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Uitgelicht
thema _ Toekomstagenda zet richting uit
Het pas verschenen rapport ‘Schoolleiders over de

Toekomst’ laat zien welke kant het op moet met het vak.

De toekomstagenda omvat de actielijnen Optimale

handelingsruimte, Toerusting schoolleider en Integratie

door ‘ontschotting’. “Om een organisatie draaiend te

houden, heb je leiderschap én faciliteiten nodig.”

pagina 10

interview _ KI: voordelen en valkuilen
Met kunstmatige intelligentie (KI) kun je elke leerling

voorzien van een eigen, zichzelf aanpassende leerroute.

Een uitkomst in deze tijden van lerarentekorten en

kansenongelijkheid, zegt ontwikkelaar Charles Wood van

Century Tech. Maar kijk uit voor het overschatten van de

mogelijkheden en het onderschatten van de beperkingen,

zegt een kritische deskundige. pagina 36

achtergrond _ De ideale schooldag
Wat leerlingen het allerbelangrijkst vinden: bewegen en

buiten zijn. En ze willen graag een gevarieerde schooldag.

Scholen willen graag onderwijs geven dat kinderen

aanspreekt, omdat dat beter werkt. Er blijkt al heel veel

mogelijk en in de praktijk gebracht. pagina 40

thema _ Flexibiliteit en analyserend vermogen
In de toekomst richt een schoolleider het onderwijs in samen

met het team, ouders en professionals uit andere beroeps

groepen. Goed samenwerken, inspireren, verbinden en

inspelen op specifieke behoeften van leerlingen en de

school als geheel worden nog belangrijker. Drie school

leiders delen hun toekomstvisie. pagina 14
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Een andere kijk op scholen

Inhoud april

Puzzelen

Een schoolleider puzzelt wat af in een schooljaar. Puzzelen hoe de

formatie rondkomt, puzzelen hoe je aan vervangers komt en voldoende

ondersteuners in de klas, puzzelen hoe digitale middelen en mogelijkheden

voor onderwijs optimaal kunnen worden ingezet, puzzelen hoe iedereen

nascholing kan volgen, puzzelen hoe de samenwerking in de wijk en met

de buitenschoolse opvang optimaal gemaakt kan worden, puzzelen hoe

talenten en gelijke kansen ruim baan krijgen voor leerlingen en personeel,

puzzelen om dag in dag uit partijen en belangen bij elkaar te brengen in

het belang van goed onderwijs. Sinds de coronacrisis zijn daar nog vele

puzzelstukken bij gekomen om het onderwijs te kunnen blijven organiseren,

thuis of op school. Sommigen ervaren dit als een uitdaging van 1.000

naar 10.000 stukjes, anderen zoeken naar de eindeloze mogelijkheden

van een tangram om met steeds dezelfde stukje nieuwe figuren te leggen.

Om veiligheid van personeel af te wegen tegenover het belang van

fysiek onderwijs voor leerlingen, slagen schoolleiders erin om van een

kruiswoordpuzzel tevens een sudoku te maken.

Na de verkiezingen werd er meteen gesproken over een (formatie)puzzel

die nog moeilijk te leggen zou zijn. Een coalitie vormen en partijen op

één lijn krijgen, dat valt inderdaad niet mee wanneer je allemaal je eigen

partijprogramma’s hebt. Het is een goed idee als de formateur eens

langs gaat bij een schoolleider, die dit type puzzels immers maakt als

dagelijks werk. Een effectieve ‘cross- mentoring-aanpak’, om schijnbaar

onmogelijke puzzels in no time te leren leggen. En een mooie kans om in

het voorbijgaan een goed begrip van het enorme belang van de schoolleider

mee te nemen, zodat deze niet vergeten wordt bij de afspraken in het

nieuwe regeerakkoord. De toekomst van goed onderwijs hangt

samen met een goede toekomstagenda voor schoolleiders.

Waarin minder tijd voor puzzelen thuishoort en veel meer

ruimte voor leiderschap. Dat puzzelstukje moet toch in te

passen zijn!? _

Petra van Haren is voorzitter van de AVS

(Twitter: @GPMvanHaren)

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS

zijn terug te lezen via www.avs.nl/vereniging/

vanhetbestuur

Kaderspel _ door petra van haren
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actueel

toelichting en tijdlijn

Nationaal Programma Onderwijs na corona
Alle scholen in het funderend onderwijs ontvingen op 24 maart een brief van demissionair minister Slob met
meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na corona. Daarin staat hoe het proces er de
komende maanden uitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid
wordt geboden.

Het NPO is bedoeld voor het
inhalen van vertragingen
en het ondersteunen van
leerlingen die het moei-
lijk hebben als gevolg van
schoolsluitingen door corona.
Er wordt gestart met een fase
van inventarisatie en plan-
vorming, die de basis is voor

verdere invulling in de lokale
context.
De AVS heeft op basis van
feedback van leden nogmaals
bij de minister onder de aan-
dacht gebracht dat de werk-
druk bij schoolleiders excep-
tioneel hoog is. Het reguliere
werk is al veel en complex,

daarbij moeten de maat-
regelen en het onderwijs
rond corona in goede banen
worden geleid, ervaren veel
schoolleiders extra drukte
rond testen en quarantaine
en komt er vanuit het NPO
nog een flinke taak bij. Vol-
doende tijd, haalbaarheid

en organiseerbaarheid zijn
essentieel voor schoolleiders.

Kader Primair 9 (mei) staat in
het teken van het Nationaal
Programma Onderwijs en
onder andere de rol, wensen
en ervaringen van school-
leiders. _

schoolactiviteiten voor alle leerlingen

Aangescherpte wetgeving vrijwillige ouderbijdrage
Op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage treedt per 1 augustus 2021 aangescherpte wetgeving in werking.
De wijziging houdt in dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert,
ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht
dit expliciet te melden in de schoolgids.

Eerder mochten scholen de
leerlingen van wie de ouders
de vrijwillige ouderbijdrage
niet betaalden een kosteloos
alternatief aanbieden
voor de extra activiteiten
buiten het verplichte
schoolprogramma. Dit is

vanaf 1 augustus 2021 niet
langer toegestaan. Scholen
mogen geen kinderen
meer uitsluiten van extra
activiteiten die de school
aanbiedt, zoals schoolreisjes,
aanvullend sportaanbod of
dans- en muzieklessen en

extra onderwijsprogramma’s.
Het wetsvoorstel regelt ook
dat scholen per 1 augustus
2021 expliciet in de school-
gids moeten vermelden
dat het niet betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage niet
leidt tot het uitsluiten van

leerlingen van deelname aan
activiteiten. _

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/financiering-onder-
wijs/private-bijdragen-in-het-
onderwijs

Bron: OCW
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actueelac tueel

risicogericht en preventief

OCW: vanaf medio april
zelftesten voor onderwijs
Er worden stappen gezet om sneltesten te vertalen naar zelftesten en deze
massaal naar de scholen te krijgen. Vanaf medio april krijgt het onderwijs naar
verwachting de zelftesten aangeboden, meldt het ministerie van OCW, mits de
fabrikanten voldoende leveren. De bestaande maatregelen blijven onverminderd
van kracht.

De zelftesten worden eerst
ingezet op middelbare
scholen voor het risicoge-
richt testen van leerlingen
en onderwijspersoneel, als
zij in dezelfde ruimte als
een besmette persoon zijn
geweest. Als zij positief

zelftesten, gaan ze thuis
in quarantaine en naar de
GGD-teststraat. De zelftest
wordt dus ingezet voor de
zogenoemde ‘overige contac-
ten’. Leerlingen of leraren
die binnen 1,5 meter met een
besmet persoon zijn geweest

(‘nauwe contacten’), moeten
net zoals nu meteen naar
huis en een afspraak maken
bij de GGD-teststraat. Voor de
begeleiding van leerlingen
wordt op elke middelbare
school een aantal mensen
getraind.

Ook wordt de zelftest preven-
tief ingezet voor onderwijs-
personeel. Dit geldt ook voor
personeel van de kinderop-
vang, als de opvang in hetzelf-
de gebouw als de school zit.
Zij kunnen de test thuis twee
keer per week bij zichzelf
uitvoeren als ze geen klachten
hebben. Het afnemen van
zelftesten is altijd vrijwillig.
Hiernaast blijft de AVS oproe-
pen om onderwijspersoneel
voorrang te geven in het vac-
cinatieprogramma. Over de
vraagstukken rond medisch
toezicht en AVG rondom het
testen, hoopt de AVS in de
eerste helft van april duide-
lijkheid te hebben. _

manifest sociale partners

Structureel 900 miljoen nodig
voor dichten loonkloof po-vo
De sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, roepen de
politieke partijen op om ervoor te zorgen dat de loonkloof tussen primair en
voortgezet onderwijs de komende regeerperiode wordt gedicht. Structureel is
900 miljoen euro nodig, staat in hun ‘Manifest Loonkloof’.

De AVS, AOb, CNV Onderwijs,
Federatie van Onderwijsvak-
organisaties en de PO-Raad
hebben het ‘Manifest Loon-
kloof’ ondertekend. Dit stelt
dat er een niet uit te leggen
verschil bestaat tussen de
salarissen van werknemers
in het primair onderwijs
en die van hun collega’s in
het voortgezet onderwijs.
Het gaat daarbij om leraren,
onderwijsassistenten, andere
onderwijsondersteuners en
schoolleiders. Dat verschil in
beloning staat in de weg bij
oplossingen voor het leraren-
en schoolleiderstekort.

Schoolleiderstekort
“Het enorme schoolleiders-
tekort begint eindelijk een
vraagstuk te worden dat
gezien en begrepen wordt.

Dat geldt ook voor het belang
van erkenning en waardering
voor de schoolleider. Een eer-
lijk salaris dat past bij de
verantwoordelijkheid hoort
daarbij”, zegt AVS-voorzitter

Petra van Haren. Voor het
borgen van de onderwijs-
kwaliteit en -continuïteit,
het structureel aanpakken
van kansengelijkheid, het
ontwikkelen en innoveren
van onderwijs en het inlopen
van de huidige onderwijs-
vertragingen is het cruciaal
dat goede mensen voor het
onderwijs behouden en aan-
getrokken kunnen worden.

900 miljoen
Het dichten van de loonkloof
vergt een structurele inves-
tering van 900 miljoen euro.
De onderwijsorganisaties zijn
verheugd over de substanti-
ele investering in het kader
van het Nationaal Program-
ma Onderwijs. Maar het is
volstrekt helder dat dat inci-
dentele bedrag niet bedoeld
is en ook niet kan worden
ingezet om de beschreven
loonkloof te dichten. Daar-
voor is een structurele inves-
tering nodig. _

3k ader prim air april 2021
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actueel

corona

Handreiking gegevensdeling bron- en contactonderzoek

Om scholen te helpen de
informatie-uitwisseling voor
het bron- en contactonder-
zoek juridisch goed uit te
voeren, is een handreiking

opgesteld. Met voldoende
oog voor de bescherming en
correcte behandeling van
persoonsgegevens van leer-
lingen, ouders en personeel. �

Downloaden:
www.avs.nl/kennis bank/
onderwijs-en-leerlingzorg/
corona-maatregelen

Meer informatie:
www.lesopafstand.nl/lesopaf-
stand/richtlijnen/protocollen-
en-checklists/#handreikingen-
bij-besmetting

opschaling naar duizend duo’s ceo-schoolleider

Cross mentoring-pilot krijgt vervolg
In 2020 vond de eerste succesvolle pilot-editie plaats van het cross mentoring-programma van de AVS en
NL2025. Daarom wordt dit initiatief nu opgeschaald naar duizend koppels ceo-schoolleider. Directeuren uit
het onderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het vervolg. Op 13 april en in september 2021
starten de eersten.

In dit cross mentoring-
programma staat de per-
soonlijke ontmoeting tussen
een schooldirecteur en een
leider uit het bedrijfsleven

of andere sector centraal.
Als koppel neem je een kijkje
in elkaars keuken en coach
je elkaar op leiderschaps-
vraagstukken. Zo draag je bij

aan meer verbinding tussen
onderwijs en andere sectoren
met als doel om van elkaar te
leren en elkaars organisatie
een stap verder kan helpen. �

Aanmelden: www.avs.nl/
cross-mentoring-programma

toekomstagenda aangeboden aan slob

Schoolleiders willen minder schotten,
meer erkenning en één ministerie
voor het kind
Schoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en
onderwijs en daarvoor een minister voor het kind aanstellen. Dat blijkt uit het
rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat op 24 maart werd overhandigd aan
demissionair onderwijsminister Slob en waarin schoolleiders laten zien welke kant
het op moet met het vak.

De toekomstagenda is een
strategisch plan van en voor
schoolleiders, met betrok-
kenheid van een grote groep
bevlogen schoolleiders tot
stand gekomen onder regie
van de AVS en op initiatief

van het ministerie van OCW.
Ook CNV Schoolleiders, AOb,
het Schoolleidersregister
PO en de PO-Raad hebben
meegewerkt.
De uitkomsten en resultaten
houden verband met het

actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit!’ en komen aan
bod in een sessie op het 25e

AVS Schoolleiderscongres op
woensdag 21 april aanstaan-
de, zie www.avs.nl/congres.
Zowel de toekomstagenda als

het actieplan zijn door de AVS
eind maart (nogmaals) onder
de aandacht gebracht bij de
lijsttrekkers, fractievoorzitters
en onderwijswoordvoerders
van de politieke partijen.
Op pagina 10-13 is meer
te lezen over de toekomst-
agenda, inclusief een eerste
reactie van demissionair
minister Slob. �

Het rapport ‘Schoolleiders
over de Toekomst – Toekomst-
agenda schoolleiders primair
onderwijs 2021-2025’ is te
downloaden via www.avs.nl/
actueel/nieuws/schoolleiders-
willen-minder-schotten-meer-
erkenning-en-minister-van-
het-kind
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actueelactueel

Online
Schoolleiders-
congres 2021
Woensdag 21 april
9.00 – 13.30 uur

Met onder andere:
• Petra van Haren
• Charles Wood en Priya Lakhani:

kunstmatige intelligentie
• Meer dan 10 workshops
• 25 jaar AVS
• Verkiezing Schoolleider van het Jaar

50 euro voor leden / 95 euro voor niet-leden
Meld je aan via www.avs.nl/congres

onderwijsraad:

‘Werkdruk in basisonderwijs te hoog’
De Onderwijsraad constateert in het advies ‘Tijd voor focus’ dat er te veel
verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren in het
basisonderwijs liggen. Daardoor komen zij niet meer toe aan de kern van hun vak:
het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.

De hoge werkdruk ligt in
diverse factoren die in toe
nemende mate een rol spe
len. Zoals het verzoek aan
scholen (en schoolleiders)
om bij te dragen aan oplos
singen voor maatschappelijke
vraagstukken. Kerndoelen
zijn omvangrijker geworden
en scholen hebben pedagogi
sche opdrachten. Ook speelt
mee dat scholen extra onder
steuning moeten bieden aan
leerlingen met een onder
wijsachterstand of beperking.
Daarnaast brengt de intensie
vere onderwijsinhoudelijke

verantwoording meer werk
en administratieve lasten
mee voor leraren. De school
leider is hier dus ook
druk(ker) mee, hoewel de
Onderwijsraad daar in het
advies niet over rept. Opval
lend is dat er weinig aan
dacht is voor de veelheid aan
taken en hoge werkdruk van
de schoolleider.
De hoge werkdruk wordt ver
sterkt door het lerarentekort.
Andersom is het lerarente
kort deels het gevolg van de
hoge werkdruk. Zo ontstaat
een vicieuze cirkel.

Aanbevelingen
De raad adviseert meer
focus aan te brengen in de
werkzaamheden van lera
ren. De schoolleiding en het
schoolbestuur kunnen lera
ren helpen bij het maken van
keuzes over wie wat doet, uit
gaande van de visie en doelen
van de school. Schoolleiders
communiceren welke verant
woordelijkheden de school
op zich neemt en welke niet.
De raad adviseert ook los te
laten dat één leraar in prin
cipe alle lessen in een groep
verzorgt. Breng differentiatie

aan in de verdeling van werk
zaamheden en maak beter
gebruik van de expertise van
ondersteunende professionals
zoals onderwijsassistenten,
vakleerkrachten en andere
specialisten.
Tot slot moet de rijksbekos
tiging structureel omhoog,
zodat scholen meer men
sen kunnen aantrekken.
Met meer handen in en om
de klas kan het aantal uren
dat basisschoolleraren les
geven omlaag. Dat stelt hen
in staat om goed onderwijs
te ontwikkelen. Zonder extra
middelen blijft de werkdruk
van leraren te hoog en blijft
de kwaliteit van hun onder
wijs onder druk staan. _

Meer informatie:
www.onderwijsraad.nl
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actueel

subsidie aanvragen

Onnodig zittenblijven
in het vo voorkomen
Sinds 2015 stelt het ministerie van OCW jaarlijks
9 miljoen euro subsidie beschikbaar aan vo-scholen
om onnodig zittenblijven te voorkomen. Tussen
10 maart en 1 mei kan voor het jaar 2021 opnieuw
subsidie worden aangevraagd bij DUS-I.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor lente- zomer-
scholen en andere programma’s, maar alleen als er
daarnaast structurele maatregelen worden getroffen om
zittenblijven duurzaam en structureel te voorkomen. Deze
maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er
geen zomerschool of ander programma wordt ingericht.
De activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de
subsidie is aangevraagd tot en met 31 december 2022. �

Aanvragen: www.dus-i.nl/subsidies/
voorkomen-onnodig-zittenblijven

online webinars en conferentie

Staat van het Onderwijs
Op 14 april presenteert de onderwijsinspectie de
Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers
van OCW. De lancering vindt dit jaar geheel
online plaats.

Er zijn die dag diverse webinars te volgen.
De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het
onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei
zijn onderwijsprofessionals welkom bij de online
conferentie die dit jaar bestaat uit een talkshow, diverse
inspiratie- en huiskamersessies.

Staat van de Schoolleider
Dit jaar komt er ook een Staat van de Schoolleider. De AVS
en de VO-raad bereiden deze publicatie momenteel voor. �

Meer informatie en inschrijven webinars en
conferentie: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/
staat-van-het-onderwijs

cao po

AVS-inzet gericht
op perspectief voor
schoolleiders
De AVS, andere vakbonden en de PO-Raad zijn in
februari gestart met het overleg over een nieuwe cao
primair onderwijs. De inzet van de AVS is gericht op
perspectief voor schoolleiders, een eerlijk salaris en
werkdrukvermindering (voldoende ondersteunend
personeel) door waardering voor en erkenning van
de cruciale rol van de schoolleider. Het volgende
overleg staat gepland op 15 april.

De reeds ingezette koers van de AVS valt goed samen met
de richting die de leden(peilingen) aangeven naar hoe de
cao verder doorontwikkeld moet worden. Elke school moet
een goede schoolleider hebben. De AVS wil de instroom en
doorstroom naar directiefuncties verbeteren door uitdagende
functiebeschrijvingen en goede afspraken voor startende
schooldirecteuren. Er is een breed functiehuis nodig om dit
perspectief te bieden, zowel voor jonge startende als voor
ervaren (adjunct-)directeuren. Daarnaast moeten de functie-
en salarisschalen perspectief bieden op groei en mogelijkheid
geven tot differentiatie. Een salaris dat niet alleen gebaseerd
is op functiezwaarte, maar dat ook recht doet aan de verant-
woordelijkheden. Het verschil met lerarensalarissen moet
groter worden, het verschil met het voortgezet onderwijs moet
vervallen. Aanvullingen of toelages moeten verankerd zijn in
duidelijk beloningsbeleid dat helderheid geeft over toelages
en salarisgaranties.

De AVS wil hiernaast ook de formele invloed en autonomie
van schoolleiders verbeteren. �

De gehele AVS-inzet is te lezen op www.avs.nl/actueel/nieuws/
cao-overleg-van-start
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Voldoet aan Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B

Installatiegeluid maximaal 33 dB(A)

Verwarmen en koelen in één compacte decentrale unit

Optimale luchtstroom middels hoog inducerende JET-nozzles

De nieuwe EduComfort 1000
Een verademing in schoolventilatie

www.nedair.nl/schoolventilatie

Deze nieuwe schoolventilatie-unit is

het resultaat van ruim 5 jaar ervaring

in het toepassen van decentrale

schoolventilatie. De EduComfort 1000

is de eerste decentrale unit ‘in het zicht’

die voorzien kan worden van koeling

én verwarming. Zo creëert u het gehele

jaar een gezond binnenklimaat.

22-1000-0461-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 22-03-2021  12:07

Namens alle medewerkers
van VfPf: heel veel respect
en een dikke duim omhoog
voor alle mensen in het primair
onderwijs in deze moeilijke
tijd. Geweldig hoe jullie de
boel hebben opgepakt en het
onderwijs binnen de huidige (on)
mogelijkheden toch draaiende
weten te houden!

Behoefte aan overleg,
sparren, advies?
Onze regioteams staan voor jullie
klaar en denken graag met jullie
mee.  Telefonisch, per mail of via
videoconferentie.
vfpf.nl/regioteams

vfpf.nl/coronavirus/beleid

#dikkeduimvanuithuisvoorhetPO!

Ontlastende maatregelen VfPf voor de sector in coronatijd

1. De reactietermijnen Participatiefonds zijn tijdelijk stopgezet.

2. Vervangingskosten i.v.m. coronavirus worden vergoed, de indieningster-
mijnen voor aanvullende documenten en voor declaraties zijn verlengd

en het  percentage vervangingspools is op 100% gezet.

Kijk voor meer informatie en spelregels op:

22-1000-0439-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_D.indd   1 22-03-2021  12:13
8945757-02_008_25-Mar-21_12:34:24_walter
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Met een kopje koffie door de school

lopen: dat is nog vaak het beeld dat een

buitenstaander heeft bij de schooldirecteur.

Maar de schoolleider is eerder een ‘case

manager van de wijk’, vinden ze zelf. Het pas

verschenen rapport ‘Schoolleiders over de

Toekomst’ laat zien welke kant het op moet

met het vak. Volgens de actielijnen Optimale

handelingsruimte, Toerusting schoolleider

en Integratie door ‘ontschotting’.

tekst astrid van de weijenberg

thema _ toekomst van de schoolleider

Over het thema

Hoe ziet de toekomst van de schoolleider eruit,
met het oog op het onderwijs van de toekomst?
En wat is er nodig om schoolleiders goed in
positie te brengen voor hun (toekomstige)
rollen en taken? Daarover gaat het rapport
‘Schoolleiders over de Toekomst’, dat eind
maart in ontvangst werd genomen door
demissionair onderwijsminister Arie Slob.
Deze toekomstagenda is een strategisch plan
waarin de visies van schoolleiders worden
gecombineerd met inzichten uit recente
onderzoeken. Het onderwijs zal steeds meer
vervlochten zijn met de wijk en met partners
als kinderopvang en jeugdzorg. Daar is een
goed toegeruste schoolleider voor nodig, die
als ‘casemanager’ in de wijk verbindingen
legt. De toekomstagenda zet drie actielijnen
uit: Optimale handelingsruimte, Toerusting
schoolleider en Integratie door ‘ontschotting’.

