfers vindt 
die je aanname onderbouwen. In het onderwijs draait het 
tegenwoordig om rendement en effectiviteit: wat versta je 
daaronder? En, wat is succes? Nederlandse kinderen behoren 
tot de gelukkigste ter wereld en ondanks dat de twintigers 

en dertigers van nu zogenaamd ‘slecht’ reken- en taalonder-
wijs hebben genoten, draait de economie op volle toeren. 
Er zijn nog nooit zo veel bedrijven gestart. Er zijn nog nooit 
zo veel jonge selfmade miljonairs geweest. En Nederlandse 
onderwijsprestaties vergelijken met Finland, Singapore of 
Schotland vind ik helemaal kolder. Ja, de Scandinavische 
landen presteren misschien beter, maar zij focussen vooral 
op rekenen en taal en minder op de brede ontwikkeling van 
leerlingen. En, dat is wel de opdracht die het Nederlandse 
onderwijs óók heeft meegekregen. Dus al bij al moeten we 
een veel wezenlijkere vraag zien te beantwoorden: wat zou de 
opdracht van het onderwijs moeten zijn? Kijk, daarover moe-
ten we met elkaar in gesprek en natuurlijk zijn er verbeterin-
gen mogelijk. Maar misschien moeten we ook vaker met een 
vuist op tafel slaan en ‘nee’ durven zeggen als de overheid het 
onderwijs gaat vertellen hoe we het beste kunnen lesgeven.”

Moet er anders in onderwijs  
geïnvesteerd worden?

Schoolleider aan het woord

Wat versta je onder 
effectiviteit? En, wat 

is succes?
Erik Adema, schoolleider

Ook goed 
nieuws
Volgens wereldwijd onderzoek van 
Unicef staat Nederland net als vrijwel 
alle jaren daarvoor, ook in 2020 weer 
bovenaan de ranglijst. Unicef keek 
daarbij niet alleen naar mentale en 
lichamelijke gezondheid, maar ook 
naar sociale vaardigheden van kin-
deren en hoe het op school gaat met 
bijvoorbeeld lezen en rekenen. 
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Welke 
ouders 

lezen hun 
kinderen nog 
elke avond voor?
Ina Rook, directeur speciaal 
onderwijs

Het gemiddelde opleidingsniveau in 
Nederland stijgt. Steeds meer leer-
lingen behalen op de middelbare 
school het niveau dat ze als school-
advies in groep acht hebben mee-
gekregen. Behalve door een betere 
plaatsing stijgt de diplomahoogte 
ook doordat de laatste jaren meer 
leerlingen en studenten diploma’s 
stapelen of überhaupt de moge-
lijkheid krijgen om een diploma te 
halen. Denk aan scholieren uit het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO), die vaker examen zijn gaan 
doen (van 3.100 in 2013 naar onge-
veer 4.800 in 2019). 

Nederland is over het algemeen 
steeds hoger opgeleid. Vooral 
in de tweede helft van de vorige 
eeuw steeg het opleidingsniveau 
sterk met iedere nieuwe genera-
tie, zo laten cijfers van het Sociaal 
Cultureel Planbureau zien. De 
laatste tien jaar was die stijging 
weliswaar kleiner, maar het aandeel 
mensen dat alleen een vmbo-di-
ploma heeft of examen heeft 
gedaan op mbo-1-niveau neemt 
verder af. In 2010 was ongeveer 
27 procent van de bevolking in de 
leeftijd van 25-64 jaar lager opge-
leid, in 2019 was dat minder dan 21 

procent. Het aantal Nederlanders 
met een diploma op middelbaar 
niveau schommelt de laatste tien 
jaar rond de veertig procent. Het 
aandeel hoogopgeleiden stijgt nog 
altijd. Ruim twintig procent had 
in 2010 een hbo-diploma en bijna 
twaalf procent een universitaire 
graad (samen ruim 32 procent). In 
2019 was het aantal afgestudeerde 
hbo’ers gestegen naar ruim 24 pro-
cent. Zo’n vijftien procent had een 
master op zak. 

Meer diploma’s & hoger opgeleid

Ina Rook, directeur speciaal onderwijs: “Ik heb eerlijk gezegd 
een afkeer van dit soort lijstjes. De huidige focus op leerach-
terstanden werkt ontzettend demotiverend voor leerlingen én 
iedereen die in het onderwijs ontzettend zijn best doet om alles 
zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. We zijn al blij dat we 
ondanks de coronacrisis het hoofd boven water houden. Dus ik 
denk liever in mogelijkheden, ik wil hoopvol zijn. En wat betreft 
leerprestaties wordt een ding vaak vergeten: die zijn namelijk 
niet alleen een verdienste van scholen en leerlingen, maar van 

de samenleving als geheel. Welke ouders lezen hun kinderen nog elke avond voor en 
gaan regelmatig met zoon of dochter naar de bibliotheek? Om goed te kunnen leren 
heb je rust nodig en een stabiele thuissituatie. Hoeveel kinderen moeten dat ontberen? 
Vroeger leerde je thuis schaken of dammen, tegenwoordig zou je dat op school moeten 
leren. Meer dan ooit zijn kinderen gewend te krijgen wat ze willen en alleen te doen wat 
ze leuk vinden. Hoe ontwikkel je dan doorzettingsvermogen? Het is deze optelsom die 
maakt of een kind zich goed kan ontwikkelen en daarbij zorg je samen - school en thuis 
– voor een prima leerklimaat.”

Is alleen het onderwijs 
verantwoordelijk voor  
goede leerprestaties?

Schoolleider aan het woord
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TIPS VOOR EEN BETER 
LEERKLIMAAT

•  Leer de leraar beter leren 
•  Geef goede (lange) instructies
•  Stap een beetje af van het ontdekkend leren
•  Investeer in goede leraren
•  Zet hoog in op kinderen van laagopgeleide ouders
•  Laat de leraar ‘alleen’ lesgeven
•  Breng focus aan in je leerdoelen
•  Houd wetenschappelijk onderzoek bij 
•  Stop het leraren- en schoolleiderstekort
•  Zorg voor schoolleiders met kennis van zaken
•  Versterk de pabo

14
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Investeren 
in een beter 
leerklimaat 

Met alleen extra geld kom je er niet

Op veel scholen wordt kei- en keihard gewerkt om kinderen  
zo goed mogelijk klaar te stomen voor onze samenleving.  
Hoe creëer je een (nog) beter leerklimaat op jouw school?  
Is hiervoor vooral extra geld nodig? Of vraagt het om  
andere investeringen? Onderwijsexperts Monique Volman  
en Anna Bosman delen hun wetenschappelijke inzichten. 
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“Leraren leren niet 
meer hoe ze goed 
kunnen uitleggen”

Anna Bosman, hoogleraar 
orthopedagogiek

“H
et kan jaren duren voor 
we de leerprestaties 
weer op orde hebben”, 
denkt Anna Bosman. 
Zij is hoogleraar ortho-
pedagogiek (leren en 

ontwikkeling) aan de Radboud Universiteit,  
houdt zich bezig met leren en leerprocessen 
en heeft een heldere visie op hoe onderwijs 
in Nederland beter kan. 

“Een goede en duidelijke instructie geven 
aan leerlingen, dát zou pas echt helpen 
om de leerprestaties te verbeteren”, stelt 
Bosman. “Op de pabo heerst het idee: je 
mag niet te lang instructie geven. Dat is 
kolder! Een goede instructie geven bete-
kent niet dat een leerkracht drie kwartier 
aan het woord is. Nee, na twee zinnen 
uitleg moet een leraar natuurlijk controle-
ren of de leerlingen de stof begrijpen. Geef 
instructie op zo’n manier dat kinderen 
meteen actief betrokken worden. Daarna 
kunnen ze zelf aan de slag. Leerlingen 
worden nu veel te veel aan hun lot over-
gelaten. Vaak is de instructie heel kort 
en gaan ze snel zelfstandig aan het werk. 
Kinderen die het niet begrepen hebben, 
krijgen vervolgens extra aandacht. Maar 
dat gaat ten koste van andere leerlingen. 
Je kunt als leerkracht immers niet 25 kin-
deren in een half uur individuele aandacht 
geven. Dat is niet effectief.” 

Begin bij de basis
Bosmans voornaamste grief? “De heer-
sende mode is dat kinderen leren door 
te ontdekken. Leerlingen zijn echter niet 
allemaal wetenschappers in de dop. Het is 
je plicht als leraar kinderen bij de hand te 

nemen. Dan is dat maar traditioneel. Meer 
instructie geven en meer gezamenlijke 
inoefening.” 

Complexe maatschappij
De Nijmeegse hoogleraar betreurt het 
dat wetenschappelijke kennis over hoe je 
effectief uitlegt vaak niet gebruikt wordt in 
de dagelijkse praktijk van het leslokaal. Ze 
geeft een voorbeeld: “Ga niet in groep 3 al 
beginnen met lange, talige sommen. Zorg 
eerst dat leerlingen de basis leren van reke-
nen en taal, dan komen in groep 5 die talige 
sommen wel. Het gaat er in die eerste jaren 
om dat kinderen veel leerkilometers maken 
en daarna start je in de klas met vooral ken-
nis aanbrengen. Bij rekenen leer je kinderen 
in de eerste jaren dus optellen, vermenig-
vuldigen en delen: de basis. Vervolgens 
komen pas de meer talige sommen en dan 
gaat het ook meteen heel snel, omdat die 
ondergrond er is. Dan kunnen leerlingen de 
kennis toepassen.”
Lang dacht Monique Volman dat het wel 
mee zou vallen met die dalende onderwijs-
resultaten. “Ik hoopte dat het een tijdelijke 
dip was.” Maar inmiddels moet deze hoog-
leraar onderwijskunde aan de faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
van de Universiteit van Amsterdam en lid 
van de Onderwijsraad erkennen dat het 
toch echt om een trend gaat. Hoe gaan 
we deze ontwikkeling ombuigen? Is het een 
kwestie van focussen op taal en rekenen? 

“Nee, ik plaats nog steeds kanttekeningen 
bij de reflex om te zeggen: ‘We gaan ons 
richten op die basisvaardigheden en dan 
komt het goed’. Ook andere vakken zijn 
belangrijk. Leerlingen groeien op in een 
complexe maatschappij, waarin ze vakken 
als wereldoriëntatie en kunst hard nodig 
hebben. Bovendien kun je wel degelijk 
aandacht besteden aan taal en rekenen, 
ook bij andere vakken. Bij techniek gebruik 
je rekenvaardigheden, bij wereldoriëntatie 
speelt taal een belangrijke rol.”
In haar werk houdt Volman zich bezig 
met de vraag hoe scholen kunnen bijdragen 

De overheid mag zich  
meer zorgen maken over  

de dalende leerprestaties
Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek
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aan betekenisvol leren aan een divers 
samengestelde groep leerlingen. Wat 
kunnen scholen doen om het leerklimaat te 
verbeteren? “Koppel de leerinhoud aan de 
interesses van kinderen. Geef leerlingen het 
gevoel dat ze met de kennis en vaardighe-
den die ze opdoen in de klas iets kunnen in 
de samenleving.”

Meer handen in de klas
Volman wijst als oorzaak van de dalende 
leerprestaties het lerarentekort aan. “Dat 
legt een enorme druk op scholen, die toch 
al zwak zijn of die een leerlingenpopulatie 
hebben die veel van leraren vraagt. De 
Onderwijsinspectie laat keer op keer zien 
dat de prestatieverschillen  tussen leerlin-
gen van hoog- en laagopgeleide ouders 
groot zijn en dat deze steeds groter worden. 
Laat de politiek investeren in goede leraren 

en beloon mensen die lesgeven op scholen 
met veel achterstandsleerlingen beter. Juist 
kinderen van laagopgeleide ouders hebben 
heel hard die goede leraren nodig.” 
Bosman beaamt dat. “Ja, want de kinde-
ren van hoogopgeleide ouders worden wel 
bijgespijkerd als het even wat slechter gaat. 
Zij weten het Luzac te vinden.”

Die NPO-gelden,  
dat is een beetje 

paniekvoetbal
Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde
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werkzaamheden van leraren in het basis-
onderwijs. Zo zouden ze meer tijd moeten 
krijgen om hun lessen voor te bereiden. 
Daarnaast luidt het advies: zorg voor meer 
handen in en om de klas. Volman: “Leraren 
moeten weer toekomen aan de kern van 
hun vak: het geven en ontwikkelen van 
onderwijs. Haal eventuele ballast bij ze 
weg.” 

Extra investering
Dat er een probleem is met het onder-
wijs en de leerprestaties, is iets wat de 
politiek eveneens onderkent. IJzer op 
het vuur is die pot met geld, de NPO-
Onderwijsgelden: weliswaar bedoeld om 
de corona-achterstanden aan te pakken, 
zou deze eenmalige investering van 8,5 
miljard euro helpen om leerprestaties op 
termijn te kunnen verbeteren? Beide hoog-
leraren hebben daar zo hun twijfels over. 
Bosman is ronduit somber: “Dat wordt 
straks de volgende parlementaire enquête: 
waarom zijn die leerachterstanden niet 
verdwenen, ondanks al dat extra geld? 
Het extra budget wordt aan zoveel ver-
schillende zaken uitgegeven, terwijl er niet 
genoeg goede leraren te vinden zijn om de 
achterstanden aan te pakken. De bijspij-
kerbureaus doen nu goede zaken, maar hun 
kwaliteit is wisselend en deze investering is 
eenmalig.”

