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Uitgelicht

thema _ Fundamentele kennis van leren
Schoolleiders en leraren hebben te weinig kennis van

cognitief-psychologische inzichten over leerprocessen,

vindt onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner.

“Het ontbreekt hen aan fundamentele kennis over

hoe kinderen leren en hoe ze die kennis moeten

toepassen in het klaslokaal.” pagina 8

reportage _ IB Worldschool
in Schilderswijk
Het Primary Years Programme van het International

Baccalaureaat is ontwikkeld voor internationale scholen

met kinderen van expats. Maar het expat-onderwijs-

programma biedt ook kinderen met een andere

achtergrond meer kansen. pagina 22

achtergrond _ ‘Melissa’s inzet
verlaagt werkdruk’
De inzet van mensen met een arbeidsbeperking is maat-

schappelijk relevant en kan van toegevoegde waarde zijn

voor een school. Het kost, in tegenstelling tot wat vaak

gedacht wordt, weinig extra regelwerk en er is onder-

steuning en subsidie beschikbaar. pagina 26

thema _ ‘Niet alles kan online’
Vooral voor kennisoverdracht is e-learning een goede optie,

maar samen - fysiek of online - over het geleerde praten

en opdrachten maken blijft belangrijk. “We discussiëren in

Teams ieder geval niet over de kleur van de punaises.”

pagina 12
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In de kou
en door het ijs
Al maanden zijn we bezig het coronavirus tegen te gaan. Scholen doen er

alles aan: afstand houden, handen wassen, schoonmaken, mondkapjes,

testen, thuisblijven, et cetera. Ook zorgen ze voor voldoende ventilatie,

zodat de aerosolen niet via de lucht kunnen ronddansen als leerlingen

op een schoolplein. Helaas betekent dit nog in veel schoolgebouwen dat

ramen open doen een hoofdoplossing is. Dat zorgde in de periode van de

eerste nachtvorst soms voor koude klaslokalen; de verwarming beent het

vaak niet bij. Alleen in pauzes ventileren raakt aan het veiligheidsgevoel

van leraren, zeker als de CO2-indicator steeds rood uitslaat. Wat betreft

goede luchtkwaliteit staan veel scholen al jaren in de kou en dit jaar ook

nog letterlijk.

Politiek wordt er de laatste periode ook druk geschaatst. Na een dweil-

pauze afgelopen zomer ging het daarna kilometer na kilometer door

in de marathon tegen het virus, het ene na het andere wak omzeilend.

Met alertheid voor de spelregels werden nieuwe inzichten toegepast om

het beter te doen. Rechts een slag, links een slag. En nog is de finish niet

in zicht. Er werd te vaak een scheve schaats gereden. En dat leidde tot

een hard besluit: de samenleving werd (weer) stilgelegd. Ook de scholen

werden gesloten en wel direct. Met opbrengen van begrip voor dit besluit en

ook heel veel zorg over en voor kwetsbare leerlingen gingen schoolteams

meteen aan de slag. Op het tandvlees of niet, de periode na de vakantie

moest goed georganiseerd worden. Oplopen van nieuwe achterstanden is

niet acceptabel. Daarom voerde men in Den Haag een terecht debat

over de juistheid van het besluit. Maar dit terugdraaien na

alles wat is ingeregeld, dat lijkt op zwalken over de baan en

voor je het weet ben je dan zomaar door het ijs gezakt.

En dan is er ineens een nieuwe variant van het virus.

Laten we hopen dat we hier met effectieve vaccinaties

een shorttrack van kunnen maken. �

Petra van Haren is voorzitter van de AVS

(Twitter: @GPMvanHaren)
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actueel

peiling

Schoolleiders hebben begrip voor, maar ook
zorgen over schoolsluiting
Bijna 85 procent schoolleiders in het funderend onderwijs heeft begrip voor de
tweede schoolsluiting, bleek uit een AVS-peiling vlak na de bekendmaking van het
kabinetsbesluit. Toch zijn er zorgen, bijvoorbeeld over leerachterstanden bij met
name kwetsbare leerlingen en over de sociale veiligheid. “We hebben geleerd van
de vorige lockdown en daarom is het heel belangrijk dat deze leerlingen op school
kunnen blijven komen. Net als de leerlingen met ouders in een vitaal beroep”, zegt
AVS-voorzitter Petra van Haren.