De drie schoolleiders die zijn genomineerd
voor de titel ‘Schoolleider van het Jaar
2021’ gaven het antwoord op de vraag over
welke competenties een schoolleider in de
toekomst moet beschikken. Met flexibiliteit
en analyserend vermogen, goed kunnen
samenwerken, inspireren, verbinden en kunnen
inspelen op specifieke behoeften van leerlingen
en de school als geheel, kan de schoolleider
de toekomst met vertrouwen tegemoet
treden. Tijdens het AVS Schoolleiderscongres
op 21 april 2021 kiezen de deelnemers
– online – de winnaar. www.avs.nl/congres

Niet alleen in het primair onderwijs bezint
de schoolleider zich op de toekomst. Ook in
het voortgezet onderwijs zijn innoverende
schoolleiders aan de slag om het onderwijs
steeds beter te maken. Bijvoorbeeld met
leerzones en individuele leerwegen. De over
koepelende missie: ‘het organiseren van het
onderwijs naar het leren van de leerling’. Hierbij
is het belangrijk regelmatig afstand te nemen
van de waan van de dag en ‘de danszaal van
bovenaf te beschouwen’.
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er k ennin g  n o d i g  va n  c ru c i a l e  ro l  en  p o si t ie

“Heel weinig mensen weten hoe breed je als school-
leider bezig bent”, zegt Lambert van der Ven, directeur
van basisschool De Palster in Uden. “Ik deed mee aan de
pilot van het cross mentoring-programma van de AVS
en NL2025, waarbij schooldirecteuren en ceo’s uit het
bedrijfsleven en andere sectoren een kijkje in elkaars
keuken namen. Men heeft geen idee wat een schoolleider
doet. Ze denken dat je voor de klas staat en je je daar een
halve dag laat vervangen om directeur te spelen.”

Positieve profilering Van der Ven was ook een
van de deelnemers aan het proces dat leidde tot de
vaststelling van de het rapport ‘Schoolleiders over de
Toekomst – Toekomstagenda schoolleiders primair
onderwijs 2021-2025’. Deze toekomstagenda is een
strategisch plan van en voor schoolleiders, met betrok-
kenheid van een grote groep bevlogen schoolleiders tot
stand gekomen onder regie van de AVS en op initiatief
van het ministerie van OCW. Ook CNV Schoolleiders,
AOb, het Schoolleidersregister PO en de PO-Raad heb-
ben meegewerkt. De website Leiderschapsagenda.nl
was het platform waar schoolleiders konden aangeven
wat hun ambitie en wensen voor de toekomst zijn, in
de context van hun visie op de school van de toekomst.

De geactualiseerde beroepsstandaard Schoolleider PO
was mede richtinggevend voor de toekomstagenda.
Demissionair minister Arie Slob, die op 24 maart het
rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ in ontvangst
nam, zegt in een eerste reactie dat het “erg waardevol
is dat de beroepsgroep zelf het initiatief heeft genomen
om met schoolleiders uit het hele land een agenda voor
de toekomst te maken. De agenda schetst een concrete
ambitie die richtinggevend kan zijn bij de doorontwik-
keling van het vak van schoolleider en die inspiratie
biedt. Met het realiseren van de toekomstagenda
hebben schoolleiders – zoals ook de insteek was – ste-
vig bijgedragen aan de positieve profilering van het
beroep.”

Integratie en inclusie Lambert van der Ven is
directeur van een kindcentrum in ontwikkeling en
voelt zich een casemanager in de wijk. Hij ziet het als
zijn taak om naar buiten te kijken, naar de wijk, naar
zorg, cultuur, bedrijfsleven. “Het gaat er niet alleen om
dat ik zorg voor de school, maar dat ik ervoor zorg dat
een kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. En daar
moet ik de hele context van dat kind bij betrekken.”
Daarmee heeft hij al een van de drie actielijnen die de

In de toekomst
agenda kijkt
de schoolleider
naar buiten
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ziet dat schoolleiders vaak amper tijd hebben om tien
minuten uit het raam te staren en te reflecteren op de
toekomst van de school en het eigen vak. “En zeker in
een tijd dat er veel op ons afkomt is dat nodig”, zegt
ze. “De ontschotting in het publieke domein, de inte-
grale schooldag, de ontwikkeling in het funderend
onderwijs naar 0-18 jaar, digitalisering, opvoeding tot
verantwoordelijke burgers. Te veel nog om allemaal in
de toekomstagenda te verwerken. Belangrijke vraag voor
schoolleiders is: waar ben je van? Ben je er alleen voor de
leerling of ook partner in een gezinssituatie? Verbind je
de pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang aan de
school? En de wijkcontacten? Of trek je je terug op een
eiland?” Van wie is het kind buiten schooltijd, vraagt ook
Van der Ven zich af. Voor hem is het antwoord duidelijk.

Ondersteuning en beloning De ondersteuning
van de schoolleider steekt schril af bij die van vergelijk-
bare leidinggevenden in andere onderwijssectoren en
het bedrijfsleven, stelt de toekomstagenda vast. Bij te
veel maatschappelijke issues wordt de oplossing van het
onderwijs verwacht, maar zonder bijbehorende tijd en
budget (actielijn Toerusting). Daarmee is ook te veel op
het bordje van de schoolleider terechtgekomen. Petra van
Haren: “De school wordt bekostigd op leerlingenaantal-
len. Als je het plat slaat, maak je dus een keuze tussen

onderwijs en ondersteu-
ning van de organisatie.
Maar om een organisatie
draaiend te houden, heb
je leiderschap én facili-
teiten nodig.” Ook Hans
Schwartz, senior advi-
seur bij het CAOP, die
de opbrengsten op
Leiderschapsagenda.nl
analyseerde en scribent is
van de toekomstagenda,
concludeert dat de school-
leider onvoldoende
geëquipeerd wordt. Er zijn
nog te weinig handen
voor operationele zaken,
waardoor de school-
leider te weinig tijd en
ruimte heeft voor kern-
taken. “De schoolleider
moet ook ruimte krijgen

voor schoolontwikkeling en innovatie, en voor de eigen
professionalisering. Dat is een van de meest genoemde
opmerkingen.” Overigens is Schwartz verrast door alle
ontwikkelingen die in gang zijn gezet rond het school-
leiderschap. “Er lopen heel wat mooie projecten zoals
bijvoorbeeld het cross mentoring-programma. Richting
de politiek is dat allemaal een beetje ondergesneeuwd
geraakt door het lerarentekort.” Boter bij de vis dus.

toekomstagenda benoemt te
pakken: Integratie door ‘ont-
schotting’. De andere twee zijn
Optimale handelingsruimte
en Toerusting schoolleiders.
De maatschappelijke opdracht
van de school is steeds breder
geworden. Er is sprake van
verdergaande integratie en
samenwerking van onderwijs,
opvang en steeds vaker jeugd-
zorg en andere lokale partners.
De toekomstagenda wil daarom
investeren in de verdere ont-
wikkeling en vernieuwing van
het onderwijs en in de bredere
ontwikkeling van het kind.
De ontwikkeling van brede
scholen en integrale kindcentra
de afgelopen jaren geeft ook al

aan dat hier de toekomst ligt. Nu al is 20 procent van de
scholen onderdeel van een IKC. En los van de vorm is
er bij schoolleiders het besef dat integratie en inclusie
bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind.
Het spreekt Van der Ven zeer aan. Hij wil graag naar een
brede maatschappelijke agenda, de verbindingen oprek-

ken, partnerschappen opzetten
en daarvoor je leiderschap
inzetten. Dat moet niet alleen
op lokaal niveau gebeuren,
maar ook landelijk. Er moet één
ministerie van het kind komen,
vindt hij. “Twee verschillende
ministeries, OCW en SZW, voor
onderwijs en kinderopvang,
wekt de indruk dat het gaat om
twee verschillende belangen.
Maar het belang is het kind.
Ik zou willen dat we het erover
hebben wat kinderen nodig heb-
ben en niet over onderwijs en
opvang.”

Handelingsruimte
Om deze ambitie te kunnen
realiseren moet er in de eer-
ste plaats erkenning zijn van
de cruciale rol en positie van
schoolleiders. Ook bij school-
besturen (actielijn Optimale
handelingsruimte). Die moeten

zorgen voor deze handelingsruimte. Bovendien moeten
ze niet het uitgangspunt hanteren dat op een school van
150 leerlingen een directeur voor drie dagen voldoende
is, en dat hij of zij er op die andere twee dagen nog wel
een school bij kan doen. AVS-voorzitter Petra van Haren

Directeur Lambert van der Ven
van basisschool De Palster vindt
dat er één ministerie van het kind
moet komen, in plaats van OCW
en SZW. “Het belang is het kind,
niet onderwijs en kinderopvang.”

Hans Schwarz (CAOP), schrijver
van het rapport ‘Schoolleiders
over de Toekomst’: “De school-
leider moet ook ruimte krijgen
voor schoolontwikkeling en
innovatie, en voor de eigen
professionalisering.”

AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Belangrijke vraag voor
schoolleiders is: waar ben je
van? Ben je er alleen voor de
leerling of ook partner in een
gezinssituatie? Verbind je de
pedagogisch medewerkers uit
de kinderopvang aan de school?
En de wijkcontacten? Of trek je
je terug op een eiland?”
Foto: Hans Roggen
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En niet alleen passende ondersteuning voor de school-
organisatie, maar ook een passende beloning voor de
schoolleider. Het gaat nooit alleen over geld als er geen
schoolleiders meer te vinden zijn, zegt Petra van Haren.
Leraren willen geen schoolleider worden als ze de hoge
werkdruk zien en weten dat ze er financieel maar weinig
op vooruit gaan.

8,5 miljard Zowel Van Haren als schoolleider Van
der Ven zijn blij met de toegezegde 8,5 miljard uit het
Nationaal Programma Onderwijs. Maar maak dat nu eens
structureel, zeggen ze. Naast één ministerie zou het ook
goed zijn om één stelsel en één financiering te hebben.
Uit de toekomstagenda komt de veelgehoorde klacht dat
financieringsstromen gescheiden zijn en onvoldoende
op elkaar aansluiten. Daarnaast is sprake van een hoge
regeldruk en een baaierd aan subsidieregelingen. Samen
met de hoge regeldruk leidt dat tot een bovenmatig hoge
administratieve lastendruk voor schoolleiders. Een ver-
snipperd en subsidiegedreven stelsel belemmert het
borgen van de onderwijskundige ontwikkelingen en het
maatschappelijk ondernemerschap van schoolleiders.

Tendens Minister Slob zegt schoolleiders als ‘cruciaal
voor de kwaliteit in de school en het verbeteren daarvan’
te zien. “Ze zetten zich in voor de professionalisering
van het team en voor een goede samenwerking tussen de
school en het bestuur. Ik spreek regelmatig schoolleiders
die duidelijke keuzes maken met het lerarenteam over
wat ze de leerlingen willen bijbrengen, waar de focus ligt

thema _ toekomst van de schoolleider

en op welke manier ze
zich daarvoor inzetten.
Er wordt veel van school-
leiders gevraagd. Zeker
in deze coronatijd moe-
ten ze zich steeds weer
aanpassen aan nieuwe
maatregelen. Ik heb veel
bewondering voor de
manier waarop school-
leiders het ook nu voor
elkaar krijgen om leraren
in staat te stellen zo goed
mogelijk onderwijs te
geven. Het is nodig dat
schoolleiders ruimte, ver-
trouwen en steun ervaren
om hun werk goed uit te
kunnen oefenen. Hier zet-
ten wij met het Nationaal
Programma Onderwijs
een duidelijke stap, met extra middelen en ondersteu-
ning. In aanvulling daarop kan de politiek voorwaarden
scheppen voor verdere professionalisering en positieve
profilering van het vak van schoolleider. Het cross men-
toring-programma is daarvan een goed voorbeeld. Ik ben
blij dat we daar een vervolg aan geven.”
De toekomstagenda is geen blauwdruk geworden, zegt
Hans Schwartz, maar een beweging vanuit de onder-
wijssector zelf. “Het landelijk gebied vraagt misschien
iets heel anders van een schoolleider dan de grote stad.
En ook de populatie leerlingen en ouders verschilt. Maar
de tendens van verdere integratie met andere sectoren is
overal zichtbaar.” _

Meer weten?
Het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst

– Toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025’

is te vinden op www.avs.nl

to e ko m s ta g e n d a
o p  av s  s c h o o l l e i d e r s c o n g r e s 2 1  a p r i l 2 0 2 1

De uitkomsten en resultaten uit de rapportage ‘Schoolleiders over de Toekomst’ komen
aan bod in een sessie op het 25e AVS Schoolleiderscongres op woensdag 21 april
aanstaande. Deelnemers gaan ook met elkaar in gesprek over deze toekomstagenda.

Het AVS-congres vindt voor het eerst online plaats, van 9.00 tot 13.30 uur.
Aanmelden: www.avs.nl/congres

Arie Slob, demissionair minister
van OCW: “De toekomstagenda
schetst een concrete ambitie die
richtinggevend kan zijn bij de
doorontwikkeling van het vak
van schoolleider en die inspiratie
biedt.” Foto Valerie Kuypers

‘m e t  h e t  r e a l i s e r e n  v a n  d e
to e ko m s ta g e n d a  h e b b e n  s c h o o l 
l e i d e r s  s t e v i g  b i j g e d r a g e n  a a n
d e  p o s i t i e v e  p r o f i l e r i n g  v a n
h e t  b e r o e p ’
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In de toekomst richt een schoolleider het onderwijs niet alleen in met het team, maar ook

met ouders en professionals uit andere beroepsgroepen. Dat vergt flexibiliteit en analyserend

vermogen. Goed samenwerken, inspireren, verbinden en inspelen op specifieke behoeften van

leerlingen en de school als geheel worden nog belangrijker. De drie genomineerden voor de titel

‘Schoolleider van het Jaar 2021’ geven hun toekomstvisie.

tekst peter zunneberg

thema _ toekomst van de schoolleider

v i s ie  to p 3 - k a n d i dat en  s c h o o l l ei d er  va n  h e t  j a a r

‘Een schil om de school’
Astrid Claessens is directeur van drie scholen van Stichting Kom
Leren: obs Berg in Berg en Terblijt, obs Binnenstad in Maastricht en
openbare daltonschool De Bundeling in Bunde. De schoolleider van
de toekomst zal in haar ogen goed in staat zijn om te analyseren waar
de behoefte ligt en kan out of the box denken om het onderwijs anders
te organiseren.

“Natuurlijk is visie voor een schoollei-
der belangrijk”, stelt Astrid Claessens.
“Maar het is niet meer van deze tijd dat
een schoolleider als een soort generaal
voor de troepen uitloopt en bepaalt wat
er gebeurt. En dat wordt in de toekomst
alleen maar minder. De visie van de
school zal steeds meer bepaald gaan
worden door het hele team, en ook
door de ouders. Het kan zelfs zo zijn
dat, als je als schoolleider vertrekt naar
een andere school, de visie daar haaks
staat op die van je vorige school. Als je
je daar niet lekker bij voelt, moet je een
stap terug doen.”

Wetenschappelijke inzichten
De schoolleider van de toekomst moet
volgens Claessens goed in staat zijn om
te analyseren waar binnen de school
behoefte aan is. “Hij of zij hoeft niet
per se academisch geschoold te zijn,
maar moet wel op de hoogte zijn van
de meest actuele wetenschappelijke
inzichten van wat er in de school kan
werken en in het onderwijs kan wor-
den ingepast. Je moet in staat zijn om
te beoordelen of iets past bij wat je als
school wilt bereiken.”
Claessens ziet ook een belangrijke
rol voor de schoolleider in de ontwik-
keling van scholen. “Als schoolleider
‘van buiten’ zie ik dat we heel veel
problematiseren. Maar laten we juist
eens kijken naar wat we wel voor elkaar
krijgen. Ik heb enorm veel bewondering
voor de veerkracht van leerkrachten,

“De visie van de school zal steeds
meer bepaald gaan worden door het
hele team, en ook door de ouders.”

Foto: Annemiek Mommers
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v i s ie  to p 3 - k a n d i dat en  s c h o o l l ei d er  va n  h e t  j a a r

‘Ik voorzie een veel grotere
differentiatie’

Jos Clout is schoolleider van
basisschool De Zonnewijzer in
Roermond, een school binnen
de Stichting Swalm & Roer.
Hij pleit voor meer integrale
kindcentra in de toekomst.
Schoolleiders zullen daarin
verschillende rolopvattingen
hebben: waar de een kiest voor
onderwijskundig leiderschap,
zal de ander zich toeleggen
op de organisatie van de
samenwerking tussen de
verschillende partners.

“In de toekomst zullen we, om te
bepalen wat de koers van de school
moet zijn, nog veel meer moeten
kijken naar de behoeften van de
leerlingen”, zegt Jos Clout. “Doe daar
onderzoek naar. Staat je school in
een wijk en heb je leerlingen met

bijvoorbeeld als ik zie wat er in tijden
van corona allemaal van hen gevraagd
wordt.”
Als voorbeeld van dat problematiseren
noemt Claessens het lerarentekort.
“Je kunt het lerarentekort zien als de
grootste bedreiging van goed onderwijs,
maar je kunt er ook naar kijken als een
mogelijkheid om het onderwijs anders
te organiseren. In het bedrijfsleven had
je niet zo lang geleden de trend van
lean and agile werken. Daar kunnen we
in het onderwijs wel wat van leren.
Te vaak halen we leerkrachten uit het
primaire proces om dingen te doen die
we ook bij de administratie of bij onder-
wijsassistenten kunnen neerleggen.
Er zijn al mooie nieuwe initiatieven en
de pabo’s groeien weer. Maar als we
nog wat meer out of the box zouden gaan
denken en meer taken neerleggen bij

mensen zonder dat zij volledig bevoegd
zijn, krijg je als school ook al meer arm-
slag. Waarmee ik uiteraard niet pleit
voor onbevoegden voor de klas.”

Schil Om de school nog meer een
professionele leeromgeving te laten
zijn, ziet Claessens graag een schil om
de school: ergo- en fysiotherapeuten,

het sociale team van de gemeente en
dergelijke. Daar ziet ze ook nog wel
ruimte voor verbetering. “Ik weet niet
of zorgverzekeraars het blokkeren of
de beroepsgroep zelf, maar ik vind het
onbegrijpelijk dat een logopedist niet
op scholen mag werken. Als een kind
daarbij gebaat is, dan moet dat toch
mogelijk zijn?”

to e ko m s t  s c h o o l l e i d e r  vo lg e n s
h a a r  b e s t u u r d e r

Inge Ambaum-Jordens, lid college van bestuur bij Stichting Kom Leren: “Het gaat niet over

leidinggeven, het gaat over leiderschap tonen. Het werk van de schoolleider bestaat uit het

aansluiten bij de kennis, kunde en kwaliteiten van de mensen in het team en hen inspireren

en de ruimte geven om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Hij of zij is degene

die bouwt aan een lerende organisatie waarin mensen persoonlijk leiderschap kunnen

tonen en kunnen excelleren, zowel volwassenen als kinderen.”

“Laat leraren zo’n 60 procent van het
onderwijs verzorgen in de kernvakken en
laat de rest over aan specialisten.”
Foto: Annemiek Mommers

15k ader prim air april 2021

945757-02_015_26-Mar-21_10:39:57_walter



‘Wendbaar en veerkrachtig zijn’
Margreet van Iterson is schoolleider
van fusieschool Op ’t Hof – De
Malsenburg in Tricht, onderdeel
van Stichting Fluvium openbaar
onderwijs. De schoolorganisatie moet
wendbaar en veerkrachtig zijn om
te kunnen inspelen op steeds weer
nieuwe ontwikkelingen, vindt zij. De
schoolleider moet verbinden: knopen
doorhakken is makkelijker als je
midden in het team staat.

“Ontwikkelingen gaan steeds snel-
ler, als organisatie moeten we steeds
vaker wendbaar en veerkrachtig zijn”,

constateert Margreet van Iterson.
“Strategie en uitvoering liggen veel
dichter op elkaar dan voorheen.
Schoolplannen schrijf je voor een
periode van vier jaar, terwijl een
plan voor twee jaar veel meer directe
ruimte geeft voor leren, veranderen en
verbeteren. Ook door corona komen
er steeds nieuwe situaties op ons af.
Dat vraagt enorm veel flexibiliteit van
de schoolleider en het team. Daarbij
wil ik geen schoolleider zijn die het
team het vuur aan de schenen legt,
maar juist een die het vuur in de har-
ten brandend houdt.”

Knopen doorhakken
Positivisme, maar ook realisme,
enthousiasme en het vermogen om
te verbinden zijn volgens Van Iterson
belangrijke competenties voor de school-
leider van de toekomst. “Uiteindelijk
ben jij degene die de knopen doorhakt,
maar dat gaat een stuk makkelijker als
je midden in het team staat, luistert
naar wat er speelt en verbindt.” Dat dat
op kleinere scholen makkelijker zou
zijn, bestrijdt Van Iterson. “Als je kijkt
naar wat kinderen nodig hebben, denk
ik dat we naar grotere scholen moeten
streven. Als je met kunst en vliegwerk

grote taalachterstanden, dan is dat
een terrein om extra in te investeren.
Terwijl een school met kinderen van
hoger opgeleiden andere accenten kan
leggen, waardoor zij extra uitgedaagd
worden. Wat ik voorzie is dat er een
veel grotere differentiatie in het onder-
wijs gaat ontstaan. Waarbij uiteraard
waarden als respect en tolerantie een
algemeen uitgangspunt blijven.”

Integrale kindcentra
Om die extra investering mogelijk te
maken, wil Clout af van de opvatting
dat school een apart onderdeel is in
de opvoeding van kinderen en pleit
hij voor meer integrale kindcentra.
“Nu hebben wij de kinderen 1.000
uur per jaar in huis, maar misschien
moeten we wel naar 2.500 uur. Waarbij
we zorg en welzijn, maar bijvoorbeeld
ook sport- en muziekverenigingen veel
meer integreren. Ook ouders zouden
daar veel meer een plek in moeten
krijgen.” Dat betekent voor school-
leiders dat zij hun taken anders zullen
invullen. “Sommigen zullen vooral
bezig willen zijn met het primaire
proces van de school. Zij zullen een
soort onderwijskundig manager zijn.
Anderen vinden het misschien beter bij
zichzelf passen om het samenwerken

tussen alle partners in zo’n centrum
te organiseren.” Volgens Clout zou
ook de financiering van het onderwijs
anders moeten. “Nu gaat er geen geld
naar 0- tot 4-jarigen, want de kinder-
opvang valt onder het ministere van
Sociale Zaken. Het primair onderwijs
krijgt wel geld, maar het meeste gaat
naar het voortgezet onderwijs. Keer dat
om: investeer meer in jonge kinderen,
waardoor je hun kansen vergroot. Zorg
bijvoorbeeld voor hoog opgeleide leer-
krachten, zoals in Canada of Zweden.
Dat komt de kwaliteit van de scholen
ten goede.”