“Die NPO-Onderwijsgelden, dat is een 
beetje paniekvoetbal”, erkent Volman. “De 
grote hoop en wens is dat door die extra 
investering een duurzame verbetering tot 
stand komt. Misschien lukt dat gedeelte-
lijk wel, als het geld in scholing van leraren 
wordt gestoken, die daardoor beter onder-
wijs geven. Vanwege het lerarentekort 
wordt het geld ook besteed aan hulp van 
buiten: externen worden binnen de school 
gehaald. Ik ben er een voorstander van 
dat scholen samenwerken met hun omge-
ving. Dat ze bijvoorbeeld een plaatselijke 
kunstenaar aantrekken om kunstlessen 
te verzorgen of dat leerlingen de school 
uitgaan, leren hoe de wereld werkt. De 

De kwaliteit van het onderwijs wordt 
gevormd door de kennis en de kunde 
van leraren, onderstrepen de hoogle-
raren. Volman haalt het advies van de 
Onderwijsraad aan, Tijd voor focus, dat 
deze zomer verscheen. Hierin wordt gepleit 
om meer focus aan te brengen in de 
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Leerlingen zijn  
niet allemaal 

wetenschappers in de dop
Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek

THEMA 
GELD, GELD, GELD



NPO-Onderwijsgelden kunnen aan dat 
soort samenwerkingen bijdragen, maar de 
school moet uiteindelijk wel verantwoorde-
lijk blijven voor het onderwijsaanbod, ook 
als het door anderen wordt gegeven.” Deze 
kritische afweging wil Volman scholen 
meegeven. “Bij elke keus die scholen maken, 
moet de vraag zijn: wat leren onze leerlin-
gen hiervan én is dat wat wij willen dat ze 
leren?” 

Onvoldoende uitdaging
Bosman zegt eigenlijk hetzelfde in andere 
bewoordingen: “Ouders leren hun kinderen 
lopen, praten, fietsen en brengen ze sociale 
vaardigheden bij zoals luisteren, maar ze 
sturen hun kinderen in de eerste plaats naar 
school om ze te leren lezen en schrijven. Het 
is aan de school gedelegeerd om taal- en 
rekenvaardigheden over te brengen. In hun 
schoolplan en op websites hebben scholen 
het over projecten, het kind centraal, pest-
protocollen en extra’s rondom het onder-
wijsprogramma. Van mij mag het wel wat 
zakelijker: wat gaan scholen hun leerlingen 
leren? En hoe doen ze dat?”
Een ander probleem is dat leerlingen te 
weinig worden uitgedaagd. Bosman: “Als 
je geluk hebt, is er misschien een plusklas 
opgetuigd, terwijl een school duidelijk 
zou moeten maken aan ouders wat hun 
kernwaarden zijn en waar ze aandacht 
aan besteden. Dat betekent niet dat het 
onderwijs alleen maar moet draaien om 
cognitieve vaardigheden. Ik vind zeker dat 
er aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld 
burgerschapsvorming. Maar dat hoeft 
geen apart vak te worden. Het kan ook 
terugkomen in andere vakken. ” 
Nu de hamvraag: hoe draag je als school-
leider bij aan een goed, stimulerend leer-
klimaat? “De schoolleider is er primair om 
leraren te ondersteunen, zodat zij er voor 
hun leerlingen kunnen zijn”, vindt Bosman. 

“Een goede schoolleider heeft verstand 
van onderwijs, weet hoe het eraan toe 
gaat in de klas en kan zijn team inhoudelijk 
adviseren. Ik begrijp niks van scholen die 

een manager met nauwelijks verstand van 
onderwijs als schooldirecteur aannemen.” 
Ook Volman noemt inhoudelijke kennis van 
een schoolleider als belangrijk element voor 
onderwijskundig succes. “Daag je team uit 
het maximale te doen. Zorg dat leraren in 
je team blijven leren. Dat betekent dat je je 
als schoolleider zelf verdiept in wat weten-
schappelijk bekend is over leren en wat 
bewezen werkzaam is.” 

Te weinig urgentie
Of er een trendbreuk komt en de leerpres-
taties in Nederland ineens omhooggaan 
in de toekomst: Bosman en Volman durven 
niet voluit optimistisch te zijn. Volman: “Ik 
maak me enorme zorgen over het lera-
rentekort. Dat gaan we terugzien in de 
resultaten. Ook het niveau van de pabo 
stelt me niet gerust. Daarnaast heeft het 
tekort aan schoolleiders invloed op het 
functioneren van onderwijzend personeel. 
Een goede schoolleider brengt rust in het 
team, beschermt leraren tegen onrealisti-
sche verwachtingen van de buitenwereld en 
stimuleert medewerkers om met elkaar zo 
goed mogelijk onderwijs te geven. Het een 
kan niet zonder het ander. Dus we moeten 
die tekorten zien op te lossen.” 
Bosman: “Pluspunt is dat scholen zich 
bewuster worden dat het anders moet, 
maar ik vind dat de overheid de urgentie 
nog te weinig voelt. Die mag zich echt meer 
zorgen gaan maken over de dalende pres-
taties van hun jongste inwoners.” 

Bij elke keus die  
scholen maken, moet  

de vraag zijn: wat leren  
onze leerlingen hiervan?
Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde

“Haal ballast bij  
leraren weg”

Monique Volman, hoogleraar 
onderwijskunde
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HIERIN MOET  
GEÏNVESTEERD  
WORDEN:
(aldus schoolleiders)

✓ Meer fulltimers aan de slag

✓ Meer mannen voor de klas

✓ Terug naar de basis 

✓ Gezonde lucht op school

✓ Meer structureel geld

✓ Meer waardering 

✓ Een eerlijk salaris

✓ Minder regels (meer vrijheid)

✓ Meer vertrouwen geven aan scholen

✓ Meer (administratieve) ondersteuning
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Als ik 
minister van 
Onderwijs 
was…
Als jij de nieuwe onderwijsminister zou zijn en jij had het voor het  
zeggen: hoe ga je dan de budgetten besteden? Waar moet echt  
meer geld naartoe? En waar kan het onderwijs wat jou betreft op 
bezuinigen? KADER nodigt drie schoolleiders uit om alvast plaats te 
nemen op de stoel van de nieuwe minister van Onderwijs.
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A
jolt Elsakkers, rector 
Sint-Maartenscollege 
in Voorburg: “Als ik de 
nieuwe onderwijsminister 
ben, dan maak ik me sterk 
voor een fundamentele 

systeemverandering. We sorteren kinderen 
al eeuwenlang op bouwjaar en laten hen 
door dezelfde hoepel springen, op weg 
naar hetzelfde eindpunt. Daarmee slaan 
we de plank mis. Onderwijs moet gaan over 
persoonsontwikkeling. De enige manier 
waarop toekomstige generaties op deze 
wereld kunnen leven, is door nu mensen op 
te leiden die flexibel en positief zijn, gericht 
op ontwikkeling en het collectief. 
Om te beginnen moeten we toe naar een veel 
langere periode van matching. Dat begint 
al bij de overgang van het primair naar het 
voortgezet onderwijs. Laten we stoppen met 
die belachelijke open dagen. Laat kinderen 
een tijdje meelopen. Het gaat om de sfeer 
op jouw middelbare school en de ‘taal’ die er 
wordt gesproken. Die maken of je je er thuis 
voelt. En zet dit door. Laat leerlingen aan het 
eind van hun middelbareschooltijd de helft 
van de tijd naar school gaan en de andere 
helft meedraaien op een vervolgopleiding 
of werkplek in plaats van alles in het teken te 
stellen van het centraal eindexamen.
Als ik minister ben, zou ik meer investeren in 
de leerlingenbegeleiding. In het onderwijs 
krijgen we een wonderlijk grote hoeveel-
heid tijd met kinderen, waarin ze in principe 
doen wat we vragen. Dat is waardevol, 
maar het geeft ons ook veel verantwoor-
delijkheid. Ik denk niet dat we per se meer 
mensen nodig hebben, maar wel mensen 
die andere dingen doen. Op mijn school zijn 

veel leraren betrokken bij hun leerlingen. 
Ze praten met jongeren over wat ze leuk 
vinden en willen doen. Om ervoor te zorgen 
dat alle leraren dit kunnen, moeten we 
investeren in training en intervisie.
Laten we ook investeren in scholing van 
zittend personeel en het tegelijkertijd aan-
trekkelijk maken om leraar of schoolleider 
te worden. Natuurlijk zou meer geld voor 
ondersteuning helpen. En ja, in het basison-
derwijs zouden de salarissen hoger kunnen, 
maar de rest is redelijk marktconform. Dus 
misschien moeten we daar niet zo over 
zeuren. Verder veroorzaken we dat leraren-
tekort deels zelf. Het onderwijs heeft een 
imagoprobleem. Het beeld dat we het zo 
zwaar hebben en maar bikkelen, zit in onze 
collectieve cultuur. 
Maar geld maakt niet alles beter. Als je 
leraren laat doen waar ze energie van 
krijgen met meer nadruk op pedagogische 
kwaliteiten, dan blijven ze behouden voor 
het onderwijs. Dat geldt ook voor school-
leiders. Ik heb een leuke, afwisselende 
baan. Dat ik 70 uur per week werk, is part 
of the job. Ik ervaar pas werkdruk als ik iets 
moet doen waarvan ik het nut niet inzie. 
Schema’s invullen en afvinklijstjes… ver-
schrikkelijk. Met minder verantwoordings-
druk en zonder de illusie van maakbaarheid 
die op ons wordt afgevuurd, kun je aan 
het personeel dat aan je is toevertrouwd 
op een stimulerende manier leidinggeven. 
We zouden een onderwijsminister kun-
nen gebruiken die zich ook zo gedraagt. 
Iemand die uitgaat van de kracht en ener-
gie in het onderwijs en die dit weet te mobi-
liseren. Een minister die niet systemisch 
denkt maar zich richt op groei.”

“Onderwijs moet gaan om 
persoonsontwikkeling”
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Laten we stoppen  
met die belachelijke  

open dagen
Ajolt Elsakkers, rector
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Minder  
regels,  

meer vertrouwen
Brigitte Duysens, schooldirecteur
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B
rigitte Duysens, directeur 
Basisschool De Achtbaan & 
medewerker onderwijskwa-
liteit SKPO in Eindhoven: 
“Het geld klotst momenteel 
tegen de plinten op in het 

onderwijs met al die tijdelijke regelingen. 
Als ik minister zou zijn, ga ik het onder-
wijs structureel anders aanpakken. Onze 
basistaak moet zijn: kansrijk onderwijs 
geven aan álle kinderen. Dat bereik je 
door tijd te nemen voor bezinning en te 
kijken wat, waar nodig is.
Bij te snelle beslissingen val je terug op 
bestaande systemen, waarbij het vaak 
dezelfde scholen zijn die extra geld krijgen. 
Zoals nu met de NPO-Onderwijsgelden: 
de scholen die grotere problemen zouden 
kunnen hebben, krijgen er wat bij. Dat zijn 
praktisch dezelfde scholen die vanuit de 
Gelijke Kansen Alliantie ook al extra’s ont-
vangen. Als er een arbeidstoelage beschik-
baar is, gaat dat geld ook naar hen. 
Hierdoor heeft een school in een impuls-
gebied bijvoorbeeld een vakdocent voor 
muziek, extra ondersteunend personeel 
dat met groepjes kinderen aan de slag 
gaat én extra NPO-gelden. Een school 
die al die extra middelen niet krijgt, heeft 
misschien wel een grotere uitdaging. Die 
ongelijkheid veroorzaakt ontevreden-
heid. We moeten in het onderwijs verder 
kijken dan postcodes of achterstands-
scores. Dan komt het aan op minder 
subsidies en meer structurele middelen 
- inclusief een goede beloning, óók voor 

de schoolleider. Want die wordt qua belo-
ning nu soms ingehaald door de ‘opge-
pluste’ salarissen van leerkrachten.”
Om het leraren- en schoolleiderstekort te 
bestrijden, wil ik als minister meer ruimte 
en eigenaarschap geven aan de mensen 
in de scholen. Minder regels, meer ver-
trouwen. We meten en weten van alles van 
onze kinderen. Laat schoolleiders met hun 
team bepalen hoe zij hun leerlingen goed 
onderwijs kunnen geven en welke midde-
len daar het best bij passen.
Ruimte doet ook wat met het werkplezier. 
Zo bind je leerkrachten en schoolleiders 
aan het onderwijs. Op onze school (in 
Brainport Eindhoven) zitten veel kinderen 
van hoogopgeleide kenniswerkers, die 
vaak een andere taal en cultuur heb-
ben. Die leerlingen hebben óók recht op 
gelijke kansen. Wij maken momenteel een 
fusie door en denken na over onze visie. 
Kinderen leren niet alleen op school. Het 
liefst zouden we buiten de gebaande 
paden een rijke leeromgeving creëren, 
waarin kinderen zelf keuzes leren maken, 
samenwerken en verantwoordelijkheid 
nemen. We zouden ons meer willen rich-
ten op de brede ontwikkeling van kinde-
ren met veel aandacht voor informatie-
vaardigheden en leesplezier. We krijgen 
een nieuw schoolgebouw. Het liefst zet ik 
die ruimtes flexibel in en gaan leerkracht- 
ondersteuners in groepjes met kinderen 
aan de slag. Maar daarvoor hebben we 
wel die regelruimte en structurele midde-
len nodig.”

