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‘Kwaliteit door gespreid leiderschap’

Inhoud april Kaderspel _ door ingrid doornbos

Diepe buiging

Leiderschap in tijden van crisis. Dit onderwerp staat momenteel volop in de

belangstelling. Het lijkt wel alsof iedereen met een pen of toetsenbord er iets

over schrijft en de wereld in stuurt. In blogs, columns en artikelen vermengen de

schrijvers naar het ze uitkomt feiten met meningen. Clichés springen je tegemoet.

Wijze en minder wijze uitspraken over dit onderwerp vullen de sociale media.

Duiding te over. Iedereen lijkt verstand te hebben van leiderschap en dan met

name in crisistijd. Waarschijnlijk hebben veel schoolleiders dit niet opgemerkt

of gelezen. En anders pas achteraf. Want schoolleiders waren en zijn druk bezig

met het in de praktijk brengen ervan: leiderschap tonen in tijden van crisis.

Nog voordat minister Slob had besloten om de schoolgebouwen te sluiten in

verband met de coronacrisis, waren schoolleiders samen met hun teams al

gestart met de realisatie van afstandsonderwijs. Binnen 24 tot 72 uur schakelde

het onderwijsveld over van fysiek naar afstandsonderwijs.

Ik heb hier geen woord en geen duiding aan toe te voegen. Ik kan alleen maar

diep, heel diep buigen voor deze prestatie van schoolleiders en hun teams,

waarbij het belang van de leerlingen, leraren en onderwijsondersteuners

onvoorwaardelijk voorop staat.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ging het AVS School

leiderscongres op 20 maart niet door. Later dit jaar zal het alsnog plaatsvinden.

Tijdens het congres reikt de AVS voor de allereerste keer de innovatieve

schoolleidersprijs uit. Als cadeau aan de schoolleiders voor het 25jarig bestaan

van de AVS. Wat mij betreft verdienen alle schoolleiders deze prijs dit jaar! _

Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).

Kaderspel en tweets van de (vice)voorzitter van de AVS zijn terug te lezen op

www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur
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peiling avs twee dagen na schoolsluiting

Afstandsonderwijs en opvang snel
geregeld, veel steun van ouders
Op 88 procent van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag 17 maart,
twee dagen na de afgekondigde schoolsluiting, al (bijna) helemaal gerealiseerd.
Elf procent van de scholen verwachtten dit een dag later af te ronden. Slechts
1 procent had toen nog geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Daarnaast bleek de
opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen veelal al geregeld. Dat blijkt
uit een peiling die de AVS medio maart afnam onder 752 schooldirecteuren.

“We zijn ontzettend trots
dat schoolleiders en hun
teams in korte tijd op afstand
onderwijs en opvang weten
te organiseren. Dat laat een
ongekend lerend vermo-
gen zien, want voor veel
schoolleiders is dit nieuw.
Ook zien we veel begripvolle
en steunende reacties van
ouders. Dat laat zien dat
we het echt samen doen”,

aldus AVS-voorzitter Petra
van Haren.
Veel scholen ontvingen de
afgelopen periode bemoedi-
gende berichten van ouders
en kinderen, zoals kaarten,
tekeningen en kleurplaten.
Er werden door sommige
ouders zelfs ook taarten of
bloemen bezorgd om de
school een hart onder de
riem te steken.

Op verschillende scholen
laten ouders zich van hun
beste kant zien. Zo zijn er
ouders met ict-kennis die
hulp aanbieden, ook bij het
opnemen van instructiefilm-
pjes. Er zijn ook ouders die
om beurten hun kinderen
opvangen en gemeenten die
gratis internet aanbieden
voor ouders die dat niet
hebben.

Ict, leermiddelen en
thuiswerken
In de midden- en bovenbouw
maakte medio maart 90 pro-
cent van de scholen gebruik
van ict bij het afstandson-
derwijs. Bij de onderbouw
lag dat met 44 procent van
de scholen lager. De meeste
scholen maken gebruik
van leermiddelen van de
aanbieder op hun school
(31 procent), Gynzy (22 pro-
cent), Snappet (15 procent),
Google Educatie (12 procent).
Andere digitale middelen die
worden ingezet zijn Micro-
soft Teams of Office 365,
Youtube, Squla, Skype en
Junior Einstein.
In de onderbouw worden
vaak lespakketten gemaakt
en op gezette tijden langs-
gebracht bij leerlingen of
opgehaald.

coronacrisis en onderwijs

‘Veel gaat goed, maar dagelijks
lokale vraagstukken’
Dagelijks laten veel schoolleiders de AVS weten waar ze tegenaan lopen en
waar zij vragen over hebben in deze crisistijd.

“Veel gaat goed, maar elke
dag zijn er ook vraagstuk-
ken in verschillende lokale
contexten waarbij het moeite
kost om voor alle leerlingen
de juiste vorm van onderwijs
en vooral zorg te bieden”, sig-
naleert AVS-voorzitter Petra
van Haren. “Het is duidelijk
dat iedereen doordrongen is
van de ernst van deze nati-
onale crisis en er het beste
van wil maken gegeven de
omstandigheden.”

De AVS blijft samen met
haar leden en in overleg
met het ministerie van
OCW zoeken naar de
beste oplossingen voor
alle leerlingen, leraren en
schoolleiders. Van Haren:
“We brengen hiervoor
je vragen, zorgen en ook
datgene waar je trots op
bent onder de aandacht van
de politiek en media.” �

De ontwikkelingen rondom

het coronavirus gaan

razendsnel. Het kan zijn

dat de situatie in het

onderwijs veranderd is

als deze Kader Primair op

de mat ligt. Zo heeft het

kabinet dinsdag 31 maart

een beslissing genomen

over de periode na 6 april.

En heeft de AVS opnieuw

gepeild onder haar leden/

schoolleiders wat er

speelt op hun scholen en

waar zij tegenaan lopen.

De resultaten waren bij

het ter perse gaan van dit

nummer nog niet bekend.

Kijk voor de meest actuele

informatie op www.avs.nl

Foto: Hans Roggen
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De meeste schoolteams wer-
ken vanuit huis. Meer dan
twee derde van de leraren
werkt helemaal of groten-
deels vanuit huis. Een kleiner
deel werkt voornamelijk op
school en slechts 2 procent
van de leraren werkt volledig
op school.
Ruim driekwart van de
schooldirecteuren is tevre-
den met de manier waarop
het afstandsonderwijs is
ingericht op hun school.
Een kwart zag medio maart
nog ruimte voor verbetering.
Niet alle kinderen hebben
devices en de scholen zelf
hebben vaak geen ict’er of
specialist in huis, omdat daar
geen geld voor is.

(Nood)opvang
Op 57 procent van de scholen
was er half maart overleg
met de lokale overheid over
de opvang van kinderen.
Het lukte 43 procent toen
nog niet om hierover goed
overleg te hebben met de
lokale autoriteiten (zoals
gemeente), terwijl dat vol-
gens de rijksoverheid wel zou
moeten. Scholen realiseren
vaak zelf naar beste ver-
mogen oplossingen. In veel
gevallen kregen de scholen
geen reactie van de gemeente
of is er vanuit de school geen
noodzaak.
Op 66 procent van de
scholen was er al wel een

samenwerking tussen scho-
len en schoolbesturen in de
gemeente. En 81 procent had
overleg met kinderopvang-
instellingen of buitenschool-
se opvang in de omgeving.
Op 44 procent van de scholen
waar er overleg is met de
gemeente werkte de gemeen-
te tijdens het afnemen van de
peiling actief mee naar het

zoeken van oplossingen voor
de kinderopvang. Bij 23 pro-
cent van de scholen werkte
de gemeente toen nog niet
actief mee.
Via het ministerie van OCW
heeft de AVS de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
(VNG) aangesproken op de
gemeentelijke verantwoor-
delijkheid om opvang te

regelen voor kinderen van
ouders met vitale beroepen.
Naar aanleiding daarvan zijn
gemeenten gevraagd deze
noodopvang te coördineren
voor kinderen van 0 tot
14 jaar, 24 uur per dag, zeven
dagen per week.

Lokaal samenwerken
In het algemeen is het devies
van de rijksoverheid voor
opvang, afstandsonderwijs
en bevoegdheid: zoek samen
in de lokale context met
gemeenten, kinderopvang,
schoolbesturen, et cetera
antwoorden op hoe een en
ander het beste ingericht kan
worden. Geen school wordt
aan het onmogelijke gehou-
den. In overleg maakt de
schoolleider in alle redelijk-
heid afspraken en dient een
en ander met elkaar opgelost
te worden.

Kwetsbare thuissituatie
Voor leerlingen in kwetsbare
thuissituaties zijn aparte
afspraken gemaakt (zie ook
bericht op pagina 4). Hierbij
is de eerste stap om via de
gemeente, jeugdeducatie-
fonds of Stichting Leergeld
naar oplossingen te zoeken.
Voor praktische vragen
(devices, netwerken) kan
op www.lesopafstand.nl via
Kennisnet en/of Sivon om
hulp gevraagd worden. �

s c h o o l l e i d e r s  d e l e n  i d e e ë n  e n
e r v a r i n g e n  a f s ta n d s o n d e r w i j s

De coronacrisis heeft een enorme impact op het onderwijs.

Schoolleiders ontwikkelen samen met hun teams manieren

voor afstandsonderwijs. Voor velen voorheen nog onbekend

terrein. Inspiratie, ideeën en ervaringen van collega’s

kunnen helpen om het afstandsonderwijs verder in te

richten en verbeteren. AVS Netwerk heeft een platform

voor schoolleiders geopend om ideeën en ervaringen over

afstandsonderwijs te verzamelen en te delen met collega’s.

Schoolleiders kunnen zich aanmelden en/of laten inspireren

op www.linkedin.com/groups/8910921

eerste kamer gesloten

Wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ uitgesteld
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ niet in behandeling genomen
op 31 maart, omdat de plenaire vergadering geschrapt is vanwege de coronacrisis.

Het is op dit moment niet bekend wanneer de Eerste Kamer
het werk weer kan oppakken. Dat hangt ervan af hoe het
coronavirus zich ontwikkelt.

Het ziet er dus naar uit dat de wet ‘Meer ruimte voor
nieuwe scholen’ niet per 1 juni 2020 in werking kan treden.
Per wanneer dan wel, is niet bekend. �

Foto: Hans Roggen
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afspraken gemaakt

Extra aandacht voor kinderen in
kwetsbare thuissituaties
Minister Slob, de VNG, de AVS en andere onderwijsorganisaties hebben afspraken
gemaakt over het thuisonderwijs aan leerlingen in kwetsbare thuissituaties. In een
Kamerbrief laat Slob weten wat er is afgesproken voor leerlingen zonder computer,
zonder internet of zonder veilige thuissituatie.

Minister Slob heeft samen
met scholen en gemeenten
maatregelen genomen om
kinderen in een kwetsbare
omgeving extra te ondersteu-
nen nu zij niet fysiek naar
school kunnen. Leerlingen
die thuis geen laptop of tablet
tot hun beschikking hebben,
worden daarin ondersteund
door hun school en gemeente.
Sivon, een ict-coöperatie van
schoolbesturen in het primair
en voortgezet onderwijs, gaat
waar nodig ondersteunen
met tijdelijk extra faciliteiten.
Zij krijgt 2,5 miljoen euro om
dit te regelen.
Er zijn kinderen voor wie
onderwijs en opvang in de
thuis- (of woon)situatie geen
goede optie is. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kinderen in
een onveilige thuissituatie.
Om hen zo goed mogelijk
te ondersteunen, krijgen
gemeenten de mogelijkheid
om samen met scholen,
kinderopvang, Veilig Thuis
en Jeugdzorg buitenshuis
onderwijs en begeleiding te

organiseren. Dat kan bijvoor-
beeld in de bibliotheek zijn of
in een klaslokaal op school.
Ook gaan bijvoorbeeld studen-
ten helpen om extra onder-
steuning te bieden, of mensen
met een lesbevoegdheid die
nu niet in het onderwijs
werken.
Het is aan scholen en gemeen-
ten om te beoordelen voor
welke leerlingen welke extra
ondersteuning precies nodig
is (en waar). Zij kennen de kin-
deren en weten wie waarbij
geholpen kan worden.
De veiligheid staat ook bij
deze maatregelen voorop.

Zo moet er worden voldaan
aan de voorschriften, waar-
door verspreiding van het
coronavirus kan worden
voorkomen.

Onderwijsritme
Arco Hak, schoolleider in
het speciaal onderwijs:
“We nemen de kinderen hun
dagelijkse ritme van onderwijs
af. Dat zorgt voor de nodige
uitdagingen en betekent dat
er goede opvang nodig is, ook

voor kinderen met een kwets-
bare thuissituatie. We hebben
er ook een aantal op school en
hoe langer deze crisis duurt,
hoe meer dat er wellicht wor-
den. Het is extra belangrijk
dat er goed wordt samenge-
werkt tussen onderwijs, jeugd-
zorg en gemeenten. In het
speciaal onderwijs zitten vaak
leerlingen uit verschillende
gemeenten. Ik hoop dan ook
dat gemeenten onderling goed
samenwerken en niet alleen
naar kinderen in hun eigen
gemeenten kijken.”
Jan-Willem Stegeman, direc-
teur van sbo De Welle in
Almelo: “We doen er alles
aan om te voorkomen dat het
onveiliger wordt voor kinde-
ren die juist voor hun veilig-
heid thuis zitten.”

Augeo Foundation, Stichting
Kinderpostzegels en Stichting
Het Vergeten Kind hebben
naast bovenstaande afspra-
ken een speciaal crisisfonds
opgezet voor kwetsbare
kinderen thuis: kinderen
die uithuisgeplaatst zijn, die
thuis wonen met een jeugd-
beschermingsmaatregel,
kinderen in de maatschappe-
lijke opvang, vrouwenopvang
en AZC’s. Meer informatie:
www.kwetsbaarthuis.nl �

av s  s c h o o l l e i d e r s c o n g r e s
u i t g e s t e l d

De AVS heeft het jaarlijkse

schoolleiderscongres, dat 20 maart

2020 zou plaatsvinden, uitgesteld

vanwege het coronavirus. De nieuwe

datum, later dit jaar, was bij het ter

perse gaan van deze Kader Primair

nog niet bekend.

Foto: Hans Roggen

e v e n  g e e n  d e r d e  d i n s d a g a c t i e ,
w e l  t e g e n  c o r o n a

In 2020 startte de AVS op elke derde dinsdag van de maand

een actie voor meer investeringen in het onderwijs en om de

belangen van schoolleiders zichtbaar te maken. Zo voerden

we in februari actie voor meer handen in de school. Om de

schoolleider en zijn team te verlichten eisten we op ieder

school een conciërge en administratieve en ict-kracht. Zeker

dat laatste is nu zeer actueel vanwege de coronacrisis. Toch

heeft de AVS besloten om in maart geen nieuwe actie uit

te roepen, omdat iedereen op zijn eigen manier actie voert

tegen de verspreiding van het coronavirus: een belang dat alle

andere belangen overstijgt.
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schoolexamens bepalen of leerlingen geslaagd zijn of niet

Centrale examens gaan niet door
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten
samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd (tot begin juni) om de
schoolexamens af te ronden. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen
geslaagd zijn of niet.

Leerlingen kunnen op
basis van de resultaten van
hun schoolexamens het
diploma behalen. Scholen
krijgen langer de tijd om
het schoolexamen goed en
veilig te organiseren en af
te sluiten. Het verzoek aan
scholen is om dit in lijn met
de nieuwe maatregelen zo
veel mogelijk op afstand te
doen. Waar nodig hebben
scholen de ruimte om hun

Programma van Toetsing
en Afsluiting (PTA) aan te
passen om dit te realiseren.
Er volgt zo spoedig mogelijk
informatie over de nieuwe
zak-slaagregeling en de
herkansingen.

Vmbo en
staatsexamens
Ook praktische en digitale
examens in het vmbo
komen te vervallen, net

als examens in het volwas-
senenonderwijs. De staats-
examens, bijvoorbeeld voor
leerlingen in het voort-
gezet speciaal onderwijs,
gaan vooralsnog wel door.
Die starten half juni.

Vervolgopleiding
In overleg met het vervolg-
onderwijs wordt gekeken
hoe de studenten die na de
zomer instromen, binnen

de huidige omstandigheden
zo goed mogelijk kunnen
worden voorbereid op hun
vervolgopleiding. Minister
Slob heeft de aanmeldings-
deadline voor vervolgstudies
een maand opgeschoven,
zodat middelbare scholieren
meer tijd hebben om een
studie te kiezen. De nieuwe
datum voor het mbo is
1 mei, in het hbo en wo is
dat 1 juni. �

afstandsonderwijs inrichten heeft prioriteit

Geen eindtoets vanwege coronacrisis
Minister Slob heeft besloten dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de
basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leerkrachten zijn druk bezig met
het organiseren en geven van thuisonderwijs. “Dit besluit geeft duidelijkheid, ook voor schoolleiders”, aldus
voorzitter Petra van Haren van de AVS.

In een brief aan de Tweede
Kamer schrijft Slob: “We vra-
gen op dit moment heel veel
van het onderwijspersoneel.
Ik heb erg veel bewondering
voor al die leraren en school-
leiders die zich met al hun
creativiteit inzetten voor
onderwijs aan kinderen die
thuis zitten. Dat heeft nu
prioriteit voor scholen.”
Ook schrijft Slob in de brief
dat leerlingen in groep 8
de afgelopen periode al een
schooladvies kregen. “Dat is
altijd al leidend geweest bij

de keuze van een middelbare
schoolopleiding. De toets is

een second opinion bij die keu-
ze. Er zal volgend schooljaar

in het voortgezet onderwijs
extra goed worden gekeken
of een kind inderdaad op de
juiste plek zit.”

AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Dit besluit geeft
duidelijkheid, voor school-
leiders en schoolteams.
Op deze manier weet ieder-
een waar hij of zij aan toe is
en kan het overleg met het
voortgezet onderwijs opge-
pakt worden om de voor-
bereiding voor de overgang
goed in te richten.” �

Foto: Hans Roggen
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actueel

minder administratie

Reactietermijnen
Reglement
Participatiefonds
tijdelijk stopgezet

Om schoolbesturen in de huidige, buitengewone
situatie van verplichte schoolsluiting zoveel mogelijk
administratief te ontlasten, zijn de reactietermijnen
van het Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet.

Het Participatiefonds (Pf) wil schoolbesturen in deze periode
tegemoet komen door zo min mogelijk administratieve ver-
plichtingen richting het Pf te vragen. Zodra de scholen weer
open mogen, gaan de termijnen opnieuw in. Houd hiervoor
de website van het Pf in de gaten. �

Meer informatie: www.vfpf.nl

reageren kan tot en met 15 april aanstaande

Internetconsultatie vereenvoudiging
bekostiging primair onderwijs
Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ is bedoeld om de bekostiging duidelijker,
eenvoudiger en voorspelbaarder te maken. De AVS doet een zeer dringend beroep op schoolleiders gebruik te
maken van de internetconsultatie, omdat de bekostiging voor de toekomst van belang is.

Scholen voor het basis-
onderwijs, speciaal basis-
onderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs krijgen
vanaf 1 januari 2023 één
basisbedrag per leerling en
school. Met een rekenmodel
kan het nieuwe basisbedrag
per school en per school-
bestuur berekend worden.
Schoolbesturen kunnen
dit geld naar eigen inzicht
besteden. Ook wordt het
volledige bedrag vanaf dat
moment per kalenderjaar

vastgesteld, zodat de volle-
dige bekostiging op hetzelfde

moment bekend is. Er wordt
in het wetsvoorstel uitgegaan

van een overgangsfase van
drie jaar.

De internetconsultatie staat
tot en met 15 april 2020 open
voor reacties. Na de consulta-
tie gaat het wetsvoorstel naar
de Tweede en Eerste Kamer.
Als die akkoord gaan, gaat
het voorstel op z’n vroegst op
1 januari 2023 in. �

Geef je mening via
www.internetconsultatie.nl/
vereenvoudiging

Foto: Hans Roggen

vervangingsfonds

Coronavirus: worden
vervangingskosten
vergoed?

Het antwoord hierop is ja. Het bestuur van het
Vervangingsfonds (Vf ) heeft besloten dat vervanging
van werknemers, die in verband met het coronavirus uit
voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het fonds.

Voor het indienen van deze kosten gebruik je de tool voor
externe declaraties in MijnVf. Bij de declaratie dient een ver-
klaring bijgevoegd te worden, waaruit blijkt dat de werknemer
die is vervangen uit voorzorg thuis is gebleven. Voor werk-
nemers die zich ziek hebben gemeld hoeven schoolleiders de
tool niet te gebruiken. Deze worden via de maandelijkse gege-
venslevering meegenomen.
Dit besluit is van kracht, totdat de grootste gevolgen van het
coronavirus voorbij zijn. �

Meer informatie: www.vfpf.nl
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uitzendleerkr achten en pensionado’s voor de kl a s zijn l apmiddelen

Het	begint	bijna	te	wennen	dat	scholen	zich

in	allerlei	bochten	moeten	wringen	om	de

formatie	rond	te	krijgen.	Noodgrepen,	zoals

het	voor	de	klas	zetten	van	gepensioneerde

leraren	of	het	inhuren	van	–	dure	–

onderwijskrachten	via	een	extern	bureau,

komen	steeds	vaker	voor.	Een	structurele

oplossing	is	dit	niet.	“Het	onderwijs	moet

fundamenteler	nadenken	over	de	toekomst.”

tekst larissa pans

Het was de zomer van 2017. Joke Middelbeek, bestuur-
der van de Stichting Westelijke Tuinsteden (met zestien
basisscholen in Amsterdam Nieuw-West) had net per
school de formatie rond. “En opeens gingen er weer
mensen weg en moesten de directeuren op zoek naar
nieuwe leerkrachten. ‘Hier is iets bijzonders aan de
hand’, schoot toen al door me heen.” Het lukte maar
net om voldoende leerkrachten te vinden. De externe
bureaus kwamen de scholen binnen om de gaten op te
vullen met uitzendleerkrachten. ‘Goudzoekers’ noemt
Middelbeek die bureaus. “Toen ontdekten we dat we aan
het eind van boekjaar 2017 al 7,5 ton meer hadden uitge-
geven aan personeelskosten. Aan die dure bureaus met
hun fees. We schrokken enorm. We gaan failliet als dit zo
doorgaat.”

Verbod Een verbod op het inhuren van uitzendleer-
krachten werd stichtingbreed afgekondigd. “Op een
paar sbo-scholen na, waar het soms echt niet lukt om
personeel te vinden”, zegt Middelbeek. En in december
2019 sloot Middelbeek één week alle scholen om met het
personeel te overleggen over échte oplossingen in plaats
van lapmiddelen. De ‘Week van de Onderwijskwaliteit’
noemde ze dat. Met als uitgangspunt: hoe houden we de
onderwijskwaliteit hoog in tijden van crisis? In die week
hebben bestuurders, schoolleiders en leerkrachten met
elkaar gepraat, gebrainstormd, nagedacht over wat de
bedoeling is van het onderwijs. Daar zijn verschillende
denkrichtingen per school uit gekomen. ‘De tijd van één
leerkracht voor de klas is bij een groot aantal scholen
voorbij, er komt een veel actievere rol voor de omgeving

thema _ ///

Over	het	thema

Bovenop	het	structurele	lerarentekort	is	er
nu	ook	sprake	van	uitval	van	zieke	leraren
als	gevolg	van	het	coronavirus.	Ondanks	het
sluiten	van	de	scholen,	gaat	het	onderwijs
–	op	afstand	–	door,	vaak	digitaal. Technologie
kan ook helpen het lerarentekort structureel
te bestrijden,	bepleiten	sommigen.	Met	minder
mensen	dezelfde	onderwijskwaliteit	leveren,
misschien	is	het	mogelijk.	Dan	kan	er	een
einde	komen	aan	de	moeizame	zoektocht	naar
vervangers.	Al	dan	niet	via	dure	uitzendbureaus,
een	ontwikkeling	die	niet	onomstreden	is.

In	grote	steden	is	het	vinden	en	binden	van
leraren steeds lastiger door de trek naar de rand
gemeenten. Investeren in goed werkgeverschap
is noodzakelijk om personeel voor de school
te behouden.	Diverse	scholen	laten	zien	dat	en
hoe	het	werkt.	Een	goede	sfeer	en	onderlinge
relatie,	een	aantrekkelijk	onderwijsconcept,
werkdrukvermindering,	goede	(loopbaan)
begeleiding,	aandacht	voor	groei	en	ambitie	en
een	professionele	en	lerende	cultuur	zijn	enkele
voorname	ingrediënten.

Niet	alleen	onder	leraren,	ook	onder	leiding
gevenden	lopen	de	tekorten	op. Kunnen
schoolleiders ook van buiten het onderwijs
komen? Dat kan heel goed,	vindt	AVS
voorzitter	Petra	van	Haren.	“Onderwijsteams
hebben	behoefte	aan	een	manager	die	goed
is	in	faciliteren,	ondersteunen	en	inspireren.”
Een	goede	opleiding	is	hierbij	onontbeerlijk.
Daarom	ontwikkelt	de	AVS	Academie	zij
instroomtrajecten	voor	managers	van	buiten.
Maar	ook	aan	de	beeldvorming	moet	iets
gebeuren.	“Er	zijn	nogal	wat	managers	uit
andere	sectoren	die	geen	idee	hebben	dat	de
baan	van	schoolleider	zo	uitdagend	is.”

thema _ personeel gezocht
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uitzendleerkr achten en pensionado’s voor de kl a s zijn l apmiddelen

van de scholen en er komt maatwerk in de onderwijs-
organisatie’, zo luidden de uitkomsten na die week.
En: ‘Alle scholen zien een belangrijke rol voor vakdocen-
ten, onderwijsondersteuners en projectdocenten. Deze
vullen de leerkracht aan die verantwoordelijk blijft voor
de primaire taken: taal, rekenen, schrijven en wereldori-
entatie.’ Ook gaat de stichting leerpleinen actiever inzet-
ten. Dat betekent dat onderwijsassistenten een aanvulling
nodig hebben op hun opleiding, zodat ze zelfstandiger
kunnen werken met kleine groepen.

‘We moeten minder
bang zijn om te
vernieuwen’

Omslag Volgens Middelbeek moet het onderwijs
veel fundamenteler nadenken over de toekomst.
“We moeten breder kijken naar oplossingen en minder
bang zijn om te vernieuwen. Ik zeg wel tegen leerkrach-
ten: ‘Hebben jullie een groepsplan echt nodig, moeten
al die toetsen worden afgenomen? Durf te schrappen.’
Misschien is het wel zo dat als je minder toetst, er
meer tijd is voor onderwijs en ontwikkeling. En dan
moet je als bestuurder ook achter die leerkrachten
gaan staan als ze hun onderwijs anders inrichten en er

Het	onderwijs	zou	meer	voorop	moeten	lopen
met	het	gebruik	van	technologie.

Foto:	Hans	Roggen	(de	school	komt	niet	in
het	artikel	voor)
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vragen komen van ouders, onderwijsinspectie of GMR.
Als de leerkracht me kan uitleggen waarom dat nodig
is, dan heb ik dat vertrouwen en geef ik rugdekking.”
Hoogleraar onderwijssociologie Marc Vermeulen (TIAS/
Tilburg University) is ook kritisch op het ‘ouderwetse’,
arbeidsintensieve karakter van het onderwijs. ”We laten
leerlingen zoveel toetsen maken, terwijl de onderwijs-
kundige waarde daarvan niet zo heel groot is. Het levert
ook veel nakijkwerk op. Moeten we daaraan willen vast-
houden? Een klassikale uitleg kost ook veel tijd. Een deel
van de kinderen zit uit het raam te staren, een deel is al
verder en luistert ook niet. We hadden al een tijd gele-
den een omslag moeten maken. De voorspelling van het
lerarentekort horen we al minstens tien jaar en toch is
er niet op geanticipeerd door politiek en door scholen.
Dat vind ik teleurstellend.”

Technologie De hoogleraar onderwijssociologie
ondersteunt het pleidooi van Middelbeek om structu-
reler na te denken over de toekomst. “Moeten we wel
een model willen hebben waarbij je voorschrijft dat
basisschoolleerlingen minimaal 7.500 lesuren in acht
schooljaren krijgen? Het onderwijs moet anders worden
ingericht en zou meer voorop moeten lopen met het
gebruik van technologie. Andere publieke sectoren als
de zorg en de politie maken al veel meer gebruik van
robots, de bagage bij Schiphol is volledig geautomati-
seerd, er zijn online spreekuren in de zorg. Natuurlijk
is en blijft onderwijs mensenwerk, maar de inzet van
bijvoorbeeld onderwijsrobots is nu nog minimaal. Terwijl

het ideaal is voor kinderen die in het autismespectrum
zitten of moeilijk meekomen. Zo’n robot legt eindeloos
op dezelfde manier iets uit. Twintig tot 25 procent van
de onderwijshandelingen kun je ondervangen met tech-
niek. Met minder mensen dezelfde onderwijskwaliteit
leveren, dat is wat het toekomstperspectief zou moeten
zijn.” Middelbeek: “Inderdaad, wetenschap en techniek
bieden veel mogelijkheden om het onderwijs te verrijken.

We zouden er meer voor open moeten staan en educa-
tief vernieuwend bezig durven zijn. Zo hebben wij na de
Week van de Onderwijskwaliteit als uitgangspunt geno-
men dat je leren en ontwikkelen als één geheel moet
zien. We zijn nu met blokken bezig waar welzijns- en
culturele organisaties in de buurt een rol in spelen, zoals
dans of techniek. Dat kan ’s ochtends en dan ’s middags
weer les in rekenen en taal.”

Noodgrepen Vermeulen heeft begrip voor school-
leiders die leraren via externe bureaus inhuren. “Voor de
korte termijn is het roeien met de riemen die je hebt.”

Joke	Middelbeek,	bestuurder	van	de	Stichting Westelijke
Tuinsteden	(16	basisscholen	in	Amsterdam	NieuwWest).
Stichtingbreed	werd	daar	een	verbod	op	het	inhuren	van
uitzendleerkrachten	afgekondigd,	omdat	de	kosten	uit	de
hand	liepen.

Onderwijssocioloog	Marc Vermeulen:	“Twintig	tot
25	procent	van	de	onderwijshandelingen	kun	je
ondervangen	met	techniek.”

‘m e t  m i n d e r  m e n s e n  d e z e l f d e
o n d e r w i j s k w a l i t e i t l e v e r e n , d at
i s  w at  h e t  to e ko m s t p e r s p e c t i e f
z o u  m o e t e n  z i j n ’
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p e n s i o n a d o ’s  v o o r  d e  k l a s

‘Ik ben een invaller, geen vervanger
voor de langere termijn’
“Scholen	moeten	gezamenlijk	zorgen	voor

een	pool	van	gepensioneerde	leraren	of

kiezen	voor	een	andere	oplossing”,	zegt

Wouter	van	der	Schaaf. Van	der	Schaaf,	nu

gepensioneerd,	stond	in	het	begin	van	zijn

loopbaan	een	paar	jaar	voor	de	klas.	Daarna

werkte	hij	voor	onderwijsvakbonden,	nati

onaal	en	internationaal.	Inmiddels	geeft	hij

na	dertig	jaar	weer	les	als	invalleerkracht,

en	met	veel	plezier. Van	der	Schaaf	heeft

een	vast	dienstverband	van	twee	dagen	bij

Talent	Primair,	waar	23	poscholen	bij	zijn

aangesloten.	Een	en	ander	wordt	geregeld

via	PiO Transvita,	een	organisatie	die	een

pool	van	invalleraren	verdeelt	over	de

aangesloten	scholen	en	ervoor	zorgt	dat

deze	groep	een	vast	dienstverband	krijgt

aangeboden.	Ook	ontvangen	de	invalleraren

hetzelfde	salaris	als	het	vaste	personeel	op

school.

Nood Een	paar	jaar	geleden	zag Van

der	Schaaf	hoe	hoog	de	nood	was.	Hij	kon

zo	ongeveer	meteen	aan	de	slag.	“Het	was

meer	een	intake	dan	een	sollicitatiegesprek.

En	eenmaal	voor	de	klas	zag	ik	dat	er	veel

onveranderd	was.	Beroepsmatig	eigenlijk

een	slechte	zaak.” Wel	valt	de	enorm	toege

nomen	aandacht	voor	het	individuele	kind

hem	op.	“En	de	noodzaak	om	in	het	‘iktijd

perk’	de	kinderen	te	leiden	en	op	te	voeden

in	sociale	vaardigheden.”	Zijn	nieuwe

bestaan	als	invalleerkracht	bevalt	hem:	“Ik

heb	lesgeven	altijd	heel	leuk	gevonden	en

dat	gevoel	kwam	weer	helemaal	terug.”

De	nadelen	ziet	hij	ook:	“Je	leert	als	invaller

je	leerlingen	niet	echt	kennen,	dat	moet

je	bij	voorbaat	accepteren.	Soms	denk

ik	weleens:	‘Had	ik	wat	langer	voor	die

klas	gestaan,	dan	had	ik	me	meer	met	die

moeilijke	jongen	kunnen	bemoeien.’	Maar

ik	ben	een	invaller,	geen	vervanger	voor	de

langere	termijn.	Ik	ben	niet	verantwoordelijk

voor	één	klas.”	Soms	staat	hij	ook	vaker

voor	de	klas,	drie	of	vier	dagen	in	de	week	in

plaats	van	twee.	“Ik	vind	het	verschrikkelijk

leuk	om	dan	weer	op	een	daltonschool	te

staan,	en	de	volgende	dag	weer	montessori.

De	ene	school	stuurt	van	tevoren	de	lesme

thodes	op	en	vertelt	waar	ze	gebleven	zijn,

bij	de	ander	word	je	zonder	veel	briefing

vooraf	meteen	voor	de	klas	gezet.”

Wouter	van	der	Schaaf	verwerkte	zijn

ervaringen	in	een	gratis	ebook	over	inval

len	op	school.	Zie www.uitgeverijpica.nl

(De	betrokken	buitenstaander)

thema _ personeel gezocht

w e l  o f  g e e n
u i t z e n d l e e r k r a c h t e n ?

In	september	2019	hield	de	AVS	een	peiling	onder	school

leiders	over	het	lerarentekort.	Daaruit	blijkt	dat	van	de

585	respondenten	22	procent	wel	eens	zzp’ers	inzet.

Ook	heeft	ruim	een	derde	wel	eens	een	extern	bureau

ingeschakeld	om	een	(tijdelijke)	vacature	te	vervullen.

Van	degenen	die	aangeven	geen	gebruik	te	maken	van

een	uitzendbureau	zegt	36	procent	principieel	tegen

het	inschakelen	van	een	commerciële	bemiddelaar	te

zijn,	31	procent	regelt	vervanging	binnen	de	stichting,

17	procent	vindt	de	kosten	te	hoog	en	2	procent	heeft

slechte	ervaringen	met	externe	krachten.