Twee derde van de scholen
had al scenario’s voorbereid
voor afstandsonderwijs, voor
het geval dat (weer) nodig
zou zijn. “Dat is een goede
uitgangspositie en verdient
complimenten”, aldus Van
Haren. “Al neemt dit niet alle
zorgen weg over het voor-
komen van achterstanden en
bieden van zo goed mogelijk
onderwijs.”
Slechts 22 procent van de
scholen startte de woensdag
voor de kerstvakantie al direct
met online lesgeven; 78 pro-
cent nam even de tijd om het
onderwijs voor na de kerst-
vakantie goed in te richten.

Kwetsbare leerlingen
De AVS heeft zich veelvuldig
ingezet om de autonomie
van schoolleiders te borgen
voor het maken van de juiste
afweging in de eigen school
of lokale context. Ook waar
het gaat om keuzes over
kwetsbare leerlingen. Deze
autonomie hebben scholen
gekregen in het speciaal en
regulier onderwijs. Leer-
lingen van ouders in vitale
beroepen worden verwacht
op school en ook kwets-
bare leerlingen mogen naar
school. Van Haren: “We zien
dat de achterstanden van
met name kwetsbare leer-
lingen groter zijn geworden.

Daarom is het zo belangrijk
dat een schoolleider bin-
nen de kaders samen met
het team kan bepalen welke
leerlingen wel of niet naar
school komen tijdens deze
lockdownperiode. Om te
voorkomen dat de achter-
standen nog groter worden
of het welzijn van de leer-
lingen in het geding is.”
Ook voor examenleerlingen
in het voortgezet (speciaal)
onderwijs en praktijkgericht
onderwijs worden uitzonde-
ringen gemaakt, daarmee
is 93 procent van de school-
leiders het eens.

Digitale middelen
Op 42 procent van de scho-
len hadden alle leerlingen
meteen aan het begin van
de schoolsluiting al een
computer of andere device
tot hun beschikking, maar

op 58 procent van de scho-
len was dit nog niet het
geval. De subsidieaanvragen
daarvoor waren wel reeds
gedaan en de middelen wer-
den begin januari verwacht.
Het kabinet heeft medio
december 15 miljoen euro
extra vrijgemaakt voor extra
devices voor leerlingen die
daar thuis niet over beschik-
ken. Schoolbesturen die nog
niet eerder een aanvraag
deden, kunnen dit nog tot
15 januari aanstaande doen
via www.sivon.nl. Toch vraagt
dit volgens de AVS veel aan-
dacht, want nog te veel leer-
lingen kunnen niet goed aan-
haken bij vormen van online
onderwijs. En of de subsidie
volstaat moet nog blijken.

Afstandsonderwijs
Op 71 procent van de
scholen is het schoolteam

positief over het feit dat er
ook tijdens de tweede lock-
down afstandsonderwijs
gegeven wordt. Toch brengt
het weer nieuwe uitdagingen
met zich mee. Van Haren:
“We weten dat onderwijs
op school het allerbeste is
voor kinderen. Deze situatie
maakt het nog belangrijker
dat we als samenleving blij-
ven investeren in het onder-
wijs. Omdat er ook na deze
lockdown actie moet worden
ondernomen om voldoende
leraren en schoolleiders aan
te trekken om goed onder-
wijs te kunnen verzorgen en
de klappen van deze crisis
op te vangen.”

In het kader van die tekorten
heeft de AVS met CEO’s uit
het bedrijfsleven onlangs het
actieplan ‘Schooldirecteur
Topprioriteit’ gelanceerd en
gedeeld met onder andere
onderwijsminister Slob en de
Tweede Kamer. De komende
tijd wordt de samenwerking
met het bedrijfsleven verder
uitgebouwd, omdat goed
onderwijs een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is.
Aanjager Merel van Vroon-
hoven: “We weten dat op
scholen waar geen goede
schooldirecteur is, leraren
eerder weglopen en het
tekort ook groter is. Je kunt
veel aandacht besteden aan
het lerarentekort, maar als
je niets doet aan het slui-
pende schoolleiderstekort,
dan is het water naar de
zee dragen. En dan worden
die scholen ook niet beter.”
Zie ook www.avs.nl/cross-
mentoring �

Foto: Hans Roggen
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toelichting en voorbeeld

Meer duidelijkheid nodig over functiebeschrijving
en -waardering D13

Het proces van functiebeschrijving en -waardering van schoolleiders loopt niet overal goed. Er zijn zorgen zijn
over inschaling van directeuren in schaal D13. Dit leidt op diverse plekken tot onduidelijkheid en teleurstelling.