“We moeten verder 
kijken dan postcodes”
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G
erard Kreugel, direc-
teur basisschool De 
Stromen in Alphen aan 
de Rijn & De Viergang 
in Aarlanderveen: “De 
onderwijskwaliteit heeft 

te lijden onder het lerarentekort en dat 
holt het vak uit. Als ik minister was, zou ik 
zoeken naar manieren om dit structureel 
te verbeteren. Misschien moet je nadenken 
over een vierdaagse schoolweek? Niet ide-
aal. Maar we móéten keuzes maken. Ook 
vind ik dat er te veel parttimers zijn met 
kleine aanstellingen. Voor sommige leer-
krachten is het verschil in beloning tussen 
drie en vier dagen minimaal. Dat bedrag is 
soms kleiner dan de kosten die ze moeten 
maken voor extra kinderopvang. Daar 
mag fiscaal wel wat aan gedaan worden. 
We moeten bovendien leerkrachten die 
fulltime werken extra belonen. Dan pak 
je gelijk de werkdruk aan, want lesgeven 
wordt veel relaxter als je niet steeds een 
overdracht hebt met een duo-collega. 
Maak  daarnaast de pabo aantrekkelijk 
voor mannen. Meer meesters  voor de 
klas is goed voor het onderwijs. Leer het 
vak vooral ook in de praktijk door de laat-
ste twee jaar van de pabo mee te draaien 
in de klas naast een ervaren kracht.
We doen in het onderwijs een hoop din-
gen, die niets met de kern van onze taak te 
maken hebben. Schoolfotograaf, school-
reisjes, koningsspelen, het schoolontbijt: 
de politiek legt allerlei maatschappelijke 

thema’s bij scholen neer, waardoor wij zelfs 
kinderen moeten bijbrengen wat gezonde 
voeding is. Als we dit soort taken wegstre-
pen, brengt dat rust en kunnen we in die 
vierdaagse schoolweek héél véél lesgeven. 
Terug naar de kern gaat ook op voor het 
schoolleiderschap. Ik ben naast directeur 
conciërge, administratieve kracht, manus-
je-van-alles en maatschappelijk werker, 
terwijl ik bezig wil zijn met de kwaliteit van 
het onderwijs op mijn school. De politiek 
mag  wat vaker  uitspreken dat schoollei-
ders ertoe doen. Als minister trek ik daar-
naast het salaris en de arbeidsvoorwaar-
den van schooldirecteuren gelijk met die 
van managers uit het voortgezet onderwijs. 
Dat helpt om schoolleiders aan te trekken 
en te behouden. 
En ook voor subsidies geldt: terug naar de 
basis. Al dat incidentele geld houdt me van 
mijn werk af. Dan komt er geld voor dit en 
gaan we naar links, en dan komt er weer 
geld voor dat en dan gaan we naar rechts. 
Als minister ga ik ervoor zorgen dat school-
leiders meer op de lange termijn kunnen 
nadenken over het onderwijs op hun school. 
Tot slot wil ik als minister wat veranderen 
aan het binnenhuisklimaat op scholen. Ik wil 
investeren in airco’s, want met gezonde lucht 
leren kinderen echt beter. En dat geld sprok-
kel je makkelijk bij elkaar, want op allerlei 
procedures (Arbo-controle, gymzaalkeuring, 
speeltoestel keuring, ontruimingsmelders 
testen) kan prima bezuinigd worden. Daarin 
zijn we een beetje doorgeslagen.” 

“Met gezonde lucht leren 
kinderen echt beter”
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Meer mannen  
voor de klas is  

goed voor het onderwijs
Gerard Kreugel, schooldirecteur



Schone en gezonde lucht 
op school
Als de ventilatie op school niet goed is, wordt de kans op de overdracht van virussen groter. 
En een gezonde omgeving voor lesgeven en leren, is van het allergrootste belang. Om het 
risico op overdracht binnen te verlagen, beveelt de WHO luchtreinigers aan1. 

Philips luchtreinigers zijn ontworpen met NanoProtect HEPA-filters en bieden een hoge CADR 
(Clean Air Delivery Rate). Een onafhankelijk onderzoek van de Goethe-Universiteit in Frankfurt 
toonde aan dat Philips luchtreinigers in 30 minuten tijd 90% van de aerosolen verwijderden in 
een klaslokaal van 30 m2 met 27 studenten2. Kortom: met een Philips luchtreiniger kunt u weer 
gaan werken terwijl u uw studenten schone lucht biedt. Samen maken we het leven beter. 

1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19.
2 Microbial Reduction Rate Test, uitgevoerd bij Airmid Health group Ltd., getest in een met influenza A(H1N1) verontreinigde testkamer 

van 28,5 m3. Een luchtreiniger op zichzelf beschermt niet tegen COVID-19, maar kan deel uitmaken van een plan om uzelf en uw gezin 
te beschermen met meer ventilatie en schone lucht (US Environmental Protection Agency).
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Het aantal mensen dat leeft 
van een inkomen onder de 
armoedegrens neemt vanaf 
2021 fors toe, melden het  
Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) en het Centraal Plan-
bureau (CPB). Ook kinderen 
worden hierdoor getroffen 
en raken soms dakloos. Hoe 
geef je deze leerlingen de 
beste begeleiding? 

TEKST LARISSA PANS

Handle with Care-Ruggensteun is 
opgericht om ervoor te zorgen dat 
basisscholen, maatschappelijke 
opvang en ouders vanaf het begin 
goed met elkaar overleggen, zodat het 
kind de steun krijgt die het nodig heeft. 
Het project startte in 2019 met een 
pilot in Tilburg. “Een belangrijke wens 
was om basisscholen beter te infor-
meren over leerlingen die het thuis niet 
makkelijk hebben. Kinderen zitten vijf 
dagen per week op school, waardoor 
juist scholen een belangrijke rol kunnen 
spelen in het helpen van deze leerlin-
gen”, zegt projectleider Edith Geurts. 
“Dat geldt in het bijzonder voor 
kinderen, die niet thuis maar in de 
maatschappelijke opvang wonen en 
daardoor heel wat meemaken. Het 
zijn kinderen uit gezinnen met meer-
dere problemen, waarvan (dreigende) 

dakloosheid er slechts één is. Als de 
school weet wat er speelt én kan over-
leggen met de gezinsbegeleider van 
de maatschappelijke opvang, dan kun 
je samen veel beter nadenken over hoe 
je het kind optimaal ondersteunt.”

Onrust en stress
“We organiseren regelmatig een ‘drie-
gesprek’ tussen school, maatschappe-
lijke opvang en ouders. De pilotscholen 
vinden het prettig om hiervan deel uit 
te maken. Het geeft ze informatie die 
ze eerder niet hadden. En andersom 
ook: de maatschappelijke opvang kan 
de school advies vragen. Alle partijen 
hebben hun eigen deskundigheid én een 
gedeeld belang: het welzijn van het kind.”  
“Het is een gemiste kans als de school 
niet weet dat een kind dakloos is. 
Ouders en kinderen vertellen daar 
meestal niet uit zichzelf over. Het 
kan zwaar zijn om in een gezinshuis 
te wonen met anderen, die hun eigen 
problemen hebben. Dat kinderen 
geen dak boven hun hoofd hebben, is 
vaak één van de vele issues die spelen. 
Financiële, verslavings- of ernstige 
psychische problemen van ouders 
komen geregeld voor. Dat een leraar 
of intern begeleider weet waarom 
ouders moeite kunnen hebben met 
het ondersteunen van hun kind, is 
goed. Je snapt daardoor ook waarom 
onrust en stress ontstaat.”

Naar schatting komen zo’n twee-
duizend kinderen per jaar in de 
maatschappelijke opvang terecht. 
In Tilburg hebben jaarlijks 25 basis-
scholen (waarvan dertien meedoen 
aan de pilot) te maken met één of 
meer van deze ‘opvangleerlingen’. 
“De wisselwerking die tussen school, 

hulpverlening en ouder ontstaat, is 
belangrijk. Ouders vinden het fijn om 
‘hun’ begeleider van de opvang mee 
te nemen naar een oudergesprek op 
school. Het werkt versterkend als zo’n 
zorgprofessional kan meedenken en 
meeluisteren. Van oudsher is de maat-
schappelijke opvang primair gericht 
op volwassenen, maar bij die volwas-
senen horen soms kinderen. Het is heel 
natuurlijk om de school te betrekken 
bij deze gezinnen en het kost meestal 
niet veel tijd. Het gaat vaak om enkele 
leerlingen en samen krijg je sneller een 
preciezer beeld van de leerling, waar-
door je maatwerksteun kunt bieden.” 

Gymkleren op voorraad“
In moeilijke thuissituaties kan school 
een veilige plek zijn, waar het kind 
gezien, gehoord en gesteund wordt. 
Op mentaal vlak helpt het als een 
leerling kan vertellen wat stress 
met hem doet en als leerkracht kun 
je adviezen geven hoe zo’n leerling 
zichzelf kan kalmeren. Een kind wil 
bovendien niets liever dan normaal 
gevonden worden. Een leerkracht die 
weet hoe het thuis zit, kan discreet 
een lunchpakketje toeschuiven of een 
tasje gymkleren op voorraad hebben.”

Geïnteresseerd in Handle with  
Care-Ruggensteun? Mail naar: 
edith@augeo.nl

ZO KAN 
HET OOK! 

Wat doen scholen voor 
dakloze leerlingen?
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Alle partijen 
hebben een 

gedeeld belang: het 
welzijn van het kind
Edith Geurts, Handle with Care-Ruggensteun



AVS ACADEMIE

Met een goede communicatie valt of staat het succes  
van jouw school. Maar hoe breng je goed je boodschap  
over op leerlingen, ouders of zelfs de pers? Roel Hoogendoorn, 
docent van de Leergang Communicatie van de AVS Academie, 
helpt je op weg. 

TEKST WINNIE LAFEBER

Wat zijn de meest gemaakte com-
municatiefouten in het onderwijs? 
“Wat regelmatig voorkomt, is dat school-
leiders niet óf pas achteraf communiceren 
over wat er gebeurd is. Ze zoeken bijvoor-
beeld de pers op als de Kinderboekenweek 
al is geweest. Als je een boodschap goed 
wilt overbrengen, is timing belangrijk. 
Houd daarnaast je doelgroep in de gaten. 
Praat niet vanuit je eigen perspectief, maar 
houd vooral de ontvanger voor ogen en 
hoe die jouw boodschap interpreteert. 
Schoolleiders worstelen hier vaak mee.” 

Wat is dan de valkuil?
“Als directeur wil je graag volledig zijn, 
maar heeft je doelgroep al die informatie 

nodig? Om dat te kunnen beantwoorden 
moet je jezelf als school de vragen stellen: 
Wie ben ik? Wie wil ik zijn (als school/merk)? 
Hoe wil ik dat uitdragen? En, hoe weet je 
welke informatie je doelgroep wil ontvan-
gen? Scholen zetten soms letterlijk alles op 
hun website. Maar dat lezen mensen niet. 
Het is beter om een selectie te maken van 
wat je wilt aanbieden en dat gaat je beter 
af als je antwoord hebt op voorgaande 
vragen. Breng ook structuur in je informatie 
aan. Zo voorkom je dat er een nieuwsbrief 
rondgestuurd wordt zonder structuuraan-
duiders. Met simpele wijzigingen maak je 
het al overzichtelijker.” 

Hoe communiceer je goed over 
slecht nieuws, denk aan tegenval-
lende cito-scores?
“Je moet als school altijd eerlijk zijn, ook 
over citoscores of een onvoldoende van de 
Inspectie. Vertrouwen en betrouwbaarheid 
zijn belangrijk voor je imago. Dus bij slecht 
nieuws laat je zien hoe je het tij gaat keren. 

6 vragen over…

De perfecte 
communicatie  
op jouw school

Als je in gesprek gaat met 
elkaar, voelen mensen  

zich vanzelf meer betrokken
Roel Hoogendoorn, docent
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Presenteer een plan 
met verbeterpunten 

niet alleen naar 
buiten toe, maar 

ook intern. 
Wees duidelijk 
naar je eigen 
team. Vertel 
waarom de 
school een 
onvoldoende 

heeft gekre-
gen en laat 

zien hoe je met 
elkaar het nega-

tieve kunt kantelen 
naar iets positiefs. 

Bij een probleemschool 
met een slecht imago moet 

je niet alleen zo’n plan van aanpak 
hebben, maar onderzoek ook eens hoe 

je bijvoorbeeld ouders en leerlingen weer 
trots kunt maken op je school. Ga op zoek 
naar je onderscheidende kenmerken (waar 
ben je goed in?) en benader de pers zodra 
er iets goeds te melden valt. Als je goed 
met ouders en leerlingen samenwerkt, zijn 
zij je beste ambassadeur.”