Gepensioneerde	invalleerkracht Wouter	van	der
Schaaf:	“Scholen	moeten	gezamenlijk	zorgen
voor	een	pool	van	gepensioneerde	leraren	of
kiezen	voor	een	andere	oplossing.”

Sommige scholen kiezen ervoor om gepensioneerde leer-
krachten voor de klas te zetten. Vermeulen: “Dat spreekt
me wel meer aan dan docenten inhuren via uitzendbureaus.
Scholen moeten hier geen gewoonte van maken. Het zijn
allemaal hulpmiddelen in een crisisachtige situatie.”
Middelbeek vindt dat je kritisch moet zijn op de kwali-
teit als je gepensioneerde leerkrachten inzet. “Vraag aan
ze: ‘Kun je het nog, wil je het nog?’ En vraag je af of ze
nog open staan voor vernieuwing. Anders moet je het de
kinderen niet aandoen.” Vermeulen: “Het is prima dat
gepensioneerde leraren dit willen doen, maar het is niet
de oplossing. Zet in op vernieuwing, anders voeren we over
tien jaar weer dit gesprek.” Middelbeek doet een oproep
aan de onderwijswereld: “Het onderwijs van nu werkt niet,
we zitten vast in het industriële tijdperk en dat terwijl de
kenniseconomie allang begonnen is. Laat de buitenwereld
toe. Wees nieuwsgieriger. Wat kunnen anderen toevoegen
aan leren en ontwikkelen? Het gaat niet altijd om bevoegd-
heid, bekwaamheid is ook van belang.” _
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Leraren vasthouden
in de grote stad:
hoe doe je dat?

thema _ ///

‘g o ed  s c h o o l l eid er s c h a p  en  g o ed  b e s t u u r  z i j n  e s s en t ieel’

thema _ personeel gezocht

Marjolein	Moorman,
onderwijswethouder	in
Amsterdam:	“We	werken	hard
aan	de	randvoorwaarden	en
het	aantrekkelijk	maken	van	de
stad	als	werkplek.”
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Het lerarentekort is, vooral in de grote steden,

zo groot dat veel schoolleiders vooral bezig zijn

met personeelsbeheer. De waan van de dag

maakt het voeren van een strategisch hrbeleid

lastig. Toch ligt daar de oplossing om leraren

ondanks het tekort vast te houden. “Als er bij ons

één leraar per jaar vertrekt, is dat veel”, zegt een

leidinggevende op een ‘zwarte’ vmboschool in

Rotterdam. tekst irene hemels

Het lerarentekort vormt een directe bedreiging voor
de kwaliteit van het onderwijs, waarschuwde de
Onderwijsraad twee jaar geleden en ook de onderwijsin-
spectie houdt er ‘rekening mee dat het lerarentekort op
termijn is terug te zien in de beoordeling van de kwaliteit
van scholen’. Waar continuïteit en goede onderwijskwa-
liteit het meest noodzakelijk zijn, blijken deze voorwaar-
den het moeilijkst te realiseren, is te lezen in De Staat
van het Onderwijs 2019. De inspectie wil niet vooruitlo-
pen op de nieuwste Staat die later deze maand verschijnt,
maar de problemen nemen toe en de conclusies zullen
dus scherper zijn.

Kansenongelijkheid De Amsterdamse wethouder
van onderwijs Marjolein Moorman maakt zich grote
zorgen over de trend dat leraren de stad verlaten en
vertrekken naar omringende randgemeenten. “Voor ons
is het heel helder dat het tekort leidt tot toenemende
kansenongelijkheid. Kinderen krijgen niet het onderwijs
dat ze nodig hebben. Het verbaast me dat hierover niet
het hele land in rep en roer is.” Ook in Amsterdam is het
lerarentekort ongelijk verdeeld en zijn de problemen het
grootst op scholen met veel leerlingen met een risico
op onderwijsachterstand. Moorman: “Het lerarentekort
verspreidt zich niet gelijk over de scholen in Amsterdam.
De problemen zijn het grootst in Amsterdam Zuidoost en
Noord. Daar waar de problemen zich opstapelen, is onze
inzet ook het grootst.”

Stroperig Amsterdam trekt ruim 22 miljoen uit om
het lerarentekort aan te pakken. Een pakket aan maatre-
gelen moet vijfhonderd extra nieuwe leraren opleveren.
Het behelst onder meer dat startende leraren met voor-
rang een woning kunnen krijgen, een extra reiskosten-
vergoeding voor leraren die verder weg wonen en extra >

parkeervergunningen rond scholen voor leraren. Dat laat-
ste lijkt geen overbodige luxe met 40 procent van de lera-
ren die buiten Amsterdam woont. Scholen uitten onlangs
hun kritiek op de stroperige uitvoering ervan, waardoor
ze veel geld kwijt zijn aan parkeerkosten. Moorman: “We
gaan beter kijken naar die regelingen. De prioritering
moet nog beter.” Dit voorjaar komt de gemeente met
extra plannen. De wethouder pleit zelf al langere tijd voor
een grotestedenbonus voor scholen waar de nood het
grootst is. “Wij werken hard aan de randvoorwaarden en
het aantrekkelijk maken van de stad als werkplek. Daar
gaan we de komende jaren nog meer op inzetten. Maar de
echte oplossing moet komen via werkdrukvermindering
en extra salaris. En dat is aan de rijksoverheid.”

Trouw lerarenbestand Intussen geven schoolleiders
en -bestuurders aan dat het oplossen van het tekort op de
korte termijn een dermate groot beroep doet op hun tijd
en personeel, dat zij moeilijk toekomen aan het ontwik-
kelen van strategisch hr-beleid. Maar het kan ook anders.
Dennis Maharban, adjunct-directeur van de Rotterdamse
vmbo-school Melanchthon Kralingen: “Ik ken de proble-
matiek van leraren die vanuit de stad wegtrekken naar
randgemeenten, maar wij hebben een trouw leraren-
bestand. Als er bij ons één leraar per jaar vertrekt, is dat
veel. Als ik een vacature heb, krijg ik daar redelijk veel
reacties op.” Dat is opvallend voor een ‘zwarte’ vmbo-
school. Veel leerlingen hebben een migratieachtergrond
en een groot deel groeit op in een achterstandsbuurt.
De school stond ruim tien jaar geleden nog op sluiten.

Maharban gooide echter het roer om. “Alles staat of valt
met de sfeer op school. Wij werken vanuit het aangaan
van een relatie met elkaar. Gekend en gehoord worden,
dat geldt voor onze leerlingen, maar zeker ook voor
onze docenten. Naar elkaar kijken vanuit betrokkenheid
met een open, eerlijke en transparante houding. Elkaar
een gevoel van ondersteuning en geborgenheid geven.
Dat doen we naar leerlingen en ouders toe, maar ook
naar elkaar als collega’s. Ik geloof dat je met een goed
onderwijsconcept een school aantrekkelijk maakt.”

Werkdrukvermindering Docenten op het
Melanchthon zijn dagelijks van kwart over acht ’s mor-
gens tot half vijf ’s middags aanwezig. “We beginnen met
gezamenlijk koffiedrinken, waarbij we de dag doorspre-
ken zodat alle leraren van alles op de hoogte zijn.

‘g e k e n d  e n  g e h o o r d  w o r d e n ,
d at  g e l d t  vo o r  o n z e  l e e r l i n g e n ,
m a a r  z e k e r  o o k  vo o r  o n z e
l e r a r e n ’
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Als je ergens mee zit, kun je dat hier kwijt. Gedeelde
ervaringen zorgen voor saamhorigheid. We zijn een
warm en betrokken team, hoor ik vaak terug. Dat we
hiermee ongewilde irritaties voorkomen van leraren die
hun snor drukken is bijvangst.” Werkdrukvermindering
is een van de gedachten achter vaste schooltijden voor
docenten. “Regelmatig laten docenten hun tassen hier
op school staan”, zegt Maharban. Andere werkdrukver-
lagende maatregelen zijn korte vergaderingen en zorgen
voor een vast team van invalkrachten. “Leraren hoeven
niet per definitie lessen van elkaar op te vangen.”

Hoge eisen Maharban is niet bang om hoge eisen
te stellen aan zijn leraren. Docenten worden aan een
collega gekoppeld om bij elkaar mee te kijken in de les
en met elkaar mee te denken. Afscheid nemen van niet
goed functionerende leraren hoort erbij. “Dat zijn con-
fronterende gesprekken, maar zo vaak komt dat niet
voor. Het gaat erom dat we voortdurend in gesprek zijn
met elkaar over de passie en beroepskeuze, en besef-

fen dat we het met
elkaar moeten doen.
Wat heb je nodig om
goed te functioneren?
De schoolleiding moet
niet delegeren, maar
faciliteren. Ik equipeer
mijn leraren zodat zij
hun vak goed kunnen
uitoefenen. Dat kan
met trainingen over
groepsdynamiek en
leren omgaan met
straatcultuur, maar
ook digitaliseren we
toetsen om nakijkwerk
te verminderen. Iedere
maandagmiddag heb-
ben leraren tijd voor
ontwikkeling, dan zijn
er geen lessen.”

Goed werkgeverschap Ook scholen buiten de grote
steden in een meer luxe situatie, zoals scholenstichting
Klasse met zeventien po-scholen in de regio Gouda, vin-
den investeren in goed werkgeverschap noodzakelijk
om het tekort aan personeel te beperken. College van
Bestuur-voorzitter Frank Tigges: “Ik wil onze situatie niet
vergelijken met die in de grote steden, maar ons beleid
helpt zeker om problemen te beperken. Principieel wer-
ken we bijvoorbeeld niet met het inhuren van uitzend-
krachten. Ook bij ons is het soms lastig en ook wij maken
ons zorgen over het lerarentekort. Ik geloof wel dat wij
door daadkrachtig te werken aan creatieve oplossingen
en bij te dragen aan een positieve uitstraling van de sec-
tor het verschil kunnen maken. Goed schoolleiderschap
en goed bestuur zijn essentieel, zeker in deze tijden.”

Eigen kweek Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt
tornt Tigges niet aan basisprincipes als investeren in een
lerende en professionele cultuur en ontwikkelingskansen
binnen de stichting. “Mobiliteit verplichten we niet, wel
geven we alle ruimte voor ontwikkeling. Dat vergroot
de loopbaanmogelijkheden van onze leerkrachten.
We investeren structureel in opleiding en ontwikkeling
van onze mensen, aanzienlijk meer dan in de cao staat
omschreven. We streven groei en ambitie na en zorgen
dat daar voldoende tijd en geld voor worden vrijgemaakt.
Leerkrachten kunnen doorgroeien tot experts op diverse
terreinen en tot intern begeleider, begeleider Passend
onderwijs, leerkracht speciaal onderwijs of schoolleider.
Ze nemen deel aan lerende netwerken binnen de stich-
ting en daarbuiten. Afgelopen jaar hebben we vier school-
leiders uit eigen kweek benoemd en momenteel zijn er
vijf in opleiding.”

o n g e l i j k e  v e r d e l i n g
l e r a r e n t e ko r t

Scholen	in	de	Randstad	ervaren	de	grootste	tekorten	–	in

het	bijzonder	in	zuidelijk	NoodHolland,	de	Rijnmond,

MiddenUtrecht	en	de	regio	Haaglanden	–	terwijl	andere

gebieden	(nog)	geen	tekorten	ervaren.	Er	is	een	trend	dat

leraren	de	stad	verlaten	om	in	een	randgemeente	te	gaan

werken.	De	grote	steden	worden	het	hardst	geraakt	door	het

lerarentekort.

Adjunctdirecteur	Dennis	Maharban	van	de
Rotterdamse	vmboschool	Melanchthon:
“Ik	ken	de	problematiek	van	leraren	die
vanuit	de	stad	wegtrekken	naar	rand
gemeenten,	maar	wij	hebben	een	trouw
lerarenbestand.”

CvBvoorzitter	Frank Tigges	van	Stichting	Klasse
(17	poscholen	omgeving	Gouda):	“Ik	wil	onze
situatie	niet	vergelijken	met	die	in	de	grote	steden,
maar	ons	beleid	helpt	zeker	om	problemen	te
beperken.”
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Langzaam in positie brengen Stagiaires en zij-
instromers staan bij Stichting Klasse niet zomaar zelf-
standig voor de klas. “We investeren in begeleiding.
Het gevaar van mensen die het vak nog niet volledig in
de vingers hebben zelfstandig voor een groep te zetten,
is dat je het kind met het badwater weggooit. Als je hen
langzaam in positie brengt, is de kans dat het goed gaat
groter.” Scholenstichting Klasse doet veel om leraren
vast te houden. CvB-voorzitter Tigges: “En dat lukt ook.
Mensen werken met plezier bij ons en blijven bij ons.
Dankzij onze loopbaankansen en bijvoorbeeld doordat
we sinds dit schooljaar werken met een ‘zilverpool’,
waarbij leerkrachten aan het einde van hun loopbaan
– met hun pensioen in zicht – de mogelijkheid krijgen
om te kiezen voor een meer flexibele inzet. Bijvoorbeeld
meer aandacht geven aan de kern van het vak, lesgeven
en het delen van hun kennis en ervaring op verschillende
scholen.” Actief participeren in regionale samenwerking
door bijvoorbeeld een gezamenlijk vervangingspool
draagt volgens Tigges ook bij. “Mensen komen af op ons
onderscheidende verhaal. Wij kunnen zelfs nog perso-
neel selecteren.” _

n o o d p l a n n e n  g r ot e  s t e d e n

Schoolbesturen van grote steden presenteerden begin

2020 noodplannen om het lerarentekort te verminderen.

Zowel Den Haag, Rotterdam als Amsterdam willen leraren

vrijspelen door leerlingen een dag(deel) een ‘alternatieve

invulling’ te geven onder leiding van – vaak – onbevoegde

externen, zoals onderwijsassistenten of gastdocenten,

of door het invoeren van een vierdaagse werkweek.

Rotterdam wil leraren van populaire scholen tijdelijk

detacheren op een andere school. De Amsterdamse

besturen bepleiten een grotestedentoeslag: hoe

‘moeilijker’ de leerlingpopulatie hoe hoger het salaris.

Amsterdam denkt ook aan grotere groepen of het sluiten

van kleine scholen. Onderwijswethouder Marjolein

Moorman: “Kleine scholen hebben het moeilijk. Sluiting is

ingrijpend, dus daarom beter het aantal scholen gecontro

leerd terugbrengen dan sluiting ineens.”

Maak kennis met de muziek van Mahler
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‘Als schooldirecteur
ben je verantwoordelijk
voor een begroting van
een paar miljoen’

thema _ personeel gezocht

m a n a g er s  va n  b u i t en  wa r m  m a k en  vo o r  h e t  o n d erw i j s

Vandaag de dag ligt er zoveel op het bordje van de
schooldirecteur dat het op de meeste scholen een
fulltime leiderschaps en managementfunctie is.
“Het is een ontzettend aantrekkelijke, veelomvattende
en complexe baan.” Foto: Hans Roggen (de personen
op de foto komen niet in het artikel voor)
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Ook	aan	schoolleiders	lijkt	een	steeds	groter

tekort	te	ontstaan.	Managers	uit	andere	sectoren

die omgeschoold worden tot schoolleider, zouden

soelaas	kunnen	bieden.	Zo’n	opleidingstraject

moet	goed	zijn	toegesneden	op	de	praktijk.

Onder	andere	de	AVS	ontplooit	diverse

initiatieven	op	dit	vlak. tekst richard hassink

‘Als je nooit zelf voor de klas hebt gestaan, kun je
geen school leiden.’ Het is een veelgehoord argument
in de discussie of een manager uit een andere sector,
na een gedegen omscholingstraject, succesvol een
onderwijsteam kan leiden. AVS-voorzitter Petra van
Haren heeft het vooroordeel ook regelmatig gehoord
en begrijpt waar het vandaan komt, maar vindt het

onjuist. “Twintig, der-
tig jaar geleden gold
dat misschien. Toen
vervulden ervaren
leerkrachten voor een
of twee dagen in de
week de functie van
ambulant schoollei-
der. Vandaag de dag
ligt er zoveel op het
bordje van de school-
directeur dat het op
de meeste scholen een
fulltime leiderschaps-
en managementfunc-
tie is.” Bovendien
ziet Van Haren het
vak steeds verder
professionaliseren.
“Onderwijsteams heb-
ben geen schoolleider
nodig die goed kan
lesgeven. Ze hebben

behoefte aan een schoolleider die goed is in faciliteren,
ondersteunen en inspireren.” En dat kan volgens de
AVS-voorzitter net zo goed iemand van buiten zijn, al
vindt ze wel dat een zij-instromer veel tijd en energie
moet steken in het leren kennen van het onderwijs,
met al zijn facetten. “Pas dan kun je onderwijspersoneel
goed toerusten en faciliteren, en beoordelen tijdens
klassenbezoeken.”

Zijinstromende manager Ook Merel van
Vroonhoven, tot een half jaar geleden nog voorzitter van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en nu in oplei-
ding voor leraar in het speciaal onderwijs, benadrukt
dat er juist nu, in deze tijd van grote lerarentekorten,
behoefte is aan goede, ervaren managers. “Door allerlei
zij-instroom- en verkorte opleidingstrajecten die in het
leven zijn geroepen om het lerarentekort te bestrijden,
komen er veel nieuwe mensen de school binnen. Zij heb-
ben weliswaar veel werkervaring, maar zijn onervaren als
leraar. Dat is goed nieuws, maar als die ‘ervaren begin-
ners’ niet goed ondersteund worden, bestaat het risico
dat ze zo weer vertrokken zijn. Dan wordt zij-instroom
snel zij-uitstroom.”