Positieve ondernemer
Om die reden zou Clout de leerkrach-
ten bovendien het een en ander uit
handen willen nemen. “Laat hen zo’n
60 procent van het onderwijs verzor-
gen in wat voor elk kind belangrijk

is. Taal, lezen, rekenen, ict en burger-
schap. Geen enkele leerkracht is goed
in alle vakken. Door in hun opleiding
en beroepspraktijk te focussen op deze
kernvakken, vergroot je de kwaliteit
van het onderwijs. En laat de rest over
aan specialisten. Zo kan bijvoorbeeld
de wijkagent de verkeerslessen geven
en een kunstenaar de creatieve vakken.
Het is dan aan de schoolleider om dat
te organiseren en faciliteren.”
Clout noemt zichzelf een positieve
ondernemer met een groot hart voor
kinderen en wil dat graag overdragen
aan zijn team. “Als iedereen met ple-
zier naar zijn werk gaat, ontstaat er
vanzelf een positief klimaat. Investeer
in de veerkracht van je organisatie en
zorg voor een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. Het personeel is een
kostbaar goed, koester en waardeer dit
dan ook.”

to e ko m s t  s c h o o l l e i d e r  vo lg e n s
z i j n b e s t u u r d e r

Jeffreye Vossen, voorzitter college van bestuur Stichting Swalm en Roer voor onderwijs en

opvoeding: “Een schoolleider heeft een open mindset, is nieuwsgierig en leergierig.

Hij zet vol in op professionalisering: persoonlijk en met zijn team.”
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thema � toekomst van de schoolleider

probeert boven de opheffingsnorm
te blijven, lever je volgens mij in aan
kwaliteit. Voor sport- en muzieklessen
brengen ouders hun kinderen ook vaak
verder weg. Waarom moeten we dan te
allen tijde blijven proberen de school in
het dorp nog te handhaven? Vaak wordt
die discussie te veel gevoerd op basis van
sentimenten in plaats van argumenten.
Maar als het ten koste gaat van de kwali-
teit zeg ik: stop ermee.”

Leren vanuit passie
Waar Van Iterson ook mee wil stoppen
is het stelsel van regeltjes voor de her-
registratie van schoolleiders. “Ik moet
nog één thema doen en heb daarvoor
onlangs een masterclass gevolgd,
waar verder alleen deelnemers uit het
bedrijfsleven aanwezig waren. Ik vond
dat buitengewoon nuttig: een andere
groep houdt mij scherp en ik heb er
geleerd om te kijken hoe toekomst-
bestendig onze schoolorganisatie is.
Helaas was dat niet goed genoeg voor
herregistratie, want de cursus stond niet
op de geaccrediteerde lijst. Nu volgt er
nog een valideringsonderzoek, waarin
wordt gekeken of ik wel voldoende
geleerd heb. Ik zie te veel een klimaat
van angst en controle, waarin school-
leiders niet de ruimte krijgen om dat
te doen wat zij in het belang van hun
school vinden. Laat schoolleiders leren
vanuit een passie, niet vanuit een
 verplichting.” �

s c h o o l l e i d e r  v a n  h e t  j a a r - v e r k i e z i n g
o p  av s  s c h o o l l e i d e r s c o n g r e s 2 1  a p r i l 2 0 2 1

to e ko m s t  s c h o o l l e i d e r  vo lg e n s
h a a r  b e s t u u r d e r

Jeroen Goes, CvB-voorzitter van Stichting Fluvium openbaar onderwijs: “Ook in de

toekomst zal de schoolleider de verbinder zijn, het hitteschild en de inspirator.

Met deze eigenschappen is hij of zij veelbetekenend voor de kwaliteit van het onderwijs

op de school.”

“Als je kijkt naar wat kinderen nodig
hebben, denk ik dat we naar grotere

scholen moeten streven.”
Foto: Hans Roggen

De winnaar van de Schoolleider van het Jaar-verkiezing wordt gekozen door de

deelnemers aan het 25e AVS Schoolleiderscongres op woensdag 21 april aanstaande.

Het congres vindt voor het eerst online plaats, van 9.00 tot 13.30 uur. Aanmelden:

www.avs.nl/congres (hier vind je ook meer informatie over de genomineerde

schoolleiders voor de titel, onder andere waarom anderen hen aandroegen)
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‘Onze opdracht is
om het oog op
de bal te houden,
ook in crisistijd’

v er nieu w en  in  h e t  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s

thema _ toekomst van de schoolleider

Willem van Ouwerkerk, schoolleider van de
Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn:
“Voor mij betekent innovatie: doen wat ik vind dat
gedaan moet worden, en daarvoor ruimte zoeken
binnen de kaders.” Foto: Miriam van der Hoek
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Ook vóór het coronavirus ons land bereikte en

het onderwijs op zijn kop zette, was een groep

schoolleiders in het voortgezet onderwijs bezig

met vernieuwing. Willem van Ouwerkerk van de

Groene Hart Praktijkschool en Judit Weekenborg

van Scholengemeenschap Lelystad, kernleden van

Schoolleiders voor de Toekomst, roepen collega-

leidinggevenden op om regelmatig van een afstand

naar het grotere geheel te kijken.

tekst larissa pans

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoollei-
ders in het voortgezet onderwijs die gezamenlijk nadenkt
over, en werkt aan vernieuwingen in het onderwijs en
wat dat vraagt van schoolleiders. Vijf thema’s staan cen-
traal: leiderschapsontwikkeling, leerlingen betrekken,
eigenaarschap (van de docent en van de leerling), leren
buiten de school en ruimte voor onderwijsinnovatie.
Belangrijke onderwerpen, zegt Willem van Ouwerkerk,
schoolleider van de Groene Hart Praktijkschool in Alphen
aan den Rijn. “Maar één staat er eigenlijk nog boven:
het organiseren van het onderwijs naar het leren van de
leerling. Dat klinkt als een dooddoener, maar is het niet.
In het praktijkonderwijs kunnen we niet anders dan naar
het kind kijken en bedenken hoe we het beste uit hem of
haar kunnen halen. Als we dat niet doen, verdwijnt een
leerling in de kaartenbak van de overheid en gaat thuis
zitten. Er is ons, maar dus ook de maatschappij, veel aan
gelegen om onze leerlingen naar een goed einde te bren-
gen: dat betekent een baan of vervolgopleiding vinden.
Voor mij betekent innovatie: doen wat ik vind dat gedaan
moet worden, en daarvoor ruimte zoeken binnen de
kaders. Natuurlijk, je moet weten welke verandermodel-
len er zijn, maar ik doe ook veel op intuïtie.”

Leerzones Judit Weekenborg, rector van
Scholengemeenschap Lelystad, studeerde zelf
Veranderkunde en was eerder adviseur in het onderwijs.
Daar begeleidde ze leidinggevenden in veranderproces-
sen. Ze zit middenin een grote fusie die zomer 2021
afgerond moet zijn. In Lelystad verrijst de onderwijs-
campus Porteum, met drie gebouwen voor het vmbo,
drie voor havo/vwo, een cultuurgebouw en prach-
tige werkplaatsen. Er is plek voor 3.800 leerlingen.

“We gaan intensief samenwerken met partners van
buiten, zoals het bedrijven en het vervolgonderwijs, die
we een plaats geven in ons onderwijssysteem. Het is een
spannend en complex proces.”
Bij haar speelt nu deze fusie, maar verbeteren en inno-
veren zijn zaken die hoe dan ook op het pad komen
van de onderwijsleidinggevende, is Weekenborgs stel-
lige overtuiging. “Het is onderdeel van je professionele
identiteit. Leiderschap is mee kunnen bewegen met ver-
andering en daar je voordeel mee doen.” Noviteit op de
nieuwe onderwijscampus zijn leerzones. Weekenborg
vertelt dat het een opmerking van een leerling was
die haar op dat spoor zette. “Een leerling zei toen
de school weer open ging: ‘Ik wil heel graag weer op
school komen, maar niet de hele dag in de klas zitten.’
Dat zette me aan het denken. Ideaal zou zijn om én
les te geven én ruimte te geven aan de individualiteit
van leerlingen. Vmbo-leerlingen krijgen op de nieuwe
onderwijscampus les in leerzones van taakverwante
vakken, in de gamma, talen, science of cultuur. In die
leerzones worden gewone lessen gegeven door een
vaste groep docenten, maar kan de leerling ook een
deel van de tijd zelf invullen: zich verdiepen of extra
oefenen. Ons doel is om toe te groeien naar een grotere
diversiteit aan leersituaties, mét de mogelijkheid van
ontmoeting, onderzoek en samenwerking.”

Individuele leerweg Innovatief ‘paradepaardje’
van de Groene Hart Praktijkschool is de individuele
leerweg. In leerjaar 1 en 2 is er nog een gezamen-
lijk lesprogramma, daarna lopen de wegen uiteen.

Schoolleider Van Ouwerkerk: “Al vanaf het begin
betrekken we leerlingen, hun ouders en onze docenten
bij het opstellen van een eigen leerplan. We differenti-
eren op tempo, niveau en belangstelling. Ons dilemma
is dat leerlingen meteen geïnteresseerd zijn als ze de
dingen mogen doen waar ze goed in zijn, maar dat dat
ook het gevaar van een smalle ontwikkeling oplevert.”
Deze vernieuwende manier van onderwijs is arbeids-
intensief en kostbaar. “Een op de vijf betaalde uren van
mijn team gaat op aan begeleiding en ontwikkeling.
Het is een gepuzzel om de roosters rond te krijgen en

v er nieu w en  in  h e t  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s

‘ i n  l e e r z o n e s  w o r d e n  g e w o n e
l e s s e n  g e g e v e n  d o o r  e e n
v a s t e  g r o e p  d o c e n t e n ,  m a a r
k a n  d e  l e e r l i n g  o o k  e e n  d e e l
v a n  d e  t i j d  z e l f  i n v u l l e n :  z i c h
v e r d i e p e n  o f  e x t r a  o e f e n e n ’
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we moeten veel contacten onderhouden met bedrijven en
organisaties waar onze leerlingen stagelopen. Wij hebben
als praktijkschool geen ‘last’ van eindtermen, maar we
hebben wel een uitstroomverplichting. Zestig procent gaat
werken, veertig procent leert door. Hooguit tien procent
mag thuis zitten. Het ministerie van OCW geeft ruimte
voor een maatwerkdiploma, dat is prettig, maar het is
lastiger aflezen wat een leerling kan als niet alle vakken
op hetzelfde niveau zitten. Onze leerlingen worden na
hun schooltijd twee jaar gevolgd door een jobcoach, die
introduceert hen in het bedrijfsleven en legt uit wat hun
diploma inhoudt. De kracht zit niet zozeer in het diploma.
Dat de leerlingen van ónze school afkomen, dat is een
kwaliteitskeurmerk voor lokale bedrijven.”

Toen Van Ouwerkerk dertien jaar geleden schoolleider
werd op deze praktijkschool, kreeg de school nog het pre-
dicaat ‘zeer zwak’ van de onderwijsinspectie. “Iedereen
had door dat er echt iets moest veranderen. Er was geen
leerlijn, die hebben we ontwikkeld. Leerlingen moes-
ten weer goed in hun vel zitten. We organiseerden ons
onderwijs veel individueler en gelukkig heeft het goed
uitgepakt. Onze onderwijskwaliteit wordt goed beoor-
deeld, we staan in nauw contact met onze tweehonderd
leerlingen en weten wat we ze willen leren.”

Online en offline Is er wel ruimte voor onderwijs-
vernieuwing nu scholen alle zeilen moeten bijzetten voor
het geven van online én – coronaproof – offline onder-
wijs? “De pandemie legde de bestaande problemen in het
onderwijs bloot en maakt ook de diversiteit van scholen
en hun populatie zichtbaar”, zegt rector Weekenborg.
“Onze opdracht is om het oog op de bal te houden, om
ook in crisistijd regelmatig afstand te nemen. De ‘dans-
zaal van bovenaf te aanschouwen’, om te spreken met
leiderschapsdenker Ronald Heifetz. Nu met de pandemie
zijn er schoolleiders die alle problemen willen oplossen
voor hun team en hun mensen vooral willen ontzien.
Terwijl je juist moet aangeven: ‘We hebben een gezamen-
lijk probleem en we kunnen het alleen samen oplossen.’
Als leidinggevende vind ik ook dat ik dat moet voorleven,
dat je naar voren moet stappen, er moet zijn.” Collega-
schoolleider Van Ouwerkerk: “Straks vergaderen we over
het nieuwe rooster en de coronaregels, dan heb ik wel
mijn collega in het achterhoofd die met corona op de IC
ligt, en andere zieke teamleden. In de lockdown, toen
onze leerlingen volledige thuis zaten, zagen we dat velen
van hen moeite hadden om mee te komen. Zelf plannen
is een groot probleem. Wij moesten de regelmaat bieden
en zeggen: ‘Om negen uur schuif je aan achter de laptop,
en in principe niet in je pyjama.’ In een kleine setting
zoals een breakout-room kun je leerlingen goed begeleiden.
Maar we zijn ook wel snel weer opgestart met ons prak-
tijkonderwijs. Wat wel lastig is, is om stageplekken te
regelen als de horeca en de retail dicht zijn. Eén leerling
liep daarom stage bij de winkel op school, met aange-
paste opdrachten. Het is onze plicht om inventief te zijn
en te improviseren, onze leerlingen kunnen niet blijven
hangen. Het lukt nu goed om iedereen bij de les te hou-
den, maar het lukt nu niet om er ook nog allerlei andere
onderwijsvernieuwingen naast te doen.”

Groeispurt Weekenborg pleit ervoor om ook te profi-
teren van de afgelopen maanden. “Veel collega’s hebben
een goede digitale basisvaardigheid gekregen. Dat ver-
groot in onze leerzones bijvoorbeeld de mogelijkheid om
plaats- en tijdonafhankelijk te werken en leren naast de
gewone les. En alsjeblieft, bestempel deze lichting leer-
lingen niet als een ‘falend cohort’. Jongeren hebben zo’n
enorme potentie, wedden dat ze straks een groeispurt
doormaken?” _

Judit Weekenborg, rector van Scholengemeenschap Lelystad: “Verbeteren
en innoveren zijn onderdeel van je professionele identiteit. Leiderschap is
mee kunnen bewegen met verandering en daar je voordeel mee doen.”

‘ w e  o r g a n i s e r e n  o n s  o n d e r w i j s
v e e l  i n d i v i d u e l e r  e n  d at  h e e f t  g o e d
u i t g e pa k t ’
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av s  a c a d e m i e
p r o f e s s i o n a l i s e r i n g  vo o r  t e a m l e i d e r s  i n  h e t  vo

“De AVS is er voor schoolleiders in het

funderend onderwijs”, zegt Alien Cnossen,

directeur van de AVS Academie, die

professionaliseringsaanbod verzorgt voor

leidinggevenden in deze sector. “Veel van

onze deelnemers komen uit het primair

onderwijs, maar we gaan ook steeds meer

betekenen voor de leiders in het voortgezet

onderwijs.” Er zijn verschillen, zo delegeert

de vo-schoolleider onderwijskundige en

personeelstaken aan teamleiders. “In ons

vo-aanbod richten we ons dus juist ook op

de teamleiders en de samenwerking tus-

sen schoolleider en teamleiders. Thema’s

zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen en

implementeren van een onderwijskundige

visie en bij human resource management

het opzetten en goed uitvoeren van een

beoordelingscyclus.”

Omgaan met het onverwachte
De pandemie heeft ook Cnossen anders

doen kijken naar de opzet en het aanbod

van het professionaliseringsaanbod.

“Dit coronajaar was een stresstest voor

schoolleiders. Omgaan met het onver-

wachte hoort bij leiderschap, dus dat komt

ook aan de orde in ons aanbod. Verder denk

ik dat onze leergangen nooit meer alleen

offline zullen zijn nu we de mogelijkheden

van online hebben ontdekt. We laten een

cursist uit Leeuwarden voor een intake-

gesprek niet naar Utrecht komen, dat kan

prima online. Maar persoonlijk contact,

non-verbale interactie en samen geïnspi-

reerd raken blijven belangrijke ingrediënten

bij scholing, dus we gaan heus ook weer

fysiek samenkomen. Blended learning krijgt

steeds meer plek in onze leergangen en

trainingen, net als op de scholen van onze

schoolleiders. Het is de kunst om het in te

richten vanuit de eigen visie op goed onder-

wijs: open voor elke vernieuwing, maar ook

kritisch op de toegevoegde waarde.

thema _ toekomst van de schoolleider

Alien Cnossen, directeur van de
AVS Academie: “Het ontwikkelen en
implementeren van een onderwijskundige
visie is een van de thema’s in ons aanbod
voor vo-schoolleiders.” Foto: Hans Roggen

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
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Een vuiltje in de lucht?
De Renson Sense vertelt het jou!

22-1000-0248-02 AVS Kader Primair 2020/2021-08 april

Weet jij hoe gezond de binnenlucht is in de klas? Moeilijk te zeggen, nietwaar?
Daarom lanceert Renson de Sense, een slimme CO2-meter die je laat weten wanneer het tijd is om te ventileren.

Meten is weten: de Sense doet het voor jou
Gelukkig heeft de nieuwe Sense van Renson dat wel en geeft
die automatisch aan wanneer het CO2-gehalte in de binnen-
lucht te sterk stijgt. Is de lucht gezond, dan licht de sensor
blauw op. Bij een CO2-gehalte tussen 800 en 1200 ppm krijg
je een oranje kleur als waarschuwing. En rood betekent dat
de hoeveelheid CO2 in de lucht boven de 1200 ppm stijgt.
Dan moet je de klas zo snel mogelijk intensief verluchten
door ramen en deuren open te zetten.

Meer dan een CO2-meter
Maar de Sense is meer dan een CO2 meter. Het toestel
brengt ook andere parameters in kaart die bijdragen aan
een gezond en comfortabel binnenklimaat, zoals geurtjes,
temperatuur, luchtvochtigheid, geluid en hoeveelheid
licht. Ook handig: je kunt al die parameters volgen via de
bijbehorende app én ook de historische gegevens oproepen.

De Renson Sense bepaalt de norm: oranje is
ramen open, te snel weer sluiten zorgt voor
code rood. En dat willen we niet! Wie het ziet,
opent de ramen en zorgt voor onze ‘redding

Meester Chris

“
”

CO2 zit in de lucht die we uitademen. Loopt dat CO2-gehalte
in de klas op tot boven de 1200 ppm (parts per million)? Dan
is de binnenlucht niet langer gezond te noemen. Maar hoe
weet je dan wanneer het hoog tijd is om een raam te openen
en de binnenlucht te verversen? Want zelf heb je voor CO2
helaas geen ‘zesde zintuig’.

De Sense kost 179 euro (incl. BTW).
Bestel hier jouw exemplaar. www.renson.eu

- Advertorial -
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Met ‘Samen voor een schone school’ lanceert schoonmaakbedrijf
Gom een interactief lesprogramma voor basisscholen. Het doel van
het programma is om jonge kinderen meer bewust te maken van hun
rol in de vervuiling op school en persoonlijke hygiëne. Leerkrachten
die ermee aan de slag gaan, kunnen gebruikmaken van een kant-en-
klaar lesprogramma. De opdrachten en vlogs sluiten nauw aan bij de
belevingswereld van jonge kinderen.

Het gedrag van leerlingen is medebepalend voor een schone school.
Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van hun eigen rol daarin.
Bijvoorbeeld doordat ze nog weinig ervaring hebben met het goed
gebruiken van het sanitair op school, of na het spelen in de zandbak
de voeten niet vegen. Dan hebben schoonmakers veel tijd nodig om
een lokaal of gangen op te ruimen voordat zij aan het eigenlijke werk
kunnen beginnen.

Drie modules dragen bij aan een schone school
‘Samen voor een schone school’ is opgezet als een driedelig
lesprogramma. De modules zijn gericht op een schoon lokaal, een
goed gebruik van het toilet en het op de juiste manier wassen van de
handen. Hygiëne in het basisonderwijs staat door de corona-uitbraak
meer dan ooit in de belangstelling. De opdrachten en instructies zijn
niet alleen leerzaam, maar vooral leuk. Het programma leunt op twee
karakters, Claire en Klaas en hun vlogs zijn een vast onderdeel van de
lessen. Leerkrachten die met het programma een start willen maken
krijgen de beschikking over een kant en klaar online lesprogrammaboek
en een leskist.

Wil je meer weten over ‘Samen voor een schone school’?
Kijk dan op gom.nl/samenvooreenschoneschool. Of neem contact
op met David van Boheemen van Gom Onderwijs. Hij is bereikbaar
via 06-10 65 97 05 of via mail op dvboheemen@gom.nl. Hij gaat graag
met je in gesprek over hoe het anders kan: e�ciënter en e�ectiever.

Kijk op gom.nl/samenvooreenschoneschool en ga ook samen

voor een schone school!

Een schonere

basisschool?

En kinderen bewust

maken van vervuiling

en hygiëne?

Scan de QR-code
om direct naar de
website te gaan.

22-1000-0472-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertorial -
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Een vuiltje in de lucht?
De Renson Sense vertelt het jou!

22-1000-0248-02 AVS Kader Primair 2020/2021-08 april

Weet jij hoe gezond de binnenlucht is in de klas? Moeilijk te zeggen, nietwaar?
Daarom lanceert Renson de Sense, een slimme CO2-meter die je laat weten wanneer het tijd is om te ventileren.

Meten is weten: de Sense doet het voor jou
Gelukkig heeft de nieuwe Sense van Renson dat wel en geeft
die automatisch aan wanneer het CO2-gehalte in de binnen-
lucht te sterk stijgt. Is de lucht gezond, dan licht de sensor
blauw op. Bij een CO2-gehalte tussen 800 en 1200 ppm krijg
je een oranje kleur als waarschuwing. En rood betekent dat
de hoeveelheid CO2 in de lucht boven de 1200 ppm stijgt.
Dan moet je de klas zo snel mogelijk intensief verluchten
door ramen en deuren open te zetten.

Meer dan een CO2-meter
Maar de Sense is meer dan een CO2 meter. Het toestel
brengt ook andere parameters in kaart die bijdragen aan
een gezond en comfortabel binnenklimaat, zoals geurtjes,
temperatuur, luchtvochtigheid, geluid en hoeveelheid
licht. Ook handig: je kunt al die parameters volgen via de
bijbehorende app én ook de historische gegevens oproepen.