Stel, er gebeurt echt iets heel ergs: 
hoe sta ik dan de pers te woord?
Tijdens de leergang Communicatie hebben 
we een module crisiscommunicatie. We 
gaan in de actualiteit op zoek naar scholen 
met een goede casus en diepen die uit. Je 
ervaart ook hoe het is om de pers te woord 
te staan. Van een gastdocent die 30 jaar 
als journalist bij de NOS heeft gewerkt, 
krijgen deelnemers een mediatraining. Zo 
leren ze de do’s en don’ts bij het geven van 

interviews. Twee tips: bij een crisis moet je 
snel een communicatieteam opstarten en 
het eerlijke verhaal vertellen.”

Sociale media, nieuwsbrieven, 
apps, site: wat zet ik voor mijn 
school het beste in?
“Dit vraagt om onderzoek: hoe bereik je 
jouw doelgroep het beste? Dat kun je peilen 
door een enquête onder ouders te houden 
over hoe zij geïnformeerd willen worden. Als 
je in gesprek gaat met elkaar, voelen men-
sen zich vanzelf meer betrokken. En dan 
kun je vervolgens nagaan wat je als school 
nodig hebt om ouders op de juiste wijze 
te informeren. Sommige scholen commu-
niceren het best via sociale media of een 
nieuwsbrief, bij andere scholen werkt face-
to-face beter. Maar het belangrijkste is 
dat ouders en kinderen weten dat ze áltijd 
bij je terecht kunnen. Soms is er ook een 
onderwijsorganisatieontwikkeling voor het 
team nodig. Als de ene leerkracht elke dag 
iets post op de socials en de ander eens in 
de drie maanden, krijg je scheve gezichten. 
Stuur dan aan op duidelijke afspraken in 
het team over de communicatie.”

Hoe gebruik je die nieuwe  
media veilig?
“Voor de leergang Communicatie werk ik 
samen met een gastdocent, die gespeciali-
seerd is in social media. Dan nemen we alle 
kanalen door en gaan daarmee aan de slag. 
Het is echt hands-on. Je gaat kijken naar 
de algoritmen van Facebook, hoe je je eigen 
Google-pagina claimt of hoe je school-ou-
ders tools gebruikt. Ook de AVG komt aan 
bod. Zo krijg je een goede combinatie van 
theoretische en praktische kennis mee.”  

“Het belangrijkste is 
dat ouders en kinderen 
weten dat ze áltijd bij 
je terecht kunnen.”

Roel Hoogendoorn, docent

AANMELDEN VOOR LEERGANG COMMUNICATIE

Vanaf 27 januari kun je deelnemen aan de leergang Communicatie met een  
herregistratiewaarde van 100% voor het Schoolleidersregister PO.  
Aanmelden kan via: www.avs.nl/academie/communicatie
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Onderzoeken, ondernemen & vernieuwen

Vertrouwd raken met financiële en personele processen

Ontwerp het onderwijs van de toekomst

Strategische bedrijfsvoering

De samenleving verandert. Dat bete-
kent ook dat kinderen andere vaardig-
heden nodig hebben om succesvol te 
zijn. Dat vraagt om een andere inrich-
ting van het onderwijs. In deze leer-
gang beantwoord je samen met colle-
ga-schoolleiders de vraag: hoe passen 
we het onderwijssysteem zo aan dat 
onze kinderen optimaal voorbereid 

worden op een steeds complexere 
samenleving? Daarbij kijk je naar 
onderwerpen als nieuwe media, het 
huidige klassensysteem en geperso-
naliseerd onderwijs. Welke ontwikke-
lingen spelen zich nu af in organisaties, 
het bedrijfsleven en de samenleving? 
En, wat betekent dit voor mijn hande-
len als leidinggevende in een school?

In deze leergang leer je te bouwen 
aan een stevig organisatorisch fun-
dament van je school. Je ontdekt hoe 
je het onderwijsbeleid naar concrete 
doelstellingen vertaalt op de vol-
gende vier aspecten; HRM, financiën, 
kwaliteit en ICT-beleid binnen je 
school. Kortom, je leert hoe je vanuit 
een visie en strategische planning 

werkt aan vraagstukken in de dage-
lijkse praktijk. Dit doe je vanuit leider-
schapsperspectief. Je eigen vraag-
stuk vormt dan ook de rode draad in 
deze leergang.

Teamflow voor schoolleiders
Haal meer uit je team
Een goede onderlinge samenwerking 
zorgt voor minder werkdruk, meer 
intrinsieke motivatie, een prettige 
sfeer en betere prestaties. Hoe creëer 
je die positieve flow voor jezelf, je 
team en school? Je krijgt zicht op de 
theorie en praktijk van (team)flow en 
de positieve organisatiepsychologie. 
Het teamflow-model geeft inzicht in 
welke hulpmiddelen en voorwaarden 

nodig zijn om tot een effectieve 
samenwerking te komen. Je ontdekt 
hoe je stapsgewijs alle bouwstenen 
inzet om je eigen doelen – en die 
van je team en school – te bereiken. 
Kennis van en werken met het team-
flowgedachtegoed leidt tot aantoon-
baar betere prestaties van medewer-
kers en de organisatie als geheel en 
creëert een positief werkklimaat.

Start: 7 maart 2022

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister 

PO: 70%

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/teamflow

In samenwerking met Flow Concepts

Opleidingen

Start: 13 januari 2022

Duur: 2 eendaagsen

Doelgroep: leidinggevenden po

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister 

PO: 35%

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/hto

In samenwerking met S3

Start: 18 januari 2022

Duur: 8 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister 

PO: 35%

Meer informatie en aanmelden:  

www.avs.nl/academie/

strategischebedrijfsvoering

In samenwerking met NSO-CNA
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AVS ACADEMIE
Opleiding / leergang / training  (Start)datum  Trainer

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 Strategische bedrijfsvoering** (po) 18 januari Cock Raaijmakers

Leergang Ouderbetrokkenheid** (po en vo) 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 Praktische filosofie voor schoolleiders** (po en vo) 27 januari Dick Middelhoek

Masterclass Leren leren en The Learning Power Approach (po, vo, mbo) 1 februari Peter de Roode

Leergang Verbetercultuur** (po en vo) 4 februari Annette de Deken

Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo) 4 februari Brigit van Rossum

Leergang Regisseur onderwijs en gebouw** (po en vo) 7 februari Erica Harreman

Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo) 8 februari Jan Jutten

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen** (po en vo) 9 februari Jan Jutten

Training De CAO-PO nieuw en anders (po) 9 februari Harry van Soest/Paul van Lent

Leergang Professioneel kapitaal** (po en vo) 10 februari Jan Jutten

Winter 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/regionale maatregelen 
en de richtlijnen van het RIVM, werkt de AVS 
Academie met een coronaprotocol waarin jouw 
veiligheid voorop staat. Zolang de richtlijnen het 
toestaan, verwelkomen we je veilig op locatie. Wil 
je weten of dat momenteel voor jouw opleiding 
opgaat? Kijk voor de meest actuele informatie op: 
www.avs.nl/academie. Het kan echter zijn dat 
we alsnog het protocol, startdata en/of locaties 
moeten aanpassen, daarvan stellen we je zo snel 
mogelijk op de hoogte.
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P
etra van Haren (1965) woont 
in het bosrijke Apeldoorn, 
waar ze ook is opgegroeid. 
Ze komt uit een katholiek 
gezin. “We zijn opgevoed met 
een open houding, ook naar 

andere levensovertuigingen toe: ieder-
een mag er zijn.” Na de Pedagogische 
Academie volgde zij een post-hbo-oplei-
ding en een MBA-opleiding. Petra heeft 
17,5 jaar voor de klas gestaan, is intern-
begeleider, locatiecoördinator en school-
leider geweest. Ook werkte zij een aantal 
jaren in het buitenland als directeur in het 
bedrijfsleven. Na tien jaar schoolbestuur-
der te zijn geweest, trad ze in 2014 aan als 
voorzitter van de AVS. Nog een weetje: 
Van Haren spreekt meerdere talen waar-
onder Duits, Frans, Italiaans en Albanees. 
En, ze is altijd betrokken geweest bij 
internationalisering. 

De overstap naar de European 
School Heads Association (ESHA) 
past je dus wel?
“Ja! Via ESHA verwacht ik een belangrijke 
bijdrage te kunnen leveren aan thema’s zoals 
de opvang van vluchtelingen en (im)migratie- 
kinderen, kindermishandeling, digitalisering,  
persoonsvorming, kennisdeling én inter-
nationale samenwerking. Dat laatste is 
belangrijk, juist voor schoolleiders. Het 
crossculturele perspectief maakt dat je je 
eigen perspectief aanscherpt. Bij ESHA 
komen schoolleiders van het funderend 
onderwijs uit 23 landen bij elkaar. Samen 
brengen we de kwaliteit van onderwijs 
verder. Kennisdelen en ervaringen uitwis-
selen zijn nodig om je scherp te houden. 
Tijdens de coronacrisis vorig jaar bleek 
dat eens te meer: we konden leren van 
ervaringen van landen die al eerder in 
lockdown waren gegaan. Daarnaast 

Petra van Haren over acht jaar AVS-voorzitterschap

INTERVIEW

'Schoolleiders  
hebben een 
voortrekkersrol'
December is traditiegetrouw de afsluiting van het jaar en voor de AVS gaat 
dat meer dan ooit op. Bestuursvoorzitter Petra van Haren start in januari 
als directeur van de European School Heads Association (ESHA). En dat 
betekent: afscheid nemen. In KADER blikken we terug op een veelbewogen 
periode van acht jaar, waarin Van Haren zich volop heeft ingezet om de  
positie van de schoolleider te versterken en zichtbaarder te maken.

TEKST SUSAN DE BOER     FOTOGRAFIE HANS ROGGEN
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komen ook mijn persoonlijke interesses – 
denk aan sport, cultuur- en muziekonder-
wijs - bij ESHA aan bod.” 

Wat zie je als hoogtepunten van de 
afgelopen acht jaar bij de AVS?
“Op de ESHA-conferentie in Maastricht in 
2016 kijk ik met trots terug. De hele pro-
vincie was erbij betrokken. We hadden 
een programma (de commissie Duurzaam 
Vitaal heeft hier hard aan getrokken) waar-
bij Limburgse scholen drie of vier ESHA-
schoolleiders ontvingen, zodat de net-
werkfunctie zeer krachtig werd. Die eigen, 
regionale context heb je nodig voor uitwisse-
ling, maar het grote plaatje is nodig voor de 
inspiratie. We hebben veel gemeenschappe-
lijke thema’s. Alle Europese landen hebben 
bijvoorbeeld te maken met immigratie en 
voortschrijdende digitalisering. Ook op het 
gebied van arbeidsvoorwoorden kunnen 
we van elkaar leren. Zo zijn wij als AVS met 
de cao-onderhandelaar naar Noorwegen 
geweest. Daar kent de cao meer regionale 
uitwerkingen. Niet gek natuurlijk, ook in 
Nederland is de situatie in de grote steden 
anders dan in de provincies.”

Hoe was het in het begin, toen 
je net het stokje overnam van de 
vorige voorzitter Ton Duif? 
“Ton Duif wás de AVS! En toen kwam er 
ineens een vrouw van eind veertig, die in 
alles anders was. Dat is een kans. Er kon een 
nieuw pad ingeslagen worden. Inmiddels 
was de PO-Raad opgericht, die behartigde 
de werkgeverskant. Het was een tijd van 
bestuursakkoorden, het ging over besturen 
en leraren. De schoolleider was nog buiten 

beeld. Toen het schoolleidersregister in de 
regelgeving werd opgenomen, was dat een 
belangrijke stap. De beroepsgroep is zeer 
bepalend voor de kwaliteit van het onder-
wijs. Daarnaast spelen schoolleiders een 
sleutelrol als het gaat om het behoud en de 
positionering van leraren. Waar een goede 
schoolleider is, is de uitstroom aan leraren 
lager. Dat is de lobby die ik toevoegde: 
positionering van de schoolleider en een 
operationele visie op onderwijsinnovatie. 
Hoe je met je team onderwijsontwikkeling 
in beweging krijgt.” 

Hoe ligt wat jou betreft de verhou-
ding tussen leden en de voorzitter? 
“De AVS is een club van leidinggevenden. 
Tegelijkertijd zijn scholen ook verschillend 
en opvattingen lopen uiteen. Het is belang-
rijk dat ik als voorzitter juist die genuan-
ceerde stem meeneem. Autonomie is het 
sleutelwoord, dan kan de leidinggevende 
de juiste dingen doen. Bijvoorbeeld bij de 
coronacrisis hebben we steeds gezegd: 
niemand is aan het onmogelijke gehouden, 
het moet te organiseren zijn. Als directeur 
maak je zelf een afweging. Soms is het ver-
standig om het op jouw school, voor jouw 
leerlingen anders te regelen dan we lande-
lijk hebben afgesproken.”

Wat vind je belangrijke vernieu-
wingen in het onderwijs?
“Autonomie en diversiteit waar we het 
zojuist al over hadden, zijn nodig om 
innovaties door te kunnen voeren. Neem 
als voorbeeld het Integrale Kindcentrum 
(IKC). Deze ontwikkeling biedt kan-
sen aan kinderen die thuis niet zo veel 
meekrijgen op het gebied van cultuur, 
kunst en sport. Ieder kind heeft recht op 
een brede ontwikkeling en daar hoort 
meer bij dan onderwijs in de basisvakken. 
Een IKC in een achterstandswijk waar 
veel mensen wonen met een niet-Neder-
landse achtergrond, waar integratie-
vraagstukken spelen, daar is een andere 
ondersteuning nodig dan in een dorp op 
de Veluwe.” 