Schoolbesturen gebruiken
regelmatig het begrip ‘regio’
om geen D13 toe te kennen.
Dat is niet altijd correct.
Op de website van de AVS
staat daarom een toelichting

op de functiereeks directeu-
ren, ingezoomd op D13 in
het regulier primair onder-
wijs. Deze toelichting is
gebaseerd op het handboek
eFUWA-PO. De AVS heeft ter

illustratie ook een nieuwe
D13 voorbeeldfunctie-
beschrijving gemaakt die
een aantal schoolleiders
kan helpen bij de juiste
 inschaling. �

Meer informatie: www.avs.nl/
actueel/nieuws/meer-dui-
delijkheid-over-functiebe-
schrijving-en-waardering-
d13-nodig

actueelactueel

leiderschapspraktijk staat centraal

Beroepsstandaard Schoolleiders PO
geactualiseerd
De nieuwe beroepsstandaard Schoolleiders PO beschrijft wat schoolleiders in het primair onderwijs zien
als de kern van hun beroep én verwijst naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

De afgelopen jaren zijn
schoolleiders aan de slag
gegaan met de doorontwik-
keling van het uit 2012 stam-
mende Schoolleidersregister
PO. Door maatschappelijke
en technologische ontwikke-
lingen verandert het beroep
van schoolleider. AVS-voor-
zitter Petra van Haren is blij
met de nieuwe standaard:
“Het beroepsbeeld van
schoolleiders is een levend
en ontwikkelend beeld, waar
zowel binnen de AVS als
binnen het Schoolleidersre-
gister PO het gesprek over
de praktijk van schoolleiders
aan bijdraagt.”

Andere focus
Bij de vorige beroepsstan-
daard lag de focus op onder-
wijskundig leiderschap en
op de competenties van de

schoolleider. In de nieuwe
beroepsstandaard staan
leiderschapspraktijken cen-
traal: een goede schoolleider
werkt aan een gedeelde
visie op onderwijs, kan
deze vertalen in concrete
doelen en staat open voor
nieuwe ontwikkelingen en

ideeën. Ook creëert een
goede schoolleider een
professionele cultuur waar-
door leraren elkaar kunnen
vertrouwen en die ervoor
zorgt dat leraren goed les
kunnen geven. Bovendien
onderhoudt en investeert
een goede schoolleider in

goede relaties met ouders,
gemeenten en zorgverleners.
Naast leiderschapspraktijken
maken persoonlijkheidsken-
merken, vaardigheden, capa-
citeiten en de persoonlijke
ethiek van de schoolleider
onderdeel uit van de nieuwe
beroepsstandaard.

85 procent voldoet
85 procent van de
8.500 school leiders heeft
aangetoond te voldoen
aan de beroepsstandaard.
De AVS Academie verzorgt
diverse opleidingen en leer-
gangen die gecertificeerd
zijn door het Schoolleiders-
register PO. �

Meer informatie:
www.schoolleidersregisterpo.nl

en www.avs.nl/academieFoto: Hans Roggen
(de personen op de foto komen niet in het artikel voor)
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actueel

onder andere kinderen uit armere gezinnen benadeeld

Wegvallen eindtoets veroorzaakt
lager schooladvies
Groep 8-leerlingen hebben vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies
gekregen dan voorgaande jaren. Door het wegvallen van de eindtoets konden
schooladviezen niet naar boven worden bijgesteld. Kinderen uit armere gezinnen
hebben hier nadeel van ondervonden.

“Dit laat zien dat de eindtoets
belangrijk is als objectief
tweede gegeven, naast het
schooladvies van de leraar”,
schrijft minister Slob op 10
december 2020 in een brief
aan de Tweede Kamer. “Leer-
lingen met een hogere kans
op onderwijsachterstand, niet
gerelateerd aan hun capacitei-
ten en als indicatie van hun
sociaaleconomische status
(SES), zijn sterker benadeeld
door het wegvallen van de
eindtoets. Dit geldt eveneens
voor leerlingen woonachtig in
minder stedelijke gebieden.
Zij hebben lagere schooladvie-
zen gekregen en ook zijn hun
schooladviezen dit jaar gemid-
deld iets sterker gedaald.” Het
baart de minister zorgen dat
de daling van het gemiddelde
niveau van de schooladviezen
niet evenredig over de leerlin-
gen verspreid is.

Inhaalprogramma’s
Met middelbare scholen is
afgesproken om leerlingen in
de brugklas goed te volgen,
bijvoorbeeld door extra evalu-
atiemomenten, gesprekken en
coaching. Ook is er 208 mil-
joen euro beschikbaar gesteld
voor inhaalprogramma’s in
het primair en voortgezet
onderwijs. Middelbare scho-
len moeten aan de inspectie
kunnen toelichten hoe zij
brugklasleerlingen volgen en
hoe zij weten of een leerling
op het juiste niveau zit.