De Renson Sense bepaalt de norm: oranje is
ramen open, te snel weer sluiten zorgt voor
code rood. En dat willen we niet! Wie het ziet,
opent de ramen en zorgt voor onze ‘redding

Meester Chris

“
”

CO2 zit in de lucht die we uitademen. Loopt dat CO2-gehalte
in de klas op tot boven de 1200 ppm (parts per million)? Dan
is de binnenlucht niet langer gezond te noemen. Maar hoe
weet je dan wanneer het hoog tijd is om een raam te openen
en de binnenlucht te verversen? Want zelf heb je voor CO2
helaas geen ‘zesde zintuig’.

De Sense kost 179 euro (incl. BTW).
Bestel hier jouw exemplaar. www.renson.eu
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Met ‘Samen voor een schone school’ lanceert schoonmaakbedrijf
Gom een interactief lesprogramma voor basisscholen. Het doel van
het programma is om jonge kinderen meer bewust te maken van hun
rol in de vervuiling op school en persoonlijke hygiëne. Leerkrachten
die ermee aan de slag gaan, kunnen gebruikmaken van een kant-en-
klaar lesprogramma. De opdrachten en vlogs sluiten nauw aan bij de
belevingswereld van jonge kinderen.

Het gedrag van leerlingen is medebepalend voor een schone school.
Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van hun eigen rol daarin.
Bijvoorbeeld doordat ze nog weinig ervaring hebben met het goed
gebruiken van het sanitair op school, of na het spelen in de zandbak
de voeten niet vegen. Dan hebben schoonmakers veel tijd nodig om
een lokaal of gangen op te ruimen voordat zij aan het eigenlijke werk
kunnen beginnen.

Drie modules dragen bij aan een schone school
‘Samen voor een schone school’ is opgezet als een driedelig
lesprogramma. De modules zijn gericht op een schoon lokaal, een
goed gebruik van het toilet en het op de juiste manier wassen van de
handen. Hygiëne in het basisonderwijs staat door de corona-uitbraak
meer dan ooit in de belangstelling. De opdrachten en instructies zijn
niet alleen leerzaam, maar vooral leuk. Het programma leunt op twee
karakters, Claire en Klaas en hun vlogs zijn een vast onderdeel van de
lessen. Leerkrachten die met het programma een start willen maken
krijgen de beschikking over een kant en klaar online lesprogrammaboek
en een leskist.

Wil je meer weten over ‘Samen voor een schone school’?
Kijk dan op gom.nl/samenvooreenschoneschool. Of neem contact
op met David van Boheemen van Gom Onderwijs. Hij is bereikbaar
via 06-10 65 97 05 of via mail op dvboheemen@gom.nl. Hij gaat graag
met je in gesprek over hoe het anders kan: e�ciënter en e�ectiever.

Kijk op gom.nl/samenvooreenschoneschool en ga ook samen

voor een schone school!

Een schonere

basisschool?

En kinderen bewust

maken van vervuiling

en hygiëne?

Scan de QR-code
om direct naar de
website te gaan.

22-1000-0472-01 AVS KP 2020-2021-08
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Airmaster BV ∙ Admiraal de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam
T: 0103070625 – info@airmaster-bv.nl – www.airmaster-bv.nl

• Snelle installatie
• Eenvoudig inpasbaar
• Energiezuinig

• Ruim assortiment
• Hoge kwaliteit
• Onderhoudsarm

Een frisse school in een handomdraai
met Airmaster Klasse-ventilatie

22-1000-0287-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Christelijke basisschool

De Kraanvogel in Almere heeft een speel-leerplein voor groep 3. Zo verloopt

de overgang van groep 2 naar 3 vloeiender.

tekst larissa pans

Rina Monen begon 25 jaar geleden als

kleuterleerkracht en toen viel het haar al

op: “Waarom moeten die zelfstandige kleine

mensjes als ze naar groep 3 gaan opeens

in rijen zitten, waar ze allemaal tegelijk aan

de lesmethode Veilig Leren Lezen beginnen

en waar het spelelement ontbreekt in een

schooldag?” Met de komst van een nieuwe

directeur, zeven jaar geleden, veranderde de

manier van lesgeven. Er kwam ruimte voor

initiatieven, zoals spelend leren. Monen

is sinds twee jaar zelf directeur van De

Kraanvogel in Almere en gaf de groepen 3

de vrijheid om het spelend leren nog verder

te ontwikkelen. Ze vertelt: “Ceciel, een

van de leerkrachten van groep 3, bedacht

een vloeiende overgang van groep 2 naar

3. Kleuters werken met een Kies- en een

Planbord en ze kiezen zelf welk werkje ze

gaan doen. Die manier van spelend leren

en zelfstandig kiezen wilden we doortrek-

ken naar groep 3. Daar werken ze nu met

een taal- en een rekenbord.”

Vliegenmeppen
De Kraanvogel heeft twee groepen 3. Elke

groep 3 wordt in tweeën gedeeld. De helft

van de ene groep is op het speel-leerplein

aan het werk in de gang, de andere helft

krijgt instructie in de klas. Directeur

Monen: “Die zitten met z’n allen rond het

digibord en gaan daar aan de slag. Door

die kleine groepen kan de leerkracht ook

goed differentiëren.” De groepjes op het

speel-leerplein zijn bezig met spelletjes

die betrekking hebben op taal en rekenen,

met een onderwijsassistent of stagiair

erbij. “Heel populair is vliegenmeppen.

Op de tafel ligt een letterkaart met bij-

voorbeeld de letter S. Als een ander kind

een woord zegt dat met de S begint, moet

de leerling met de vliegenmepper zo snel

mogelijk op de letterkaart slaan. Ze vinden

het ontzettend leuk en deze manier van

onderwijs werkt ook motiverend. Door het

spelend, handelend en bewegend leren

nemen de kinderen de stof beter op. Het

zijn spelletjes, maar ze hebben niet door

dat ze oefenen in de gang wat ze als

instructie in de klas hebben gekregen.”

Belangrijke voorwaarde: “We houden de

leerlijnen en -doelen vast in groep 3, het

is alleen het onderwijs zelf dat anders is

ingericht.”

Ruimte
Weerstand ondervond Monen niet, “maar

dat komt ook door Ceciel die vol verve

uitlegt wat de bedoeling is van het speel-

leerplein en waarom spelend leren zo goed

werkt bij kinderen.” Het is feitelijk geen

plein, maar een open ruimte. De Kraanvogel

zit sinds kort in één gebouw. “We hebben

nu de luxe van een grote ruimte en dat

is fijn, maar in onze eerdere dependance

zat het speel-leerplein op een kleine vide

én een deel van de gang, en dat ging ook

prima.” Haar advies aan andere schoollei-

ders: “Maak een plan, begin klein en bouw

het uit. Komen kijken mag altijd!” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

vloeiende overgang
naar groep 3
met speel-leerplein

Op het speel-leerplein van De Kraanvogel
in Almere oefenen de kinderen van groep 3
spelenderwijs met lezen en rekenen.
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Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van

HET COMPLETE LEERLINGVOLGSYSTEEM
VOOR DE HELE SCHOOL

Weten wat het IEP LVS
voor jou kan betekenen?
bureau-ice.nl/IEPLVS-bestuurder

Kunnen we een
korte afspraak
met je inplannen?

Dan geven wij je
structureel zicht
op de kwaliteit van
al je scholen.

HALLO
SCHOOLBESTUURDER

ADV-AVS-IEP-2021-LVS.indd  1 23/02/2021   09:0522-1000-0249-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 22-03-2021  11:58

26

26945757-02_026_25-Mar-21_12:34:59_walter



Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van

HET COMPLETE LEERLINGVOLGSYSTEEM
VOOR DE HELE SCHOOL

Weten wat het IEP LVS
voor jou kan betekenen?
bureau-ice.nl/IEPLVS-bestuurder

Kunnen we een
korte afspraak
met je inplannen?

Dan geven wij je
structureel zicht
op de kwaliteit van
al je scholen.

HALLO
SCHOOLBESTUURDER

ADV-AVS-IEP-2021-LVS.indd  1 23/02/2021   09:0522-1000-0249-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 22-03-2021  11:58

AVS Schoolleiderscongres
21 april 2021
Digitale edite

Op woensdag 21 april vindt de 25e editie plaats van het AVS Schoolleiderscongres, nu

voor het eerst online. Dit jaar is er een keynote door Charles Wood en Priya Lakhani over

Artificial Intelligence, veel ruimte om digitaal te netwerken, keuze uit 14 workshops, de

verkiezing innovatieve schoolleider van het Jaar en aandacht voor het 25-jarig bestaan van

de AVS. Met meer dan duizend bezoekers is het AVS Schoolleiderscongres ieder jaar hét

evenement voor schoolleiders. Juist in deze tĳd willen we veel schoolleiders weer ontmoeten,

inspireren en toerusten. Deze keer met een prachtige online editie. Kom je ook?

www.avs.nl/congres2021

Het AVS Schoolleiderscongres wordt mede mogelĳk gemaakt door:

27945757-02_027_25-Mar-21_14:44:54_walter



Centrale inleiding Charles Wood en Priya Lakhani
Hoe kan Kunstmatige Intelligentie het onderwijs helpen?

We vragen leraren om tegemoet te
komen aan individuele behoeften van
leerlingen, maar rusten we hen uit met
de juiste hulpmiddelen om te slagen?
Hoe kan het gebruik van geavanceerde
technologie leraren helpen bij het maken
van intelligente interventies? Wood en
Lakhani vertellen over de werking van
kunstmatige intelligentie en hoe het
systeem van CenturyTech is ontwik-
keld. CenturyTech is een platform dat
gebruikmaakt van kunstmatige intel-
ligentie, neurowetenschap en learning
analytics om leerprestaties te verbeteren
en werkdruk voor leraren te verminde-
ren. Het systeem ‘weet’ hoe de leerling
het beste leert en waar hij goed en
minder goed in is en past de informatie
daarop aan.

Het online lesprogramma is afgestemd
op de individuele leerling, brengt de
leerling in kaart en zorgt zelf voor snelle
feedback. Het biedt inzicht in waar de
leerling passende ondersteuning nodig
heeft en welke manier van leren het beste
aansluit. Interventie is geen tijdrovend
proces meer! Dit leidt uiteindelijk tot
betere resultaten voor iedereen. Wood en
Lakhani gaan in op maatschappelijke en
ICT-ontwikkelingen op dit gebied.

Charles Wood (Verenigd Koninkrijk)
heeft een groot deel van zijn carrière in
het buitenland besteed aan onderwijs-
ontwikkeling. Hij is medeoprichter van
Impact Education, dat in Hong Kong
Engelse taalcursussen verzorgt voor
studenten en internationale scholen.

Zijn passie voor techniekonderwijs
bracht hem naar New York waar hij
heeft gewerkt voor de American Youth
Literacy Foundation. Hij ontwikkelde
daar een leerplan dat door middel
van een app analfabetisering bij
volwassenen tegengaat. Momenteel is
Wood eindverantwoordelijk voor alle
internationale samenwerkingsverbanden
van CenturyTech.

Priya Lakhani is oprichter/directeur
van CenturyTech. Ze was lid van een
ondernemersforum en van de adviesraad
van verschillende onderwijsorganisaties.
Ze heeft diverse awards ontvangen.

www.century.tech

28

Praktische informatie
Kosten voor inschrijven:
AVS-leden: 50 euro
Niet-leden: 95 euro

Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/congres

Innovatieve Schoolleider van het Jaar
Bekendmaking op 21 april
Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS de
verkiezing ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’.

Uit de nominaties heeft een vakjury een top 3 samengesteld na gloedvolle voordrachten door
collega’s en soms ook ouders en leerlingen. Tijdens het Online Schoolleiderscongres op 21 april 2021
kiezen de deelnemers wie de uiteindelijke winnaar wordt.

Astrid Claessens

Jos Clout

Margreet van Iterson

Programma
8:00 uur Platform open
8:30 uur Meet & greet jubilarissen (op uitnodiging)
9:00 uur Inloop, netwerken, bezoek informatiemarkt
9.15 uur Opening door Petra van Haren, over 25 jaar AVS

en introductie Innovatieve Schoolleider van het Jaar
9.45 uur Keynote door Charles Wood en Priya Lakhani over

de kansen van Artificial Intelligence in het onderwijs
10.15 uur Pauze (mogelijkheid tot bezoek informatiemarkt)
10.45 uur Workshop ronde 1
11:30 uur Pauze (mogelijkheid tot bezoek informatiemarkt)
12.00 uur Workshop ronde 2
12:45 uur Plenaire afronding – uitreiking prijs Innovatieve Schoolleider

van het jaar verkiezing, netwerken, bezoek informatiemarkt
13.30 uur Sluiting

28 AVS Schoolleiderscongres 2021
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Informatiemarkt
en netwerken
Voor het digitale AVS-congres maken
we gebruik van het platform Lets Get
Digital! Dit online congres-platform
brengt de congresbeleving heel dichtbij.
Er is een lobby, verschillende work-
shopsruimtes en een informatiemarkt.
Je kunt gemakkelijk met een dubbelklik
netwerken of (video-)chatten met je
collega-schoolleiders. Als je in de lobby
bent, kun je met een eenvoudige klik op
een van de programma-onderdelen deel-
nemen aan de subsessies. En natuurlijk
kennismaken met nieuwe producten en
diensten van onze partners. De mede-
werkers van de AVS Helpdesk staan klaar
om je vragen te beantwoorden en de AVS
Academie geeft je informatie over alle
opleidingen en leergangen. Je eigen pro-
fiel maak je in het platform zo persoonlijk
mogelijk: koppel je LinkedIn, mailadres
en foto.

25 jaar AVS
In 2020 bestond de AVS 25 jaar. Omdat
het congres in maart van dat jaar
niet kon doorgaan vanwege corona,
schenken we via dit online congres hier
aandacht aan. Er is een meet & greet
voor jubilarissen.

In deze 25 jaar is de vereniging gegroeid
tot een volwaardige beroepsorganisatie
voor leidinggevenden in het basis- en
voortgezet onderwijs. Midden jaren
negentig, bij de start van de AVS, had
niemand het over de schoolleider.
Dat was een primus inter pares met
vooral onderwijsinhoudelijke taken.
Het onderwijs werd nog zwaar aan-
gestuurd door het ministerie. Eind
jaren negentig kregen schoolbesturen
meer invloed en werd de schoolleider
aangesproken op de kwaliteit van het
onderwijs.

Livestream
Met veel plezier kondigen we samen
met Eromesmarko en De Meshallen aan
dat de livestream voor het online AVS
Schoolleiderscongres van woensdag
21 april vanuit De Meshallen in Wijchen
komt. Op deze manier hebben we een
passend (onderwijs)decor voor het
25e AVS-congres!

Meer informatie:
www.eromesmarko.nl

Workshops
1 Uitkomsten Toekomstagenda Schoolleiders

Henk Derks en Lambert van der Ven
Onze scholen staan in het
centrum van een
dynamische en iedere dag
veranderende wereld.
In het afgelopen jaar
hebben schoolleiders zich

gebogen over de ontwikkeling van hun vak en de
Toekomstagenda Schoolleiders. Veel schoolleiders hebben
meegewerkt aan de toekomstagenda die gefaciliteerd is door
een samenwerking van de AVS, AOb, CNV schoolleiders, OCW,
PO-Raad en het Schoolleidersregister PO.
De ingebrachte items uit de live en digitale sessies en de
resultaten van de website zijn nu geanalyseerd. Het resultaat
is bij elkaar gebracht in een rapportage die bestaat uit een
aantal actielijnen die van betekenis zijn voor beleidsmakers,
bestuurders en de ambities van de schoolleiders. Op 24 maart
is dit rapport aan demissionair minister Slob aangeboden.
In deze sessie delen we de resultaten uit de rapportage en gaan
we met elkaar in gesprek over deze toekomstagenda.

2 Ouderbetrokkenheid: effectief en
efficiënt samenwerken met ouders
Peter de Vries

Kinderen bloeien op bij een goede
samenwerking met ouders, op school maar
ook in de kinderopvang. Onderzoek heeft
dat meermalen aangetoond. Dat geldt
ook voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs, alleen ziet de samenwerking

met ouders er dan anders uit. Maar hoe geef je ouderbetrok-
kenheid vorm? Zeker als je weet dat de rol van ouders vooral
thuís belangrijk is. En is veel contact met ouders eigenlijk wel
nodig? En wat het soms echt lastig maakt: de afwezige,
passieve ouders, te mondige en veeleisende ouders, de
curlingouders, ouders die geen Nederlands spreken et cetera.
In een interactieve workshop neemt Peter de Vries je mee in de
wereld van ouderbetrokkenheid, als expert maar vooral ook als
vader. Een verhaal op basis van wetenschappelijk onderzoek
met veel concrete voorbeelden, emotie, in de spiegel kijken en
met humor.
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3 Stop met onzin en doe wat de bedoeling is
Teus de Vries

Hoe kun je de ruimte van jou en je
team(leden) beter benutten en effectiever
werken aan de bedoeling? Hoe neem je
weerstand weg en creëer je draagvlak, ook
bij besluiten die niet populair zijn? Hoe ga
jij, gaan wij, doen wat de bedoeling is?

Een oefening met vaardigheden uit waardevolle methodes, die
inzetbaar zijn op individueel, team- en organisatieniveau.

4 De kracht van een sterk schoolmerk
Claudia Smit en Noud Cornelissen

IIn deze workshop krijg je
praktische handreikingen
om van je onderwijs-
instelling een sterk merk te
maken dat zowel in- als
extern onderscheidend is.

Hierin komen onder andere de kracht van storytelling en de rol
van internal en employer branding aan de orde. Door consistent
te zijn in de wijze waarop je je identiteit uitdraagt, creëer je
‘kleefkracht’ waardoor mensen graag bij je werken, leerlingen en
ouders het fijn vinden om bij je te komen en zij hun enthousiasme
uitdragen naar hun omgeving.

5 Schoolleiders kunnen de loop
van een rivier veranderen
Marius Berendse en diverse schoolleiders

Zeven schoolleiders aan het roer van
onderwijsvernieuwing met als centrale
gedachte: we moeten leren anders
organiseren. Waarom stellen ze de oude
vertrouwde leerstofjaarklassenorganisatie
ter discussie? Hoe krijgen ze hun teams mee?

Je wordt uitgedaagd te reflecteren op je eigen werkpraktijk.
Je krijgt zicht en grip op je potentiële veranderkundige krachten.
De schoolleiding zet een veranderkundige beweging in via
eigenschappen, focus en handelen waardoor de innovatiekracht
van het team wordt aangeboord en de ruimte krijgt.

6 Leidinggeven aan een toekomstbehendig
onderwijs in een lerende school
Loes van Wessum

Toekomstbehendig onderwijs betekent: het
vernieuwen van het curriculum, maar ook
leerlingen begeleiden en stimuleren bij de
groei die nodig is om ze voor te bereiden op
hun toekomst. Op welke wijze kan de
schoolleider het leren van de leraar onder-

zoeken, begeleiden en stimuleren?

Hoe kan de schoolleiding bijdragen aan onderwijsinnovatie en
de ontwikkeling van een lerende cultuur? Wat is er bekend over
de professionalisering van schoolleiders? In een interactieve
presentatie ga je aan het werk met deze vragen en wat dat voor
jouw praktijk kan betekenen.

7 Cross mentoring– “Niets is zo verhelderend
als de blik van een buitenstaander”
Merel van Vroonhoven en Petra van Haren

Het onderwijs, het
bedrijfsleven en andere
sectoren kunnen veel van
elkaar leren. Om die reden
namen Merel van Vroon-
hoven (oud-voorzitter van

de AFM, zij-instromer in het onderwijs en aanjager bij NL2025)
en Petra van Haren (voorzitter van de AVS) in 2020 het initiatief
voor een cross-mentoring programma (avs.nl/cross-mentoring-
programma/). In dit programma staat de persoonlijke
ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het
bedrijfsleven of andere sector centraal. Als koppel neem je een
kijkje in elkaars keuken en coach je elkaar op leiderschaps-
vraagstukken, vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Door deze verbinding help je elkaar een betere leider te worden.
Je vergroot je wereld en je verkent hoe je elkaar en elkaars
organisatie een stap verder kan helpen. Zo draag je bij aan
meer verbinding tussen onderwijs en andere sectoren.
Wat heb jij in huis waarmee je de ander verder kan helpen?
Wat is jouw leiderschapsvraagstuk? Meer over dit programma
weten? Volg dan deze workshop.

8 Leiderschap voor inclusiever onderwijs
Dolf van Veen

In Nederland wordt de roep om inclusiever
onderwijs steeds luider. Maar wat vraagt
dat van scholen en de schoolleider in het
bijzonder? Deze workshop richt zich op
schoolleiders die willen werken aan
inclusiever onderwijs of zich hierop

oriënteren en die met ontwerp- en invoeringsvragen zitten.
Deelnemers kunnen hun vragen voorleggen aan experts met
ervaring in inclusief onderwijs. Ook spiegelen we deze vraag-
stukken en de reacties daarop aan de bevindingen uit
onderzoek en ervaringen elders.
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9 Het Columbusmodel van de
21e-eeuwse vaardigheden
Hans Hoornstra

Binnen toekomstgericht onderwijs spelen
21e-eeuwse vaardigheden een belangrijke
rol. Het veld heeft behoefte aan een
overzichtelijk en werkbaar model. In het
boek Digitale Intelligentie beschrijft auteur
Hans Hoornstra, samen met coauteur

Wijnand van Lieshout, een samenhangend model van
21e-eeuwse vaardigheden: het Columbusmodel. Het model,
gebaseerd op een historische context, brengt orde en hiërarchie
aan in de vaardigheden van de toekomst en is praktisch
toepasbaar in het onderwijs. Bovendien biedt het inzichten op
het gebied van professionalisering van onderwijsprofessionals,
omdat duidelijk wordt welke vaardigheden belangrijker zijn dan
anderen.