Soms ben je de verbindende 
factor. Soms kom je terecht 

tussen hamer en aambeeld
Petra van Haren, voorzitter AVS

INTERVIEW
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Het onderwijs heeft onder jouw 
voorzitterschap flink van zich 
laten horen. Denk aan de school-
leidersacties in 2018 en 2019. Heb 
je hiermee bereikt wat je wilde?
“Thijs de Roover (vakbond AOb) en Jan van 
de Ven (initiatiefnemer PO in Actie) gaven 
in 2017 het startschot voor PO in Actie. Dat 
was een duidelijke beweging van onderaf. 
Doel was verbetering van lerarensalarissen 
in het primair onderwijs. De AVS steunde 
dit. Maar wij wilden dat er ook gerichte 
afspraken voor schoolleiders zouden 
komen. Daarom hebben we eigen acties 
gevoerd. Er kwam een akkoord in 2018 
over het verbeteren van lerarensalarissen. 
Driekwart van onze leden stemde daarmee 
in mét de kanttekening dat er in de vol-
gende ronde iets geregeld moest worden 
voor onder meer de salarissen voor school-
leiders. De positie van de schoolleider levert 
dilemma’s op. De schoolleider is operatio-
neel werkgever in de school en hoort daar-
mee tot de bestuurlijke gemeenschap. Je 
bent verantwoordelijk voor je team, maar 
ook - samen met andere directeuren van je 
bestuur - voor het geheel. Soms ben je de 
verbindende factor. Soms kom je terecht 
tussen hamer en aambeeld. Wat we bereikt 
hebben met de acties is dat er nu een goed 
functiehuis staat, waar daadwerkelijke 
taken en verantwoordelijkheden de basis 
van het salaris vormen. Dat is winst. Aan de 
andere kant: we zijn er nog niet.”

Hoe zie je de toekomst van de 
schoolleider?
“Die zal meer dan in het verleden de blik 
naar buiten richten en een blik van buiten 
toelaten. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan 
het succes van het cross-mentoring pro-
gramma, waarmee we schoolleiders en 
directeuren uit het bedrijfsleven samen-
brengen. Al eerder hadden we ervaren 
hoe inspirerend het is om over leider-
schapsthema’s van gedachten te wisselen 
met mensen buiten de onderwijssector. 
De schoolleider gaat steeds meer onder-
nemend en onderzoekend werken, net als 

in het bedrijfsleven. Toen ik met Merel van 
Vroonhoven sprak in verband met haar 
onderzoek naar de arbeidsmarktvraag-
stukken in het onderwijs, kwamen we op 
het idee om een structureel netwerk te 
organiseren voor CEO’s uit het bedrijfsleven 
en schoolleiders, gebaseerd op onze erva-
ringen van eerdere Nationale Schoolleiders 
Tops. Wat we hiermee bereiken? Het is een 
professionaliseringsslag en het draagt bij 
aan positieve maatschappelijke beeld-
vorming. Schoolleiders zijn tot nu toe te 
bescheiden geweest. Het wordt tijd dat we 
professionalisering op leiderschap en waar-
dering van de functie gewoon gaan vinden.”

Welke boodschap geef je mee aan 
de vereniging en de leden?
“De Toekomstagenda schoolleiders moeten 
we echt gaan realiseren. Ik ben heel erg voor 
het afbreken van schotten. Het integreren 
van de voorschool in het huidige onderwijs-
systeem, geen verschil meer tussen primair 
en voortgezet onderwijs, zorg binnen de 
muren van school aanbieden. Er mag veel 
meer samengewerkt gaan worden in het 
belang van de leerlingen. Schoolleiders 
hebben hierin een voortrekkersrol. Zij staan 
nu op het netvlies van de politiek. Die erken-
ning en positionering moet blijvend zijn. Het 
netwerk van schoolleiders, ook internatio-
naal, is belangrijk om die stem steeds weer 
duidelijk te laten horen en daar blijf ik me 
voor inzetten.”

INTERVIEW

Wil je persoonlijk afscheid nemen van 
Petra? Dat kan op 18 maart tijdens 
het Schoolleiders Congres van de AVS. 
Kaarten zijn vanaf nu online te  
bestellen via www.avs.nl/congres.

Petra heeft ontzettend veel  
betekend voor de positie van 
schoolleiders in Nederland  
en voor de kwaliteit van het  
onderwijs. Hoe belangrijk ze  
in het veld was, lees je op de  
volgende pagina.
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Ik ben heel erg voor het 
afbreken van schotten

Petra van Haren, voorzitter AVS



Tamar van Gelder, AOb 
“Door de inzet 
van Petra zijn 
de schoolleiders 
volop in de aan-
dacht gekomen. 
Het is nu duidelijk 
dat er niet alleen 
een tekort aan 

leerkrachten, maar ook aan school-
leiders bestaat. In elk overleg heeft 
Petra dit steeds krachtig benadrukt. 
Bovendien schuwde ze het actievoe-
ren niet. Samen met ons was Petra te 
vinden achter het spandoek. Ik heb 
het altijd gewaardeerd dat we samen 
konden optrekken voor een sterkere 
onderwijssector.”
 
Ingrid Doornbos,  
vice-voorzitter AVS 

“Petra’s verdienste 
is dat schoolleiders 
nu beter geposi-
tioneerd zijn. Dat 
is de duidelijke, 
zichtbare kant. 
Maar de onzicht-
bare kant is nog 

groter en die kant is van cruciaal belang 
geweest. Ze bevroeg steeds weer leden 
via peilingen, belde ze op, ging op bezoek 
en legde haar oor te luister. Dat signaal 
vertaalde ze naar Den Haag.”

Merel van Vroonhoven,  
mede-initiator cross-mentoring 

“We wisten hele-
maal niet of het 
cross-mentoring 
programma een 
succes zou wor-
den. Maar zonder 
enige aarzeling 
zei Petra: ‘We 

gaan het doen.’ Dankzij haar is er nu 
een mooi programma waar straks 2000 
leidinggevenden uit hun eigen bubbel 
komen en dat is belangrijk voor de waar-
dering voor het onderwijs en de rol van 
schoolleiders.”

Arie Slob, demissionair minister 
van Onderwijs 

“Ik kijk terug op 
een prettige, 
constructieve 
samenwerking 
met Petra van 
Haren. Zij heeft 
zowel richting mij 
als in de media de 

positie van schoolleiders steeds weer voor 
het voetlicht weten te brengen. Tijdens de 
coronaperiode zagen we elkaar soms elke 
week bij digitale overleggen. Zo hebben 
we er met elkaar voor gezorgd dat de 
scholen tijdens de lockdowns open bleven 
voor kwetsbare leerlingen en er laptops 
en tablets kwamen voor de leerlingen, die 
deze apparaten thuis niet hadden.”

Alida Oppers, inspecteur- 
generaal van het Onderwijs

“Al werd de grond 
nog zo heet 
onder de voeten,  
Petra bleef altijd 
constructief en 
respectvol. Bij elk 
overleg vroeg ze 
aandacht voor de 

schoolleider en heel vaak was het nodig 
dat ze dit deed. Petra kon ook kritisch 
zijn richting haar eigen achterban, dat is 
sterk leiderschap.”

Paul Rosenmöller, voorzitter 
VO-Raad

“Als er iemand, op 
welk terrein dan 
ook, het woord 
‘schoolleider’ 
vergat, werd hij of 
zij door Petra bij 
de les gehouden. 
Wat ik ook erva-

ren heb, is haar constructieve kracht. Zo 
heeft ze bij de curriculumherziening in het 
primair en voortgezet onderwijs goede 
voorstellen gedaan. De stap naar ESHA 
verbaast mij niet, zij heeft steeds het 
internationaliseringsaspect ingebracht.”

Paul van Meenen, Tweede  
Kamerlid voor D66

“Ik zet me al jaren 
in om de positie 
van scholen te 
versterken. In Den 
Haag wordt in 
besturen gedacht, 
maar in de scholen 
wordt de kwaliteit 

gemaakt en daarin speelt de schoolleider 
een beslissende rol. Petra heeft de agenda 
daarvoor ontworpen én ze liet niet los. Het 
is belangrijk om de positie van schoollei-
ders apart te benoemen en die te verster-
ken ten opzichte van de bestuurder.”

PETRA  
BEDANKT!
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“E
en digitaal volwassen school 
is méér dan een school die 
goed gebruikmaakt van 
de nieuwste technologieën, 
zoals smartboard, robots, 
apps en smartphones in 

de klas”, begint oud-schoolleider Eszter 
Salamon, coördinator van de European 
Education Policy Network (EEPN). “We 
leven in een complexe realiteit, waarin 
digitale technologie niet meer is weg te 
denken en deel uitmaakt van ons leven. 

Waar het vooral om gaat, is erkennen dat 
we leven in een digitaal tijdperk, waarin 
online en offline voortdurend door elkaar 
lopen. Ook voor kinderen. Daaraan moe-
ten we ons aanpassen. Leraren zijn niet 
meer de eigenaren van kennis, maar leren 
kinderen hoe en waar zij kennis vinden en 
hoe zij die kennis kunnen gebruiken. Dat 
vereist een open basishouding én de wil om 
digitale technologieën of sociale media in 
het klasslokaal te gebruiken in plaats van 
ze te verbieden.”

Weerbaarheid en vrijheid
Van schoolleiders vraagt dit een visie. “Zij 
moeten zich opstellen als leiders die hun 
leraren aanmoedigen, uitdagen, onder-
steunen en verantwoordelijk houden voor 
hun nieuwe taak. Dat betekent niet dat 
een schoolleider zelf precies moet weten 
wat het allemaal behelst. Maar de school-
leider moet wel begrijpen wat het digitale 
tijdperk van het onderwijs vraagt, hoe dat 

Het digitaal onderwijs heeft tijdens de coronacrisis een 
enorme impuls gekregen. Apps, laptops, social media, 
online onderwijs, cyber security: we krijgen er allemaal 
mee te maken. “Dat vraagt een andere rol van leerkrach-
ten en schoolleiders ”, stelt Eszter Salamon, coördinator 
van de European Education Policy Network (EEPN).  
Dit netwerk geeft richtlijnen voor digitalisering in het 
klaslokaal. 

TEKST IRENE HEMELS

“Een veilige digitale 
omgeving bestaat niet”
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georganiseerd moet worden en wat de leer-
krachten hiervoor nodig hebben.”
De EEPN roept de landen van de Europese 
Unie op meer aandacht te besteden aan de 
uitdagingen, die het digitale tijdperk vraagt 
van het onderwijs. Een van de adviezen 
luidt dat scholen leerlingen bewust moeten 
maken van kwesties zoals gegevensbe-
scherming, desinformatie en cybergeweld. 
Ze zullen een grotere rol gaan spelen, ook in 
het onderwijs. Salamon spreekt van ‘veilig 
begeleiden’. “Er bestaat géén veilige digi-
tale omgeving. Alles wat kinderen doen en 
overal waar ze mee in aanraking komen in 
de digitale wereld heeft een risico in zich, 
net als in de analoge wereld. We moeten 
kinderen leren zich daarvan bewust te zijn. 
Ze moeten begrijpen wat een deepfake 
video is en wat er gebeurt met foto’s op 
internet. Laat de risico’s zien en bespreek ze. 
Verbieden heeft geen zin. Ongelukken zullen 
er altijd zijn, kinderen experimenteren nu 
eenmaal. Maak hen weerbaar en geef leer-
lingen het vertrouwen dat ze erover kunnen 
praten als het misgaat. Daarmee kun je niet 
vroeg genoeg beginnen.”

Onbekende toekomst
Het Nederlands schoolsysteem is op zich 
goed toegerust voor deze nieuwe rol, denkt 
Salamon. “Bij internationale vergelijkingen 
komt het Nederlandse onderwijs als een van 
de beste uit de bus. Scholen in Nederland 
kennen een hoge mate van autonomie en 
vrijheid om het curriculum in te vullen. Dat 
zijn goede voorwaarden om te komen tot 
een hoge mate van digitale geletterdheid.” 
Kan het onderwijs dus achteroverleunen? 

“Er valt altijd wat te verbeteren”, lacht 
Salamon. “Over het algemeen valt op dat 
leraren in Nederland niet zo overbezorgd 
zijn. Dat is een goede eigenschap. Ook zijn 
ze behoorlijk digitaal vaardig. Dat kunnen 
leraren nog meer inzetten om voortdurend 
aangesloten te blijven bij wat kinderen, 
jongeren en hun ouders gewend zijn in hun 
thuisomgeving. Als ouders en leerlingen 
digitale technieken gebruiken voor hun 

nieuwsvoorziening is het logisch dat een 
papieren nieuwsbrief niet meer volstaat en 
zo kan Facebook als communicatiemiddel 
ook al achterhaald zijn.”
Tijdens de coronacrisis hebben scholen in 
Nederland een sprong gemaakt op het 
gebied van digitalisering. Hoe zorgt het 
onderwijs ervoor dat die ontwikkeling 
doorgaat en wel zo dat het de leerpresta-
ties en het onderwijs verbetert? Salamon: 

“Wat corona ons heeft geleerd, is dat 
kritisch denken ongelooflijk belangrijk is. 
We bereiden kinderen voor op een onbe-
kende toekomst. Het is ook duidelijk dat 
onderwijs op afstand mét alle digitale 
middelen niet werkt. Het gaat erom de 
digitale technologieën in het alledaagse 
schoolleven toe te passen, in het klaslo-
kaal dus.”