Eindtoets 2020/2021
Het ministerie van OCW doet
er met het onderwijsveld
alles aan om de eindtoets dit
jaar wél door te laten gaan
voor leerlingen in groep 8,
ook al is dit geen ‘normaal’
jaar vanwege de coronacrisis.
Er zijn afspraken gemaakt

met alle toetsaanbieders
over wat te doen als de toets
door corona onder druk
komt te staan. Slob: “Samen
met de eindtoetsaanbieders
en de Expertgroep Toetsen
PO heb ik een calamiteiten-
plan eindtoetsen schooljaar
2020/2021 opgesteld, onder
meer naar aanleiding van de
geannuleerde eindtoets in
2020. Het calamiteitenplan
beschrijft hoe de eindtoets
doorgang kan vinden en
hoe we de voorwaarden van
validiteit, betrouwbaarheid
en deugdelijke normering
in geval van onvoorziene
omstandigheden of onregel-
matigheden op school- of
toetsniveau verzekeren.”

Schooladvies
Ook het schooladvies vraagt
extra alertheid van basis-
scholen. Recent is een

handreiking Schooladvisering
gepubliceerd. Slob: “Kijk naar
de ontwikkeling van leerlin-
gen door de jaren heen en
geef ze het voordeel van de
twijfel. Middelbare scholen
kunnen aan gelijke kansen
bijdragen door de inrichting
van brede brugklassen, zodat
leerlingen nog wat langer
de tijd hebben om op het bij
hen best passende niveau te
komen.”

Doorstroomtoets
Minister Slob wil al langer
af van één hard beoorde-
lingsmoment voor kinderen.
De eindtoets verandert in
een doorstroomtoets, om te
benadrukken dat scholen op
meerdere momenten moeten
kijken hoe een kind ervoor
staat en leerlingen op de
middelbare school de kans
krijgen om van niveau te wis-
selen. Ook gaan leerlingen uit
groep 8 zich voortaan gelijk-
tijdig op 1 april aanmelden
voor de middelbare school,
zodat alle leerlingen evenveel
kans maken op een plek op
de school van hun voorkeur
en op het voor hen best pas-
sende niveau. De Tweede
Kamer moet dit wetsvoorstel
nog behandelen. �

eindexamen 2021

Flexibel examenrooster en extra herkansing

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden
om het examen af te leggen.

Het tweede tijdvak voor
het centraal examen wordt
verlengd naar tien dagen.
Leerlingen mogen hun exa-
men spreiden over de twee
tijdvakken. Ook krijgen

leerlingen (ook zij die staats-
examen doen) een extra her-
kansing voor het centraal
examen. Voor het vmbo zijn
er extra wijzigingen. �

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/eindexamens/
eindexamens-2021
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kabinet stelt 360 miljoen ter beschikking

Subsidie aanvragen voor verbeteren
ventilatie op scholen
Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen en gemeenten maximaal 1 miljoen
euro aanvragen voor het verbeteren van ventilatie op scholen. De Handreiking
Optimaal ventileren op scholen biedt tips en adviezen.

De subsidie dekt 30 procent
van de kosten, de andere
70 procent moeten gemeen-
ten en schoolbesturen
opbrengen. Voorwaarde is
dat de gemeente een verkla-
ring geeft dat de ventilatie
op de school niet voldoet
aan Frisse Scholen Klasse C
(bestaande bouw) of Klasse B
(bouw na 2012). De gemeente
kan de subsidie aanvragen
tussen 4 januari en 30 juni
2021. De aanvraag kan wor-
den ingediend met terugwer-
kende kracht, voor projecten
gestart vanaf 1 oktober 2020.
Doel van de regeling is het
binnenklimaat van scho-
len op een energiezuinige
manier te verbeteren.

Grote investering
Gemeenten en schoolbestu-
ren moeten in goed overleg
tot een verdeling komen van

deze investering. Dit soort
grote investeringen zijn
vaak niet opgenomen in de
meerjarenplannen van het
Integraal Huisvestingsplan
(IHP) en de begroting van
schoolbesturen. Volgens
onderzoek van McKinsey
geven schoolbesturen nu
al 35 procent meer uit aan
materiële instandhouding
dan ze ontvangen. Goed

luchten en ventileren is
belangrijk voor het welbevin-
den van leerlingen en onder-
wijspersoneel en voorkomt
luchtweginfecties. Ook gaan
de leerprestaties vooruit in
goed geventileerde ruimtes.
Maar het is onbekend of goed
ventileren helpt om de ver-
spreiding van corona tegen
te gaan. Het advies is wel om
de bestaande regelgeving en

richtlijnen op het gebied van
ventilatie te volgen.