10 10-14 onderwijs volgens het NOVA-concept
Jona Oliveira

Tienerscholen komen steeds vaker voor,
maar is iedereen hetzelfde wiel aan het
uitvinden? Het NOVA Tienercollege werkt
volgens het principe: nieuwsgierig,
onderzoekend, verantwoordelijk en
ambitieus. Zowel een soepele overgang

van po naar vo als een toekomstgerichte houding op het
onderwijs zijn de pijlers van deze tienerschool. Hoe zorgen we
voor een leven lang willen leren? Je krijgt:
• tips voor het opzetten van een plan voor een tienerschool
• inspiratie voor het vormen van een eigen onderwijsvisie
• praktische voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

11 Wereldburgerschap
Stan van Laarhoven

Internationalisering, internationale
competenties en wereldburgerschap zijn
thema’s die steeds meer op de kaart
komen in het basisonderwijs. Maar hoe
schakel je van burgerschap naar wereld-
burgerschap en hoe geef je een

internationale dimensie aan je onderwijs? Je ervaart hoe je
burgerschapsonderwijs en internationalisering als middelen
kunt inzetten voor wereldburgerschap, als grote paraplu
waaraan je veel zaken kunt ophangen.
In deze workshop leer je hoe je in het basisonderwijs een start
kunt maken met wereldburgerschap en waar je rekening
mee moet houden om het zo betekenisvol mogelijk te maken.
Daarnaast ervaar je wat de raakvlakken zijn tussen (wereld)
burgerschap en internationalisering, maar ook hoe leerlingen
21e-eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen tijdens wereld-
burgerschap. Door middel van concrete voorbeelden en ideeën
van wereldburgerschap in het basisonderwijs maken we de
koppeling tussen theorie en praktijk

12 Waar zitten de gelukkigste schoolleiders?
Paul Baan

Er zijn vele goede redenen om als werk-
gever te investeren in het geluk van
medewerkers. Uit onderzoek weten we ook
hoe dit te organiseren. De schoolleider
speelt daarin een cruciale rol.
Klassewerkplek onderzocht het werkgeluk

van leerkrachten in het primair onderwijs, en vroeg en passant
ook de schoolleiders naar hun eigen werkgeluk. Tijdens deze
workshop gaan we in op de wetenschappelijke effecten van
sturen op geluk, voor zowel leerkrachten als schoolleiders.
Aan de hand van videovoorbeelden laten we zien hoe collega-
schoolleiders ervoor zorgen dat ze een stabiel team hebben
zonder vacatures, en wat de impact hiervan is op onderwijs-
kwaliteit. Ten slotte maken we bekend binnen welk bestuur de
meest gelukkige schoolleiders van 2021 rondlopen!

13 Anders organiseren, jouw rol als schoolleider
Anne Jan van den Dool en Frank Coert

Het afgelopen jaar heeft
elke school onderwijs-
vormen ingezet die eerder
niet bekend waren. Veel
scholen willen niet terug
naar 2019, maar vast-

houden wat waarde toevoegt. Misschien wil je zelfs wel een stap
verderzetten om het onderwijs duurzaam te ontwikkelen. Alsof
de inspanning van het afgelopen jaar nog niet groot genoeg
was, gaan veel scholen ‘verbouwen terwijl de winkel openblijft’.
Hoe doe je dat? Een transformatie naar een andere mindset, en
tegelijkertijd kwaliteit blijven leveren? Hoe ga je om met de
behoefte van ouders en leerlingen, terwijl je leerkrachten een
ander repertoire leren hanteren? Vanuit onze multidisciplinaire
focus laten wij je zien hoe je met het systeem werkt, dit
organisch ontwikkelt en steeds het onderwijs op niveau houdt.
Evidence-informed

14 Overgang PO naar VO: kan het ook anders?
Reinier van Putten en Gerrit van der Kolk

Tienerschool, tiener-
college, 10-14 onderwijs.
Je hoort het steeds vaker,
maar waarom zijn er steeds
meer scholen geïnteres-
seerd in deze onderwijs-

route? Wat voegt deze onderwijsroute toe aan een bestaande
onderwijsorganisatie? De workshopgevers spreken uit eigen
ervaring over het opzetten van een nieuwe vorm van onderwijs
bij hen in de regio. Ze nemen de deelnemers mee in de parels en
dilemma’s die ze gaandeweg tegen zijn gekomen. Van de eerste
kennismaking tot het moment van uiteindelijke invoering. Vanaf
volgend schooljaar vindt er een unieke samenwerking plaats
tussen het PO en VO in Meppel.
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Online nascholing
voor leraren

Vraag nu een
gratis gastaccount aan:

www.e-wise.nl/avs

Ga voor een teamabonnement op E-WISE en geef je leerkrachten onbeperkt

toegang tot 120 praktijkgerichte, online cursussen. Met E-WISE kiest elke

leraar, afhankelijk van de kennisbehoefte en tijd die er is, welke nascholing

hij wil volgen. Ervaar de voordelen van online nascholing voor je team.

Alleen maar

uitblinkers

voor

de klas.

Dat wíl je.
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Het Nationaal Programma Onderwijs:
hoe ga jij dit vormgeven op jouw school?

Wij peilden ruim honderd schoolleiders in het PO. Wat blijkt? De meeste schoolleiders kiezen

ervoor om hun onderwijs anders in te gaan richten. ‘Het oude normaal’ op de schop en

‘verbouwen’ terwijl de school gewoon open is: hoe doe je dat? En wat hebben jouw leerlingen

en leerkrachten precies nodig?

Wij helpen je graag verder – zowel in de analysefase als de uitwerking daarvan. Vanuit onze

multidisciplinaire focus laten wij je zien hoe je met het systeem werkt, organisch ontwikkelt en steeds

het onderwijs op niveau houdt. Bij dit alles staan de opbrengsten van leerlingen centraal.

Volg onze workshop op het AVS Schoolleiderscongres (‘Anders organiseren: jouw rol als

schoolleider’) en ga met ons in gesprek, of bekijk op andersorganiserenvanonderwijs.nl

hoe we samen verder kunnen.
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 Het onderwijs
staat nooit stil
In het basisonderwijs bouw je letterlijk verder aan de basis voor
de ontwikkeling van een kind. Je zorgt voor goed onderwijs voor
elke leerling zodat hij de stap kan maken naar vervolgonderwijs.
Dat betekent samenwerken met collega’s aan de ontwikkeling
van het onderwijs.

Als school sta je daarin niet alleen. SLO is de verbindende schakel tussen
partijen die een rol spelen in het onderwijs: scholen en leraren, beleidsmakers,
onderzoekers en andere experts. Onze expertise staat garant voor een
scherpe blik op curriculumontwikkeling. Onze kennis van samenhang in
leergebieden en doorlopende leerlijnen geeft scholen en leraren houvast bij
de keuzes die zij kunnen maken in hun schooleigen curriculum. Keuzes die
ervoor zorgen dat leerlingen hun onderwijsroute zo goed mogelijk kunnen
volgen. Lees meer op: www.slo.nl
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Beste schoolleider met visie,

Op koers blijven en niet meewaaien met elke nieuwe

onderwijswind, maar toch actueel, uitdagend en

toekomstbestendig onderwijs bieden. Wil jij dat ook? Sluit je

dan aan bij de Jeelo-community. Wij zijn een groep van scholen,

onderwijsexperts en maatschappelijke organisaties die het

heft in eigen hand heeft genomen. Samen maken we ons eigen

onderwijs met als doel: al onze leerlingen meer laten leren.

Onze leerlingen werken aan maatschappelijk relevante

projecten. Want kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door

samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij

het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren

op school en de wereld om hen heen. Samenhang in leerstof

vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom

hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. Daarin zit alles wat een

basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

De opbrengst? Enthousiaste leerlingen, betrokken ouders, en

leerkrachten die de passie voor het vak hebben hervonden.

Namens de Jeelo-community delen we graag onze ervaringen,

Anke Martens, directeur De Schittering, Hooge Zwaluwe

Wilma van der Pol, directeur De Willibrordus, Esch

Overal en 
altijd leren

www.jeelo.nl/visie

22-1000-0484-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 22-03-2021  12:03
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De beroepsgroep van schoolleiders in het PO

maakt werk van zijn eigen kwaliteit en ontwik-

kelt gedeelde opvattingen over de uitoefening

van het beroep. Daarmee laten schoolleiders

zien wat hun professionele ruimte moet zijn om

succesvol te kunnen zijn. Dat doen ze niet alleen

voor zichzelf maar juist ook voor anderen.

Schoolleiders Han Boone, Marjo Dethmers, Wouter Groot,
Robert van Woudenberg, bovenschools directeur Douwe
Bilder, bestuurder Chris van der Velden en onderzoeker Peter
Sleegers hebben de beroepsstandaard voor schoolleiders
in het PO geactualiseerd. Ze hebben in de nieuwe beroeps-
standaard leiderschapspraktijken centraal gesteld: een goede
schoolleider werkt aan een gedeelde visie op onderwijs, kan
deze vertalen in concrete doelen en staat open voor nieuwe
ontwikkelingen en ideeën. Een schoolleider stimuleert leraren
en andere medewerkers om zich te ontwikkelen en hun
kwaliteiten en talenten in te zetten. Daarnaast creëert een
goede schoolleider een professionele cultuur waardoor leraren
elkaar kunnen vertrouwen en zorgt ervoor dat leraren goed
les kunnen geven. Bovendien onderhoudt en investeert een

goede schoolleider in goede relaties met ouders, gemeenten
en zorgverleners. Op deze manier speelt een schoolleider een
cruciale rol in de verbinding tussen leerlingen, leraren, andere
medewerkers, schoolbestuurders en de omgeving van de
school.

Persoonlijk leiderschap

Naast de vijf leiderschapspraktijken maken ook persoonlijk
heidskenmerken, vaardigheden, capaciteiten en de persoonlijke
ethiek van de schoolleider onderdeel uit van de nieuwe beroeps-
standaard. Persoonlijk leiderschap heeft te maken met de
identiteit van de schoolleider: wie ben en wil ik zijn. Persoonlijk
leiderschap helpt de schoolleider de leiderschapspraktijken
vorm te geven.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap

Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep
voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf
maar juist ook voor anderen. Het Schoolleidersregister PO
stimuleert de ontwikkeling van individuele schoolleiders en
van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep
mag gezien worden.

De beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO
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Beste schoolleider met visie,

Op koers blijven en niet meewaaien met elke nieuwe

onderwijswind, maar toch actueel, uitdagend en

toekomstbestendig onderwijs bieden. Wil jij dat ook? Sluit je

dan aan bij de Jeelo-community. Wij zijn een groep van scholen,

onderwijsexperts en maatschappelijke organisaties die het

heft in eigen hand heeft genomen. Samen maken we ons eigen

onderwijs met als doel: al onze leerlingen meer laten leren.

Onze leerlingen werken aan maatschappelijk relevante

projecten. Want kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door

samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij

het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren

op school en de wereld om hen heen. Samenhang in leerstof

vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom

hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. Daarin zit alles wat een

basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

De opbrengst? Enthousiaste leerlingen, betrokken ouders, en

leerkrachten die de passie voor het vak hebben hervonden.

Namens de Jeelo-community delen we graag onze ervaringen,

Anke Martens, directeur De Schittering, Hooge Zwaluwe

Wilma van der Pol, directeur De Willibrordus, Esch

Overal en 
altijd leren

www.jeelo.nl/visie

22-1000-0484-01 AVS KP 2020-2021-08

- Advertentie -

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 22-03-2021  12:03
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interview

Met kunstmatige intelligentie (KI) kun je elke leerling voorzien van een eigen, zichzelf

aanpassende leerroute. Zowel op school als via afstandsonderwijs. Per vak of juist

vakoverstijgend. Het is uitermate geschikt bij een lerarentekort en kan bijdragen aan

kansengelijkheid en het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderen. Aldus ontwikkelaar Charles

Wood van Century Tech, die wereldwijd al veel succesvolle toepassingen zag in het onderwijs.

Wood verzorgt, samen met zijn ceo Priya Lakhani, de keynote op het online schoolleiderscongres

van de AVS op 21 april aanstaande. tekst marijke nijboer

c h a r l e s  wo o d  g el o o f t  h eil i g  in  d e  k r a c h t
va n  k u n s tm at i g e  in t el l i g en t ie

KI: dé oplossing voor het lerarentekort
en kansenongelijkheid?

Charles Wood van Century Tech gelooft heilig
in de kracht van kunstmatige intelligentie. Hij

zag wereldwijd al veel succesvolle toepassingen
in het onderwijs. Zoals hier op de British

International School in Cairo, waar Wood het
gebruik van het KI-platform Century toelicht.
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Charles Wood combineert al jaren onderwijsontwikkeling
met technologie. Momenteel is hij als director of internatio-
nal verbonden aan het Britse Century Tech, een platform
dat leerlingen met behulp van kunstmatige intelligen-
tie laat leren langs een op maat gemaakte en zichzelf
voortdurend bijsturende route. Wood gelooft heilig in de
kracht van kunstmatige intelligentie. Toch was zelfs hij
verbaasd over de uitslag van wetenschappelijk onderzoek
naar de effecten van Century, het platform waaraan hij
nota bene zelf verbonden is. Leerlingen die door bijvoor-
beeld dyslexie of autismespectrumstoornissen speciaal
onderwijs volgen, maken met behulp van dit systeem net
zulke goede en snelle ontwikkelingssprongen als leer-
lingen zonder leerproblemen die ook nog eens uit een
sociaaleconomisch bevoorrechte achtergrond komen.
In het ontwikkelteam van Century zitten ervaren lera-
ren, neurowetenschappers en technologen. “Leraren
brachten in hoe kennis nu wordt overgebracht en hoe zij
omgaan met sterke en zwakke punten van leerlingen”,
vertelt Wood. “We hebben bio-algoritmes gebruikt om
te bestuderen hoe leerlingen leren en veel kennis uit de
neurowetenschap gehanteerd. Zo hebben we onderzocht
hoe lang het duurt voordat nieuwe kennis van het korte-
termijn- naar het langetermijngeheugen gaat. We kijken
niet alleen naar sterke en zwakke punten van leerlingen,
maar ook naar hun motivatie, geheugen, leervoorkeuren
en zelfvertrouwen. Door voor het hele plaatje te gaan,
kan het systeem beter adviseren wat de volgende stap van
een leerling zou moeten zijn.”

Het systeem komt ook zelf met een logische volgende
stap. En die is voor iedere leerling anders.
Die snelle feedback is volgens Wood een belangrijk
voordeel van kunstmatige intelligentie.
“Normaal gesproken behandelt een leraar een
onderwerp om daarna te achterhalen wat de meeste
leerlingen nog moeilijk vinden en de lacunes in
te vullen. Stel dat dat hele proces een week duurt.

Tegen de tijd dat een leerling dan feedback op zijn vra-
gen krijgt, heeft het vraagstuk zijn kortetermijngeheugen
al verlaten. Dan is de leerling bepaalde aspecten alweer
vergeten en is de feedback dus niet erg effectief. Als je
een leerling heel snel feedback geeft, kan hij daarmee
zijn misvattingen over de stof meteen corrigeren.”

Holistisch Elk kind heeft volgens Wood een eigen,
optimale leerroute, die bestaat uit een serie verschil-
lende stappen. “Maar die route past zich steeds aan de
ontwikkeling van het kind aan. Zo worden de kennis en
het begrip van de leerling opgebouwd. Soms wordt ter
ondersteuning basiskennis aangeboden, soms wordt de
leerling op een specifiek punt uitgedaagd.” Als een leer-
ling worstelt met een natuurkundeprobleem, zou dit
bijvoorbeeld kunnen komen doordat hij bepaalde daar-
voor benodigde wiskundige kennis niet onder de knie
heeft. “Dan ziet het systeem dat en wordt hem dat eerst
uitgelegd. Zo krijgen leerlingen een meer holistisch en
compleet beeld en gaan ze beter begrijpen hoe het cur-
riculum werkt.”

Betere leerresultaten Century Tech analyseerde
in 2018 gedurende een jaar samen met University
College London hoe 10.000 gebruikers omgingen met
het platform en welke invloed leergedrag had op leren
en begrip. “We zagen de leerresultaten bij rekenen,
Engels en science gemiddeld met 30 procent verbete-
ren.” Wood maakt hierbij de kanttekening dat Century
Tech zich alleen op deze drie vakken richt(te), omdat
veel curricula daar de nadruk op leggen. “Maar het sys-
teem kan even goed worden gericht op soft skills zoals
communicatie.”

Lerarentekort Inmiddels gebruiken scholen in
meerdere landen de technologie, waaronder thuisland
Groot Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten,
Libanon, China en België. In Libanon bleek het een uit-
komst voor een bijzonder lerarentekort, vertelt Wood.

KI: dé oplossing voor het lerarentekort
en kansenongelijkheid? De bouwers van het platform bestudeerden een grote

groep leerlingen: jongens en meisjes met en zonder
leerproblemen, met verschillende leeftijden en verschil-
lende achtergronden. Met de daaruit verkregen inzichten
verfijnden zij de tool. Wood: “De afgelopen drie jaar is
het aantal gebruikers sterk gegroeid. Daardoor leert het
platform inmiddels autonoom en kan het elke leerling
een persoonlijke leerroute aanbieden.”

Snelle feedback Als een leerling ergens mee wor-
stelt, kan een in het systeem meekijkende leraar precies
zien waarmee. “Kunstmatige intelligentie maakt voor
elk individu zichtbaar hoe het leerproces verloopt. Loopt
de leerling tegen problemen aan, dan kan de leraar
daarop inspringen. Zo krijg je interactie die het leren
stimuleert.” Mocht de leraar op dat moment niet mee-
kijken, bijvoorbeeld omdat de leerling thuis is ingelogd
en daar met Century werkt, dan is dat geen probleem.

‘ w e  z a g e n  d e  l e e r r e s u ltat e n
b i j  r e k e n e n ,  e n g e l s  e n  s c i e n c e
g e m i d d e l d  m e t  3 0  p r o c e n t
v e r b e t e r e n ’
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‘ r o l  l e r a a r  b l i j f t  o n t z e t t e n d  b e l a n g r i j k  b i j  a d a p t i e v e  l e e r m i d d e l e n ’

tekst marianne eggink

Leerling Sara komt moe op school want ze

vierde gisteren haar verjaardag. Ze begint

met haar taalopdrachten in een adaptief

leermiddel, maar werkt traag vanwege haar

vermoeidheid en maakt fouten. De kunstma-

tige intelligentie (KI) in het leermiddel stelt

haar niveau naar beneden bij. “Een leraar

had geweten waarom Sara het die dag

minder zou doen en daar geen gevolgen aan

gekoppeld. Het KI-leermiddel heeft een veel

beperktere context om het leergedrag goed

in te schatten. Maar er zitten wel meteen

gevolgen aan de interpretatie van de data

die het leermiddel analyseert”, vertelt Inge

Molenaar. Ze is universitair hoofddocent aan

de Radboud Universiteit en in het Adaptive

Learning Lab richt ze zich op adaptieve

technologie en KI voor het onderwijs.  

Algoritme
Molenaar is wel enthousiast over de

mogelijkheden van KI in het onderwijs, maar

merkt tegelijk dat de beperkingen ervan

worden onderschat. “Scholen beschikken

vaak niet over alle informatie om een

echt bewuste keuze over een adaptief

leermiddel te maken. Bijvoorbeeld over hoe

het algoritme ervan werkt en met welke

gevolgen.” Kansengelijkheid wordt vaak

genoemd als belangrijk voordeel van KI in

leermiddelen, want een algoritme discri-

mineert niet. Dat klopt maar gedeeltelijk

volgens Molenaar. Een algoritme mist

namelijk veel context die een leraar wel

opmerkt, en kan zo juist voor meer ongelijk-

heid zorgen. “Huidskleur of gender ziet

het algoritme niet, maar Sara’s vermoeid-

heid of het autisme van haar klasgenootje

ook niet.” Uit onderzoek blijkt volgens

Molenaar dat zwakke leerlingen daardoor

vaak minder goed presteren in adaptieve

leermiddelen. “Als we KI willen inzetten voor

meer kansengelijkheid, moeten we dat ook

als uitgangspunt nemen bij de ontwikkeling

ervan”, vindt zij.

Minder administratief
Century Tech (zie hoofdartikel) vindt

Molenaar een interessante ontwikkeling.

De beste adaptieve leermiddelen ontstaan

volgens haar ook vanuit zo’n samenwer-

kende driehoek: onderzoek, bedrijfsleven

en onderwijs. “Maar we overschatten nog

wel wat KI al kan. Factoren als zelfver-

trouwen en leervoorkeuren zie ik nog niet

in de praktijk. Hoe meet KI zelfvertrouwen?

En met welke gevolgen?” Ook daarom

blijft de rol van de leraar volgens Molenaar

ontzettend belangrijk bij het gebruik van

adaptieve leermiddelen. Ze ziet KI niet

direct als oplossing voor het lerarente-

kort. “KI kan bijvoorbeeld wel nakijkwerk

overnemen en dat levert tijd op, maar dit

moet de leraar controleren en integreren in

het pedagogisch handelen - dat kost weer

tijd.” Inhoudelijk is er wel een verschuiving

in de taken van de leraar mogelijk. “KI kan

het werk minder administratief maken en

meer ruimte creëren voor betekenisvolle

interactie tussen leerling en leraar. Dit heeft

de potentie om het beroep aantrekkelijker

maken.”

Uitzetten
Molenaar hoort van scholieren en studenten

dat zij constante monitoring niet prettig

vinden. “Ze voelen minder ruimte om

gewoon even te oefenen en fouten te maken.

Monitoring heeft direct gevolgen en het is

allemaal zichtbaar voor de leraar. Dat willen

ze ook uit kunnen zetten.” Verder is het

volgens haar maar de vraag wat er met het

oog op de privacy precies gebeurt met alle

data die een adaptief leermiddel verzamelt.

Molenaars’ tip voor scholen: “Vraag je

altijd af: wat doet dit adaptieve leermiddel

precies? Doet het recht aan elke leerling?

En welke rol heeft de leraar hierbij?”

Inge Molenaar is universitair hoofddocent
aan de Radboud Universiteit en richt zich op
adaptieve technologie en KI voor het onderwijs.
Ze is enthousiast over de mogelijkheden,
maar merkt ook dat de beperkingen worden
onderschat. Foto: Kennisnet

Het land herbergt veel Syrische vluchtelingen, scholen
kunnen de toestroom van deze leerlingen nauwelijks
aan. In de ochtend gaan daar de vluchtelingen naar
school, ’s middags de Libanese leerlingen. Een vergelij-
king met het gesplitst lesgeven in tijden van corona is
snel gemaakt. De Libanese regering zet op een aantal
scholen Century in om iedereen toch onderwijs op maat
te kunnen bieden.

Maar ook veel dichter bij huis wordt het toegepast.
“In Vlaanderen hebben we het systeem helemaal toege-
spitst op het curriculum, dat daar veel meer dan bij ons

in Groot-Brittannië is gericht op pedagogiek. Men wil kin-
deren vakoverstijgend laten leren en de daarvoor nodige
vaardigheden laten ontwikkelen. Dat moest allemaal een
plek krijgen in het systeem.”

Sterke leider Bij de invoering en het gebruik van
kunstmatige intelligentie heeft de schoolleider een
belangrijke rol, vindt Wood. “Die moet helder voor ogen
hebben wat hij met deze technologie wil bereiken en
iedereen daarin blijven meenemen. De schoolleider zorgt
dat de koers en alle voorwaarden in orde zijn, inclusief
training van de leraren. Daarvoor heb je een sterke leider
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interview

c h a r l e s  w o o d  e n  p r i ya  l a k h a n i
o p av s s c h o o l l e i d e r s c o n g r e s 2 1  a p r i l 2 0 2 1

Charles Wood en Priya Lakhani (ceo/stichter) van Century Tech verzorgen een prikkelende

keynote over kunstmatige intelligentie tijdens het 25e AVS Schoolleiderscongres op

woensdag 21 april aanstaande. Hiermee wil de AVS het inhoudelijke gesprek op gang

brengen over deze reeds bestaande ontwikkeling. Het congres vindt voor het eerst online

plaats, van 9.00 tot 13.30 uur.