Is een goede manager in bijvoorbeeld het bankwezen
volgens Van Vroonhoven ook automatisch een goede
manager in het onderwijs? “Dat ligt echt aan de persoon.
Hoe dan ook zal in het opleidingstraject veel aandacht
moeten worden besteed aan onderwijskunde, pedago-
giek en didactiek, maar ook aan het onderwijssysteem.”
Wat ze graag zou willen, is dat er onderzoek komt naar
de succesfactoren van zo’n overstap van een andere
sector naar het onderwijs. “Er zijn de afgelopen jaren al

Merel	van Vroonhoven,	tot	voor	kort	voorzitter
van	de	Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM),
nu	in	opleiding	voor	leraar	in	het	speciaal
onderwijs	en	tevens	‘aanjager’	aanpak	tekort
onderwijspersoneel.

AVSvoorzitter	Petra	van	Haren:
“Onderwijsteams	hebben	geen	schoolleider
nodig	die	goed	kan	lesgeven.	Ze	hebben
behoefte	aan	een	schoolleider	die	goed	is	in
faciliteren,	ondersteunen	en	inspireren.”
Foto:	Hans	Roggen

‘e r  z i j n  n o g a l  w at  m a n a g e r s
u i t  a n d e r e  s e c to r e n  d i e  g e e n
i d e e  h e b b e n  d at  d e  b a a n  v a n
s c h o o l l e i d e r  z o  u i t d a g e n d  i s ’
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tientallen managers van buiten ingestroomd, dus zo’n
onderzoek is goed uitvoerbaar.”
Van Vroonhoven zegt haar bestuurlijke werk niet hele-
maal vaarwel. Zo is ze bijvoorbeeld door de ministers van
OCW gevraagd om vanuit een onafhankelijke positie als
‘aanjager’ te bezien hoe de aanpak van het lerarentekort
versneld en verbeterd kan worden.

Betekenisvol Waarom heeft Van Vroonhoven
eigenlijk niet gekozen voor een zij-instroomtraject tot
schoolleider in plaats van leraar? “Ik heb twintig jaar
in raden van bestuur gewerkt en heb meer dan 25 jaar
leidinggegeven. Ik heb dat met veel plezier en toewijding
gedaan, maar kreeg steeds meer het gevoel dat ik leefde
op grote afstand van de mensen voor wie ik me inzette.

De komende fase in mijn werkende leven wil ik graag
meer op individueel niveau betekenisvol zijn. In een
baan als leraar in het speciaal onderwijs kan ik die wens
in vervulling laten gaan.”

Verschil in beloning Volgens AVS-voorzitter Van
Haren moet er in de voorwaardelijke sfeer veel gebeuren
om het vak van schoolleider aantrekkelijk te maken voor
managers uit andere sectoren. Geld is daarbij een belang-
rijke factor. “Als managers uit het bedrijfsleven overstap-
pen naar het onderwijs, gaan ze behoorlijk in salaris
achteruit. Er zal altijd een verschil in beloning blijven,
maar die mag best wat kleiner. Een ander belangrijk
punt is dat je als schooldirecteur nauwelijks ondersteu-
ning hebt, iemand die je taken uit handen neemt waar-
door jij je kunt focussen op de écht belangrijke zaken.”

Opleiding Om managers van buiten goed klaar te sto-
men voor zo’n veeleisende baan, is een goede opleiding
onontbeerlijk. Schoolleidersopleidingen zijn er voldoende
in Nederland, maar voor specifieke zij-instroomtrajecten
geldt dat niet. De AVS Academie is bezig met de ontwik-
keling ervan. “Na de zomer hopen we met een specifieke
opleiding voor managers van buiten te kunnen starten,”
vertelt directeur Alien Cnossen. Volgens Cnossen is het

va n  m a n a g e r  b i j  h e t  u w v  t o t  s c h o o l l e i d e r

‘Wezenlijke bijdrage aan de maatschappij’

Toen Yücel Aydemir vier	jaar	geleden	in

het	primair	onderwijs	begon,	moest	hij

heel	erg	wennen.	“Als	manager	bij	het

UWV	was	ik	gewend	om	als	team	samen

de	verantwoordelijkheid	te	dragen.	Maar

in	het	basisonderwijs	zag	ik	veel	eilandjes.

Leerkrachten	die	zich	bijvoorbeeld	alleen

maar	verantwoordelijk	voelden	voor	hun

eigen	groep	en	niet	voor	de	prestaties	van

de	school.” Toen	hij	dat	wilde	veranderen,

kreeg	hij	regelmatig	horen:	‘Ja,	maar	zo

doen	wij	dat	hier	niet	in	het	onderwijs’.

Aydemir:	“Wat	dat	betreft	is	het	onderwijs

nogal	star.	Overal	hebben	mensen	moeite

met	veranderingen,	maar	in	het	onderwijs

lijkt	dat	nog	net	wat	meer	te	gelden.” Toch

werkt	Aydemir	inmiddels	met	veel	plezier

als	schoolleider,	sinds	begin	dit	jaar	op	de

Da	Costaschool	Kanaleneiland	in	Utrecht.

Al	had	hij	zich	vooraf	niet	gerealiseerd

wat	voor	een	veelomvattende	baan	het	is.

“Als	directeur	ben	je	als	het	ware	verant

woordelijk	voor	de	inkoop	van	wcpapier	tot

een	gesprek	met	de	onderwijswethouder.

Dat	is	ook	wel	weer	fascinerend.	En	het	werk

verveelt	niet	snel.”

Dat	Aydemir	geen	onderwijsbevoegdheid

heeft,	speelt	hem	geen	parten.	Ook	niet	bij

beoordelingsgesprekken	van	leerkrachten.

“Als	ik	een	klassenbezoek	doe,	neem	ik

altijd	de	intern	begeleider	mee.	Bovendien

kan	ik	echt	wel	beoordelen	of	iets	een	goede

les	is,	of	leerlingen	rustig	zijn,	of	er	een

goede	instructie	wordt	gegeven,	of	er	een

veilige	leeromgeving	is.	En	ik	heb	wel	veel

theoretische	kennis.”	Aydemir,	nu	50	jaar,

wil	dit	werk	graag	nog	jaren	blijven	doen.

“Ik	heb,	nog	meer	dan	bij	het	UWV,	het

gevoel	dat	ik	hier	een	wezenlijke	bijdrage

lever	aan	de	maatschappij.”

Yücel	Aydemir,	zijinstromende	directeur
van	de	Da	Costaschool	Kanaleneiland	in
Utrecht:	“Je	bent	verantwoordelijk	voor	de
inkoop	van	wcpapier	tot	een	gesprek	met	de
onderwijswethouder.	Dat	is	fascinerend.”
Foto:	Hans	Roggen

‘a l s  ‘e r v a r e n  b e g i n n e r s ’  n i e t  g o e d
o n d e r s t e u n d  w o r d e n ,  b e s ta at  h e t
r i s i c o  d at  z e  z o  w e e r  v e r t r o k k e n
z i j n .  d a n  w o r d t  z i j - i n s t r o o m  s n e l
z i j - u i t s t r o o m ’
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va n  m a n a g e r  i n  d e  w o o n s ec t o r  t o t  k a n d i d a at  s c h o o l l e i d e r

‘Bij sollicitaties leg ik het nog af’

Wat	ga	ik	doen	tot	mijn	pensioen?	Die	vraag

stelde Annewil van der Meer	uit	Deventer

zichzelf	een	paar	jaar	geleden.	“Ik	heb

altijd	iets	gehad	met	onderwijs. Toen	ik	als

kind	kon	schrijven,	wilde	ik	dat	meteen	aan

mijn	jongere	broer	en	zus	leren.” Toch	koos

Van	der	Meer,	die	tot	2018	verschillende

managementfuncties	vervulde	in	de	woon

sector,	niet	voor	een	zijinstroomtraject	als

leerkracht.	“Als	ik	30	zou	zijn	geweest,	had

ik	dat	zeker	gedaan.	Maar	als	begin	vijftiger

leek	een	complete	carrièreswitch	me	toch	te

zwaar.	Bovendien	ligt	mijn	kracht	bij	organi

seren	en	faciliteren,	en	dat	zijn	zo’n	beetje

de	belangrijkste	taken	van	een	school

leider.”	Over	haar	opleiding	tot	schoolleider

is	ze	tevreden.	Alleen	had	ze	moeite	met	de

stages.	“Je	loopt	dan	mee	met	een	schooldi

recteur.	Dan	leer	je	veel	over	het	vak,	maar

ben	je	niet	verantwoordelijk	en	geef	je	ook

geen	leiding.	Ik	zou	ervoor	willen	pleiten

om	een	constructie	te	vinden	waarbij	je

wat	later	in	de	opleiding	zelf	een	team

aanstuurt,	terwijl	een	ervaren	schoolleider

over	je	schouder	meekijkt.	Dan	doe	je	écht

praktijkervaring	op.”

Van	der	Meer	sloot	eind	vorig	jaar	de

schoolleidersopleiding	af	en	is	sindsdien

op	zoek	naar	een	baan.	Maar	die	vinden

is	zo	eenvoudig	nog	niet.	“Bij	sollicitaties

leg	ik	het	toch	vaak	af	tegen	schoolleiders

met	ervaring	en	een	onderwijsachtergrond.

‘Je	kent	het	onderwijs	onvoldoende’,	hoor

ik	dan.	Het	klopt	dat	ik	geen	onderwijsbe

voegdheid	heb,	maar	dat	hoeft	ook	niet	om

een	goede	schoolleider	te	zijn.	Bovendien

breng	ik	met	mijn	frisse	blik	en	onderzoe

kende	houding	misschien	wel	iets	mee	dat

iemand	afkomstig	uit	het	onderwijs	niet

heeft.”

geen enkel probleem om een goede
opleiding in te richten, de AVS
Academie biedt de reguliere school-
leidersopleiding per slot van rekening
al jaren aan. “Maar we willen het
traject goed toesnijden op de praktijk,
met stages en misschien wel een baan
in het vooruitzicht, zoals voor zij-
instromende leerkrachten. Daarvoor
moeten we de schoolbesturen mee
zien te krijgen, want die moeten dat
gaan bekostigen.”

Aanzuigende werking
Een goed zij-instroomtraject voor
schoolleiders zal een aanzuigende
werking hebben op managers uit
andere sectoren. Maar ook op het
gebied van beeldvorming moet er iets
gebeuren. AVS-voorzitter Van Haren:
“Er zijn nogal wat managers uit andere sectoren die geen
idee hebben dat de baan van schoolleider zo uitdagend
is. Je bent als schooldirecteur verantwoordelijk voor een
begroting van een paar miljoen, je houdt je bezig met
32 beleidsterreinen en je geeft leiding aan tientallen
personeelsleden.

Kortom, een ontzettend aantrek-
kelijke, complexe baan.” Daarom
probeert de AVS onder andere CEO’s
en leiders van grote organisaties in
contact te brengen met schoolleiders.
Dat is al eerder gedaan tijdens de
Nationale Schoolleiders Top en krijgt
een vervolg.
“Zij gaan dan een dag met elkaar
meelopen”, legt Van Haren uit.
“Behalve dat je wat doet aan de beeld-
vorming over het onderwijs kun je zo
ook veel van elkaar leren. Hoe geef
je leiding aan verandering? Wat kun
je doen met een ondernemende hou-
ding in het onderwijs?” Ook hoopt
Van Haren dat de contacten met het
bedrijfsleven leiden tot intensievere
samenwerking. “Met het bank- en
verzekeringswezen is een convenant

gesloten dat de werkgevers zij-instroomtrajecten bekosti-
gen van hun boventallige werknemers die zich omscho-
len tot leerkracht. Zoiets zouden we ook graag zien voor
de zij-instroom van managers. Dan geef je zo’n traject
echt een goede kans van slagen.” _

Alien	Cnossen,	directeur	van	AVS	Academie:
“Na	de	zomer	hopen	we	met	een	specifieke
schoolleidersopleiding	voor	managers	van
buiten	te	kunnen	starten.”	Foto:	Hans	Roggen

Annewil	van	der	Meer,	beschikbaar	voor	een
baan	als	schoolleider:	“Het	klopt	dat	ik	geen
onderwijsbevoegdheid	heb,	maar	dat	hoeft
ook	niet	om	een	goede	schoolleider	te	zijn.”

19k ader prim air april 2020

941489-02_019_26-Mar-20_11:47:33_walter



– Advertorial –

LEREN MET EN OVER
MEDIA, MET BEELD EN
GELUID OP SCHOOL!

OP MAAT
We ontwikkelen het hele jaar nieuwe workshops en andere evenementen.
Blijf op de hoogte van de spannende ontwikkelingen via
www.beeldengeluid.nl/opschool

Het vinden van een baan, jezelf ontwikkelen, een opleiding
volgen, sociale contacten onderhouden, gezond blijven en zelfs
gelukkig worden: voor al  die zaken is het belangrijk om de
mogelijkheden van media te kennen, te benutten en soms te
weerstaan. Mediawijze leerlingen weten optimaal gebruik te
maken van die mogelijkheden. Scholen besluiten ze nu nog zelf
of en hoe ze omgaan met mediawijsheid in de klas. Maar dat
gaat veranderen. Digitale geletterdheid krijgt een vaste plek in
het nieuwe curriculum.

Daarom biedt Beeld en Geluid, expert op het gebied van media-
wijsheid, de leukste workshops voor het primair en voortgezet
onderwijs. In onze Experience in Hilversum ontdekken leerlin-
gen hoe mediawijs ze zijn door met media te spelen. En in ons
gloednieuwe museum in Den Haag zoomen we in op de rol van
media op onze beeldvorming en welke rol journalisten, politici en
natuurlijk wijzelf hierin spelen.

MEDIASCHATKIST
Ben je niet in de gelegenheid om naar een van onze musea te
komen? Wij geven de meeste workshops, trainingen en mas-
terclasses ook gewoon op school, in de bibliotheek of ergens
anders! Met onze reizende mediaschatkist hebben we voor elke
leeftijd, niveau en evenement een leuk en passend aanbod!

MEDIA IN DE KLAS
Op zoek naar goed video- en audiomateriaal voor in de les? Op
ons mediaplatform Beeld en Geluid op school staat een unieke
collectie programma’s, speciaal geselecteerd voor het onderwijs.
Leerkrachten kunnen hier uit meer dan 100.000 video- en au-
diofragmenten putten om hun lessen leuker én beter maken. De
content is reclamevrij en actueel door een dagelijkse aanwas van
vijftig programma’s. De linkjes blijven in principe altijd bestaan en
zijn dus duurzaam te gebruiken. Iedereen die werkt of leert in het
onderwijs of de wetenschap kan een gratis account aanvragen.
Vraag toegang aan via opschool@beeldengeluid.nl
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: De Parkschool in Zwolle zet

middelbare scholieren in om leerlingen extra uitdaging te bieden.

tekst astrid van de weijenberg

Dertig leerlingen in een klas: zwakke

leerlingen, leerlingen die meer uitdaging

nodig hebben en alles ertussenin. Hoe kan

een leerkracht die allemaal bedienen?

Scholengroep OOZ in Zwolle zet daarvoor

leerlingen uit het voortgezet onderwijs

in. Ze slaan daarmee drie vliegen in één

klap: de leerkracht wordt ondersteund, je

maakt middelbare scholieren warm voor

het basisonderwijs en je verbetert de

samenwerking tussen primair en voort

gezet onderwijs.

Rekentijgers
Op obs Parkschool, een van de OOZ

scholen, werken sinds dit schooljaar twee

zesdeklassers van het naastgelegen gym

nasium Celeanum – ook een OOZschool.

Op maandag zijn ze de eerste uren vrij en

dan begeleiden ze basisschoolleerlingen

van half 9 tot 10 uur.

Een scholier heeft

vier kinderen van

groep 4 onder haar

hoede en werkt

samen met hen aan

het programma

Rekentijgers en als

ze klaar zijn aan het

programmeerspel

Scratch. Instructie

geven in de groep

voor Rekentijgers is

voor leerkrachten best

lastig en dat betekent

dat leerlingen nor

maalgesproken vooral

op zichzelf aangewezen zijn. Nu krijgen ze

extra instructie. De andere gymnasiast van

Celeanum begeleidt een groepje kinderen

uit de hoogbegaafdenklas dat het moeilijk

vindt om de twee uur extra huiswerk per

week zelfstandig te maken.

Superleuk
Het is een voordeel dat ze met meer

zijn, zegt onderwijskundig leider van de

Parkschool Anette Gerrits. “We begonnen

met één middelbare scholier en dat is erg

kwetsbaar. Bovendien kunnen ze met elkaar

overleggen. Als ze niet komen zijn de kin

deren teleurgesteld, want ze vinden het

superleuk. Dat horen we ook van ouders

terug.” Dat de basisschoolleerlingen op ze

rekenen, realiseerden de gymnasiasten zich

in eerste instantie niet zo. “Het zijn natuur

lijk ook nog maar jonge meiden.”

Ze werken in de gang van het oude school

gebouw waarin de Parkschool is gehuisvest.

Aparte ruimtes heeft het gebouw niet. Maar

zo kunnen de leerkracht, ib’er en Anette

Gerrits hen wel een beetje in de gaten

houden. “Eigenlijk zouden we daar meer

tijd aan moeten kunnen besteden. Ik heb

wel regelmatig een gesprekje met ze en ze

hebben mijn telefoonnummer voor nood.

Het contact met de leerkracht is ook goed.

Die legt het lesmateriaal klaar en springt

in bij ordeproblemen. De kinderen moeten

het wel echt verdienen om apart te werken.