Handreiking Optimaal
ventileren
De Handreiking Optimaal
ventileren op scholen van
de PO-Raad, VO-raad en
Ruimte-OK bestaat uit tips en
adviezen voor een optimale
werking van de aanwezige
voorzieningen. Met onder
meer een stappenplan verbe-
tering luchtkwaliteit en tips
om kou tijdens de winter te
voorkomen. De helpdesk van
Kenniscentrum Ruimte-OK
is voor technisch inhoude-
lijke vragen over ventilatie
en COVID-19 op scholen te
bereiken via tel. 085–1304036
of info@ruimte-ok.nl. Bij alge-
mene vragen over de omgang
met corona op scholen kun
je contact opnemen met de
AVS Helpdesk. �

Meer informatie over de
subsidie: www.rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/
suvis
De handreiking is te down-
loaden op: www.ruimte-ok.nl

handhaving vanaf 1 januari 2021

Controle op rookverbod schoolterreinen
Sinds 1 augustus 2020 moeten schoolterreinen volledig rookvrij zijn. De Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit (NVWA) handhaaft hierop vanaf 1 januari 2021.

Het rookverbod geldt voor
alle onderwijsinstellingen
in het primair, voortge-
zet en speciaal onderwijs,
het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs en in het
wetenschappelijk onderwijs.
Uitzondering vormen de

niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen (privé- of particu-
liere onderwijsinstellingen).
Scholen moeten het rookver-
bod instellen, aanduiden en
handhaven. Zo moeten scho-
len bijvoorbeeld asbakken en
rookpalen verwijderen, via

posters of borden aanduiden
dat er niet gerookt mag wor-
den en mensen die toch roken
hierop aanspreken. Op over-
tredingen staan geldboetes.
Vanaf 1 januari 2021 contro-
leert de NVWA op het rook-
verbod op schoolterreinen.

Meer informatie:
www.rookvrijschoolterrein.nl

en www.nvwa.nl/onder-
werpen/roken-en-tabak/
rookverbod-op-schoolpleinen
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actueel

schoolontwikkeling

Subsidieaanvraag Schoolkracht
mogelijk tot en met 15 januari
Tot en met 15 januari 2021 kan nog subsidie worden aangevraagd voor de (nieuwe)
regeling Schoolkracht. Hiermee kunnen schoolleiders en leraren een eenmalige
impuls van maximaal 30.000 euro aanvragen om een plan voor schoolontwikkeling
verder te brengen.

Veel schoolleiders en leraren
uit het team hebben ideeën
over de manier waarop het
onderwijs op hun school
beter kan of handiger kan
worden georganiseerd, maar
soms ontbreken tijd, midde-
len en draagvlak om de plan-
nen uit te voeren. Zeker in

deze tijden van coronamaat-
regelen. De regeling School-
kracht geeft een impuls om
de plannen en ideeën toch in
de praktijk te brengen.

Thema’s
Een schoolleider of leraar
uit het primair, voortgezet

of speciaal onderwijs kan
namens de school een
aanvraag en plan indienen
via de website van DUS-I.
Per school (voor één vesti-
ging) kan maximaal 30.000
euro worden aangevraagd
voor een plan voor school-
ontwikkeling dat zich richt

op het verbeteren van de
onderwijskwaliteit, omgaan
met het leraren- en school-
leiderstekort, kansengelijk-
heid of digitalisering. Begin
maart 2021 heeft de aanvra-
ger zekerheid of de school
gebruik kan maken van de
regeling voor de periode
van maart 2021 tot en met
augustus 2022. De regeling
Schoolkracht is een vervolg
op het eerdere Schoolleiders
Innovatie OntwikkelFonds
(SIOF) en het LerarenOntwik-
kelFonds (LOF). _

Meer informatie en
aanvragen: www.dus-i.nl/
subsidies/schoolkracht

code goed toezicht

Beroepsstandaard voor toezichthouders
onderwijs en kinderopvang
De kwaliteitscommissie van de vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, VTOI-NVTK,
adviseert een beroepsstandaard in te stellen voor alle toezichthouders in de kinderopvang en het onderwijs.