Aanmelden: www.avs.nl/congres

nodig, die samen met het team door dit ingrijpende ver-
anderproces heen wil en kan.” Elke school heeft wel een
paar quick adopters die er lol in hebben en de rest mee-
trekken, ziet Wood.

Gelijke kansen Dat in Nederland zorgen bestaan
over kansenongelijkheid, maakt het systeem ook voor
ons onderwijs interessant, verwacht hij. “Kunstmatige
intelligentie trekt zich niets aan van waar een leerling
vandaan komt of welk stempel deze heeft. Het stelt zich
op de individuele leerling af en helpt de leerresultaten te
verbeteren. Dit systeem werkt ook goed voor leerlingen
die minder zelfvertrouwen hebben en misschien liever
leren in een niet-sociale omgeving. Omdat het zo nauw
aansluit bij het eigen niveau, bouwen leerlingen zelfver-
trouwen op.” _

Dit artikel is een geactualiseerde herplaatsing.

vo o r w a a r d e n

Veel apparatuur is er niet nodig om een KI-tool als Century

te draaien, maar een snelle, stabiele internetverbinding

is een absolute voorwaarde. Sommige scholen richten

een computerlab in of laten leerlingen rouleren langs een

paar computers met de toepassing. Andere gebruiken het

systeem alleen voor huiswerk en laten leerlingen vanaf

huis inloggen. Scholen kunnen een licentie kopen voor

een jaar en krijgen dan accounts voor leerlingen, leraren

en ouders en toegang tot alle faciliteiten, training en

ondersteuning. De kosten hangen af van de schoolgrootte.

www.century.tech
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s a m e n  m e t  b s o ,  s p o r t  e n  k u n s t  k a n  s c h o o l  e e n  m o o i  a r r a n g e m e n t  b i e d e n

Kinderen willen meer
bewegen, variatie
en creativiteit

achtergrond

Sbo-school De Werf in Amersfoort heeft
konijnen, kippen, een moestuin en een
keuken. Directeur Suzanne de Koning:
“Zo kunnen kinderen in de praktijk
ervaren wat ze in de klas leren. Het helpt
om kennis te implementeren. Dat geldt
voor álle kinderen, niet alleen die met
een sbo-profiel.”
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s a m e n  m e t  b s o ,  s p o r t  e n  k u n s t  k a n  s c h o o l  e e n  m o o i  a r r a n g e m e n t  b i e d e n

“Ik vind het vooral belangrijk dat je niet alleen

maar aan je tafeltje hoeft te werken”, aldus

één van de 1.223 kinderen die werd bevraagd

over de ideale schooldag. Dit onderzoek,

in 2020 uitgevoerd in opdracht van het

Kinderopvangfonds voor het project PACT voor

Kindcentra, maakte duidelijk wat leerlingen

het allerbelangrijkst vinden: bewegen en

buiten zijn. En ze willen graag een gevarieerde

schooldag. Scholen willen graag onderwijs

geven dat kinderen aanspreekt, omdat dat

beter werkt. Er blijkt al heel veel mogelijk en

in de praktijk gebracht.

tekst marijke nijboer

Kinderen willen meer
bewegen, variatie
en creativiteit

Maar er mag ook gewerkt worden. Een kind schreef:
“We gaan rekenen en dan zelfstandig werken en dan
gaan we schrijven en erna gaan we buiten spelen en erna
fruit eten en nog een keer rekenen, keersommen doen en
dan gaan we boterhammen eten, buiten spelen, naar de
dierentuin en dan naar huis.”
Directeur Mariëlle Siebelt liep door de gangen van haar
basisschool, De Regenboog in Enschede, keek overal naar
binnen en besefte hoe ontzettend veel kinderen tijdens
de schooldag stilzitten. “Dat kán niet de bedoeling zijn.
Kinderen hebben een uitlaatklep nodig.” Sinds twee jaar
bewegen alle groepen elke dag een uur, bij voorkeur
buiten. Ze sporten onder leiding van een vakdocent licha-
melijke opvoeding en studenten van de ROC-opleiding
Sport en Bewegen.
De Regenboog schafte voor groep 1 en 2 een beweeg-
vloer aan, die ook wordt gebruikt door de peuters.
Kinderen doen opdrachten met de vormen, kleuren,
cijfers en letters die worden geprojecteerd op de vloer.
Groep 3 werkt met het door de school ontwikkelde pro-
duct ‘Taal in de Gymzaal’. Leerlingen klimmen in het
wandrek om woorden aan te tikken en komen beneden

vertellen wat ze lazen. “Dat werkt zóveel beter dan
aan een tafeltje.” Ouders moesten wennen aan het feit
dat de schooldag hierdoor een uur langer duurt. “Maar
zij zien het nut van bewegen en vinden dat wij leuke,
gevarieerde dingen doen.”

Breed dagarrangement Die kant moet het
op, vindt bestuurslid Els Rienstra van het Kinder-
opvangfonds. “Je creëert wat langere schooldagen met
een afwisseling tussen het traditionele leren, sociale
en creatieve ontwikkeling, en sport.” Scholen kunnen
zo’n breed dagarrangement vormgeven samen met de
buitenschoolse opvang (bso). “Dan kun je heel grote
stappen zetten.”
Inmiddels is al 25 procent van de basisscholen ikc of
ikc in wording. Natuurlijk is dat niet per se nodig om
een afwisselender programma met meer bewegen aan
te bieden. Rienstra: “Veel scholen zijn zelf bezig met
bewegend leren of techniekontwikkeling. Het zijn alle-
maal puzzelstukjes die met elkaar een dagarrangement
voor kinderen kunnen vormen.”
De meeste leerlingen van De Regenboog doen in hun
vrije tijd niet aan sport. Siebelt: “Dan is het toch mooi
dat we dat onder schooltijd kunnen aanbieden? Ik zie
de kinderen met een grote glimlach buiten bewegen.
Ze maken zo ook kennis met minder bekende sporten
als basketbal, korfbal of tafeltennis. Ik hoop dat dit
hen stimuleert om ook eens bij een vereniging te gaan
kijken. ”

l e e r l i n g e n  k l i m m e n  i n  h e t  wa n d 
r e k  o m  wo o r d e n  a a n  t e  t i k k e n
e n  ko m e n  b e n e d e n  v e r t e l l e n
wat  z e  l a z e n .  ‘d at  w e r k t  z ó v e e l
b e t e r  d a n  a a n  e e n  ta f e lt j e ’

Normaal zagen haar leerkrachten leerlingen na de
middagpauze inzakken. “Nu kunnen we ’s middags
rustig nog rekenen of taal doen. De concentratie is
veel beter. We zien ook minder probleemgedrag.”
De school onderzoekt samen met de Rijksuniversiteit
Groningen en Hogeschool Windesheim of de effecten
van het beweegprogramma op het leren hard zijn
te maken.

Dieren verzorgen en eieren bakken ‘De ideale
school’ moet dieren hebben, bedacht het team van
sbo-school De Werf in Amersfoort. Dieren waar kin-
deren voor kunnen zorgen en mee kunnen knuffelen.
Inmiddels heeft de school konijnen, kippen, een
moestuin en een keuken. “Zo kunnen kinderen in de
praktijk ervaren wat ze in de klas leren”, zegt directeur >
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Suzanne de Koning. “Ze vinden dat heel leuk en het helpt
hen om kennis te implementeren. De kinderen leren
heel praktische dingen over het leven, werken samen,
zorgen voor hun eigen kip, rapen een ei en bakken het.
Sommigen varen hier ongelooflijk wel bij.”
Er zijn ook kinderen die zich minder aangesproken voe-
len. “Sommige leerlingen houden niet van de viezigheid
van stro en dierenuitwerpselen. Zij moeten wel mee naar
buiten als we daar een plek kiezen om aardappels te
poten, maar hoeven geen dieren te verzorgen.”

Minder werkdruk Al die extra’s brengen wel nieuwe
taken met zich mee. Zo moeten de dieren bijvoorbeeld
ook tijdens vakanties worden verzorgd. “Maar de leer-
krachten hebben dit zelf bedacht en ze hebben hier
zoveel plezier in, dat het de werkdruk vermindert”, zegt
De Koning. De school financierde de extra’s dan ook deels
met geld vanuit de werkdrukmiddelen. Vanwege corona
kon de school geen vrijwilligers aantrekken voor de die-
ren en moestuin. Gelukkig zijn er teamleden met verstand
van dieren en tuinieren. En de onderwijsondersteuners

kunnen veel doen. Het team droomt van een restaurantje
met koffie en appeltaart van eigen appels.
Ouders zijn ook heel enthousiast over de werkwijze van
sbo De Werf. Het aantal aanmeldingen groeit en dat
zorgt voor een dilemma. Directeur De Koning: “Wij zoe-
ken juist naar manieren om kinderen op de reguliere
scholen te houden.” Zij ziet een mooie ontwikkeling
in Bunschoten-Spakenburg, waar De Werf leerlingen
gaat begeleiden in een nieuwe samenwerkingsschool.
Die school wil óók een tuin en dieren. “Vanuit de
gedachte dat dat werkt voor álle kinderen, niet alleen die
met een sbo-profiel.”

‘e l k e  l e s  k a n  b u i t e n ’

IVN Natuureducatie en Jantje Beton

stimuleren buitenlesdagen. Je kunt elk vak

buiten geven, zegt Vincent van der Veen,

programmamanager Kind en Natuur bij IVN.

Meer bewegen leidt tot een beter lichaams-

besef en daardoor presteren kinderen

cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek.

Ze zijn ook rustiger en taakgerichter.

Van der Veen, een voormalig leerkracht:

“De meeste schoolpleinen zijn een

steenwoestijn. Waarom zou je hier geen

buitenlokaal van maken? Gezien corona

is dat ook een goed idee. Kinderen

waarderen buitenlessen gemiddeld

met een 8,8, vooral vanwege de frisse

buitenlucht.”

Volgens hem kun je van elke les een

buitenles maken. “Rekenen, taal, automa-

tiseren, dat kan allemaal buiten met

bewegend leren.” Bij sommige scholen

is het plein een buitenlokaal zonder dak,

met stoelen en tafels. Maar het kan ook

speelser. “Met bijvoorbeeld een amfithe-

ater voor de instructie, een plek waar je

kunt spelen met

water en andere

elementen, een

tuintje waar

kinderen de

voedselketen

kunnen ervaren.

Dat combineert

prachtig met een

gezonde school-

kantine. Bij een

vo-school kun

je een buiten-

sportomgeving

inrichten.”

Op een traditi-

oneel plein zie

je meestal maar

één type spel. Op een ‘groen’ plein kunnen

kinderen zich terugtrekken, creatieve

dingen doen, samen spelen. Het weer zou

geen belemmering moeten zijn.

“Ik ging zelf bij alle weertypen met de

klas naar buiten. In Scandinavië gebruiken

scholen speciale buitenkleding.“

Volgens Van der Veen moet er nodig

aandacht naar de normen én bekostiging

van buitenruimten van scholen. “Een vrije-

uitloopkip heeft recht op vier vierkante

meter uitloopruimte, een leerling op drie.

Een grotere, gezonde buitenruimte kost

wat, maar levert veel op. Het is bijvoor-

beeld ook een betere waterberging en

helpt tegen hittestress.” Voor scholen is

het nu een hele puzzel om het budget op

tafel te krijgen. Daarom pleit IVN voor een

nationaal actieplan voor een natuurlijke en

gezonde buitenruimte bij scholen.

Op www.buitenlesdag.nl staan veel

voorbeelden van buitenlessen. Op 13 april

vindt de Nationale Buitenlesdag 2021

plaats.

* Buitentijd = Leertijd (Literatuurstudie

Mark Mieras, 2016), zie www.degroene

school.eu

‘ n u  k u n n e n  w e  ’s  m i d d a g s
r u s t i g  n o g  r e k e n e n  o f  ta a l
d o e n .  d e  c o n c e n t r at i e  i s  v e e l
b e t e r.  w e  z i e n  o o k  m i n d e r
p r o b l e e m g e d r a g ’

Kinderen waarderen buitenlessen gemiddeld met een 8,8, vooral vanwege
de frisse buitenlucht. De foto is gemaakt tijdens de Nationale Buitenlesdag
in 2020. Foto: Anja Onstenk
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achtergrond

Talentontwikkeling Ongeveer een kwart van de
Nederlandse leerlingen maakt gebruik van de bso.
Sommige kinderen spelen liever thuis met vriendjes
en dat moet natuurlijk kunnen, vindt Rienstra van het
Kinderopvangfonds. “En er zijn ouders die afzien van de
bso omdat ze de kwaliteit niet goed genoeg vinden. Soms
zijn de kosten ook een probleem.” Met een goed, geïnte-
greerd dagprogramma vallen die bezwaren weg. Rienstra,
tevens toezichthouder van twintig scholen in Amsterdam
Zuid-Oost: “Een verlengde schooldag stimuleert een
brede talentontwikkeling en helpt ouders werk en privé
te combineren.”
Met meer variatie en bewegen kom je al aardig in de
buurt van een voor kinderen ideale schooldag. En scho-
len hoeven zo’n programma niet in hun eentje neer te
zetten. Rienstra: “De samenwerking met pedagogisch
medewerkers en aanbieders van sport, cultuur en tech-
niek haalt de druk voor scholen en leraren deels weg.
Met een toegangsrecht van zestien uur per week voor alle
kinderen van 0 tot 12 jaar versnel je deze ontwikkeling.
En je werkt met een brede talentontwikkeling ook aan
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals
leerachterstanden.” _

r e s u ltat e n  o n d e r z o e k
‘d e  i d e a l e  d a g  o p  s c h o o l ’

Onderzoeksbureau Qrius bevroeg in 2020 in opdracht

van het Kinderopvangfonds voor het project PACT voor

Kindcentra 1.223 kinderen in groep 3 t/m 8 en hun ouders

over ‘de ideale dag op school’.

74 procent van de kinderen wil meer bewegen, 42 procent

wil meer creatieve activiteiten. Verder willen kinderen

aandacht besteden aan rekenen (28 procent), taal

(24 procent) en lezen (21 procent). Veel genoemd:

activiteiten op het gebied van techniek (12 procent),

computeren en gamen (11 procent), de natuur (dieren,

tuinieren: 7 procent) en koken (6 procent). 38 procent wil

’s morgens graag wat later beginnen. En kinderen zien

graag variatie in hun schooldag. Veel ouders hechten aan

‘ouderwets leren’ en lezen, schrijven en rekenen. Een

grote groep ouders vindt echter ook dat er meer gewerkt

moet worden aan het ontdekken en ontwikkelen van de

talenten van kinderen. 60 procent is (heel) positief over het

combineren van de basisschool en de naschoolse opvang.

Meer informatie: www.pactvoorkindcentra.nl

Op basisschool De Regenboog in Enschede bewegen alle groepen elke dag een uur, bij voorkeur buiten. Onder leiding van een vakdocent lichamelijke
opvoeding en studenten van de ROC-opleiding Sport en Bewegen.
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Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Als de mobiele telefoon even plaats maakt
voor echte "analoge" aandacht en herinneringen voor het
leven ontstaan. Wij geloven in het traditionele kamp,
maar dan wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

Onze visie
Ieder kind verdient een gezellig kamp.

Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.

Vriendschappen ontstaan door samenwerking.

Buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Prachtige bosrijke omgevingen

Veel ruimte voor sport en spel

36 groepsaccommodaties op 9 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar
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Hoe zorg je als school voor een verantwoorde besteding van de gelden uit

het Nationaal Programma Onderwijs? ”Ik hoop vurig dat de menukaart met

bewezen effectieve interventies geen sta-in-de-weg of bureaucratieberg wordt

die een snelle en praktische inzet belemmert voor de leerlingen die het nodig

hebben”, aldus Roelof Bisschop, onderwijswoordvoerder namens de SGP

in de Tweede Kamer.

politieke column

marshallplan
voor het onderwijs
Woensdag 17 februari 2021 is nu al een his-

torische dag in de onderwijsgeschiedenis.

Toen werd, als reactie op de coronacrisis,

het Nationaal Programma Onderwijs

gepresenteerd. De ministers Slob en Van

Engelshoven kwamen met een ongekend

grote injectie om te zorgen voor herstel en

perspectief in het onderwijs. Een bedrag

van 8,5 miljard tegen de achtergrond van

een jaarlijkse begroting van ongeveer 40

miljard. Daarbij verbleken alle eerdere

investeringen.

Als historicus moest ik natuurlijk onwille-

keurig denken aan het Marshallplan van na

de Tweede Wereldoorlog. Dat droeg officieel

de naam Europees herstelprogramma en

bedroeg 12 miljard in vier jaar tijd. Per jaar

geeft het Nationaal Programma Onderwijs

dus zelfs nog iets meer uit. Weliswaar zou

het Marshallplan omgerekend nu bijna

40 miljard per jaar bedragen, maar dat was

dan ook gericht op het economische herstel

van heel West-Europa.

Ook de schoolleider krijgt er door dit

programma meteen een hele verantwoorde-

lijkheid en veel overleg bij. Een gemiddelde

basisschool krijgt volgend schooljaar

namelijk zo’n 180.000 euro extra en een

middelbare school 1,3 miljoen euro.

Hoe zorg je voor een verantwoorde beste-

ding daarvan? Dat is nog niet zo eenvoudig.

Net als bij het Marshallplan zou de gedachte

achter een herstelprogramma voor het

onderwijs moeten zijn dat de structuur van

het onderwijs wordt versterkt met het oog

op de toekomst. Dan blijft de inzet niet ste-

ken op het inhalen van een paar maanden

achterstand van de leerlingen die nu op

school zitten (hoe belangrijk ook!), maar

wordt die gecombineerd met een poging

om ook al langer bestaande knelpunten en

uitdagingen aan te pakken.

Het baart me daarom wat zorgen dat de

inzet bijna volledig gericht lijkt op reparatie,

terwijl innovatie nauwelijks aan bod lijkt te

komen. Natuurlijk is het belangrijk om ach-

terstanden zoveel mogelijk weg te werken,

maar moet daar de volledige 8,5 miljard

aan besteed worden? Waarom bijvoorbeeld

niet een deel van het geld besteden aan

versterking van de digitale infrastructuur,

aan nieuwe lesvormen en aan aanpassing

van de huisvesting voor meer Passend

onderwijs? Denk ook aan intensievere

samenwerking met ouders, bijvoorbeeld

voor leesbevordering bij kwetsbare leer-

lingen. De schoolleider zal als een goed

rentmeester met de nodige creativiteit vast

zorgen dat er na twee jaar en 8,5 miljard

verder ook iets structureels overblijft…

De minister kondigde aan dat scholen

moeten werken met een menukaart van

bewezen effectieve interventies. Voor elke

leerling zou een arrangement gekozen

moeten worden. Ik hoop vurig dat dit geen

sta-in-de-weg of bureaucratieberg wordt die

een snelle en praktische inzet belemmert

voor de leerlingen die het nodig hebben.

En laten we niet in een individualistische

fuik zwemmen, maar ook de gezamenlijke

aanpak als klas en als school voldoende op

waarde schatten.

Voor de schoolleider een schone taak om

te werken aan draagvlak onder ouders en

leraren voor een aanpak waar leerlingen,

leraren en het onderwijs op langere termijn

goed mee af zijn! _

Reageren?
Mail naar r.bisschop@tweedekamer.nl

‘n e t  a l s  b i j  h e t  m a r s h a l l pl a n  zo u  d e
g e dac h t e  ac h t e r  e e n  h e r s t e l p ro g r a m m a  voo r
h e t  o n d e r w i j s  m o e t e n  z i j n  dat  d e  s t r u c tu u r
va n  h e t  o n d e r w i j s  wo r dt  ve r s t e r kt  m e t
h e t  oo g  o p  d e  to e kom s t ’
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Van de AVS

Hoe zit het met het ouderschapsverlof in relatie
tot aanwezigheid bij een studiedag?
tekst chris heersink

De AVS Helpdesk krijgt geregeld de vraag voorgelegd of een werk-

nemer aanwezig moet zijn voor een studiedag terwijl de werknemer

op die dag ouderschapsverlof geniet.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.3 CAO PO 2019–2020 worden

voor de zomervakantie per werknemer afspraken gemaakt over het

jaarrooster voor het komende schooljaar:

“2. De werkgever bespreekt met elke werknemer voor de zomer-

vakantie de inzet van de werknemer in het volgende schooljaar.

De werkzaamheden en werkdagen van de werknemer in het vol-

gende schooljaar worden vastgesteld.”

Afspraken voor het huidige schooljaar moeten zijn vastgelegd in

het jaarrooster. Als op de geplande studiedag de werknemer met

‘ouderschapsverlof’ staat ingeroosterd – omdat het verlof al eerder

is goedgekeurd en er verder geen afspraken zijn gemaakt dan dat

het jaarrooster was opgesteld – dan kan de werknemer niet ver-

plicht worden aanwezig te zijn. Op grond van het vijfde lid is alleen

op overeenstemming gericht overleg mogelijk om een wijziging

aan te brengen. Dit overleg is gericht op overeenstemming tussen

werkgever en werknemer.

Is de studiedag in het jaarrooster ingepland en is deze dag van het

ouderschapsverlof in een later stadium in het jaar aangevraagd,

dan moeten werkgever en werknemer bij toekenning van het verlof

rekening houden met de geplande studiedag en kan de werkgever

eisen dat de werknemer aanwezig is.

Is het ouderschapsverlof al eerder gepland dan de studiedag(en)

in het jaarrooster, dan kan het alleen in onderling overleg en is de

werknemer niet verplicht om deel te nemen aan de studiedag.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

De helpdesk is bereikbaar op maandagmiddag van 13.00 – 16.30 uur,

dinsdag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 en van 13.00 – 16.30 en op

vrijdagochtend van 9.30 – 12.30 uur via tel. 030-2361010. 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.

Ondersteuning AVS Helpdesk tijdens coronacrisis
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. Je kunt gewoon naar

de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur

die thuis werkt.

o n l i n e j u b i l e u m c o n g r e s

AVS Schoolleiderscongres op 21 april
Met meer dan duizend bezoekers is het AVS Schoolleiders-

congres ieder jaar hét evenement voor schoolleiders. Juist in deze

tijd willen we veel schoolleiders weer ontmoeten, inspireren en

toerusten: met een prachtige 25e congreseditie op woensdag

21 april 2021 van 9.00 tot 13.30 uur.