Soms gaat er wel eens eentje terug naar de

klas, omdat hij te druk is. Daarom ook moet

er altijd iemand in de buurt zijn. Je wil ze

niet aan hun lot overlaten.”

Vergoeding
De gymnasiasten reageerden op een oproep

via de schoolkanalen en krijgen een vergoe

ding voor hun werk van 7,50 euro per uur.

Gerrits zou ze wel meer uren in willen zetten

dan alleen de maandagochtend, maar ze

zitten in hun examenjaar dus hebben niet

veel meer ruimte. Of het helpt om meer mid

delbare scholieren naar de pabo te krijgen,

weet Gerrits niet. Maar ze krijgen wel een

reëel beeld van het vak en van twee eer

dere leerlingen is er één pedagogiek gaan

studeren. _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

gymnasiasten als
leerkrachtassistent

Leerlingen van de Parkschool in Zwolle krijgen extra instructie en
begeleiding van zesdeklassers van het gymnasium Celeanum.

– Advertorial –

LEREN MET EN OVER
MEDIA, MET BEELD EN
GELUID OP SCHOOL!

OP MAAT
We ontwikkelen het hele jaar nieuwe workshops en andere evenementen.
Blijf op de hoogte van de spannende ontwikkelingen via
www.beeldengeluid.nl/opschool

Het vinden van een baan, jezelf ontwikkelen, een opleiding
volgen, sociale contacten onderhouden, gezond blijven en zelfs
gelukkig worden: voor al  die zaken is het belangrijk om de
mogelijkheden van media te kennen, te benutten en soms te
weerstaan. Mediawijze leerlingen weten optimaal gebruik te
maken van die mogelijkheden. Scholen besluiten ze nu nog zelf
of en hoe ze omgaan met mediawijsheid in de klas. Maar dat
gaat veranderen. Digitale geletterdheid krijgt een vaste plek in
het nieuwe curriculum.

Daarom biedt Beeld en Geluid, expert op het gebied van media-
wijsheid, de leukste workshops voor het primair en voortgezet
onderwijs. In onze Experience in Hilversum ontdekken leerlin-
gen hoe mediawijs ze zijn door met media te spelen. En in ons
gloednieuwe museum in Den Haag zoomen we in op de rol van
media op onze beeldvorming en welke rol journalisten, politici en
natuurlijk wijzelf hierin spelen.

MEDIASCHATKIST
Ben je niet in de gelegenheid om naar een van onze musea te
komen? Wij geven de meeste workshops, trainingen en mas-
terclasses ook gewoon op school, in de bibliotheek of ergens
anders! Met onze reizende mediaschatkist hebben we voor elke
leeftijd, niveau en evenement een leuk en passend aanbod!

MEDIA IN DE KLAS
Op zoek naar goed video- en audiomateriaal voor in de les? Op
ons mediaplatform Beeld en Geluid op school staat een unieke
collectie programma’s, speciaal geselecteerd voor het onderwijs.
Leerkrachten kunnen hier uit meer dan 100.000 video- en au-
diofragmenten putten om hun lessen leuker én beter maken. De
content is reclamevrij en actueel door een dagelijkse aanwas van
vijftig programma’s. De linkjes blijven in principe altijd bestaan en
zijn dus duurzaam te gebruiken. Iedereen die werkt of leert in het
onderwijs of de wetenschap kan een gratis account aanvragen.
Vraag toegang aan via opschool@beeldengeluid.nl
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De	coronacrisis	houdt	het	land	in	zijn	greep	en	het	is	gissen	hoe	lang	het	gaat	duren.	Dat	de	scholen gesloten	zijn	wil	niet	zeggen	dat	er	geen	onderwijs	plaatsvindt.	Leerlingen	krijgen	boeken

en	Chromebooks	mee	naar	huis	en	leraren	houden	de	vinger	aan	de	pols.	De	ervaringen	van	vijf	school					leiders	in	het	funderend	onderwijs	tijdens	de	eerste	week	van	de	schoolsluiting.

tekst susan de boer

d e b o r a h  s n o e r e n ,  d e  t w e e s t r o m e n s c h o o l  i n  h e e r e wa a r d e n

‘Iedereen deelt tips en oplossingen’
“We zijn op vrijdag 13 maart met het
team bij elkaar gaan zitten om plannen
te maken. Hoe ziet het eruit als we op
afstand gaan lesgeven? Op zondag was
de persconferentie waarin de school-
sluiting werd aangekondigd. ’s Avonds
hebben we de ouders gemaild dat we
bezig zijn met een noodplan. Maandag
was een inregeldag. We hebben toen
een thuishulpprogramma ontworpen
en werk rondgebracht.

De leerkrachten communiceren via een
speciale app met hun leerlingen en in
de hogere groepen wordt er gechat.
Bij kinderen van de groepen 1, 2 en 3
kan dat niet, die bellen we. We houden
contact met de ouders. We vragen hoe
het gaat, geven ook telefonisch instruc-
tie. Een van de ouders gaf aan: ‘Ik
snap de (on)logica van mijn kind niet.’
Dan kan de leerkracht inspringen.

Er zijn weinig ouders in vitale beroe-
pen en de meesten lossen de opvang
zelf op. Een van de leerlingen heeft een
speciaal arrangement. Tot nu toe komt
de arrangementenbegeleider op school
om dit kind te begeleiden. Dan is het
handen wassen en afstand houden.
We blijven ons werk zo goed mogelijk
uitvoeren. Dankzij de crisis kan er
ook veel veranderen. We werken nu
bijvoorbeeld meer bovenbestuurlijk

samen. Iedereen deelt tips en oplos-
singen. We videobellen en houden de
vinger aan de pols. Communicatie is nu
heel belangrijk. Het onderwijs is vanaf
het sluiten van de scholen veranderd.
We hebben straks zoveel geleerd van op
afstand en creatief lesgeven, dat ik dat
wel als een voordeel kan zien van deze
heftige periode.”

Onderwijs in tij den van corona:
hoe schoolleiders de crisis aanpakken

interviews

De	eerste	maandag	van	de	schoolsluiting	was
een	inregeldag	voor	De Tweestromenschool.
“We	hebben	een	thuishulpprogramma
ontworpen	en	werk	rondgebracht.”

‘ w e  h e b b e n  s t r a k s  z o v e e l  g e l e e r d  v a n  o p
a f s ta n d  e n  c r e at i e f  l e s g e v e n .  d at  i s  e e n
vo o r d e e l  v a n  d e z e  h e f t i g e  p e r i o d e ’
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De	coronacrisis	houdt	het	land	in	zijn	greep	en	het	is	gissen	hoe	lang	het	gaat	duren.	Dat	de	scholen gesloten	zijn	wil	niet	zeggen	dat	er	geen	onderwijs	plaatsvindt.	Leerlingen	krijgen	boeken

en	Chromebooks	mee	naar	huis	en	leraren	houden	de	vinger	aan	de	pols.	De	ervaringen	van	vijf	school					leiders	in	het	funderend	onderwijs	tijdens	de	eerste	week	van	de	schoolsluiting.

tekst susan de boer

e r i k  a d e m a ,  o b s  d e  r i e t p l u i m  i n  n u e n e n

‘De kinderen missen hun juf of
meester en elkaar’

“We hebben de ouders op zondag
15 maart al een brief gestuurd om te
inventariseren wie er in ‘vitale func-
ties’ werken. Ook is de ict’er in dat
weekend aan de slag gegaan om te kij-
ken wat er nodig is om afstandsonder-
wijs te verzorgen. Op maandag hebben
we met het team de globale planning
voor de komende weken doorgenomen.

Er ontstond
meteen een
goede dynamiek.
Dinsdag heb-
ben we werk
rondgebracht.
We wilden de eer-
ste week vooral
zorgen dat de
leerlingen in een
ritme komen, dus
vooral inoefenen
en herhalen.
De week erna
heeft iedere leer-
kracht minstens
drie keer per

week contact met
ieder kind van de eigen groep. Dat kan
via Google Hangout, telefonisch of op
een andere manier. Voor de derde week
ontwikkelen we instructiefilmpjes.
Het is belangrijk om daarvoor even de
tijd te nemen. Ik ben trots op wat het
team allemaal neerzet.
Het aantal kinderen in de opvang
loopt op, gisteren waren het er nog

tien, vandaag zijn het er twintig.
We werken daarin ook samen met
andere scholen en vangen leerlin-
gen van onze collega-scholen op.
Ouders bieden hulp aan. Een van de
ouders heeft een zorgboerderij, daar
kunnen kinderen eventueel heen.

Het contact tussen leerkrachten en
kinderen is belangrijk, we merken
dat de kinderen hun juf of meester en
elkaar missen. Misschien komen we er
wel achter dat we met minder onder-
wijstijd toe kunnen. Als de schoolgang
weer is hervat, kunnen we altijd nog
kijken of er een inhaalslag nodig is.”

Onderwijs in tij den van corona:
hoe schoolleiders de crisis aanpakken

Obs	De	Rietpluim	werkt	samen	met	andere	scholen	en	vangt	ook
leerlingen	van	collegascholen	op.

’m i s s c h i e n  ko m e n
w e  e r  w e l  a c h t e r
d at  w e  m e t  m i n d e r
o n d e r w i j s t i j d  to e
k u n n e n ’
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bernadet te pelgrum, christelijk  gymna sium be yers naudé in leeuwarden

‘De schoolexamens gaan door,
wel volgens protocol’
“Op Magister staan de lesroosters, de
opdrachten en YouTube-filmpjes met
instructie. Sommige docenten nemen
zelf een les op en zetten die in Magister
of de elektronische leeromgeving
(Elo). De leerlingen volgen het eigen

lesrooster, zo blijven ze in het ritme van
de school en in de leerstand. We zagen
dat een aantal leerlingen meteen op de
eerste maandag van de schoolsluiting
al aan de slag ging met opdrachten.
Hopelijk kunnen we wanneer de scholen

weer opengaan allemaal tegelijk verder.
De schoolexamens gaan door.
Wel volgens protocol: direct naar het
lokaal bij  binnenkomst, de tafeltjes
worden voor en na het examen gereinigd
en we houden afstand van elkaar.

j a n n e k e  o o s t e r m a n ,  c b s  d e  ta m a r i n d e  i n  z a a n d a m

‘Twee dagen om thuisonderwijs
te organiseren’

“Stichting Agora, ons bestuur, had al
voor het kabinetsbesluit aangekon-
digd om in ieder geval maandag tot en
met woensdag de scholen te sluiten.
Daardoor konden we de ouders tijdig
informeren. We hebben twee dagen
de tijd genomen om thuisonderwijs
te organiseren. De leerlingen hebben

thuis een device, en als ze dat niet heb-
ben krijgen ze er een van ons. De leer-
krachten zetten digitale prentenboeken
online en geven instructie via Skype.
Ze geven ook elke dag feedback en
houden in de gaten of leerlingen vol-
doende werken. Dat houdt het contact

tussen leraar
en leerling in
stand. Altijd
belangrijk,
maar in deze
omstandig-
heden is dat
voor kinderen
in kwetsbare
situaties extra
nodig.
Zo’n 30 pro-
cent van de
leerlingen
van onze
school zit in
een kwetsbare thuissituatie. Met hen
houden we extra intensief contact.
Ik bekijk welke leerlingen het echt
nodig hebben om op school te worden
opgevangen. Onze leerkrachten zijn
zich zeer bewust van wat onze leerlin-
gen nodig hebben. De leerkracht van
groep 3 vertelde me dat ze iedere dag
een prijsvraag uitzet, met de lesstof
erin verweven. Dan sturen de leerlin-
gen haar de antwoorden en dan stuurt
zij ze een prijsje.

Nu er geen eindtoets wordt afgenomen,
gaan leerlingen uit groep 8 in prin-
cipe naar het vervolgonderwijs dat is
geadviseerd door de school. Maar we
weten dat sommige kinderen hoger
zullen scoren op de eindtoets. Je ziet
aan de methodetoetsen dat ze nog een
ontwikkeling doormaken en dat moet
kunnen meetellen. De komende tijd
moet duidelijk worden hoe we daarmee
omgaan.”

Stichting	Agora	had	al	voor	het	kabinetsbesluit	aangekondigd	de	scholen	te
sluiten.	Foto:	Hans	Roggen	(de	school	op	de	foto	komt	niet	in	het	artikel	voor)

z o’ n 3 0  p r o c e n t
v a n  d e  l e e r l i n g e n
v a n  o n z e  s c h o o l  z i t
i n  e e n  k w e t s b a r e
t h u i s s i t u at i e .  m e t
h e n  h o u d e n  w e  e x t r a
i n t e n s i e f  c o n ta c t ’
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We hebben 85 examenleerlingen en
laten per lokaal maar negen of tien leer-
lingen toe. De leerlingen weten van te
voren waar ze moeten zitten. Ze mogen
na de toets niet in de school blijven,

behalve als ze nog een toets hebben en
ook dan moeten ze afstand van elkaar
houden. Bij Engels, Frans en Nederlands
doen ze mondeling examen. Dat nemen
we af, maar met ongeveer twee meter
tussen de docent en de leerling.

We hebben alleen voor natuurkunde
een praktijkexamen, dat halen we later
in. De leerlingen die ziek zijn, of niet
durven, kunnen later herkansen. Het is
wel fijn als ze het kunnen afronden.

Het Centraal Examen in mei gaat niet
door. Voor wat betreft de schoolexa-
mens en de herkansingen: We volgen
de ontwikkelingen op de voet en zetten
onze aanpak op de website.” _

Meer weten?
Schoolleiders	delen	tips	en	ervaringen	met

betrekking	tot	afstandsonderwijs	via	de

AVS	Netwerkgroep	op www.linkedin.com/

groups/8910921

De	ontwikkelingen	rondom	het	coronavirus

gaan	razendsnel.	Het	kan	zijn	dat	de	situatie

in	het	onderwijs	veranderd	is	als	deze	Kader

Primair	op	de	mat	ligt.

interviews

fr ank koelen,  obs de bellefleur in dodewa ard

‘Je ziet dat er ineens dingen kunnen’

“We hebben lespakketten gemaakt.
Voor groep 1 tot en met 3 zijn dat werk-
boekjes en werkbladen, voor groep
4 tot en met 8 werken we digitaal.
Iedereen kan van huis uit inloggen, het
werk wordt gemaakt op Chromebooks.
Vroeger konden leerlingen niet

inloggen in
Cloudwise, nu
kan dat wel, uit-
geverijen hebben
het IP-adres aan-
gepast. Je ziet dat
er ineens dingen
kunnen. Nu moni-
toren we met
Google Classroom.
De leerkrachten
begeleiden de
leerlingen vanuit
huis, we verga-
deren digitaal.
De kern is dat we
voorzien in het
thuisonderwijs.
Ik ben er trots op
hoe de leerkrach-

ten dit oppakken, hoe snel de nood-
voorzieningen zijn gerealiseerd.
Bij de meeste gezinnen gaat het goed.
Maar we hebben ook leerlingen met
ouders die hun kinderen een beetje
aan hun lot overlaten. Daar maak ik
me wel zorgen over. We vrezen dat bij

deze leerlingen leerachterstanden kun-
nen ontstaan. De kinderen met een
arrangement krijgen in principe het
aanbod dat ze ook in de klas zouden
krijgen, maar het gedragswerk valt stil.
Een leerling krijgt bijvoorbeeld apart
begeleiding voor de werkhouding van
een onderwijsassistent. Thuis gebeurt
dat natuurlijk niet en dat is jammer.

Ik zie veel solidariteit. Bijvoorbeeld: op
een collega-school hebben niet alle kin-
deren thuis wifi. De directeur van die
school heeft gebeld met KPN en zij heb-
ben kosteloos een 4G-router beschik-
baar gesteld.”

“We	hebben	lespakketten	gemaakt. Voor	groep	1	tot	en	met	3	zijn	dat
werkboekjes	en	werkbladen,	voor	groep	4	tot	en	met	8	werken	we	digitaal.”
Foto:	Hans	Roggen	(de	school	op	de	foto	komt	niet	in	het	artikel	voor)

“We	hebben	85	examenleerlingen	en	laten	per
lokaal	maar	negen	of	tien	leerlingen	toe.”

‘ i k  b e n  e r  t r ot s  o p  h o e
d e  l e e r k r a c h t e n  d i t
o p pa k k e n ,  h o e  s n e l  d e
n o o dvo o r z i e n i n g e n
z i j n  g e r e a l i s e e r d ’

‘ l e e r l i n g e n  d i e
z i e k  z i j n ,  o f  n i e t
d u r v e n ,  k u n n e n  l at e r
h e r k a n s e n ’
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achtergrond

Als basis voor de formatie voor volgend schooljaar gebruiken schooldirecteuren het

werkverdelingsplan, dat sinds 2018/2019 opgenomen is in de cao primair onderwijs. De AVS

ontwikkelde daarnaast een rekenmodel, dat het opstellen van het plan voor 2020/2021 kan

vergemakkelijken. tekst lisette blankestijn

‘Inzicht geeft
overzicht’

Het werkverdelingsplan vormt het uitgangspunt voor de
inzet van de individuele werknemer. Judith Mak is direc-
teur van De Triangel in Houten, onderdeel van scholen-
groep LEV-WN.
Ze gebruikt het plan om inzichtelijk te maken welke
uren waaraan besteed worden. “Toen ik zelf nog leer-
kracht was, stoorde ik me altijd aan al die dingen die er
‘even bij moesten’. Daarom vind ik het belangrijk voor
mijn team dat het transparant is wat we doen, in hoeveel
tijd en wanneer. Gezamenlijk hebben we een meerjarig
beleidsstuk ontwikkeld voor de werkverdeling, en de
daadwerkelijke invulling daarvan gebeurt in het werk-
verdelingsplan. Collega’s kunnen zo zelf aan de knoppen
draaien.”