Wie beoordeelt de Raad van
Toezicht? De beroepsstan-
daard Code Goed Toezicht is
hierbij een eerste stap, vindt
de kwaliteitscommissie van
VTOI-NVTK. Deze code beoogt
het niet-vrijblijvende centrale
referentiekader oftewel de
‘beroepsstandaard’ te worden
voor het intern toezicht in
onderwijs en kinderopvang.
De Code Goed Toezicht dient
volgens de commissie als
inspiratiebron voor dialoog en

reflectie, als richtsnoer voor
professionalisering, als toets-
steen voor het handelen en
als basis voor verantwoording.
VTOI-NVTK stelde de kwali-
teitscommissie in 2018 in om
onderzoek te doen naar de
stand van het toezicht in het
onderwijs en de kinderop-
vang en na te denken over de
manier waarop de kwaliteit
van het toezicht structureel
kan worden verbeterd en
geborgd.

Nieuwe Code Goed
Bestuur (po)
De Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) van de PO-Raad
heeft onlangs ingestemd
met de nieuwe Code Goed
Bestuur in het primair
onderwijs. Daarin staan vier
principes centraal: Goed
onderwijs voor alle kinderen
– Verbinding met de maat-
schappelijke context – Pro-
fessionalisering – Integriteit
en transparantie. Aan elk

principe zijn denkrichtingen
verbonden die het gesprek
tussen bestuurders en toe-
zichthouders en andere par-
tijen stimuleren. De nieuwe
Code Goed Bestuur is op
1 januari 2021 in werking
getreden. _

Downloaden: www.avs.nl/
actueel/nieuws/nieuwe-code-
goed-bestuur-in-het-primair-
onderwijs
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o n d erw i j sp s yc h o l o g ie

Emeritus hoogleraar onderwijspsychologie

Paul A. Kirschner neemt het schoolleiders

en leraren niet kwalijk (eerder de politiek),

maar wil deze boodschap wel afgeven: hun

inhoudelijke bagage laat te wensen over, en

daar moeten ze iets aan doen. “Het ontbreekt

onderwijsmensen aan fundamentele kennis

over hoe kinderen leren en hoe ze die kennis

moeten toepassen in het klaslokaal.”

tekst larissa pans

Dit wordt geen juichend verhaal over hoe goed het onder-
wijs bezig is en hoe inspirerend het is om als team een
workshop te volgen; over ontdekkend leren bijvoorbeeld.
“Doe het niet!”, zou hoogleraar onderwijspsychologie
Paul A. Kirschner ons willen toeroepen. Zijn dringende
boodschap aan schoolleiders en leraren luidt: begin nou
eens bij het begin. Kirschner: “Hoe werken de hersenen?
En daaraan gekoppeld: welke cognitief-psychologische
inzichten over leerprocessen moeten leraren begrijpen
zodat ze weten hoe ze leerlingen de stof het beste kun-
nen uitleggen en in welke leeromgeving?”

thema _ leren en professionaliseren

Over het thema

Een lerende cultuur in de school, schoolleiders
die ontwikkelen en professionaliseren hoog in het
vaandel hebben staan: zo willen we het onderwijs
graag inrichten. Daarbij is het belangrijk dat
we niet meegaan in hypes en modes, maar ons
verdiepen in wetenschappelijke inzichten over
het leerproces, zegt onderwijspsycholoog Paul A.
Kirschner in het openingsinterview.

Of die lerende cultuur van schoolteams nu wel
of niet volgens de opvattingen van Kirschner
plaatsvindt, hun scholing gaat door, ook in
coronatijd. Maar vaak wel in een andere vorm.
E-learning is in opmars nu we elkaar fysiek
minder makkelijk kunnen treffen: kennis is ook
online overdraagbaar. Maar samen leren blijft
onvervangbaar. Daarom worden ook in Teams
samen opdrachten gemaakt en wisselen leraren
met elkaar van gedachten over hoe ze de opgedane
inzichten vertalen in de klas. Daarnaast is het
belangrijk om digitale training te verbinden aan
coaching op de werkvloer.