Vergroot inclusiviteit
“In het Nederlandse onderwijs zou bijvoor-
beeld technologie gebruikt kunnen worden 
om leerlingen zich in hun moedertaal te 
laten uiten. Natuurlijk moeten leerlingen 
basisvaardigheden van de Nederlandse 
taal beheersen, maar juist technologieën, 
zoals vertaalapps, maken het mogelijk dat 
kinderen zich kunnen uiten in hun moeder-
taal, of dit nu Pools of Turks is. Dit vergroot 
de inclusiviteit.”
Last but not least wijst Salamon op het 
belang van leren van elkaar. “Ervaringen 
uitwisselen tussen jonge en oudere leraren 
in het voorbereiden van het klaslokaal op 
de 21e eeuw is de beste manier om ervoor 
te zorgen dat een veilige digitalisering van 
de grond komt en wordt geborgd. Het 
Nederlandse onderwijs kan hierin nog 
stappen zetten. Denk aan het gebruik 
van digitale hulpmiddelen zoals artifi-
cial intelligence en machine learning, die 
gepersonaliseerd leren mogelijk maken. 
Ga het gesprek hierover aan. Leer van 
studenten, van ouders en wees niet bang 
om met bedrijven samen te werken. Haal 
er deskundigen bij en ontdek met elkaar 
wat mogelijk is.” 
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“Schoolleiders 
moeten begrijpen 
wat het digitale 
tijdperk van het 
onderwijs vraagt”

Eszter Salamon, coördinator 
van de European Education 
Policy Network
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Over Eszter Salamon  

Oud-schoolleider Eszter 

Salamon coördineert binnen 

de European School Heads 

Association (ESHA) het 

European Education Policy 

Network (EEPN), een netwerk 

dat zich inzet om digitale 

ontwikkelingen in het onder-

wijs op een veilige en positieve 

manier te stimuleren.

“Een veilige digitale 
omgeving bestaat niet”

KADER | DECEMBER 2021
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Acht miljard te besteden 
binnen twee jaar. Volgens 
Roelof Bisschop, onderwijs-
woordvoerder in de Tweede 
Kamer namens de SGP,  
kán daar niet veel goeds 
uitkomen.

Onbekommerd en onbezorgd van je 
pensioen genieten, in het vertrouwen 
dat in financieel opzicht een onbe-
zorgde oude dag gegarandeerd is: 
wie wil dat nou niet? Zo’n veertig jaar 
geleden lanceerde verzekeringsbedrijf 
Zwitserleven een serie reclamespot-
jes, waarin meer of minder bekende 
Nederlanders meespeelden om dit 
soort producten te promoten en daar-
mee klanten te trekken. Met succes. 
Het begrip ‘Zwitserleven gevoel’ heeft 
zelfs de Dikke Van Dale gehaald. Dat 
critici aangaven dat zo’n tijd van genie-
ten nogal onrealistisch was, of opper-
vlakkig en in elk geval ongelofelijk saai, 
deed niets af van de impact van deze 
marketingstrategie.

Acht miljard euro voor het onder-
wijs. In twee jaar te besteden, welke 
onderwijsvrouw of -man wil dat nou 
niet? Afgelopen voorjaar lanceerde 
het ministerie van Onderwijs dit aan-
bod in de vorm van het Nationaal 
Programma Onderwijs. Met als doel 
herstel en perspectief bieden om de 
gevolgen van de coronacrisis te bestrij-
den. Een keuzemenu biedt een scala 
aan subsidiabele interventies. Elke 
school analyseert wat iedere leerling 
nodig heeft en stemt daarop het extra 

onderwijsaanbod af. Meer onderwijs 
(binnen of buiten reguliere schooltij-
den) door het invoeren van zomer- of 
lentescholen bijvoorbeeld. Of effec-
tievere inzet van onderwijs dankzij 
een-op-een-begeleiding, individuele 
instructie dan wel instructie in kleine 
groepen. Of wellicht meer aandacht 
voor sportieve activiteiten en cul-
tuureducatie, of ontwikkeling van de 
executieve functies van leerlingen door 
aandacht voor metacognitie, zelfre-
gulerend en samenwerkend leren, of 
gewoon kiezen voor klassenverkleining 

en inzet van onderwijsassistenten en 
instructeurs. Het Zwitserleven onder-
wijs: wie wil dat nou niet?

Critici wijzen op de schaduwkanten van 
deze eenmalige kortstondige impuls. Is 
er immers niet een enorm lerarentekort 
dat door deze verschillende menu-
kaartopties juist vergroot wordt? Inzet 
van onbevoegden, onderwijsassisten-
ten en instructeurs van buitenaf – hoe 
betrokken ook – zijn bepaald geen 
garantie voor een betere onderwijs-
kwaliteit. Blijven door dit pleisterplak-
werk urgente thema’s, die al langere 
tijd gesignaleerd worden (als digitali-
sering, huisvesting, passend onderwijs), 
niet structureel onopgelost? En dat de 
markt graag een graantje meepikt uit 
deze pot, is op zich legitiem, maar die 
zal de fundamentele knelpunten in het 
onderwijs niet ondervangen. 

Met de critici zijn we van mening dat 
er structurele verbeteringen nodig zijn. 
Die kosten aanzienlijk meer tijd dan 
de oorspronkelijk beoogde twee jaar. 
Inderdaad moet er alles aan gedaan 
worden om de nadelige effecten van 
de covidmaatregelen voor elke leerling 
tegen te gaan. Maar de beschikbare 
acht miljard verdient een betere beste-
ding dan een onrealistische, opper-
vlakkige en vluchtige inzet om tijdelijke 
achterstanden weg te werken. Met een 
Zwitserleven-marketing is de kwaliteit 
van het onderwijs niet geholpen.

Reageren
r.bisschop@tweedekamer.nl

POLITIEKE 
COLUMN

Het Zwitserleven onderwijs

Er moet alles 
aan gedaan worden 
om de nadelige 
effecten van de 
covidmaatregelen 
voor elke leerling 
tegen te gaan

Roelof Bisschop
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Een gezonde wijk 
leert lekkerder 
In actie voor meer leefbaarheid

CROSS-MENTORING
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W
ilco Nijland (54) 
is directeur van 
basisschool 
ARS en De 
Morgenster, 
beide scholen 

staan in Hardenberg. Op 1 januari 2022 
stapt hij over naar een ander bestuur en 
een andere basisschool. Melanie Maatman 
(51) is sinds drie jaar directeur-bestuurder 
van woningcorporatie Mijande Wonen in de 
gemeenten Twenterand en Dinkelland. 

Maatman: “Veel mensen die in mijn sector 
werken, zitten daar al heel lang. Ik heb zelf 
in verschillende sectoren gewerkt en hecht 
erg aan de wisselwerking, het vrije associë-
ren en het verbreden van je wereld. Wat ik 
op die manier leer, pas ik toe in mijn werk. 
Ik lees niet zo gauw boeken over manage-
ment, maar uit zo’n uitwisseling haal ik veel. 
Ik ken de onderwijswereld alleen als moeder 
van een kind van elf en als voorzitter van de 
ouderraad. Ik vind het leuk om een kijkje in 
de keuken te nemen.” 

Nijland: “Ik volgde een master 
Educational leadership. Daar hoorde 
een uitwisseling bij en ik heb toen, mede 
omdat mijn zoon op Sint Maarten zat, 
meegelopen met een manager van het 
hotel waar hij werkte. Dat was zó ver-
helderend en leidde tot zo veel nieuwe 

inzichten. Daardoor was ik meteen 
enthousiast over deze uitwisseling.”

Wat typeert jouw scholen, Wilco?
Nijland: “Ouders kijken steeds minder naar 
identiteit en meer naar kwaliteit. Daarom 
hebben we met beide scholen goed gekeken 
waarmee we ons kunnen onderscheiden. De 
school ARS werkt met het leerconcept ‘leren 
van binnenuit’. We werken door de hele 
school met kernkwaliteiten, zoals ‘behulp-
zaamheid’ of ‘zelfstandigheid’. Hierbij 
betrekken we ook de ouders. De Morgenster 
biedt unitonderwijs. We geven de kinderen 
onderwijs op maat. Ze krijgen les en werken 
samen met kinderen uit andere leerjaren. 
Het onderwijs is de hele dag door themati-
serend. We hopen zo het eigenaarschap en 
zelf denken te stimuleren.”

Als je een wijk hebt waar kinderen veilig kunnen spelen,  
waar volop voorzieningen zijn en je allemaal een fijn dak  
boven je hoofd hebt, dan zal het op school ook beter gaan.  
De veerkracht van de wijk heeft zo zijn weerslag op 
leerprestatie en het welbevinden. Dat is één van de thema’s 
waarin schoolleider Wilco Nijland en Melanie Maatman, 
directeur-bestuurder van een woningcorporatie, elkaar vinden.

CROSS-MENTORING

TEKST MARIJKE NIJBOER     FOTOGRAFIE JOSHUA ROOD

HET CROSS-MENTORING PROGRAMMA

Melanie Maatman en Wilco Nijland ontmoeten elkaar, omdat zij deel-
nemen aan het cross-mentoring programma. Dit is een initiatief van de 
AVS en NL2025, een beweging waarin leidinggevenden uit het bedrijfs-
leven, de culturele sector, de wetenschappelijke wereld en de sport zich 
inzetten voor een betere toekomst van Nederland. Door middel van het 
cross-mentoring programma leren schoolleiders en directeuren van 
grote bedrijven over en weer van elkaar. Interesse om deel te nemen? 
Hier vind je meer informatie: www.crossmentor.nl/intake
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Wat is een belangrijk thema  
tijdens jullie ontmoetingen?
Nijland: “De samenstelling en veerkracht 
van de wijk en onze rol daarin. Ik zit in 
een commissie met drie basisscholen, de 
gemeente, kerken en andere sleutelfiguren 
uit de omgeving. We zien de voorzieningen 
teruglopen en de problematiek in de wijk 
toenemen. De commissie bespreekt welke 
mensen we kunnen mobiliseren om te zor-
gen dat deze wijk weer gaat bloeien.” 

Maatman: “Wanneer je iets in een wijk wil 
bereiken, is het goed de woningcorporatie 
daarbij te betrekken. Deze organisaties 
hebben allemaal wijkconsulenten en soci-
aal consulenten, die zich richten op de 
problematiek achter de voordeur. Helaas 
zijn het onderwijs en de woningcorporaties 
nog niet vanzelfsprekend elkaars partners. 
Ha, ik zie Wilco dit meteen opschrijven! 
Maar goed, die consulenten weten wat er 
speelt en hebben vaak potjes voor leef-
baarheid. Wij hebben huurwoningen in de 
wijken staan en de kinderen uit die huizen 
zitten bij jullie op school. We moeten elkaar 
veel meer zien te vinden, zodat we onze 
krachten kunnen bundelen.”

Wat haal je concreet uit dit contact?
Maatman: “Vorige week had ik een werk-
bijeenkomst waarvan ik dacht: ‘dit is echt 
iets voor Wilco.’ Gelukkig kon hij erbij  
zijn. Het samenwerkingsverband van de 
Twentse woningbouwcorporaties hield 
een middag over ‘het sociaal domein’. Er 
was onder andere een docent van Saxion 
Hogescholen, die vertelde hoe je een 
moreel beraad organiseert. Dat kun je 
doen bij een moreel dilemma: je bekijkt de 

casus samen, van alle kanten en met behulp 
van een vast format. Daarna kom je tot 
een besluit. Wilco maakte een opmerking 
die ons op een nieuw spoor zette. Hij vroeg: 
‘Gaan jullie na verloop van tijd ook kijken 
hoe je besluit heeft uitgepakt?’ Toen werd 
het stil. Daarna zeiden mensen: ‘dat is een 
heel goed idee!’.’ 

Nijland: “Wij werken al langer met het 
moreel beraad. Als je een lastige beslissing 
hebt genomen waar een bepaalde groep 
niet blij mee is, kan het goed zijn om na 
verloop van tijd nogmaals om tafel te gaan 
met dezelfde mensen. Dan kijk je samen of 
het besluit van toen echt zoden aan de dijk 
heeft gezet. Bij een woningcorporatie gaat 
het over zaken als uithuisplaatsing, bij ons 
op school gaat het eerder over grensover-
schrijdend gedrag of conflicten met ouders.” 

Zo’n uithuiszetting kan een lastige 
beslissing zijn...
Maatman: “Inderdaad. Als een gezin 
langdurig de huur niet betaalt, kan een 
uithuiszetting in beeld komen. Terwijl je 
als corporatie weet dat er meervoudige 
problematiek speelt, bijvoorbeeld niet 
alleen schulden maar ook verslaving. Er 
wonen schoolgaande kinderen in dat 
huis. Als je ingrijpt, heeft dat invloed op 
het hele gezin. Wat is juist om te doen? 
Als we van de rechter toestemming krij-
gen, mag je zo’n familie het huis uitzet-
ten maar is dat het meest verstandige? 
Met dat soort dilemma’s heeft Wilco 
ook te maken: je wil of moet ingrijpen, 
maar wikt en weegt omdat je het juiste 
wilt doen. De casus en regelgeving zijn 
anders, maar hij en ik maken dezelfde 
soort afwegingen.” 