Met elkaar vaststellen In het werkverdelingsplan
staan naast de schooltijden en margetijd van teamleden
ook de verdeling van de groepen en de verhouding tus-
sen lesgebonden en andere taken. Ook is erin vastgelegd
welke taken je als teamlid nog meer hebt op school,
hoeveel tijd er binnen en buiten het klaslokaal is voor
onderwijsondersteunend personeel, de pauzes, wan-
neer teamleden geacht worden op school te zijn en
wanneer de vakanties zijn (van de leerlingen en van het
personeel). Schoolleider Mak: “We stellen het werkver-
delingsplan met elkaar vast. Dat werkt goed. Inzicht
geeft overzicht, zeg ik altijd. Het plan maakt inzichtelijk
welke uren voor welke taak staan en wie welke taken
heeft in de school. Tegelijkertijd maakt het plan het ook
voor mij zichtbaar als mensen iets buiten hun taak doen
en ik actie moet ondernemen door bijvoorbeeld extra te
betalen.”

Werkdrukmiddelen Een ander punt dat in het werk-
verdelingsplan wordt opgenomen, is de besteding van de
werkdrukmiddelen. Mak: “Ik heb mijn team aan het roer
gezet en gevraagd: wat willen jullie doen met de werk-
drukgelden? Ze kozen voor ‘extra handen in de groepen’.
Die zijn er nu, in de vorm van onderwijsassistenten en
een vakleerkracht gym. Ook die inzet is vastgelegd in

w er k en  m e t  h e t  w er k v er d el in g spl a n

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

w er k en  m e t  h e t  w er k v er d el in g spl a n

het werkverdelingsplan. Evenals de besteding van extra
bestuursgeld: dat besteden we aan ‘werkdrukdagen’
om administratieve klussen weg te werken.”
De AVS gaat ervan uit dat onder andere het inzichtelijk
maken van de werktijden helpt om de beleving van werk-
druk de verminderen. Ook kan het ruimte scheppen: als
het team bijvoorbeeld wekelijks twee uur extra werkt of
in andere vakanties een dag werkt, ontstaat er tijd om
ook een tweede week meivakantie te organiseren.

Rekenmodel De AVS heeft in samenwerking met een
aantal schooldirecteuren een rekenmodel ontwikkeld dat
het opstellen van het werkverdelingsplan voor 2020/2021
kan vergemakkelijken. Dit hulpmiddel (een uitgebreide
Excelsheet) kan gebruikt worden als een aanvulling op
de JaartaakPlanner. Het model bestaat uit verschillende
tabbladen: Jaarplanning, Onderwijstijd en Werktijd.
De Jaarplanning laat zien hoeveel margetijd er is om de
leerlingen vrij te geven en als team aan het werk te gaan.
Het Onderwijstijd-tabblad wordt per individuele werkne-
mer ingevuld, inclusief margetijd. Het tabblad Werktijd
maakt het aantal les-, werk- en verlofuren inzichtelijk.

Daarnaast is er een tabblad met een kalender voor de
twee komende schooljaren. Dat helpt scholen ook om
te anticiperen op variaties in het aantal lesdagen door
de vakantiespreiding, en daarover te communiceren
met ouders. “Ik vul dit rekenmodel voorafgaand aan een
gesprek met een teamlid in”, vertelt Judith Mak van De
Triangel. “Het werkt heel prettig. We zien op het scherm
hoe de uren verdeeld zijn: kijk, het jaarschema ziet er
zo uit, zoveel studiedagen, onderwijstijd enzovoort, dus
dan blijven er x uren over als taakuren. Wat wil je daarin
doen? Natuurlijk heb ik als directeur ook invloed op wat
erin komt te staan, maar we doen het samen. Daarna
printen we het uit, handtekeningen eronder en klaar.
Daarmee heb ik ook een document om aan de collega’s

Judith Mak (rechts), directeur van De Triangel in Houten: “Teamleden vinden het fijn dat ik bij iedereen met hetzelfde schaartje knip,
maar ook kijk naar de individuele behoeftes.”

‘ i k  v u l  h e t  r e k e n m o d e l
vo o r a fg a a n d  a a n  e e n  g e s p r e k
m e t  e e n  t e a m l i d  i n .  d at  w e r k t
h e e l  p r e t t i g ’
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Welke opleiding
ga jij volgen?

Als schoolleider speel je een cruciale rol in de
kwaliteit van het onderwijs en het tot stand
brengen van een lerende organisatiecultuur. Maar
het werk is complex en bestrijkt veel terreinen.
En dat in een continu veranderende maatschappij.
Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen,
reflecteert over de manier waarop je leiding
geeft en de tijd neemt om te ontdekken waar het
wat jou betreft echt over gaat? Blijven leren is
noodzakelijk. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook
voor de ontwikkeling van je school.

Wij hebben een mooi aanbod aan opleidingen,
leergangen en trainingen. Het delen van kennis
met docenten, experts en andere deelnemers zal
je inspiratie, kracht en zelfvertrouwen opleveren.
Vergroot het inzicht in je eigen rol in relatie tot je
huidige schoolpraktijk.

We helpen je graag bij het maken van een keuze!

telefoon  030 2361010
e-mail academie@avs.nl
website www.avs.nl/academie

Wil je een opleiding, training, advies of coaching
voor jou, je organisatie of team? adviesopmaat@
avs.nl

De AVS Academie kan het professionalise-
ringsaanbod ook in jouw regio of incompany
verzorgen.
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uit te leggen wat we doen. Als iemand 10 uur krijgt om
bijvoorbeeld het sinterklaasfeest te organiseren, dan kan
hij die 10 uur dus niet iets anders doen. Heeft iemand
een nieuwe groep? Dan krijgt die een extra uur in de
week om zich voor te bereiden. Of zucht iemand omdat
hij een avond moet terugkomen op school? Dan leg-
gen we dat naast onze afspraken en blijkt dat die uren
gewoon afgesproken en ingepland waren.”

Schaartje Mak krijgt haar formatie tot nu toe rond.
“We hebben goede arbeidsvoorwaarden voor onze men-
sen vanuit onze scholengroep en ik mag met hen in
gesprek gaan over de mogelijkheden. Het is geven en
nemen, dat bespreek je ook tijdens het opstellen van het
werkverdelingsplan. Het goede contact helpt daarbij.”
Al met al is Mak tevreden met het werkverdelingsplan en
ondersteunende rekenmodel van d AVS. “Ik hoor zo vaak
van collega-directeuren dat er niet transparant wordt
gewerkt. Dat is stress verhogend voor het team. Praat met
elkaar en zie zwart op wit waarvoor je betaald wordt.
Ik merk aan mijn teamleden dat ze de gesprekken waar-
deren. Ze vinden het fijn om te zien dat ik bij iedereen
met hetzelfde schaartje knip, maar ook kijk naar de indi-
viduele behoeftes van elk teamlid.” _ _

Meer weten?
• www.avs.nl/artikelen/hulpbijhetopstellenvanhet

werkverdelingsplan (het rekenmodel inclusief toelichting

‘Het verhaal achter de cijfers’)

• www.jaartaakplanner.nl

achtergrond

h e t  w e r k v e r d e l i n g s p l a n  e n  d e  c a o

Harry van Soest, caoonderhandelaar

namens de AVS, hoort regelmatig van

schooldirecteuren dat ze vrezen dat het

maken van het werkverdelingsplan meer

werk oplevert. Hij pareert dit: “Veel van

wat er in de cao is vastgelegd, moest

voorheen ook gebeuren. Zoals het

jaarlijks vastleggen van de afspraken

over de werkzaamheden, toegespitst op

iedere afzonderlijke collega, rekening

houdend met privé en organisatiebe

langen. Je moet de gemaakte afspraken

nu vastleggen in het werkverdelingsplan

en dit ter instemming voorleggen aan de

personeelsgeleding van de MR. Dat vraagt

een paar extra stapjes.”

Over het algemeen voorziet de nieuwe

cao (20192020) in de randvoorwaarden

voor scholen om aan goed personeels

beleid te doen, vindt Van Soest.

“De teksten zijn vereenvoudigd en de

functiebeschrijvingen gemoderniseerd.

Schooldirecteuren moeten nu het functie

bouwwerk beschrijven. Dat samen biedt

meer ruimte voor een arbeidsvoorwaar

dengesprek, waarin je kunt overleggen en

onderhandelen. Het werkverdelingsplan

helpt daarbij. Welke taken bedeel je toe

aan welke functies? Wat doe je wel en

wat niet? Kan het eigenlijk allemaal wel

uitgevoerd worden, wat we willen als

school? Die vragen komen hiermee op

tafel.”

De monitoring van het werkverdelings

plan maakt onderdeel uit van het akkoord

over de CAO PO 20192020. Dit gebeurt in

mei van dit jaar en nogmaals in mei 2021.

Als die evaluatie daartoe aanleiding geeft

dan kan dit vanaf 2021 leiden tot een

aanpassing van Hoofdstuk 2 van de cao.

“Mak: Ik hoor zo vaak van collegadirecteuren dat er niet transparant
wordt gewerkt. Dat is stress verhogend voor het team. Ik vind het
belangrijk dat duidelijk is wat we doen, in hoeveel tijd en wanneer.”
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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Vacature
(adjunct-)directeur
op je school?
Plaats een
advertentie
in Kader Primair
en bereik
vele schoolleiders.

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

22-0000-0392-01 AVS KP
165x120mm.indd   1 23-03-2020  13:19
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Dat	de	rekentoets	in	het	voortgezet	onderwijs	alweer	op	het	punt

staat	om	per	wet	afgeschaft	te	worden	zit Harm Beertema	niet	lekker.

“Ons	rekenonderwijs	gaat	wederom	een	onzekere	toekomst	tegemoet”,

voorspelt	de	woordvoerder	onderwijs	van	de PVV	in	de	politieke	column

van	deze	maand.

politieke column

de rekentoets
Bedrijven,	universiteiten	en	hogescholen

klaagden	tien	jaar	geleden	dat	hun	nieuwe

werknemers	en	studenten	onvoldoende	in

staat	waren	tabellen	te	lezen	of	te	rekenen

met	percentages.	Iedereen	in	de	politiek

was	het	erover	eens	dat	er	iets	moest

gebeuren.	Er	kwam	een	wet	en	deze	werd

zowel	in	de	Eerste	als Tweede	Kamer	als

hamerstuk	(!)	aangenomen.	Dat	deze	reken

toets	überhaupt	ingevoerd	moest	worden,

was	in	zekere	zin	al	een	zwaktebod.	Maar

hij	kwam	er	uit	pure	noodzaak	en	onmacht.

Het	was	een	prikkel	voor	scholen	om	weer

naar	een	acceptabel	rekenniveau	toe	te

werken.	Scholen	rommelden	immers	maar

wat	aan.	Het	probleem	is	echter	dat	wat	ten

grondslag	lag	aan	het	tanende	rekenniveau,

eigenlijk	nooit	goed	is	opgelost.	De	loopgra

venoorlog	tussen	het	‘realistische	rekenen’

en	de	‘cijferaars’	is	op	zijn	beloop	gelaten,

met	alle	gevolgen	van	dien.	Nu	zien	we	een

te	grote	focus	op	het	realistisch	rekenen	en

is	het	cijferen	naar	de	achtergrond	verdron

gen;	zogenaamd	verankerd	als	aspecten	van

de	referentieniveaus	binnen	andere	vakken.

Het	realistisch	rekenen	vereist	vooral	een

grote	mate	van	taalvaardigheid	in	plaats	van

basale	kennis	van	het	cijferen.

In	het	zwartboek	rekenonderwijs	‘Waarom

Daan	en	Sanne	niet	kunnen	rekenen’	legt

hoogleraar	wiskunde	professor	Jan	van	de

Craats	aan	de	hand	van	talloze	voorbeelden

uit	waar	het	is	misgegaan	met	het	rekenon

derwijs.	Rekenen	leer	je	op	de	basisschool.

En	juist	daar	gaat	het	mis.	De	leerlingen

krijgen	omslachtige	rekenmethodes	voor

gezet	die	veelal	leiden	tot	verwarring,	de

presentatie	is	chaotisch,	er	is	veel	te	weinig

aandacht	voor	het	systematisch	oefenen.

Het	oude	stampwerk	is	verwaarloosd	en

de	kinderen	worden	in	verwarring	gebracht

doordat	er	bij	elk	type	rekenbewerking	aller

lei	methodes	door	en	naast	elkaar	worden

gepresenteerd.

Wie	zich	dit	realiseert,	gaat	ervan	uit	dat

de	urgentie	om	het	rekenonderwijs	naar

een	hoger	niveau	te	tillen	nog	steeds	breed

gedragen	wordt	in	de	politiek.	De	realiteit

is	echter	dat	de	rekentoets	die	ooit	in

het	leven	is	geroepen	om	het	belabberde

rekenniveau	naar	een	hoger	niveau	te	til

len	–	maar	ook	om	het	vervolgonderwijs,

het	bedrijfsleven	en	de	maatschappij	inzage

te	verschaffen	in	het	rekenniveau	van	onze

leerlingen	–	nu	alweer	op	het	punt	staat

om	per	wet	afgeschaft	te	worden.	Onder

aanvoering	van	de	regeringspartijen	CDA	en

D66,	die	minister	Slob	per	motie	opgedra

gen	hebben	om	de	rekentoets	definitief	de

nek	om	te	draaien,	gaat	ons	rekenonderwijs

weer	een	onzekere	toekomst	tegemoet.

CDA	en	D66	zijn	nota	bene	de	partijen	die

indertijd	de	rekentoets	als	hamerstuk	heb

ben	omarmd.	Het	is	alweer	duidelijk	dat	de

minister	de	regie	uit	handen	heeft	gegeven

aan	de	onderwijspolder;	in	dit	geval	aan

de	ontwikkelteams	van	Curriculum.nu.

Zij	bepalen	nu	hoe	het	rekenonderwijs

vormgegeven,	gepositioneerd	en	uitein

delijk	geïmplementeerd	wordt	binnen	het

curriculum.	Een	positieve	ontwikkeling	voor

de	broodprofeten	van	het	realistisch	reke

nen,	maar	een	zeer	slechte	ontwikkeling

voor	onze	kinderen	en	de	toekomst	van	het

rekenonderwijs. _

Reageren?
Mail	naar h.beertema@tweedekamer.nl

d e  lo o p g r av e n -
o o r lo g  t u s s e n  h e t
‘ r e a l i s t i s c h e r e k e n e n ’
e n  d e  ‘c i j f e r a a r s ’
i s  o p  z i j n  b e lo o p
g e l at e n ,  m e t  a l l e
g e vo lg e n  v a n  d i e n
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Van	de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Coronavirus
Het	Algemeen	Dagblad,	Parool,	De	Stentor	en	Nu.nl	berichtten	op

10 maart	over	de	peiling	van	de	AVS	onder	1.200	schoolleiders	rond

de	coronapreventie	op	scholen.	Daaruit	bleek	onder	andere	dat	–	op

10	maart	–	al	op	ruim	een	kwart	van	de	scholen	leerlingen	thuis

bleven	vanwege	het	virus.	Op	7	procent	van	de	scholen	bleven	ook

leraren	thuis. Vrijwel	alle	directeuren	van	basisscholen	in	Nederland

volgen	de	protocollen	van	onder	andere	RIVM	en	de	GGD	en	nemen

maatregelen.

Op	12 maart	was	AVSvoorzitter	Petra	van	Haren	te	horen	op

NOS	Radio	1	naar	aanleiding	van	het	verplaatsen	van	het	AVS

Schoolleiderscongres.	Ze	vertelde	als	een	van	de	eersten	dat	het

beter	zou	zijn	om	de	scholen	te	sluiten.	Een	tsunami	aan	media

aandacht	voor	schoolleiders	volgde.	AVSleden	Boudewijn	van

Stuijvenberg	en	Judith	Sliedregt	(voorzitter	AVS	Ledenraad)	zaten

’s	avonds	bij	respectievelijk	De Wereld	Draait	Door	en	Op1.

Schoolleiders	Deborah	Snoeren	en	Erik	Adema	schoven	samen

met	Petra	van	Haren	aan	bij	Jinek.	Adema	was	bovendien	ook	te

horen	bij	EO	Dit	is	de	Dag	op	Radio	1	en	AVS	woordvoerder	Rob

van	Ooijen	bij	BNR	Nieuwsradio	en	Radio Veronica.	Ook	waren	er

artikelen	met	schoolleiders	op	onder	meer	NOS.nl,	RTL.nl,	Nu.nl

Welke begrippen zijn belangrijk bij het actualiseren van
het functiegebouw?

tekst paul van lent

Elke	werkgever	is	verplicht	voor	1	augustus	2020	zijn	functiegebouw

te	actualiseren,	staat	in	de	nieuwe	CAO	PO	20192020.	Dit	dient	te

gebeuren	volgens	de	systematiek	van	FUWAPO.	Hierbij	overweegt

de	werkgever	of	nieuwe	functiebeschrijvingen	nodig	zijn.	Zo	ja,	dan

besluit	de	werkgever	in	overleg	met	elke	individuele	werknemer

welke	functiebeschrijvingen	worden	gehanteerd. Voor	dit	overleg

kunnen	werkgevers	als	basis	de	voorbeeldfunctiebeschrijvingen

gebruiken	de	die	sociale	partners	hebben	vastgesteld.	Dit	proces

moet	afgerond	zijn	voor	1	augustus	2020.