Tot slot een artikel over hoe schoolleiders
‘van buiten’ zich het vak eigen maken.
Het schoolleiderstekort is nijpend, dus
leidinggevenden uit andere sectoren die in het
onderwijs aan de slag willen zijn welkom, zou je
zeggen. Deels klopt dat: we spraken schoolleiders
die een eerdere carrière in de luchtvaart, uitzend-
branche en automatisering vaarwel zeiden.
Maar het onderwijs staat nog niet vanzelfsprekend
open voor leidinggevenden uit ander sectoren.
Een school leiden is iets anders dan het managen
van een koekjesfabriek. Krijt aan de vingers
is misschien niet nodig, een goede opleiding
met stage wel. Naast schoolleidersopleidingen,
leergangen en trainingen voor zowel startende als
ervaren schoolleiders, biedt de AVS Academie nu
ook een oriëntatietraject voor leidinggevenden van
buiten, die willen onderzoeken of het onderwijs
wellicht een volgende carrièrestap kan zijn.

‘Het gaat veel te weinig
leerprocessen’over
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o n d erw i j sp s yc h o l o g ie

Aankomende leraren leren over burgerschapsvorming,
het creëren van een veilig leerklimaat, het voeren van
oudergesprekken en hoe je kinderen tafels bijbrengt,
maar de basiskennis over hoe mensen leren, de weten-
schappelijke inzichten áchter de didactiek, dat komt
nauwelijks aan bod. Het is de opleidingen niet aan te
rekenen, het is de politiek die de curricula overlaadt
met wat leraren in opleiding nog meer moeten leren.
En je krijgt die onzin als leerpiramides, leerstijlen, ont-
dekkend leren en wat al niet meer, wat geloofd wordt
door leraren en schoolleiders.”

Denkt u dat schoolleiders en leraren in het algemeen goede
leerlingen zijn van hun eigen leerproces en het toepassen van
die inzichten op hun school?
“Nee, dat zijn ze niet. Dat komt omdat ze zelf niet
beschikken over die fundamentele kennis die nodig is
over hoe mensen leren en hoe ze die kennis vervolgens
kunnen toepassen. Hoe onze ‘cognitieve architec-
tuur’ in elkaar steekt in relatie tot leren en doceren,
is broodnodige kennis voor elke leraar. Het begint bij
de opleidingen. Het is daar een intellectuele woeste-
nij wat betreft empirisch bewijs voor hoe men leert.

‘Het gaat veel te weinig
leerprocessen’over

Bij emeritus hoogleraar onderwijspsychologie
Paul A. Kirschner staat de cognitief-psychologische

benadering van het onderwijs centraal: hoe
kinderen leren en wat ze daarbij nodig hebben,

verklaard vanuit de werking van de hersenen.
Foto: Chris Peters, Open Universiteit
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Wie iets met die informatie doet en dus het principe
daadwerkelijk heeft opgepikt, zal merken dat dit in het
langetermijngeheugen terecht is gekomen. Dát is wat de
leraar natuurlijk het liefste heeft. Zie het langetermijn-
geheugen als een soort weg die naarmate je hem met
verschillende soorten schoenen bewandelt, steeds stevi-
ger wordt en meer gebaand. Dan weet je hoe je ergens
moet komen en moet terugkeren. Hoe leerlingen kennis
efficiënt verwerken zodat deze beter in hun cognitieve
raamwerk komt en dan eruit gehaald wordt, dát zou ver-
plichte lesstof moeten zijn.”

Zijn sommige didactische mantra’s niet ook heel logisch?
Zo zegt mijn dochter vaak als ze iets nieuws doet: ‘Van proberen
kun je leren’, daarin hoor ik de echo van haar kleuterjuffen.
Bent u het daar mee eens?
“Ik vind het een ineffectieve manier van iets leren, het
is een vorm van trial and error. Het is niet bevredigend.
Soms leer je het juiste, maar vaak het verkeerde. Het is
eerder: van proberen kán je leren. Maar dát je ervan
leert, hoeft dus niet.”

Cognitief-psychologische benadering
Een educational realist, zo typeert Kirschner zichzelf op
Twitter. In boeken, blogs, lezingen en artikelen laat Paul
A. Kirschner (1951, geboren in New York maar inmid-
dels Nederlander) zich horen over de homo zappiëns en
andere onderwijsmythes, snijdt hij thema’s aan als het
belang van de elaboratietheorie en legt hij uit waarom we
niet kunnen multitasken (we schakelen tussen activiteiten,
we doen het niet tegelijkertijd). Centraal staat zijn cog-
nitief-psychologische benadering van het onderwijs: hoe
kinderen leren en wat ze daarbij nodig hebben, verklaard
vanuit de werking van de hersenen. Deze emeritus hoog-
leraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit
en gasthoogleraar aan de Thomas More hogeschool in
België, schreef in 2018 ‘Op de schouders van reuzen.
Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor
leerkrachten’, waarin hij samen met Luce Claessens en
Steven Raaijmaker 24 belangrijke inzichten uit de cogni-
tieve en onderwijspsychologie op een rijtje zet. Je zou het
‘de canon van het klaslokaal’ kunnen noemen. Elk hoofd-
stuk eindigt met een soort didactische tegeltjeswijsheid:
‘Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit. Als het
werkgeheugen overbelast wordt, komen leerlingen niet
aan leren toe.’ Of: ‘Maak bij het oplossen van bijvoor-
beeld sommen het denkproces expliciet, zowel je eigen
als dat van de leerling.’