Wat heb jij van Melanie geleerd?
Nijland: “Wat mij heeft geholpen, is hoe 
Melanie omgaat met ziekteverzuim. Hoe 
ga je als leidinggevende om met collega’s 
die langdurig thuiszitten? Ik heb tweeweke-
lijks telefonisch contact met deze mensen. 
Melanie gaat soms spontaan naar hen toe. 

CROSS-MENTORING

“Ik probeer mensen 
zo op te voeden 
dat ze eigenwijs 
worden.”

Melanie Maatman,  
directeur-bestuurder 
woningcorporatie

“Het is vooral de 
administratie  
die je nekt.”

Wilco Nijland, schooldirecteur
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We zien de voorzieningen 
teruglopen en de 

problematiek in de wijk toenemen
Wilco Nijland, schooldirecteur



Waarom heb ik dat niet zelf bedacht? Ik ben 
dat gaan doen en het werkt enorm goed. 
Even langsgaan en een kop koffie drinken, 
daardoor raak je meer betrokken bij elkaar.” 

Zien jullie verschillen in aanpak?
Maatman: “Ik heb een staf die mij op veel 
terreinen ondersteunt. Ik werk bij een 
relatief kleine corporatie, maar ik heb 
een communicatieadviseur, beleidsad-
viseur, P&O-adviseur en een bestuurs-
secretaris. Wilco noemt zichzelf een 
duizenddingendoekje.” 

Nijland: “Het is vooral de administratie die 
me  nekt. Ik kan beroep doen op een admi-
nistrateur, maar die moet ik delen met de 
rest van de stichting. Op mijn beide scholen 
lopen de mailboxen voortdurend vol. Daar 
ben ik veel tijd aan kwijt. Een adminis-
tratieve kracht die mijn agenda beheert, 
mails en post voorselecteert, zou enorm 
helpen. Verder heb ik op de ene school één 
dag een conciërge en op de andere school 
drie dagen. Die collega werkt bij ons via de 
Participatiewet. Een uitstekende regeling 
voor beide partijen.” 
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Maatman: “Als het gaat om het inscha-
kelen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, loopt Wilco voorop. Maar 
als het gaat om ondersteuning krijgen 
zodat hij zijn werk kan doen, komt hij er heel 
bekaaid vanaf.”

Wat gaan jullie de komende ont-
moetingen doen? 
Maatman: “Ik zie nu al veel meer raakvlak-
ken dan ik verwachtte. Het kan best zijn dat 
we na nog een paar bijeenkomsten nog een 
tandje dieper gaan en dat Wilco mij bij-
voorbeeld uitnodigt om aan te schuiven bij 
een directieoverleg, zodat ik weet wat daar 
speelt. Ik ben ook benieuwd hoe Wilco de 

overstap naar zijn nieuwe school gaat bele-
ven. Ik vind het interessant om dat vanaf de  
zijlijn mee te maken.” 

Nijland: “Ik voelde me bijna verantwoorde-
lijk om een opvolger aan te dragen, maar 
het bestuur zei: ‘Daar moet jij je niet druk 
om maken’.” 

Maatman: “Ik heb bij het UWV gewerkt en 
daar was de mores dat het niet kies is om 
je eigen opvolger aan te wijzen. De kans is 
groot dat je iemand zoekt die op jou lijkt, 
terwijl het voor de organisatie beter kan zijn 
als er een frisse wind gaat waaien.” 

Nijland: “Ik heb als schoolleider de afgelo-
pen jaren iets uitgestippeld en ik hoop dat 
het door blijft gaan. Dat het niet ineens 
afbreekt. Het kan niet zo zijn dat met mijn 
vertrek het hele concept ineens verdwijnt. Als 
het goed is, waakt het team daar ook over.”
 
Maatman: “Precies. Mijn voorgangers 
waren vrij directieve bestuurders. Zelf 
hecht ik aan eigenaarschap. Ik probeer een 
omgeving te creëren waarin mensen zich 
uitgenodigd voelen om te leren, om dingen 
aan te pakken. Ik probeer mensen zo op te 
voeden dat ze eigenwijs worden, zodat ze 
wanneer er na mij een directieve bestuur-
der wordt aangesteld massaal zeggen: ‘zo 
werken wij hier niet’.”
 
Raden jullie anderen  
cross-mentoring aan?
Nijland: “Ik zou het iedereen gunnen. Ik ken 
een aantal directeuren, die mijn verhaal 
hoorden en geïnteresseerd zijn.” 

Maatman: “Bij mij gaat dat net zo. Ik ver-
telde over cross-mentoring tijdens een 
bijeenkomst met collega’s en ik zag mensen 
opveren. Dat gebeurde opnieuw toen Wilco 
die opmerking plaatste bij die bijeenkomst 
over het moreel beraad. Zo’n terloopse 
opmerking kan je je ineens bewust maken 
van je eigen blinde vlek.” 
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We moeten elkaar veel meer 
zien te vinden, zodat we onze 

krachten kunnen bundelen
Melanie Maatman, directeur-bestuurder woningcorporatie



Jasmijn: 
Ik ben aan 

het sparen voor 
supermooie 

sneakers. Toen ik 
met mijn moeder 
ging winkelen 
zag ik ze in 

de aanbieding!   

Fouad: 
Ik heb deze week een nieuwe 
computergame gekocht van 
mijn spaargeld. Nu kan ik 
hetzelfde spel spelen als 

mijn vrienden.

Mike:
Als ik geld krijg, zet ik 

het op mijn spaarrekening. 
Of ik stop het in mijn 

spaarpot. Ik spaar voor 
een nieuw superslim 

horloge.

Joep:
Ik leen vaak

spullen van anderen. 
Ook koop ik 

weleens samen 
met mijn vader 

op websites 
tweedehands 

spullen.

  

Eva: 
Als ik geld krijg, 

geef ik het 
meteen uit.

Ben jij een held met je geld?
Leer alles over goed omgaan met geld met de geldlessen van Wijzer in geldzaken.

Download gratis op 
geldlessen.nl/themalessen.

• Animatiefi lm
• Individuele opdrachten
• Groepsopdrachten
• Thuisvragen

Elke les bestaat uit:

Duur 60 minuten

Week van het geld 
28 maart – 1 april
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TEKST CHRIS HEERSINK

Vanaf 1 januari 2023 zal de Wet ver-
eenvoudiging grondslagen bekostiging 
ingevoerd worden. Dat betekent dat 
scholen voor het basisonderwijs en speci-
aal onderwijs vanaf die datum een basis-
bedrag per leerling en school toegekend 
krijgen. Schoolbesturen kunnen dit geld 
naar eigen inzicht besteden. Ook wordt 
het volledige bedrag vanaf dat moment 
per kalenderjaar vastgesteld, zodat 
de volledige bekostiging op hetzelfde 
moment bekend is. Doel is om de kosten 
eenvoudiger, duidelijker en in makkelijker 
inzichtelijk te maken.

Wat verandert  er voor jouw school?
•  Scholen ontvangen één basisbedrag 

per leerling, per school. Zij krijgen 
niet langer aparte budgetten voor 
personeel en materieel. Onder mate-
rieel wordt onder meer verstaan 
leermiddelen en onderhoud van de 
gebouwen.

•  De 130 rekenregels die gelden voor 
het maken van het financieel plan 
moeten teruggebracht worden naar 
ongeveer 30 regels. Dat maakt de 
berekening en de verdeling van het 
budget eenvoudiger voor de scholen. 
Ook kan de medezeggenschapsraad 
of de Raad van Toezicht de bekosti-
ging makkelijker controleren.

•  Het kostenplaatje wordt per kalen-
derjaar in plaats van per schooljaar 

vastgesteld. Zo krijgen scholen op 
hetzelfde moment inzicht in het volle-
dige financiële overzicht. 

•  Het aantal leerlingen dat een school 
heeft, is belangrijk voor de hoogte van 
het bedrag dat scholen krijgen. De 
teldatum gaat naar 1 februari van het 
vorige kalenderjaar. Voorbeeld: het 
bedrag voor het kalenderjaar 2023 
wordt vastgesteld met de teldatum 
op 1 februari 2022.

•  De invoering van deze nieuwe manier 
van bekostiging kan betekenen dat 
een schoolbestuur vanaf 2023 iets 
meer of iets minder te besteden heeft. 
Voor de eerste drie jaren geldt een 
overgangsregeling. Daarmee krij-
gen scholen de tijd om hun uitgaven 
aan te passen aan de nieuwe situatie.

Vraag van de maand

Wanneer wordt de Wet vereenvoudiging grondslagen 
bekostiging po ingevoerd? 

AVS HELPDESK

VAN DE AVS

Zin in een 
nieuwe job?
Kijk wat jij voor de AVS kan betekenen op  
www.avs.nl/vacatures. We zoeken nog  
een administratief medewerker (24 uur), die  
de cursus- en ledenadministratie komt 
ondersteunen. Wellicht ietsvoor jou? 

Meer weten?

•  Download de brochure Vereenvoudiging bekostiging PO op www.avs.nl

•  Bel of mail voor persoonlijk advies met de AVS-helpdesk: 030-236 10 10 of  

helpdesk@avs.nl. Gratis voor leden.
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Begin november kwam de Ledenraad van de AVS twee 
dagen samen. Dat gebeurt eens per jaar. Zo’n tweedaagse 
is behalve een reguliere jaarvergadering, ook een moment 
waarop we de dagelijkse werkelijkheden in het onderwijs 
bespreken. De Ledenraad dient zich altijd, wat er ook ter 
tafel komt, af te vragen wat maatregelen betekenen voor 
de schoolleider, de school, haar mensen, het onderwijs en 
de kinderen. De Ledenraad is als het parlement. Wij  advi-
seren het AVS-bestuur (gevraagd en ongevraagd), dienen 
als klankbord en zijn de oren en ogen van schoolleidend 
Nederland.
 
De CAO-onderhandelingen die nu gaande zijn, waren een 
belangrijk punt van overleg. Met gevoel voor vertrouwelijk-
heid én vertrouwen in onze onderhandelaars zijn wij meege-
nomen in de stand van zaken. In het verlengde hiervan hebben 
we gesproken met de vice-voorzitter van de PO-Raad: Anko 
van Hoepen. We hebben een zwaar appèl gedaan om meer 
gezamenlijk op te trekken, zowel voor onze schoolleiders als 
voor de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers.
 
Met het ministerie van Onderwijs hebben we over het werk 
van de schoolleiding tijdens de coronapandemie gesproken. 
In hoeverre verdringt het crisismanagement de primaire 
taken van de schoolleider? We hebben ingezoomd op het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zien naast veel 
belemmeringen ook veel mogelijkheden. In het kader van de 
Toekomstagenda zijn we voorgegaan in onze rol als school-
leider wat betreft visieontwikkeling. Dan is de Ledenraad op 
zijn best. Daarnaast hebben we kennisgenomen van ethi-
sche dilemma's met betrekking tot de digitale ondersteuning 
van ons onderwijsaanbod en heeft de bestuursvoorzitter 
verteld over de mogelijkheden die het Groeifonds ons biedt 
qua innovatie. Tot slot hebben we een voorschot genomen 
op het afscheid van beide voorzitters, want zowel AVS-
voorzitter Petra van Haren als Ledenraad-voorzitter Judith 
Sliedregt gaan ons verlaten.
 
De Ledenraad 

Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag of wil je anders-
zins wilt reageren?  ledenraad@avs.nl.
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AVS in de Pers
•  Een fors en groeiend deel van de coronabesmettingen vindt 

op school plaats. De gevolgen zijn enorm: er is steeds meer 
lesuitval en sommige scholen gaan noodgedwongen dicht. 
“Crisismanager, dat is wat schoolleiders op dit moment 
zijn”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. De 
huidige coronagolf treft scholen zo hard, blijkt uit recente 
cijfers van het RIVM, dat de plannen voor een inhaalslag dit 
jaar zwaar onder druk staan. De cijfers zijn zo hoog omdat 
scholieren de grootste groep ongevaccineerden zijn (en 
kinderen onder de twaalf niet worden ingeënt). Hoeveel 
klassen er naar huis worden gestuurd of hoeveel scholen 
dicht zijn, is niet duidelijk. De uitval onder leraren is groot. 
Bijna negenduizend medewerkers in het basisonderwijs en 
de buitenschoolse opvang werden half november positief 
getest, in het voortgezet onderwijs nog eens een dikke 
zesduizend. En dat terwijl er al moeilijk invallers te krijgen zijn. 
Paradoxaal genoeg is het Nationaal Programma Onderwijs 
daar ook debet aan. Voor een groot deel is dat geld naar 
extra mensen gegaan, waardoor deze nu schaars zijn 
geworden. De flexpool is leeg. Uit een rondvraag van de AVS 
bleek eerder dat 90 procent van de scholen absoluut geen 
vervanger meer kan vinden als een leraar uitvalt. Duidelijk is 
dat de nood hoog is. Schoolbestuurders door heel Nederland 
geven aan dat ze de roosters nauwelijks of niet rond krijgen. 
Trouw schrijft terecht dat corona slechts een uitvergroting 
is van die structurele problemen, die spelen in het onderwijs. 
Het lerarentekort legt al jaren een grote druk op de scholen. 
Dat maakt de sector extreem gevoelig voor elke tegenvaller.