Bij	deze	actualisering	is	het	van	belang	kennis	te	nemen	van	een

aantal	begrippen	met	een	specifieke	betekenis	binnen	FUWAPO.

Die	kan	verschillen	van	de	betekenis	die	binnen	instellingen	of	in

het	gewone	spraakgebruik	wordt	gehanteerd.	Daarom	is	een	begrip

penlijst	samengesteld	met	de	meest	voorkomende	begrippen	en	de

definities.	De	begrippen	complexiteit,	integraal,	multidisciplinair	en

regio	–	zoals	toegepast	binnen	FUWAPO	–	lichten	we	hieronder	toe.

• Complexiteit van een vereniging, stichting of instelling

Complex	betekent	een	instelling,	vereniging	of	stichting	met

een	verscheidenheid	aan	schoolsoorten	(basisonderwijs,

speciaal	onderwijs	en/of	voortgezet	speciaal	onderwijs)

en	onderwijsconcepten.

• Integrale managementfuncties

Functies	waarbij	de	eindverantwoordelijkheid	is	belegd	voor

de	primaire	processen	(inclusief	de	strategiebepaling	van	de

organisatie),	de	realisatie	van	de	producten/diensten	van	een

organisatie	en	de	verantwoordelijkheid	voor	de	uitvoering	van	de

PIOFACHtaken	(taken	op	het	gebied	van	Personeel,	Informatie,

Organisatie,	Financiën,	Automatisering,	Communicatie	en

Huisvesting).

• Multidisciplinair

Het	uitwisselen	van	kennis	en	ervaring	met	andere	werkterreinen

of	vakdisciplines	en	het	integreren	van	de	uitkomsten	in	het	eigen

werk.

• Regio

Een	grote	stad,	een	stad	of	een	verspreidingsgebied	van	meer

dere	locaties	en/of	wijken,	een	stad	met	enkele	omringende

gemeenten	of	een	aantal	kleinere	gemeenten	zoals	voorkomt	in

de	regionale	indeling	van	de	samenwerkingsverbanden	of	een

regio	van	vergelijkbare	indeling/omvang.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

De	helpdesk	is	bereikbaar	op	maandag	van	13.00	–	16.30	uur	en

dinsdag	t/m	vrijdag	van	9.30	–	12.30	uur	en	van	13.00	–	16.30	uur	via

tel.	0302361010.	Mailen	kan	ook	via helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd

je	lidmaatschapsnummer	wanneer	je	contact	opneemt. Veelgestelde

vragen	en	antwoorden	staan	ook	op www.avs.nl/helpdesk.

a v s  h e l p d e s k v r a a g  va n  d e  m a a n d
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b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

‘Status aparte excellente scholen geen goede zaak’
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op
7 februari 2020 bij elkaar om te praten over de beroeps
standaard van het Schoolleidersregister PO, het predicaat
excellente scholen en Passend onderwijs.

De AVSleden uit de beleidscommissie Onderwijs bespraken de

beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO met directeur

Marja Creemers. Zij meldt dat schoolleiders veel vragen hebben

over de standaard voor ‘hogere orde denken’.

Uit een onderzoek door onderwijsorganisatieadviseur Peter Slegers

naar de beroepsstandaard blijkt dat er significante verschillen zijn

vergeleken met andere landen. In Nederland kijkt men voornamelijk

naar competenties. In buitenlandse standaarden gaat het meer over

leiderschapsgedrag in de praktijk. Het belang van waardengericht,

ethisch leiderschap zie je weinig terug in Nederlandse beroeps

standaard en voor persoonskenmerken is geen aandacht. Naar

aanleiding van dit onderzoek en eigen bevindingen van het SRPO

zullen er de komende periode vijf onderwerpen van gesprek zijn:

leiderschapspraktijken, persoonskenmerken (persoonlijke kwali

teiten), ethisch leiderschap, gespreid leiderschap en identiteit.

De leden van de AVScommissie Onderwijs benadrukken de vol

gende persoonskenmerken die bij schoolleiders (zouden moeten)

passen: empathie, verbondenheid, zelfkennis, stabiliteit, integriteit,

nieuwsgierigheid en standvastigheid. De commissie zal de nadere

uitwerking van het beroepsbeeld nauwgezet volgen en op enig

moment weer agenderen.

Excellent De commissieleden spraken op 7 februari ook met

een vertegenwoordiger vanuit ‘excellente school’. Voor de leden

is het van belang dat het predicaat excellent opgenomen wordt

als onderdeel van het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

De schoolleiders benoemen de zin en onzin van het predicaat

excellente scholen. De ‘status aparte’ van een groep experts vinden

de commissieleden geen goede zaak.

Passend onderwijs Tot slot praat AVSadviseur Jan Stuijver de

commissieleden bij over de voortgang evaluatie Passend onderwijs.

De scenario’s richting inclusief onderwijs roepen zowel vragen als

enthousiasme op. Er is behoefte aan een concrete en duidelijke

stip op de horizon wat betreft de doorontwikkeling van Passend

onderwijs.

De volgende vergadering van de beleidscommissie Onderwijs van

de AVS is op vrijdag 15 mei aanstaande. Op de agenda staat onder

andere het onderwerp burgerschap.

en in Trouw, De Telegraaf, de Volkskrant, Algemeen Dagblad en

NRC Handelsblad. Zij gaven een kritische reactie op het – toen nog

– open blijven van de scholen in Nederland. Op 13 maart zat school

leider Marcia van der Wens wederom bij Op1.

Er volgde een landelijke discussie tot op 15 maart het definitieve

besluit viel om de scholen te sluiten, afstandsonderwijs te reali

seren en opvang te regelen voor kinderen van ouders met vitale

beroepen. Er was een reactie van de AVS op RTL Nieuws en het NOS

Journaal en later op de avond van AVSvoorzitter Petra van Haren in

Op1 en vicevoorzitter Ingrid Doornbos in Hart van Nederland, om de

positie van schoolleiders te vertegenwoordigen.

Daar bleef het niet bij. Een nieuwe peiling van de AVS

– waaruit bleek dat 88 procent van de scholen op 17 maart al

afstandsonderwijs had gerealiseerd en 11 procent dat een dag later

verwachtte af te ronden – zorgde op 18 maart voor berichtgeving

op NOS Journaal en NOS Teletekst en lovende artikelen over de

veerkracht van schoolleiders, hun teams en ouders in Trouw,

De Telegraaf en op NOS.nl, RTL.nl en NU.nl.

Op 23 maart was Petra van Haren samen met Judith Sliedregt te

horen op Radio 1 en samen met schoolleider Arco Hak te zien op

het NOS Journaal naar aanleiding van afstandsonderwijs en opvang

voor kinderen in kwetsbare posities.

Over het belang en de gevolgen van het langer dicht blijven van

scholen werd Petra van Haren op 25 maart geraadpleegd door BNR

Nieuwsradio en Radio 1. NPO Radio 4 vroeg de AVSvoorzitter om

een reactie op het schrappen van de eindexamens.

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

De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de ondersteuning van de AVS Helpdesk.

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken zijn

en blijven de adviseurs van de helpdesk op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur. Je kunt gewoon naar de AVS bellen

en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt.
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Opleidingen, leergangen en trainingen
mei	en	najaar	2020

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

• Opleiding	Middenkader*	(po) 18	mei Tom	Roetert

• Leergang	Communicatie**	(po	en	vo) 9	september Noud	Cornelissen

• Opleiding	Middenkader*	(po) 16	september Tom	Roetert

• Leergang	Succesvol	beïnvloeden	van	veranderprocessen**	(po	en	vo) 17	september Pia	Umans,	Gonnie	Joosten

• Leergang	Teamflow**	(po	en	vo) 21	september Jef	van	den	Hout

• Leergang	Leiderschap	en	talentontwikkeling**	(po) 24	september Mil	van	Beek,	Paul	't	Mannetje

• Leergang	Leidinggeven	aan	gepersonaliseerd	onderwijs**	(po) 1	oktober Brigit	van	Rossum,	Wiebe	Broekema

• Leergang	Praktische	filosofie	voor	schoolleiders**	(po	en	vo) 1	oktober Dick	Middelhoek

• Leergang	Gespreid	leiderschap**	(po	en	vo) 5	oktober Brigit	van	Rossum

• Leergang	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap**	(po) 6	oktober Patricia	Aerts

• Leergang	Oriëntatie	op	bestuurlijk	leiderschap**	(po) 8	oktober Jasper	Rienstra

• Leergang	Strategische	bedrijfsvoering**	(po) 8	oktober John	Schreijer

• Leergang	Directeur	Integraal	Kindcentrum	(IKC)**	(po) 27	oktober Henk	Derks

• Leergang	Stimulerend	beoordelen**	(po	en	vo) 29	oktober Tom	Roetert

• Leergang	Regisseur	en	gebouw**	(po) 3	november Henk	Derks

• Leergang	Verbindend	leiderschap**	(po) 3	november Jan	Jutten

(onder voorbehoud)

Legenda Schoolleidersregister po

* Deze	opleidingen	zijn	gecertificeerd

voor	basisregistratie.

** Deze	leergangen	zijn	gecertificeerd

voor	formeel	leren	ten	behoeve

van	herregistratie.

*** Gevalideerd	door	Registerleraar.nl

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl 

adviesopmaat@avs.nl

Of	bel	0302361010	en	vraag	naar

Marieke	van	Leeuwen	of Vera	Ruitenberg.

Brochure Opleidingen en leergangen 2020

Een	overzicht	van	alle	opleidingen	en	leergangen

vind	je	in	de	brochure	2020	van	de	AVS	Academie.

Deze	brochure	is	ook	te	downloaden	via www.avs.

nl/academie
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5 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er	is	geen	blauwdruk	van	gepersonali

seerd	onderwijs.	Dat	vraagt	dus	om	een

eigen	ontwerp,	dat	de	school	de	uit

gelezen	mogelijkheid	biedt	om	vorm

te	geven	aan	gepersonaliseerd	leren	en	zo	de	onderwijsaanpak

goed	af	te	stemmen	op	de	eigen	leerlingenpopulatie	en	omgeving.

Gepersonaliseerd	onderwijs	is	daarmee	dé	manier	om	recht	te	doen

aan	de	verschillen	tussen	leerlingen	en	teamleden	in	de	school.

Sterker	nog:	gepersonaliseerd	onderwijs	gaat	juist	uít	van	verschil

len.	Aan	de	orde	komen:	persoonlijk	leiderschap,	vormgeven	aan

verandering,	wat	is	gepersonaliseerd	onderwijs,	omgaan	met	de

veranderende	professional	en	opbrengsten.	In	samenwerking

met	Dair	Academy.

Doelgroep:	schoolleiders	primair	onderwijs

Startdatum:	1	oktober	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

en	‘Omgaan	met	verschillen’

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

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Voor	de	schoolleider	is	de	middenmanager	een

welkome	gesprekspartner,	die	de	taal	van

leidinggeven	spreekt	en	weet	wat	er	zich	afspeelt

in	de	directiekamer,	maar	die	zich	ook	kan

verplaatsen	in	wat	er	in	de	school	gebeurt.	Je	leert	leidinggeven	aan

een	bouw	of	afdeling	door	het	ontwikkelen	van	professionele	en

persoonlijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van	collega’s.	Na	afloop

fungeer	je	binnen	de	directie	als	sparringpartner	en	ben	je	in	staat

om	op	een	concreet	vraagstuk	actieonderzoek	uit	te	voeren.

De	Leergang	Middenkader	is	opgenomen	in	het	Lerarenregister

(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings

leiders	(po)	of	je	hebt	de	ambitie	een	dergelijke	leidinggevende

positie	te	vervullen.

Startdata: 18	mei	of	16	september	2020

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

middenkader

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe	kun	je	ervoor	zorgen	dat	mede

werkers	in	korte	tijd	met	elkaar	tot	een

gefocuste	samenwerking	komen	in

(wisselende)	teams,	met	daarin	een

juiste	balans	tussen	plezier	en	prestatie?	Samen	nevenactiviteiten

oppakken,	naast	het	lesgeven,	kost	soms	extra	energie,	met	als

gevolg	een	verhoogde	kans	op	stress,	burnout,	mislukte	projecten

of	een	negatieve	onderlinge	sfeer.	Je	krijgt	zicht	op	de	theorie	en

praktijk	van	(team)flow	en	de	positieve	organisatiepsychologie.

Het	teamflowmodel	geeft	inzicht	in	welke	condities	je	nodig	hebt

om	tot	een	effectieve	samenwerking	te	komen.	Kennis	van	en	wer

ken	met	het	teamflowgedachtegoed	leidt	tot	aantoonbaar	betere

prestaties	van	medewerkers	en	de	organisatie	als	geheel	en	creëert

een	positief	werkklimaat.	In	samenwerking	met	Flow	concepts.

Doelgroep: schoolleiders	po	en	vo

Startdatum: 21	september	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’

en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

avs academie en covid-19

De	maatregelen	van	de	overheid	om	de

besmetting	met	het	coronavirus	in	te	perken,

hebben	vanzelfsprekend	ook	gevolgen	voor

ons	professionaliseringsaanbod.	De	AVS

Academie	volgt	de	ontwikkelingen	rondom

het	coronavirus	op	de	voet	en	voert	overleg

met	het	ministerie,	het	RIVM	en	de	GGD	over	passende

maatregelen.	Per	week	wordt	beoordeeld	of	opleidings	en

leergangdagen	kunnen	doorgaan,	op	afstand	gegeven	kunnen

worden	of	worden	verschoven.	Deelnemers	ontvangen	hierover

per	email	meer	informatie.

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/uitstelen

uitschrijven/herregistratie	of	bel	met	het	Schoolleidersregister

PO	via	tel.	0302347360
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend

voor de kwaliteit van het onderwijs,

deindividuele leerkracht en het team.

Deze verantwoordelijkheid vraagt om

regelmatig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de profes

sionele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet

te bouwen en verbinden, die kwaliteiten herkent en deze op de juiste

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

in hun veelzijdige en veeleisende rol. Leren van en met elkaar staat

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele	thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen

en kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders (po) met een hoog ambitieniveau,

die op handelings en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 6 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer

gemeenschap’ (‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

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

4 tweedaagsen

Leergang Succesvol
beïnvloeden van
veranderprocessen

Deze leergang geeft je een beter begrip

van wat er in je organisatie speelt, hoe

verandering wordt gestuurd, wat veran

deringsprocessen teweeg brengen in

de organisatie en hoe je daar als leider proactief aan kunt werken.

Onderzoek hoe je jezelf verhoudt tot het veranderingsproces, hoe je

erin kunt blijven staan en hoe je jouw team of organisatie mee kunt

nemen. In samenwerking met Plata Onderwijs.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo,

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdatum: 17 september 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

veranderprocessen

5 eendaagsen

Leergang Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe

leiderschapsstijl, geen woord voor een

nieuw type leiderschap en ook geen

kantenklaar recept om effectief

leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van

zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier

om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te

geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en

samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede

dialoog daarover. In samenwerking met Dair Academy.

Doelgroep: schoolleiders die in hun school aan de slag (willen)

gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan

kennis en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau

nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied

van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen

groeien.

Startdatum: 5 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld

die we nog niet kennen. Ook in de

klassieke oudheid maakten filosofen

zich zorgen over de toekomst, over

maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige

heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten

maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten ontwik

kelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we meer vorm en

inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij moreel,

praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken, voelen en doen’

hand in hand gaan. We maken een originele reis, die voor een ieder

anders verloopt. In samenwerking met de Internationale School Voor

Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 1 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

praktischefilosofie
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leergang succesvol beïnvloeden van veranderprocessen

‘Professionele en persoonlijke
ontwikkeling gaan hand in hand’
Leidinggeven aan verander en ontwikkelingsprocessen
in een team vraagt om een goed inzicht in jezelf en in
de dynamiek binnen het team. De leergang Succesvol
beïnvloeden van veranderprocessen  van de AVS Academie
leert schoolleiders  te zien wat het team nodig heeft om
succesvol te zijn en doelen te behalen.

tekst susan de boer

“De directeur en ik wilden een professionelere

cultuur op de school realiseren en we kwamen

weerstand tegen bij het team”, vertelt intern

begeleider Anneke Wierenga. “Om dat te

doorbreken wilden we beter vat krijgen op het

teamproces.”

Betuttelend Samen met haar schoolleider

volgde Wierenga de leergang Succesvol

beïnvloeden van veranderprocessen	 van de

AVS Academie. Met als resultaat dat ze zich

bewuster is geworden van haar eigen gedrag

en het effect daarvan op anderen. Ook staat ze

nu meer open voor de mogelijke oorzaken van

de reacties van teamleden. “Iedereen heeft in

zijn kindertijd keuzes gemaakt voor bepaald

gedrag en in spannende situaties grijpen we

vaak terug naar dat gedrag. Zo had ik de neiging

om me nogal betuttelend op te stellen, terwijl

ik zelf dacht dat ik helder uitlegde wat de

bedoeling was. Ik kan nu beter kiezen hoe ik

me opstel en begrijp ook meer van de reacties

van teamleden. Ik ben milder geworden en

flexibeler. Op de school kwam meer rust.

Niet meer die strijd van ‘wij bedoelen het goed,

maar zij doen het niet goed’. Dat is veranderd in

‘We staan samen voor een gemeenschappelijke

opgave en hoe pakken we dat aan?’.”

Niet alleen theorie De werkvormen in de

leergang zijn afwisselend en helpen om inzicht

te krijgen in je eigen keuzes, is de ervaring

van Wierenga. “Het is niet alleen theorie. Juist

ook door de oefeningen ontdekte ik hoezeer

ik mezelf meeneem in alles wat ik zeg en doe

of laat. Zo was er een oefening waarbij we

met elkaar een verhaal moesten schrijven.