Dit jaar is er een keynote door Charles Wood en Priya Lakhani over

kunstmatige intelligentie in het onderwijs (zie ook pagina 36),

keuze uit meer dan tien workshops, veel ruimte om digitaal te

netwerken en de informatiemarkt te bezoeken, de verkiezing

van de Innovatieve Schoolleider van het Jaar (zie ook pagina 14)

en aandacht voor het 25-jarige bestaan van de AVS.

Het AVS Schoolleiderscongres vindt voor het eerst online plaats.

AVS-leden betalen slechts 50 euro om deel te nemen (niet-leden

95 euro). Kom ook! Honderden collega-schoolleiders hebben

zich al aangemeld.

Meer informatie
en aanmelden:
zie pagina 27-34

en www.avs.nl/congres

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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a v s  i n  d e  p e r s

Besmettingen, sneltesten, vaccineren en verkiezingen
Op 12 procent van de scholen werden halverwege februari één

of meerdere klassen naar huis gestuurd, schrijft de NOS op

27 februari op basis van een AVS-peiling. Het gaat om circa 0,2 klas

per school, ongeveer één klas per vijf scholen. Gemiddeld zitten

zo'n zes leerlingen per school in quarantaine.

Scholen vragen zich af: waar blijven de sneltesten? Na een ernstige

corona-uitbraak in Amsterdamse kleuterklassen neemt de onrust

toe in het basisonderwijs. Scholen willen meer zekerheid, aldus

Trouw op 28 februari. De AVS vindt dat er nu echt tempo gemaakt

moet worden met gewone en kindvriendelijke sneltesten, maar ook

met vaccinatie van onderwijspersoneel.

Op 11 maart staat in een groot artikel in de Volkskrant dat bijna

de helft van de basisscholen (43 procent) die afgelopen week

ten minste één klas naar huis heeft moeten sturen wegens

een coronabesmetting. Dat blijkt uit een nieuwe AVS-peiling

onder achthonderd basisschooldirecteuren. “Gelukkig zijn de

meeste leerlingen, leraren en schoolleiders weer gewoon op

school en waar nodig wordt zo goed mogelijk afstandsonderwijs

gerealiseerd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Maar naast

het zoeken van vervanging zijn schoolleiders erg druk met

het bijhouden van besmettingen, afstemming met de GGD en

medewerking aan bron- en contactonderzoek.” Van Haren lichtte

de peiling verder toe in het NOS Radio 1 Journaal. Ook NOS online,

NRC en Hart van Nederland berichtten hierover.

‘Schoolleiders: coronaregels in de klas nauwelijks werkbaar’,

kopte Het Parool op 11 maart. Ook het Algemeen Dagblad

schrijft over de peiling van de AVS. Over het algemeen vinden

schoolleiders (bijna 90 procent) dat het goed gaat na de

heropening, maar vooral sneltesten en vaccineren zouden sneller

moeten.

Met twee leraren die goed ziek zijn door corona en twee klassen in

quarantaine heeft directeur Evert de Vries van Houtkoperschool in

Ochten het zwaar. Hij moest zijn school zelfs al een week sluiten

na besmettingen in drie klassen. Aan de andere kant van het land

prijst Vivian de Heer, directeur van 't Prisma in Rijswijk, zichzelf

gelukkig: in ruim een maand was er bij haar op school nog geen

enkele besmetting. Zij deden op 15 maart hun verhaal bij RTL

Nieuws.

De AVS is ‘positief gestemd’ over de (waarschijnlijke) verkiezings-

uitslag, schrijven het ANP en diverse regionale media op 18 maart.

“In ieder geval hebben zowel de grootste partij VVD als grote

winnaar D66 voor onderwijs en schoolleiders iets in petto, dus dat

is goed nieuws”, zegt een AVS-woordvoerder. “Zo vindt de VVD dat

de aanpak van het schoolleiderstekort hand in hand moet gaan

met het lerarentekort.”

n i e u w e  s ta g i a i r e

Romaissa Azahaf loopt vanaf 2 februari 2021

stage bij de AVS. Romaissa volgt de mbo-

opleiding Secretarieel Management (niveau 4)

in Utrecht. Zij verricht werkzaamheden voor het

bestuurssecretariaat en de receptie. Haar stage

duurt tot 17 juni 2021.

p r o f e s s i o n a l i s e r i n g

Kom jij ook online proeven van onze leergangen?
Wil je een leergang volgen, maar twijfel je of het echt iets
voor je is? Doe dan mee aan de gratis online proeverij(en)
die de AVS Academie in mei en juni organiseert. Ook als je
wilt kennismaken met een deel van het professionaliserings-
aanbod voor leidinggevenden in het funderend onderwijs is
dit een mooie gelegenheid. Volg een korte workshop, maak
kennis met de docent en stel je vragen.

Je kunt proeven van de volgende leergangen:

• Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

• Succesvol beïnvloeden van veranderingsprocessen

• Verbetercultuur

• Gespreid leiderschap

• Communicatie

• Ouderbetrokkenheid

• Interim-management, iets voor jou?

• Positief onderwijs

• Leidinggeven aan een lerende school

Alle leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister

PO. De proeverijen vinden plaats op woensdag of vrijdag in mei en

juni van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname is gratis, ook voor niet-leden.

Meer informatie, data en aanmelden: www.avs.nl/proeverij
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Opleidingen, leergangen en trainingen
Voor- en najaar 2021

Opleiding / leergang / training Datum Trainer/adviseur/contactpersoon

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

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen** (po en vo) 14 april Jan Jutten

Training Mediationvaardigheden (po) 16 april Jan Plevier

Masterclass Leren leren en The Learning Power Approach (po, vo en mbo) Nieuw! 20 april Peter de Roode

Training Pensioeninzicht voor een van jouw teamleden (po) 22 april Tom Roetert

Training Stress- en timemanagement (po) 29 april Tom Roetert

Leergang Positief onderwijs voor schoolleiders** (po en vo) 17 mei Koos Stienstra

Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 26 mei Lisette Verploegen

Training Gespreksvaardigheden (po en vo) 28 mei Jan Plevier

Training Begroten met beleid, de basis (po) 2 juni Joke Walraven

Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 3 juni Tom Roetert

Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis (po) 3 juni Jessie Vogelsangs

Opleiding Middenkader*** (po) 13 september Tom Roetert

Leergang Interim-management: iets voor jou?** (po en vo) 16 september Tom Roetert

Leergang Communicatie** (po en vo) 20 september Noud Cornelissen

Training Begroten met beleid, de basis (po) 29 september Joke Walraven

Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** (po) 30 september Dick Middelhoek

Training Onderhandelen (po) 5 oktober Yvon van der Kroft

Leergang Teamflow** (po en vo) 5 oktober Jef van den Hout

Leergang Bouwen aan een lerende school** (po en vo) 5 oktober Jan Jutten

Training De CAO-PO: nieuw en anders (po) 6 oktober Leonie Oude Essink

Leergang Theorie U** (po en vo) 7 oktober Jan Jutten

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 7 oktober Patricia Aerts

Leergang Professioneel kapitaal** (po en vo) 8 oktober Jan Jutten

Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 11 oktober Patricia Aerts

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen** (po en vo) 12 oktober Jan Jutten

Onder voorbehoud: in verband met maatregelen rondom Covid-19 kan het voorkomen dat we startdata moeten aanpassen.
Kijk voor de actuele data op www.avs.nl/academie

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 030-2361010 en vraag naar
Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.

AVS Academie en Covid-19
Met ingang van 15 december 2020 is er een lockdown van
kracht. De opleidingen, leergangen en trainingen kennen
daarom veelal een andere uitvoering dan vermeld op
www.avs.nl/academie. De meeste vinden (deels) online
plaats. Samen met de cursusleider zoeken we naar een
passende oplossing. We informeren je daarover per mail.
Hopelijk ontvangen we je snel weer persoonlijk op locatie!

Gevolgen herregistratie
Komt jouw herregistratie in de knel door uitstel van
professionaliseringsactiviteiten? Het Schoolleidersregister
PO biedt de mogelijkheid om uitstel van je herregistratie
aan te vragen. Zie www.schoolleidersregisterpo.nl/
uitstelenuitschrijven/herregistratie of bel met het
Schoolleidersregister PO via tel. 030-2347360.
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Leergang Strategische
bedrijfsvoering
Raak vertrouwd met strategische, financiële en
personele processen

Wil je betere, onderbouwde beslissingen kunnen nemen?
Dat vraagt om inzicht in werkprocessen en trends. Zodat je
beter kunt sturen op onderwijsresultaten en anticiperen op
onderwijsontwikkelingen. Je verbreedt je basiskennis op het
gebied van strategische bedrijfsvoering, financiën en HRM.
Je oefent om leiderschap in de praktijk te brengen en leert een
strategisch HRM-plan en (leer)beleidsmiddelenplan te maken,
afgestemd op je school. Je eigen situatie staat centraal.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Human Resource

Management in het onderwijs, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/strategischebedrijfsvoering

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen
Systeemdenken in een lerende school

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wan-
neer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of
om conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet in
actie moet komen? En op welke manier? Na de leergang heb je
het systeemdenken in de vingers. Je begrijpt wat ieders belan-
gen zijn, hoe die samenhangen en waarom mensen zich op een
bepaalde manier gedragen. Je kunt situaties beter begrijpen en
hoofdzaken van details onderscheiden.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, (adjunct-)directeuren, (startende)

schoolleiders, bovenschools managers, bestuurders (po en vo), pabodocenten

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele data

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Maatschappelijke en technologische

ontwikkelingen

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/begrijpenvooringrijpen

Masterclass Leren leren en
The Learning Power Approach
Leren leren nu ondersteund door degelijke theorie

Deze masterclass biedt schoolleiders in één dag een overzicht
van de ontwikkelingen op het gebied van leren leren (L2L),
dat onder andere gebaseerd is op het gedachtegoed van The
Learning Power Approach (LPA). Deze zogenaamde LPA heeft
al ruim tien jaar aansprekende successen behaald binnen het
Verenigd Koninkrijk en later ook daarbuiten, vooral onder
invloed van prof. Guy Claxton. Hij heeft zijn werk nu openbaar
gemaakt en biedt schoolleiders wereldwijd een inkijkje in het
concept van de LPA.

Doelgroep: schoolleiders po, vo en mbo. Het is aan te bevelen om de

masterclass te volgen met meerdere deelnemers van een school, bijvoorbeeld

een directeur en adjunct-directeur of directeur en intern begeleider.

Individueel deelnemen is ook mogelijk.

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele data

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

Leergang Gespreid leiderschap
Ontdek de kracht van samen leren, onderzoeken en
werken aan onderwijskwaliteit

Gespreid leiderschap is dé manier om recente ontwikkelingen
in je organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van
samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan onder-
wijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.
In deze leergang leer je wat gespreid leiderschap inhoudt en
hoe je daarmee je eigen doelen en die van je organisatie kunt
behalen. Wat zijn valkuilen en waar liggen kansen? Vanuit deze
gedachte richt je jouw organisatie opnieuw in. In samenwerking
met Dair Academy.

Doelgroep: schoolleiders po en vo 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: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele data

Herregistratiewaarde: 70%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Kwaliteitsmanagement, Onderzoeks-

matig werken, Persoonlijk leiderschap, Professionele leergemeenschappen,

Transparantie en verantwoording en Visiegestuurd onderwijs

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/gespreidleiderschap
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Leergang Teamflow
Haal meer uit de samenwerking met je team

Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor minder
werkdruk, meer intrinsieke motivatie, een prettige sfeer en
betere prestaties. Hoe creëer je die positieve flow voor jezelf,
je team en je school?
Aan de hand van het Teamflow-model leer je de samenwerking
tussen medewerkers te verbeteren. Je ontdekt hoe je staps-
gewijs alle bouwstenen inzet om je eigen doelen – en die van je
team en de school – te bereiken.

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po en vo

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Herregistratiewaarde: 70%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap,

Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs

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

Leergang Positief onderwijs
voor schoolleiders
De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op
reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwik-
kelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar
facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrok-
kenen. Welbevinden is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen
toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil
maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school
een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn.
Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en
interactieve manier. Je leert reden en richting geven aan deze
verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po, s(b)o en vo

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Verandermanagement en visiegestuurd

onderwijs

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

Opleiding Middenkader
Verkenning van leiderschap

Als middenmanager vorm je het hart van de organisatie: je
bent de ogen en oren van de directie en houdt de organisatie
draaiend. Wil je doorgroeien naar een managementfunctie
door jezelf op beide gebieden verder te ontwikkelen?

Doelgroep: je geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (als

bouwcoördinator, intern begeleider, adjunct-directeur, afdelings/teamleider)

of je hebt de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan

vervullen (po).

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Registerleraar: De leergang Middenkader met registratienummer

Hn5zbwHwBj is valide bevonden door de registercommissie en staat

gewaardeerd met 160 registeruren. De leergang is opgenomen in

Registerleraar.nl.

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

Leergang Directeur Integraal
Kindcentrum (IKC)
Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en
te leiden in een blended learning-omgeving

Leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum (IKC) is een vak
apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word
je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht
manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog
voor de (maatschappelijke) belangen van alle betrokkenen:
kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.
De leergang wordt in een blended learning-opzet aangeboden.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een primair onderwijs- en/of

kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren

of daarin reeds werkzaam zijn.

Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele datum

Herregistratiewaarde: 100%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

werken, Samenwerken met de regio, Samenwerken met het bestuur,

Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs

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

“Kinderen verrassen je elke dag”, zegt Loes van Wessum, pro-
grammaleider van de leergang Leidinggeven aan een lerende
school van de AVS Academie. “Dat betekent dat de leraar daar
elke dag op in moet spelen met de instructie of begeleiding.
Daarvan leert de leraar. De schoolleider heeft een vergelijkbare
rol, want ook leraren zullen je elke dag verrassen. Zo kun je met
professionalisering het leerproces op alle niveaus optimaliseren.”

Leiderschapspraktijken
De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten, die in
verband met corona volledig online plaatsvinden.
Iedere bijeenkomst duurt een dag. De leer-
gang start met het instrument Assessment
For Learning. “Daarmee kun je bepalen wat je
huidige leiderschapspraktijken zijn”, zegt Van
Wessum. “We zijn overgestapt van het concept
‘competenties’ naar ‘leiderschapspraktijken’,
omdat je dan makkelijker concrete voorbeelden
kunt noemen. Ook de herziene Beroepsstandaard
PO werkt nu met leiderschapspraktijken.” Het
assessment bestaat uit een rubric (een soort
matrix, red.) waarin een ontwikkeling te zien is:
hoe verder naar rechts, hoe complexer de prak-
tijk. De rubric bevat twee clusters: leidinggeven
aan onderwijskwaliteit en leidinggeven aan de
organisatie. “Een rij in de rubric is bijvoorbeeld ‘toetsgegevens
analyseren’. Doet de intern begeleider dat, die vervolgens de
leraar vertelt wat er moet gebeuren, of doet de leraar het zelf?
Links staat dat ib’er het doet, in het midden de ib’er samen met de
leraar, en helemaal rechts dat het lerarenteam zelfstandig toets-
gegevens analyseert. In dit voorbeeld begeleidt de schoolleider
de leiderschapsontwikkeling van de ib’er.” Naast het invullen van
het assessment vraagt iedere deelnemer aan de leergang om 360
graden feedback aan een collega, waardoor een beeld ontstaat
van het repertoire aan leiderschapspraktijken waarover hij of zij
beschikt. “Dat helpt schoolleiders om bewust bekwaam te wor-
den, en ook bewust onbekwaam.”

Onderzoeksmatig
Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met een eigen prak-
tijkvraagstuk. “Bijvoorbeeld: een leraar is moeilijk mee te krijgen
met een bepaalde innovatie. Hoe los je dat op? Meestal begin

je met een gesprek met die leraar over wat er nu precies speelt.
De deelnemers gaan ook na welk effect zo’n gesprek heeft gehad.
Zo leer je onderzoeksmatig naar je eigen leiderschapsontwikkeling
te kijken.” Daarnaast is ook de context belangrijk, zoals de organi-
satiecultuur op een school. “Als je wilt dat leraren van en met elkaar
leren, maar leraren zijn gewend de richtlijnen van de schoolleider
te volgen, dan zul je eerst de cultuur moeten veranderen. Het kan
voor deze leraren best eng zijn om met elkaar over toetsresultaten
te praten. Dus je hebt goed zicht nodig op de cultuur.”

Reflectief leren
Dat de leergang nu online plaatsvindt, heeft
naast nadelen ook voordelen, vindt Van Wessum.
“Een van de werkvormen is dat ik met een deel-
nemer een gesprek oefen. De andere deelnemers
zetten tijdelijk hun scherm uit. Het gesprek wordt
opgenomen en vervolgens met de groep gedeeld.
Tijdens die opname voelt de deelnemer zich vrijer
dan als er een groep deelnemers omheen zit.” Het
effect van de leergang is dat de deelnemers hun
leiderschapsrepertoire vergroten. “Het is niet zo
dat de praktijken die rechts staan in de rubric,
altijd beter zijn”, zegt Van Wessum. “Maar hoe
rechtser je zit, hoe meer je in huis hebt. De deel-
nemers leren regelmatig even stil te staan bij wat

ze doen, waarom ze deze praktijk kiezen en wat het effect daar-
van is. Het is onderzoeksmatig en reflectief leren, en daarmee
voorkom je dat na een paar maanden het effect van leergang
vervliegt.”

Loes van Wessum verzorgt op 21 april 2021 een workshop tijdens
het (online) AVS Schoolleiderscongres: www.avs.nl/congres

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po die willen werken
aan de ontwikkeling van een lerende school
Startdatum: kijk op www.avs.nl/academie voor de actuele
datum
Herregistratiewaarde: 70%
Thema’s Schoolleidersregister PO: Persoonlijk leiderschap,
Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs
Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/academie/lerendeschool

Leergang Leidinggeven aan een lerende school

‘Het leerproces op alle niveaus
optimaliseren’
Niet alleen leerlingen leren op school. Leraren doen dat ook. Door goed naar het leerproces van hun
leerlingen te kijken, leren ze wat de volgende stap van ieder kind moet zijn. Ondersteuning door de
schoolleider is daarbij onontbeerlijk. De schoolleider leert op zijn of haar beurt weer van het leerproces
van de leraren. Tekst Susan de Boer

Loes van Wessum, programma-
leider: “Het is belangrijk
onderzoeksmatig naar je eigen
leiderschapsontwikkeling te
kijken.”
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voor: basisonderwijs en kinderopvang

van: Beweeginspiratie

wanneer: 19 mei

wat: online event

Bewegend leren
Over het waarom van bewegen en leren, inclusief verschillende

lesvormen en materialen, en inspiratie van sprekers die het

toepassen. Denk aan bewegen in de klas, in de school en op

het schoolplein. Volg Beweeginspiratie online voor meer infor-

matie. www.beweeginspiratie.nl

voor: vo-scholen

van: Voortgezet Leren (VO-raad)

wanneer: start 6 september, aanmelden voor 16 april 2021

wat: kosteloos innovatietraject (4e serie)

Innoveren in het vo
Faciliteert bij het realiseren van de schooleigen (meerjarige)

onderwijsambities en schoolontwikkelingen. Scholen wer-

ken minimaal een jaar lang aan hun eigen ontwikkelvraag.

Ondersteuning, (onderzoeks)instrumenten en experts worden

kosteloos ingezet. Ook delen scholen hun ervaringen met

elkaar over wat wel en niet werkt. www.voortgezetleren.nl/

het-innovatietraject

voor: leidinggevenden, leraren, begeleiders po en vo

van: Ten Brink uitgevers

wat: boek

Intervisie in het onderwijs
Hoe zorg je ervoor dat een lerarenteam tijdens deze pandemie

goed blijft samenwerken? Wat is het gezamenlijke doel? Werkt

iedereen genoeg samen? Met ‘Intervisie in het onderwijs: een

goudmijn’ kun je verdieping en afwisseling in de intervisie

teweegbrengen. Hierdoor wordt het aanwezige, vaak onzicht-

bare goud in een organisatie zichtbaar en positief inzetbaar

gemaakt in het dagelijkse werk. ISBN: 978 907 786 6443.

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 jou geselec teerd

voor: basisonderwijs

van: WPG Kindermedia

wat: digitaal lespakket

Schrijver in beeld over oorlog
Schrijver in beeld stimuleert kinderen om te lezen en laat hen

hier plezier aan beleven met bekende kinderboekenschrij-

vers via videolessen op het digibord. Er is nu een speciaal

themapakket rondom de Tweede Wereldoorlog. Een mooie

manier om met leerlingen in gesprek te gaan over dit thema

rondom 4 en 5 mei. www.kinderboeken.nl/inspiratie/

schrijver-in-beeld-thema-oorlog

voor: bovenbouw po, onderbouw vo

van: Bomberbot

wat: gratis lesmateriaal

Lessen over mediawijsheid
Hoe kunnen kinderen bewust en verstandig omgaan met

(corona)nieuws? Met deze grote hoeveelheid aan informatie

kan het zijn dat kinderen zich zorgen maken of onbetrouw-

bare informatie als ‘waar’ zien. Bomberbot ontwikkelde drie

gratis mediawijsheidlessen waarbij leerlingen zelfstandig

leren over nepnieuws, media-invloed en internetfraude

rondom het coronavirus. De opdrachten worden automatisch

nagekeken en leraren kunnen de voortgang online inzien.

www.bomberbot.com/nl/vo-mediawijsheid

voor: schoolbesturen

van: Ruimte-OK

wat: handreiking

Duurzaam meerjaren
gebouwenbeheer

Geeft inzicht in het belang van duurzaam meerjaren

gebouwenbeheer en de rol en positie daarvan in de bredere

verduurzamingsopgave. Het helpt scholen de verschillende

landelijke, sectorale en lokale verduurzamingsambities

te vertalen naar beleid op bestuursniveau en uitvoerings-

plannen op gebouwniveau. Hiermee kan het bestaande

beleid, dat nog vaak gericht is op één-op-één vervanging en

correctief onderhoud, getransformeerd worden naar toe-

komstbestendig duurzaam onderhoudsbeleid. Downloaden:

www.ruimte-ok.nl/kennis-en-voorbeelden/kennisbank/

handreiking-duurzaam-meerjaren-gebouwenbeheer
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voor: leidinggevenden, schoolbestuurders, leraren,

begeleiders, onderwijskundigen en studenten

van: Eric Verbiest, Gompel&Svacina Uitgevers

wat: boek

Perspectieven op
onderwijsvernieuwing

Dalende resultaten, toenemende (kansen)ongelijkheid, leraren-

tekort, hoge werkdruk. Innovatie in het onderwijs is permanent

nodig. Maar de wetenschappelijke onderbouwing en effectivi-

teit van onderwijsvernieuwingen blijken vaak gering. Het boek

plaatst onderwijsinnovatie in een maatschappelijke context en

gaat in op verschillende opvattingen over onderwijsverbetering,

inclusief de sterke en zwakke kanten. Thema’s als het leren van

professionals en verbeteren door onderzoek komen specifiek

aan bod. ISBN 978 94 6371 286 6

voor: kinderen (vanaf 8 jaar), ouders, leraren en begeleiders

van: The Happy Game

wat: educatief bordspel

‘Gelukkig zijn kun je leren’
Veel kinderen kampen met angst, stress en depressie als

gevolg van de coronacrisis. The Happy Game is een educatief

bordspel onder het motto ‘Gelukkig zijn kun je leren’. Ongeveer

50 procent van ons geluk wordt bepaald bij de geboorte,

10 procent door onze omgeving en maar liefst 40 procent door

het trainen van onze hersenen. Grappige en leerzame vragen en

opdrachten dagen de spelers uit om met elkaar te leren waar je

gelukkig van wordt. www.thehappygame.org

voor: po, vo en so

van: Steunpunt Passend onderwijs

wat: publicatie

Samenwerking kinderopvang
en (Passend) onderwijs

Nieuwe special in de reeks Verrassend Passend. Om kinderen

een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking

tussen kinderopvang en basisonderwijs erg belangrijk.