•  Een goede ventilatie op scholen blijft een heet hangijzer, 
zeker nu de coronapandemie weer oplaait. Op BNR-Radio 
prijst voorzitter Petra van Haren scholen vanwege het feit 
dat er op dit vlak al veel stappen genomen zijn. Toch is er 
ook verbetering nodig. Of scholen het met meer subsidie 
gaan redden, is de vraag. “Veel scholen dateren immers 
van vóór de oorlog of uit de tijd van de wederopbouw. Er 
is minimaal 1,6 miljard nodig om scholen naar een beter 
plan te krijgen. Het gaat niet alleen over de luchtkwaliteit, 
maar ook over de functionaliteit en de duurzaamheid.”

•  In onder meer De Telegraaf was terug te lezen dat uit een 
AVS-peiling blijkt dat 20 procent van de schooldirecteuren 
overweegt om een vierdaagse schoolweek in te voeren. 
Van de schoolleiders geeft 90 procent aan geen invallers 
meer te kunnen vinden. AVS-voorzitter Petra van Haren 
waarschuwt dat het leraren- en schoolleiderstekort het 
inlopen van leerachterstanden door corona moeilijk maakt.

VAN DE AVS

Tweedaagse van 
de Ledenraad



VOOR JOU
Doen voor gelijke kansen
WAT Gratis handleiding
VAN De Gelijke Kansen Alliantie
VOOR Po en vo
Gemeenten, scholen en welzijns- en sportorganisaties: 
al deze partijen (en meer) werken lokaal samen om meer 
gelijke kansen voor kinderen en jongeren te creëren.  
De Gelijke Kansen Alliantie, initiatief van het ministerie  
van Onderwijs, ondersteunt hen daarbij met financiering, 
netwerken, onderzoek en data. In het boek De 151 van  
de GKA bundelen zij 151 gelijke-kansen-interventies op  
het gebied van onder meer armoede, extra onderwijs, 
ouderbetrokkenheid en soepele overgangen.  
Downloadbaar via www.gelijke-kansen.nl/

Zo leer je kinderen lezen  
en spellen
WAT Boek
VAN Uitgeverij Pica
VOOR Leescoördinatoren en leerkrachten
In januari 2022 verschijnt een herziene herdruk van het 
handboek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ISBN 978 
94 932 09 534, € 35,00) van José Schraven. De eerste druk 
stamt al uit 1955. Maar ook nu is goed lezen en spellen 
uiterst belangrijk voor de schoolloopbaan van kinderen. Het 
is daarbij cruciaal dat de leerkracht de juiste instructie geeft 
en leerlingen de juiste oefeningen laat doen. De (negende!) 
editie van dit boek is geheel herzien en geactualiseerd. 
Nieuw is aandacht voor ‘het fonemisch bewustzijn’, dat met 
name in groep 2 belangrijk wordt. In deze fase is het zaak 
om de oudste kleuters gevoelig te maken voor letters en 
klanken, zodat er qua taalontwikkeling een mooie door-
gaande lijn ontstaat naar groep 3.

Werksessies voor schoolleiders
WAT Leiderschapscafé
VAN Schoolleiders voor de Toekomst
VOOR Schoolleiders po en vo
WANNEER 15 december, 16 maart 2022, 8 juni 2022
Schoolleiders die in gesprek willen met elkaar en met het 
ministerie van Onderwijs over maatwerk, examens of de over-
gang van primair naar voortgezet onderwijs kunnen terecht 
op een van de Werksessies, die Schoolleiders voor de Toekomst 
organiseert op 15 december, 16 maart en 8 juni. Tijdens deze 
werksessies geven medewerkers van het ministerie informa-
tie en is er ruimte voor vragen en ideeën van de deelnemers. 
Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders,  
die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. 
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/agenda

Verzuim bij scholieren:  
hoe pak je dat aan?
WAT Gratis praktijkkaart met tips
VAN Nederlands Jeugdinstituut en Ingrado
VOOR Mentoren en zorg- en verzuimcoördinatoren in het vo
Het Nationaal Programma Onderwijs adviseert extra  
aandacht te geven aan scholieren die niet meer naar  
school komen en dus voor lange tijd de hele dag thuis  
zitten. In de praktijkkaart Van thuis naar school geven  
het Nederlands Jeugdinstituut en de vereniging van  
leerplichtambtenaren Ingrado handvatten voor passende 
interventies om ‘thuiszitters’ weer naar school te krijgen  
en problematisch verzuim te voorkomen. Hoe breng je  
in kaart welke leerlingen het betreft? Hoe bereik je en 
onderhoud je het contact? Met wie werk je samen en  
welke interventies zijn voor welke situatie het meest  
effectief? De praktijkkaart is downloadbaar via  
www.nji.nl/publicaties/praktijkkaart-van-thuis- 
weer-naar-school
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Passend onderwijs:  
waar vind ik dat?
WAT Steunpunt & leidraad
VAN Ministerie van OCW, ouder- en jongerenorganisaties
VOOR Samenwerkingsverbanden po en vo
Ouders en jongeren kunnen niet altijd hun weg vinden naar  
passend onderwijs en scholen weten niet altijd wat er in de  
regio op dit vlak allemaal aangeboden wordt. Daarom is er  
een ouder- en jongerensteunpunt opgericht, waar informatie  
te vinden is over passend onderwijs in de regio én waar wat  
verteld wordt over de rechten en plichten van ouders, jeug- 
digen, scholen en samenwerkingsverbanden. Ook brengt  
het steunpunt de ervaringen van ouders en jongeren in bij  
de beleidsontwikkeling van passend onderwijs in de regio.  
De Leidraad voor samenwerkingsverbanden passend onder-
wijs en Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten geven 
handvatten. www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Gender- en seksuele  
diversiteit op school
WAT Website
VAN Stichting School & Veiligheid (v/h Gay&School)
VOOR Onderwijsprofessionals
Gender- en seksuele diversiteit zijn thema’s die steeds meer 
spelen op scholen in Nederland. Hoe ga je daar goed mee 
om op jouw school? Wat kun je als leraar of schoolleider doen 
om bij te dragen aan het respect voor diversiteit binnen de 
school? En, wat is ervoor nodig om een (sociaal) veilig school-
klimaat voor lhbtiq+-leerlingen te realiseren? Stichting School 
& Veiligheid, de opvolger van Gay&School, biedt met gendi.
nl een plek waar onderwijsprofessionals advies en inspiratie 
op dit vlak kunnen vinden. Op de website vind je onder meer 
praktische tips, lesmaterialen, achtergrondartikelen en facts-
heets. www.gendi.nl.

De CEO fluisteraar
WAT Boek
VAN Uitgeverij SWP
VOOR Schoolleiders
Managementwetenschapper Manfred Kets de Vries deelt 
zijn gedachten over leiderschap in het boek De CEO  
fluisteraar. Reflecties op leiderschap, leven en verandering 
(ISBN 978 90 856 01 111, € 42,50). Hij onderzoekt de val-
kuilen van leiderschap en wijst op stappen, die leiding-
gevenden kunnen nemen om ontsporen te voorkomen. 
Een greep uit de onderwerpen: eenzaamheid aan de top, 
omgaan met teleurstellingen, de destructieve rol van 
hebzucht, de impact van koppigheid en de rol van verhalen 
vertellen. Ten slotte gaat het boek in op het einde van de 
carrière en omgaan met angsten en spijt. 

Gezond onderwijs  
voor zieke kinderen
WAT Routekaart Afstandsonderwijs
VAN Stichting Zorgeloos naar School 
VOOR Onderwijsprofessionals
In iedere klas van het reguliere basis- en voortgezet onderwijs 
zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoe-
ning. Voor een aantal van die kinderen geldt dat het niet altijd 
mogelijk is om op school lessen bij te wonen. Stichting Zorgeloos 
naar School heeft een routekaart ontwikkeld, die de behoeften 
en mogelijkheden in beeld brengt en daarmee houvast biedt 
om samen met leerlingen en ouders afspraken te maken over 
afstandsonderwijs. Zo wordt voorkomen dat leerlingen het con-
tact met de klas verliezen, vertraging oplopen of thuis komen te 
zitten. Te downloaden via zorgeloosnaarschool.nl/themas/
afstandsonderwijs.
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Waarom ben jij een  
innovatieve schoolleider?
“Vanuit een onvoldoende inspectie-
rapport in voorjaar 2019 zijn we binnen 
een jaar gegroeid naar een voldoende 
grenzend aan een goede school. 
Samen met het team hebben we het 
vermogen verbindingen te leggen 
tussen de visie van IKC De Doornick, de 
ontwikkeling van het onderwijs en het 
team in een maatschappelijke con-
text. De onderwijsresultaten schieten 
omhoog en tijdens de eindcito 2021 
behalen we een hoge score, waar-
door we bij de twee procent hoogst 
scorende basisscholen behoren. Als 
directeur weet ik de professionele 

boodschap over te brengen, zodat 
alle medewerkers op een volwaardige 
manier medeverantwoordelijk zijn voor 
behaalde resultaten. Daarnaast ben 
ik een veelgevraagde sparringpartner 
en coach voor de collega -directeu-
ren. Dat ik genomineerd ben voor 
Schoolleider van het Jaar vind ik bij-
zonder, verrassend en complimenteus.”

Wat kenmerkt je leiderschap?
“Leiderschap zit heel diep vanbinnen 
in mijn state of mind. Doen wat nodig 
is, vertrouwen geven en daardoor ook 
vertrouwen krijgen en er op belangrijke 
of moeilijke momenten gewoon zijn. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om 
te reflecteren op mijn eigen gedrag. 
Dat doe ik door feedback te vragen 
aan de IKC-raad, ouders, collega’s, 
collega-leidinggevende. Maar dat 
echte kracht is dat we als team vooral 
samenwerken en elkaar versterken. We 
zijn samen weer trots op onze school en 
houden dit levend.” 

Wat wil je bereiken?  
“Dat elk kind nieuwsgierig is naar 
morgen. Wij willen als school leerlin-
gen de bagage meegeven, die hen 
zelfverzekerd naar hun toekomst leidt. 
Kinderen moeten als het ware van-
uit een stevig fundament de wereld 
kunnen gaan ontdekken. Uniek en 
persoonlijk volgen we de ontwikke-
ling van elk kind, zodanig dat het een 
ononderbroken pad kan doorlopen. 
Kansenongelijkheid sluiten we uit 
door onder meer het maximale uit de 
schooltijd te halen. Een lach op het 
gezicht van de leerkracht en de leerling 

is voor mij de uiting van plezier in ons 
werk en waardering.”

Hoe betrek je je team?
“Door in een transparante communi-
catie de nadruk te leggen op waar we 
samen voor staan. Daarbij maken we 
als team bewust goed onderbouwde 
keuzes én soms kiezen we er ook voor 
bepaalde dingen niet te doen. De 
afgesproken koers proberen we met 
elkaar zo veel mogelijk vast te houden, 
maar als het nodig is, wijken we hier op 
een beredeneerde manier vanaf. Ik wil 
leerkrachten de ruimte bieden om hun 
talenten maximaal te benutten. Door 
te luisteren, de balans aan te brengen 
tussen afbakening van grenzen en 
het bieden van ruimte probeer ik daar 
vorm aan te geven en hun expertise 
en creativiteit te stimuleren. Maar 
bovenal vieren we onze successen met 
leerkrachten, leerlingen, ouders en 
medewerkers.”

VERNIEUWERS
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Schoolleider van het jaar
In de rubriek Vernieuwers komen schoolleiders aan het woord die een inspiratie  
zijn voor anderen. Deze keer is Dorethea Arissen, directeur IKC De Doornick in 
Doornenburg, genomineerd als Schoolleider van het Jaar. 

TEKST ROB VAN OOIJEN

BRENG JE STEM UIT!
Dorethea Arissen is een van de in totaal 
zes genomineerden, die kans maken op 
de titel 'Schoolleider van het Jaar'. In de 
februari-editie van KADER laten we je  
weten welke schoolleiders de top3 hebben 
gehaald. Tijdens het AVS-congres kan 
iedereen zijn stem uitbrengen en maken 
we bekend wie zich 'Schoolleider van  
het Jaar' mag noemen. Je kunt je nu al 
inschrijven voor het congres:  
www.avs.nl/congres.

Uniek en 
persoonlijk 

volgen we de ontwik-
keling van elk kind
Dorethea Arissen directeur IKC De Doornick
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Drie hallen 
vol inspiratie!vol inspiratie!

Kies uit één 
van de vele 
workshops!

Breng een bezoek aan de Klas voor 
de Toekomst en laat je inspireren!

Openingsdebat donderdag 
“De beste omgeving voor een 

doorlopende leer- en ontwikkellijn”

scan de QR-code 
voor registratie

Mis aansluitend de sessie van 
Hanneke Poot niet, over hoe buiten een 

essentieel verlengstuk van binnen is.
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