Dan ontdek je dat je eigen stuk heel duidelijk

deel uitmaakt van het gezamenlijke verhaal.”

Dat de leergang bestaat uit vier keer een tweedaagse, vindt

Wierenga een pré. “Je komt echt los van de waan van de dag.”

Veerkracht vergroten De leergang is bedoeld voor mensen

die zich willen ontwikkelen in leidinggeven. “Professionele

ontwikkeling gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling”,

zegt Pia Umans van Plata Onderwijsacademie, die samen met haar

collega Gonnie Joosten de leergang geeft bij de

AVS Academie. “Wie ben jij als schoolleider, wat

zijn je drijfveren, hoe motiveer je je team. Veel

gedrag is onbewust. En gelukkig doen mensen

onbewust veel goede dingen. Vakmanschap in

leiderschap gaat over bewust worden van wat je

onbewust goed doet en bewust worden van niet

effectief gedrag. Dan wordt de keuzevrijheid

groter, zodat reageren en acteren op de

snel veranderende werkelijkheid effectiever

wordt. Zo vergroten we de veerkracht van

schoolleiders.”

Grenzen stellen Je leert jezelf kennen

tijdens de leergang en krijgt inzicht in de

dynamiek van het team. Umans: “In het

basisonderwijs is het bijvoorbeeld vaak lastig

grenzen te stellen. Als de leidinggevende

zichzelf niet goed in beeld heeft als het over

grenzen stellen gaat, dan is het de vraag of je

nog wel de goede beslissingen neemt als er

spanning op het team komt te staan.” Onder

druk kunnen mensen niet effectief gedrag

blijven herhalen. Een belangrijk onderdeel van

de leergang is het ontrafelen van complexiteit.

“In een team spelen vaak onbewuste

verwachtingen en oordelen een rol. Het is nodig

te begrijpen wat er gebeurt in de onderstroom,

zodat je doelgericht acties kunt inzetten om de

problematiek duurzaam op te lossen.” _

Ib’er Anneke Wierenga volgde de
leergang samen met haar directeur.
“Ik kan nu beter kiezen hoe ik me opstel
en begrijp ook meer van de reacties	 van
teamleden.”

Trainer Pia Umans: “Vakmanschap in
leiderschap gaat over bewust worden
van wat je onbewust goed doet en
bewust worden van niet effectief
gedrag.”

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders

en bestuurders in po en vo

Startdatum: 17 september 2020

Thema Schoolleidersregister PO:

‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/veranderprocessen
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voor: primair onderwijs en kinderopvang

van: regiegroep Kindcentra 2020

wat: handreiking

Samenwerking kinderopvang
en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs hebben samen een visie ontwik

keld. Hoe dan verder? Op die vraag geeft het ‘Format voor

samenwerkingsovereenkomsten tussen onderwijs en kin

deropvang’ antwoord. Met diverse best practices van hoe de

samenwerking formeel vorm krijgt, uitgangspunten voor de

vorming van kindcentra en een format voor een samenwerkings

overeenkomst. Het hulpmiddel richt zich op afspraken die beide

sectoren samen willen maken en vastleggen. Op verschillende

momenten en meerdere niveaus. www.kinderopvangtotaal.nl/

handreikingvoorsamenwerkingkinderopvangenonderwijs

voor: teams in po en vo

van: CAOP en Berkely Square

wat: bootcamp

Bootcamp tegen lerarentekort
Neem met je team zelf de regie om het lerarentekort aan te

pakken. Met de bootcamp Eigen Regie op Onderwijs – bij

jou op school – maak je van leraren onderwijsvernieuwers.

Met je team doorloop je een kort stappenplan en

werk je oplossingen uit die jouw school versterken.

Na de bootcamp heb je een of meerdere concepten

waarmee het lerarentekort op jouw school kan worden

verlicht of tegengegaan. www.caop.nl/artikelen/2020/

hoeveranderjelerareninonderwijsvernieuwers

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: zijinstromers po en vo

van: Arbeidsmarktplatform PO en Voion

wat: zelftest

Carrièreswitch naar het
onderwijs

Nieuwe zelftest speciaal voor mensen die overwegen om als

zijinstromer in het onderwijs aan de slag te gaan. Met de

laagdrempelige test kunnen belangstellenden nagaan welke

vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over

welke zij beschikken. De zelftest bestaat uit vier onderdelen:

oriëntatie, competenties, drijfveren en persoonlijke achter

grond.	www.noaonline.net/onderwijs/zelftestcarriereswitch

voor: vso, pro en (v)mbo (entreeopleidingen)

van: Actis Seminars

wanneer: 17 juni

waar: ’t Spant, Bussum

wat: landelijke conferentie

Met talent samenwerken
Pro, vso en (v)mboscholen (entreeopleidingen) doen er

alles aan om talent op de goede (werk)plek te krijgen. Jong

talent, dat vraagt om goede loopbaanoriëntatie en begeleiding,

warme overdracht en passende opleidingen die direct toeleiden

naar werk. Dat vergt samenwerking, met collega’s in de regio

en met actieve steun van het samenwerkingsverband en de

gemeente. In deelsessies onder andere aandacht voor diverse

subsidiemogelijkheden (techniekimpuls, ESF+), de flexibele

kwalificatiestructuur en de rol van de gemeente.

voor: alle scholen

van: diverse organisaties

wanneer: 18 t/m 22 mei

waar: landelijk

wat: themaweek en lespakket

Week van Burgerschap
Veel scholen worstelen met de invulling van hun burgerschaps

onderwijs. Tijdens deze week gaan scholen aan de slag met

lessen burgerschap en onderzoeken zij wat past bij hun school.

Het thema van dit jaar is: Het Gezin. Over thuissituaties:

gezinsvormen, woonplekken, opvoeding, veiligheid en (online)

privacy. Speciaal voor deze week is een lespakket (voor groep 5

t/m 8) samengesteld. www.weekvanburgerschap.nl

voor jou geselec teerd
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voor: voscholen

van: Universiteit Utrecht, Fontys Hogeschool, High Select

wat: factsheet en onderzoeksartikel

Werken als hybride docent
Uitkomsten van een kwalitatief onderzoek waarvoor twintig

hybride docenten zijn geïnterviewd. Om inzicht te krijgen

in hun werkbeleving en specifiek in de combinatie van twee

banen. Essentiele kennis om docenten met een combinatie

baan voor het onderwijs te behouden. Inclusief handvatten

om werkenden in andere sectoren te verleiden tot een combi

natiebaan in onder andere het onderwijs. Factoren die invloed

hebben: flexibiliteit, waardering en steun, zelfontplooiing.

www.fontys.nl/nieuws/werkenalshybridedocent

voor: basisonderwijs

van: PORaad en Stichting School & Veiligheid

wat: project

Burgerschap op de basisschool
De eigen identiteit en waarden van een school vormen de

beste basis voor betekenisvol burgerschapsonderwijs. Maar

hoe houd je de focus als je wordt ingehaald door de waan

van de dag? Het project Burgerschap op de Basisschool

biedt scholen informatie, advies, begeleiding, praktische

hulpmiddelen en strategieën om burgerschapsvorming

van leerlingen mede te vormen. www.poraad.nl/burger

schap en www.schoolenveiligheid.nl/povo/kennisbank/

projectburgerschapopdebasisschool

voor: po en voscholen

van: ministeries van SZW en OCW, Gelijke Kansen

Alliantie, Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum

Talentontwikkeling en Hogeschool Rotterdam

wat: handreiking

Omgaan met armoede
op scholen

Een op de twaalf leerlingen in Nederland groeit op in armoede.

Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het signaleren

van armoede onder kinderen en gezinnen. Bevat tips over hoe

armoede te signaleren, bespreekbaar te maken en ouders door

te verwijzen. Bedoeld om scholen een denk en werkkader te

bieden voor het vormgeven van een passende rol in het omgaan

met armoede onder leerlingen. www.rijksoverheid.nl

voor: leerkrachten po

van: NEMO

wat: W&Tlesmethode

Maakkunde
Een combinatie van ontwerpend leren, onderzoekend leren

en 21eeeuwse vaardigheden. Naast de lessen zijn er onder

andere teamtrainingen om leerkrachten vertrouwen te geven en

vaardigheden bij te brengen. Wie eerst meer informatie wil over

hoe je de lesmethode kunt integreren, kan een afspraak maken

voor een oriënterend gesprek op de eigen school.

www.maakkunde.nl

voor: (aankomende) leraren en jongerenwerkers

van: uitgeverij Coutinho

wat: boek

Van radicaal naar amicaal
Over het proces achter radicalisering, los van achtergrond,

gender, leeftijd of religie. Auteur Karim Amghar, onder meer

docent omgangskunde op een MBO in Rotterdam, laat zien

hoe een radicaliseringsproces te herkennen is en biedt

oplossingen om ermee om te gaan. Bevat tips en tools uit de

praktijk die veel gebruikt en getest zijn, waaronder de ‘talking

stickmethodiek’, een methode om dialogen te bevorderen.

De theorie wordt ondersteund door ervaringen uit de praktijk.

ISBN: 9789046907054.

voor: schoolleiders en leerkrachten

van: Onderwijs Maak Je Samen

wat: box met woord en contextkaarten

Vind de woorden voor jouw
onderwijscontext

Weten we in het onderwijs wel altijd precies wat de ander

bedoelt met een term? De Woord&Box bevat kaarten waarmee

een team begrippen en termen als regie, autonomie en de

lerende leraar opnieuw betekenis kan geven. De context

kaarten bevatten zinnen met invulruimte, bedoeld voor de

woorden van de woordkaarten. Als spelvorm, energizer of

gesprekskatalysator in te zetten tijdens een teamvergadering,

scholingsbijeenkomst of missievisietraject.

https://shop.onderwijsmaakjesamen.nl
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boekbespreking

kwaliteit door gespreid
leiderschap

Gespreid of gedeeld leiderschap is een term die we steeds meer horen in

onderwijsland. Al enkele jaren verschijnen er publicaties over en worden er

verschillende cursussen over aangeboden. Wat is gespreid leiderschap? Hoe

ziet dat eruit op een school? Wat betekent het voor de schoolleider? Het zijn

vragen waarvan de auteurs van het boek ‘Kwaliteit door gespreid leiderschap’

zeggen verschillende antwoorden op te geven. tekst tom roetert, avs

Het boek begint met een toelichting op het

belang en de mogelijkheden van vormen van

gespreid leiderschap. Gespreid leiderschap

kun je in wisselende gradaties invoeren en

daarover geven de auteurs een goede uitleg.

Schooltype, team en schoolleider bepalen

samen welke vorm bij hen past. Gespreid

leiderschap wordt in deze publicatie

ingevoerd volgens het in Nederland nog

onbekende Playmakersmodel van Ikemoto,

Taliaferro en Adams (2012). Het model biedt

drie dimensies die leidend zijn voor het

invoeren van een vorm van gespreid leider

schap. Te weten: 1. Ontwikkelen van leraren,

2. Managen van talent en 3. Realiseren van

een aantrekkelijke leer en werkomgeving.

Elk van deze dimensies wordt in de daarop

volgende hoofstukken behandeld en

uitgewerkt met veel inzichtelijke modellen

en praktische voorbeelden. Ook krijgt de

lezer regelmatig omkaderde reflectievragen

voorgeschoteld, waardoor het een echt leer

en doeboek is voor schoolleiders. Zo leren

we hoe je teams kunt organiseren rondom

expertleerkrachten of teacher leaders, en

dat het proces van samen leren leidend is:

“Het realiseren en borgen van kwaliteit is

niet voorbehouden aan de schoolleider,

maar dit vindt samen met de leraren plaats.”

Dit lijkt op zich geen nieuw inzicht, maar de

manier waarop mogelijke varianten worden

uitgewerkt, maakt de uitgave aantrekkelijk

en waardevol voor een schoolleider in het

funderend onderwijs.

Waar de auteurs helder over zijn is dat een

schoolleider die gespreid leiderschap wil

invoeren, zicht moet hebben op de exper

tise, talenten en ambities van de leraren.

Regelmatig een ‘teamschouw’ houden “geeft

de schoolleider voldoende input om proactief

te werven of om professionalisering in te zet

ten op aanvullende expertise voor het team.”

Zoals gezegd geeft het boek veel praktische

modellen en stappenplannen voor bijvoor

beeld het onderzoekmatig werken aan

onderwijsverbetering. De publicatie is mooi

verzorgd met veel illustraties in kleurendruk.

Wat het misschien wel het meest aantrek

kelijk maakt, zijn de tien interviews met

schooldirecteuren (sommige ken ik persoon

lijk) die in de praktijk werken met gespreid

leiderschap. In deze portretten vertellen zij

heel helder en herkenbaar hoe ze samen met

hun team tot bepaalde vormen van gespreid

leiderschap zijn gekomen. De persoonlijke

valkuilen en onzekerheden als schoolleider

worden ook benoemd en toegelicht. Soms

komen ook collega’s aan het woord over de

rol en het belang van de schoolleider in het

proces naar gespreid leiderschap. Misschien

ter geruststelling voor de schoolleider: al

deze leraren benadrukken de cruciale rol van

de schooleider, zeker in tijden van onzeker

heid, incidenten of crisis.

Terugkomend op de bewering dat het boek

antwoorden geeft op de eerdergenoemde

vragen: ja, dat klopt. Voor schoolleiders en

natuurlijk ook andere onderwijsprofessionals

die meer willen weten over de mogelijkheden

van gespreid leiderschap, is deze uitgave zeer

aan te bevelen. Gewoon een goed geschre

ven, inhoudelijk mooi verzorgd en praktisch

toepasbaar boek. Kortom: een aanrader. _

Kwaliteit door gespreid leiderschap.

Met 10 portretten uit het primair

onderwijs, A. Ros & B. van Rossum,

Van Gorcum, 2019,

ISBN: 978 90 232 5665 6

Ook een onderwijsboek bespreken?

Kader Primair verwelkomt

gastrecensies door AVSleden.

Mail eerst je titelsuggestie

met korte onderbouwing naar

communicatie@avs.nl o.v.v.

‘Boekbespreking’.

g e w o o n  e e n  g o e d
g e s c h r e v e n ,
i n h o u d e l i j k  m o o i
v e r z o r g d  e n
p r a k t i s c h  to e pa s b a a r
b o e k .  ko r to m :  e e n
a a n r a d e r
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Uitgelicht
thema _ Op zoek naar structurele
oplossingen
Scholen zetten bij gebrek aan leraren soms uitzend

krachten en pensionado’s voor de klas. Een structurele

oplossing is dat niet. “We moeten fundamenteler

nadenken over de toekomst. Twintig tot 25 procent van

de onderwijshandelingen kun je ondervangen met

techniek.” pagina 8

interviews _ Onderwijs in tijden van corona
Scholen zijn dicht, maar het onderwijs gaat door.

Schoolteams geven massaal les op afstand.

Hoe faciliteer je dat? En wat werkt en wat niet?

pagina 22

actueel

Foto omslag: Hans Roggen

www.groepsgebouw.nl/avs
Kijk voor meer informatie op

42 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz
Baarn
Epe
Evertsoord

Oosterhout
Oostvoorne
Ossendrecht
Stroe

Teteringen
Vierhouten

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

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

42 groepsaccommodaties op 10 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

Ieder kind verdient een gezellig kamp.
Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.
Vriendschappen ontstaan door samenwerking.
Buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Onze visie

0577 411 556
- Advertentie -
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Je onderwijs anders
organiseren

Denk bijvoorbeeld aan:

• Units
• Leerpleinen
• Combinatiegroepen
• Inzet van ICT   
• Flexplekken voor kinderen
• Samenwerken in multidisciplinaire teams
• Gepersonaliseerd onderwijs
• Thematisch werken
• Co-teaching

VRAAG HET DE ADVISEUR!

Kansrijke Combinatiegroepen

Thematisch werken met OA2SE

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin
ontwikkelde werkwijze die leerkrachten helpt om, vanuit
leerlijnen en sturend op (tussen)doelen,  jaargroepen en
vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief

goede instructies. Het effect: meer rust, ruimte en regie!

OA²SE is een onderwijsconcept van Cedin waarmee
thematisch wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse
vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid
en creativiteit. OA²SE bestaat uit twee lijnen. Eén voor de
onderbouw: ‘Mooi, weer spelen!‘, waarbij de nadruk ligt
op spelen in rijke en uitdagende hoeken. Daarnaast een
lijn voor de bovenbouw: ‘Alle hens ontdek’, waarin het
onderzoekend/ontdekkend leren centraal staat.

Het omgooien van de gehele
schoolorganisatie en letterlijk
de muren doorbreken?

Dat kan, maar je kunt ook klein beginnen.
Voorop staat de kwaliteit van je onderwijs en
een aanpak vanuit je eigen ambities en keuzes!

Cedin begeleidt schoolteams op weg naar
het structureel anders organiseren van hun
onderwijs. Van groot: welke keuzes maak je en
welke impact heeft dit? Naar klein en praktisch:
hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk?

Heb je vragen over het anders organiseren van je onderwijs?

Bepreek het met een van onze adviseurs in een kort en vrijblijvend
telefoongesprek met daarin jouw specifieke schoolsituatie als uitgangspunt:
• de uitdagingen waar jullie voor staan
• de vragen die jullie hebben

Wij denken graag met je mee!

www.cedinonderwijs.nl info@cedin.nl 088	0200	300

Ga voor het aanvragen van een gesprek
naar: www.cedinonderwijs.nl/advies

21-9000-1485-02  AVS KP 2019-20-07

– Advertentie –
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