Bevat zes inspirerende praktijkvoorbeelden van scho-

len en kinderopvangorganisaties die samen optrekken,

zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

een andere kijk
op scholen
Een grotere rol voor de leerling
zelf, opbouwen van vertrouwen,
vanuit visie, met een meer
filosofische, holistische blik
naar onderwijs kijken: dit zijn
enkele thema’s die de auteurs
van het boek ‘Een andere kijk
op scholen’ aan het hart gaan.
En die de basis vormen voor deze
uitgave.

De auteurs willen een bijdrage leveren

aan het vormgeven van een nieuw,

niet meer knellend onderwijssysteem

door opnieuw naar het instituut school te kijken.

Een kijk vanuit de voordelen: hoe zou je die voordelen

optimaal kunnen vormgeven? Een kijk vanuit de leerlingen:

wat hebben zij nodig voor hun ontwikkeling en waar hebben

zij zelf behoefte aan? Een kijk vanuit de toekomst: wat moet er

eigenlijk geleerd worden?

Dit derde boek in de trilogie ‘Een andere kijk op…’ combineert

de kennis en ervaring van de drie auteurs op het gebied van

(speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, psychologie,

(ortho)pedagogiek en onderwijsontwikkeling. Zij willen

hiermee inzichten bieden om antwoorden te kunnen vinden

op de brandende vragen over hoe het verder moet met ons

onderwijs.

‘Een andere kijk op scholen’ nodigt uit tot nadenken over de

inrichting van het huidige reguliere onderwijs. Elke dag werken

veel leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel zich

uit de naad om onze kinderen een goede start te geven in hun

leven. Als je echter goed naar hen, de ouders en de kinderen

luistert, weet je dat er dingen moeten veranderen.

Uit een recensie van NBD Biblion: “Urgente, actuele publicatie

waarin de auteurs zich tot doel hebben gesteld professionals

werkzaam binnen het knellende systeem van het huidige

reguliere onderwijs zich bewust te laten worden van

alternatieven die voorhanden zijn om het onderwijssysteem

te vernieuwen, met daarbij een grotere rol voor kinderen en

jongeren zelf. (…) Het boek is geschreven vanuit een goed

onderbouwde ontwikkelingsfilosofie: leren om te leven,

door een appel te doen op ieders beste capaciteiten. (…) Een

terechte wake up call, met bijlagen en literatuurverwijzing.

Een aanrader (…), om écht gebruik van te maken.” �

‘Een andere kijk op scholen’, Mariken Althuizen, Esther de

Boer, Nathalie van Kordelaar, 2020, uitgeverij SWP, ISBN

9789088509841

boeksignalering
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Ondanks corona zijn zes Rotterdamse scholen dit
schooljaar aan de slag gegaan met Goud Onderwijs.
Dit vernieuwende en ambitieuze schoolconcept pakt
de kansenongelijkheid in het onderwijs vanaf de
basis aan. Amerikaanse scholen, waar het concept
vandaan komt, bewijzen dat de aanpak effectief is.
Medio februari organiseerde de CED-Groep een
meeting met betrokken schoolbestuurders en
lokale en landelijke stakeholders. Eén ding werd
duidelijk: de verwachtingen zijn hooggespannen!

De CED-Groep werkt al jaren samen met Uncommon Schools in
Amerika. Margéke Hoogenkamp, directeur-bestuurder van de
CED-Groep, legt uit: “Dit zijn scholen in de zwaarste achter-
standswijken van New York die helemaal terug zijn gegaan
naar de basis: voortreffelijk onderwijs in taal, lezen, rekenen en
burgerschap. Deze scholen bereiken dat 99 procent van de leer-
lingen stroomt uit naar College, waar ze ook nog eens succes-
voller zijn dan veel andere leerlingen uit de regio. De CED-Groep
heeft het concept van Uncommon Schools vertaald naar de

Nederlandse situatie; we noemen het Goud Onderwijs. Deze
aanpak draagt structureel bij aan gelijke kansen. We halen bij
leerlingen eruit wat erin zit, geven leraren hun vak weer terug
en we zorgen dat laaggeletterdheid geen issue meer is omdat
alle leerlingen uitstromen op 2F-1S-niveau.”

Drie pijlers van Goud Onderwijs
Goud Onderwijs heeft drie pijlers. De eerste pijler gaat over
het curriculum. Daarin ligt de focus op de kernvakken, met
rekenen en taal als basis, en op burgerschapsvorming.
De tweede pijler betreft de gedragscultuur. Daarbij gaat om
hard leren, leren met plezier en duidelijke afspraken,
bijvoorbeeld over allerlei dagelijkse routines die de effectieve
leertijd ten goede komen. De laatste pijler is de school-
organisatie. De scholen die met dit concept werken, hebben
een inhoudelijke en een organisatorische schoolleider, een
ib’er en een rol die compleet nieuw is voor het basisonderwijs:
de leerlingendecaan. De decaan houdt zich uitsluitend bezig
met het gedrag van de leerlingen en vormt de verbinding
tussen zorg en onderwijs. Een goede invulling van die vier
rollen zorgt ervoor dat de leraar zich volledig kan focussen
op zijn kerntaak: het best mogelijk onderwijs geven. 

Als leren je lief is

'We halen bij leerlingen eruit wat erin zit en geven
leraren hun vak weer terug.'

Goud Onderwijs pakt
kansenongelijkheid aan
Tekst: Karin van Breugel
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Impact op onderwijsniveau en welbevinden
Dit schooljaar zijn zes Rotterdamse pilotscholen aan de slag
gegaan met dit concept, dat voor de pilot is omgedoopt in
Rotterdams Goud. Diane Middelkoop, voorzitter college van
bestuur van PCBO-Zuid, zegt over haar motivatie om met drie
scholen mee te doen aan deze pilot: “Op al onze 32 scholen is
de problematiek van de leerlingen veelomvattend. Bij onze
keuze hebben we gekeken welke scholen en welke wijken het
meest gebaat zouden zijn met dit concept. Ik vind het heel
interessant om te kijken wat de impact is op het onderwijs-
niveau en het welbevinden van leerkrachten. Als Goud
Onderwijs oplevert wat we ervan verwachten, denk ik dat dit
voor meer van onze scholen interessant is.”

Evidence based aanpak ontwikkelen
De CED-Groep ondersteunt de zes pilotscholen sinds de zomer
met de implementatie van Rotterdams Goud. Aan het begin
van het schooljaar hebben alle scholen een intensief 30-dagen
programma doorlopen, met name gericht op de essentiële
routines in de klas en het aanscherpen van vaardigheden.
Teamleden volgden diverse trainingsmodules, al dan niet in
combinatie met coaching.
Het pilotproject duurt drie jaar, waarbij er steeds nieuwe
scholen aanhaken. Over drie jaar zijn er vijftien scholen die
met dit concept werken, onder meer scholen uit Den Haag.
De Erasmus Universiteit neemt de onderzoekscomponent
voor haar rekening. Margéke Hoogenkamp: “Dankzij weten-
schappelijk onderzoek weten we over drie jaar hoe de leer-
resultaten vooruit zijn gegaan en wat er met de cultuur
gebeurd is. Het is de bedoeling dat we dan een evidence based,
overdraagbare aanpak hebben, die klaarstaat om op te schalen
naar de rest van Nederland, inclusief goed opgeleide trainers
en begeleiders die scholen kunnen ondersteunen bij de
implementatie.”

Bewonderenswaardig
Tijdens de stakeholdersbijeenkomst is bijzonder positief gerea-
geerd op zowel concept als pilotproject. Lyanda Vermeulen,
hoofd afdeling Onderwijs van de gemeente Rotterdam: “Ik vind
het echt bewonderenswaardig dat de deelnemende pilot-
scholen in deze crisistijd niet alleen repareren en een spreek-
woordelijk beentje bijzetten, maar daadwerkelijk bezig zijn om
te innoveren. Dat er oog is voor de wetenschappelijke onder-
bouwing, vind ik ook erg waardevol.” 
Mathilde Reitsma, plaatsvervangend directeur Primair Onder-
wijs (OCW), sluit bij dat laatste aan: “De positiviteit die ik bij alle
betrokkenen zie, verheugt me. Ik ben onder de indruk van de
gedegen manier waarop jullie dit aanpakken. Het is belangrijk
om dit op een rustige manier op te bouwen, beginnend met een
klein groepje scholen, waarna je het concept in de loop van de

tijd doorontwikkelt. Ook is het belangrijk om goed aan te
kunnen tonen dat dit concept werkt. Daarom ben ik blij dat de
universiteit betrokken is.”

Leraren met ambities
Monaïm Benrida, programmamanager van de Gelijke Kansen
Alliantie, onderstreept daarbij het belang van de nieuwe rollen
die er binnen de school gecreëerd worden. “Dit biedt mensen
met ambitie mooie kansen om door te groeien. Ik denk dat dat
een ongelofelijke stimulans voor mensen is om zich te blijven
ontwikkelen. De kennis en ervaring die in deze pilot wordt
opgedaan, is buitengewoon relevant voor de rest van Nederland.
Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie blijven we graag betrokken
en willen we ook graag meedenken over de uitvoering en de
opschaling.”

www.cedgroep.nl/goudonderwijs

Interesse in Goud Onderwijs?
De implementatie van Goud Onderwijs is begonnen in
Rotterdam met een pilot van drie jaar. Vanaf schooljaar
2021 – 2022 kunnen ook in andere steden schoolbesturen
en scholen deelnemen. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Wendy Koopmans, projectleider
Goud Onderwijs (w.koopmans@cedgroep.nl).

Meer informatie:
cedgroep.nl→ thema’s→ kansengelijkheid.
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Ondanks corona zijn zes Rotterdamse scholen dit
schooljaar aan de slag gegaan met Goud Onderwijs.
Dit vernieuwende en ambitieuze schoolconcept pakt
de kansenongelijkheid in het onderwijs vanaf de
basis aan. Amerikaanse scholen, waar het concept
vandaan komt, bewijzen dat de aanpak effectief is.
Medio februari organiseerde de CED-Groep een
meeting met betrokken schoolbestuurders en
lokale en landelijke stakeholders. Eén ding werd
duidelijk: de verwachtingen zijn hooggespannen!

De CED-Groep werkt al jaren samen met Uncommon Schools in
Amerika. Margéke Hoogenkamp, directeur-bestuurder van de
CED-Groep, legt uit: “Dit zijn scholen in de zwaarste achter-
standswijken van New York die helemaal terug zijn gegaan
naar de basis: voortreffelijk onderwijs in taal, lezen, rekenen en
burgerschap. Deze scholen bereiken dat 99 procent van de leer-
lingen stroomt uit naar College, waar ze ook nog eens succes-
voller zijn dan veel andere leerlingen uit de regio. De CED-Groep
heeft het concept van Uncommon Schools vertaald naar de

Nederlandse situatie; we noemen het Goud Onderwijs. Deze
aanpak draagt structureel bij aan gelijke kansen. We halen bij
leerlingen eruit wat erin zit, geven leraren hun vak weer terug
en we zorgen dat laaggeletterdheid geen issue meer is omdat
alle leerlingen uitstromen op 2F-1S-niveau.”

Drie pijlers van Goud Onderwijs
Goud Onderwijs heeft drie pijlers. De eerste pijler gaat over
het curriculum. Daarin ligt de focus op de kernvakken, met
rekenen en taal als basis, en op burgerschapsvorming.
De tweede pijler betreft de gedragscultuur. Daarbij gaat om
hard leren, leren met plezier en duidelijke afspraken,
bijvoorbeeld over allerlei dagelijkse routines die de effectieve
leertijd ten goede komen. De laatste pijler is de school-
organisatie. De scholen die met dit concept werken, hebben
een inhoudelijke en een organisatorische schoolleider, een
ib’er en een rol die compleet nieuw is voor het basisonderwijs:
de leerlingendecaan. De decaan houdt zich uitsluitend bezig
met het gedrag van de leerlingen en vormt de verbinding
tussen zorg en onderwijs. Een goede invulling van die vier
rollen zorgt ervoor dat de leraar zich volledig kan focussen
op zijn kerntaak: het best mogelijk onderwijs geven. 

Als leren je lief is

'We halen bij leerlingen eruit wat erin zit en geven
leraren hun vak weer terug.'

Goud Onderwijs pakt
kansenongelijkheid aan
Tekst: Karin van Breugel
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Impact op onderwijsniveau en welbevinden
Dit schooljaar zijn zes Rotterdamse pilotscholen aan de slag
gegaan met dit concept, dat voor de pilot is omgedoopt in
Rotterdams Goud. Diane Middelkoop, voorzitter college van
bestuur van PCBO-Zuid, zegt over haar motivatie om met drie
scholen mee te doen aan deze pilot: “Op al onze 32 scholen is
de problematiek van de leerlingen veelomvattend. Bij onze
keuze hebben we gekeken welke scholen en welke wijken het
meest gebaat zouden zijn met dit concept. Ik vind het heel
interessant om te kijken wat de impact is op het onderwijs-
niveau en het welbevinden van leerkrachten. Als Goud
Onderwijs oplevert wat we ervan verwachten, denk ik dat dit
voor meer van onze scholen interessant is.”

Evidence based aanpak ontwikkelen
De CED-Groep ondersteunt de zes pilotscholen sinds de zomer
met de implementatie van Rotterdams Goud. Aan het begin
van het schooljaar hebben alle scholen een intensief 30-dagen
programma doorlopen, met name gericht op de essentiële
routines in de klas en het aanscherpen van vaardigheden.
Teamleden volgden diverse trainingsmodules, al dan niet in
combinatie met coaching.
Het pilotproject duurt drie jaar, waarbij er steeds nieuwe
scholen aanhaken. Over drie jaar zijn er vijftien scholen die
met dit concept werken, onder meer scholen uit Den Haag.
De Erasmus Universiteit neemt de onderzoekscomponent
voor haar rekening. Margéke Hoogenkamp: “Dankzij weten-
schappelijk onderzoek weten we over drie jaar hoe de leer-
resultaten vooruit zijn gegaan en wat er met de cultuur
gebeurd is. Het is de bedoeling dat we dan een evidence based,
overdraagbare aanpak hebben, die klaarstaat om op te schalen
naar de rest van Nederland, inclusief goed opgeleide trainers
en begeleiders die scholen kunnen ondersteunen bij de
implementatie.”

Bewonderenswaardig
Tijdens de stakeholdersbijeenkomst is bijzonder positief gerea-
geerd op zowel concept als pilotproject. Lyanda Vermeulen,
hoofd afdeling Onderwijs van de gemeente Rotterdam: “Ik vind
het echt bewonderenswaardig dat de deelnemende pilot-
scholen in deze crisistijd niet alleen repareren en een spreek-
woordelijk beentje bijzetten, maar daadwerkelijk bezig zijn om
te innoveren. Dat er oog is voor de wetenschappelijke onder-
bouwing, vind ik ook erg waardevol.” 
Mathilde Reitsma, plaatsvervangend directeur Primair Onder-
wijs (OCW), sluit bij dat laatste aan: “De positiviteit die ik bij alle
betrokkenen zie, verheugt me. Ik ben onder de indruk van de
gedegen manier waarop jullie dit aanpakken. Het is belangrijk
om dit op een rustige manier op te bouwen, beginnend met een
klein groepje scholen, waarna je het concept in de loop van de

tijd doorontwikkelt. Ook is het belangrijk om goed aan te
kunnen tonen dat dit concept werkt. Daarom ben ik blij dat de
universiteit betrokken is.”

Leraren met ambities
Monaïm Benrida, programmamanager van de Gelijke Kansen
Alliantie, onderstreept daarbij het belang van de nieuwe rollen
die er binnen de school gecreëerd worden. “Dit biedt mensen
met ambitie mooie kansen om door te groeien. Ik denk dat dat
een ongelofelijke stimulans voor mensen is om zich te blijven
ontwikkelen. De kennis en ervaring die in deze pilot wordt
opgedaan, is buitengewoon relevant voor de rest van Nederland.
Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie blijven we graag betrokken
en willen we ook graag meedenken over de uitvoering en de
opschaling.”

www.cedgroep.nl/goudonderwijs

Interesse in Goud Onderwijs?
De implementatie van Goud Onderwijs is begonnen in
Rotterdam met een pilot van drie jaar. Vanaf schooljaar
2021 – 2022 kunnen ook in andere steden schoolbesturen
en scholen deelnemen. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Wendy Koopmans, projectleider
Goud Onderwijs (w.koopmans@cedgroep.nl).

Meer informatie:
cedgroep.nl→ thema’s→ kansengelijkheid.
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www.medilexonderwijs.nl

Nieuw: e-learning voor het hele team

Met één abonnement de nascholing voor het team geregeld! Met onbeperkte
toegang tot meer dan tachtig praktische modules, handige dashboards en
slimme functies voor teamleiders.

M E E S T E R S  I N  S C H O L I N G

Van de meest gekozen nascholer voor het onderwijs

4 weken
gratis
op proef

Proefabonnement of adviesgesprek via:
medilexonderwijs.nl/teamabonnement-po of medilexonderwijs.nl/teamabonnement-vo

Onbeperkt kiezen uit het gevarieerde aanbod
Praktische en korte modules
Modules inplannen voor het team
Inzicht in de ontwikkeling van de teamleden

100%

100%

100%

100%

• Executieve functies uitgelegd

• Groeimindset

• Groepsdynamica in de eerste

schoolweken

• Jongens en meiden in de klas

• Een goede relatie als basis voor

schoolsucces

• Effectief communiceren met

behulp van transactionele analyse

• Formatief evalueren

• Culturele diversiteit

• Emotieregulatie uitgelegd

• Gesprekken met leerlingen

• Communicatie: van dramadrie-

hoek naar winnaarsdriehoek

• Van faalangst naar faalpower

• Gedragsproblemen: ODD, CD,

Angst, ADHD, ASS en

Hechtingsproblemen

• Oudergesprekken

• Hoogbegaafde leerlingen in beeld

• Leren en onderhouden van de

basisvaardigheden rekenen

• Dyslexie

• Beelddenken

• Groepsdynamica als het niet

lekker loopt

• Motivatie - theorie in de lespraktijk

• Lessen verrijken met de taxonomie

van Bloom (verwacht)

• Buitenspelen (verwacht)

• Zelfbeschadiging (verwacht)

• Eerste hulp bij rouw (verwacht)

• Traumasensitief lesgeven

(verwacht)

Selectie uit het aanbod

Je vindt het volledige aanbod op de website. De modules zijn beschikbaar in versies voor po en vo.
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Uitgelicht
thema _ Toekomstagenda zet richting uit
Het pas verschenen rapport ‘Schoolleiders over de

Toekomst’ laat zien welke kant het op moet met het vak.

De toekomstagenda omvat de actielijnen Optimale

handelingsruimte, Toerusting schoolleider en Integratie

door ‘ontschotting’. “Om een organisatie draaiend te

houden, heb je leiderschap én faciliteiten nodig.”

pagina 10

interview _ KI: voordelen en valkuilen
Met kunstmatige intelligentie (KI) kun je elke leerling

voorzien van een eigen, zichzelf aanpassende leerroute.

Een uitkomst in deze tijden van lerarentekorten en

kansenongelijkheid, zegt ontwikkelaar Charles Wood van

Century Tech. Maar kijk uit voor het overschatten van de

mogelijkheden en het onderschatten van de beperkingen,

zegt een kritische deskundige. pagina 34

actueel

///

Foto omslag: Willem van Ouwerkerk in het technieklokaal van De Groene Hart Praktijk

school. Innoveren betekent vooral het organiseren van onderwijs naar de leerling.

Zie pagina 18. Foto: Miriam van der Hoek
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De
EduConnector

De EduConnector, specifiek ontwikkeld voor het PO en VO, leest een vaste set gegevens uit het LAS (ParnasSys, ESIS,
Magister of Somtoday) en zet deze informatie door naar alle producten die leerlingen, personeel en ouders nodig
hebben. Dus, maar 1 keer alle gegevens goed invullen in het LAS en daarna wordt dit automatisch gesynchroniseerd
naar de doelsystemen, zoals de (Azure) Active Directory, Microsoft Teams, Itslearning, enz. De EduConnector bespaart
de administratie en de ICT’ers veel werk en de kans op (menselijke) fouten wordt tot een minimum beperkt.
Daarnaast wordt het gebruikersgemak voor alle gebruikers verhoogd doordat deze nog maar ««n gebruikersnaam en
wachtwoord nodig is voor alle gekoppelde systemen. In het Selfservice Wachtwoordportaal kunnen gebruikers
eenvoudig zelf hun wachtwoord wijzigen. De EduConnector is een betaalbare standaard oplossing, die door DWE ICT
wordt ontwikkeld, onderhouden en ondersteund.

ECK-ID

OVER ONS

HIGHLIGHTS

CONTACT

Wij geloven in duurzame relaties. Daarom
adviseren, cre…ren en ondersteunen wij altijd de
best passende ICT-oplossingen.

Hoe we dat doen? Onze specialisten staan naast je,
kennen het onderwijs en jouw organisatie. We staan
garant voor beveiliging van informatie «n kwaliteit
met onze ISO-certificeringen. Daarom zijn wij de
Trusted ICT Partner.

DWE ICT is de eerste IAM Dienstverlener die het ECK-iD volledig
heeft geÕntegreerd in haar EduConnector. Dit garandeerd een
anonieme persoonsgegevens synchronisatie.

EduConnector is een
geregistreerd handelsmerk van

SCAN DE QR-CODE
OM DE BROCHURE

TE LEZEN! Meer weten over de EduConnector?
Neem dan contact met ons op:

035-54 80 110
Of vraag een adviesgesprek aan op

www.dwe-ict.nl/educonnector

Tijdwinst

Kostenbesparing

Consistent

Integratie ECK-iD

GeÕntegreerd IAM

Single Sign On

24/7 wachtwoord reset

AVG proof

Teams integratie
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