Moeten leraren en schoolleiders meer afgaan op
wetenschappelijke kennis en inzichten en minder op gevoel of
praktijkervaring?
“Ja. Kennis van de evolutionaire psychologie helpt
leraren begrijpen waarom leerlingen bepaalde zaken
makkelijk en met veel motivatie leren, het zogenaamde
primair leren. En waarom andere opdrachten hen meer
moeite kosten, het secundair leren. Of dat leraren leren
wat voor essentieel onderdeel van het leerproces het
werkgeheugen inneemt. Hoe zorg je ervoor dat het
werkgeheugen niet overbelast wordt? Want wie wil dat
informatie echt beklijft, dat kennis behouden blijft en
gebruikt kan worden, moet zorgen dat die ‘content’
in het langetermijngeheugen terechtkomt en niet in het
werkgeheugen (het kortetermijngeheugen). Bij een leer-
ling die heeft opgelet in de les, komt informatie via het
zintuigelijke geheugen binnen in het werkgeheugen.

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

Kirschner: “Zonder kennis van hoe wij leren, kun je geen goede leraar
of schoolleider zijn.”

10

945380-02_010_18-Dec-20_14:32:26_walter



De AVS vindt ‘een lerende cultuur’ belangrijk, waarin
schoolleiders en leraren aangemoedigd worden zich te
ontwikkelen en professionaliseren. Hoe kan dat volgens u het
beste plaatsvinden?
“Actief en kleinschalig, bijvoorbeeld door middel van
teacher studygroups. Het liefst zou ik hen in aanraking
willen laten komen met het werk van de ‘reuzen’: weten-
schappers als onderwijspsycholoog John Sweller en
onderwijsonderzoeker Benjamin Bloom. De inzichten
van de ‘reuzen’ moet je inzetten om relevante vragen te
beantwoorden: wat betekent dat voor het onderwijs en
hoe gaan we die inzichten implementeren in de manier
van lesgeven? Wat betekent dit voor een klas? Een school-

jaar telt zo’n veertig weken waarin gewerkt wordt. Stel
dat elke week twee leraren van je school in een teacher
studygroup één hoofdstuk uit het boek ‘Op de schouders
van reuzen’ zich eigen maken. Zij doorgronden het
hoofdstuk en leggen aan de groep het inzicht uit, inclu-
sief de ‘tegeltjeswijsheden’, hoe dat inzicht in de praktijk
kan worden toegepast. Vervolgens bespreekt de hele
groep hoe zij dat willen toepassen en met elkaar schrijf
je op: hoe pakken we dit aan? Als je dat doet, heb je in
één jaar tijd alle ‘reuzen’ en een flink stuk bijscholing
gehad. Het jaar daarop pak je weer een ander boek dat je
op die manier bespreekt. Zo krijg je een ‘lerende cultuur’.
Begrijp me goed, ik wil ook geld verdienen en houd ervan
om ergens te komen spreken, maar in die teacher study-
groups ga je meteen actief met de stof om, het is totaal
anders dan luisteren naar iemand die vertelt hoe het
moet.” Met zelfspot: “Dan houd ik een mooie presentatie,
is het klaar en gaat iedereen weer over tot de orde van
de dag. Ik ben bereid om een kick off te geven, maar dat
is slechts het begin. Iets leren, jezelf iets daadwerkelijk
eigen maken, kost moeite.”

Loopt het onderwijs soms te veel achter modes en hypes aan,
zoals ontdekkend leren? Moeten schoolleiders en leraren
kritischer kijken naar hun vak en hun professionele omgeving?
“Die onderwijshypes zijn vaak gebaseerd op filosofische
ideeën, zoals die van Jean Jacques Rousseau. Het klinkt
allemaal wel leuk en goed, maar is niet op empirisch
bewijs gestoeld. De onderwijsopleidingen zijn in mijn
ogen ook erg kort. Ik juich de universitaire pabo toe,

thema _ leren en professionaliseren

maar had liever gezien dat ze er een vier- tot zesjarige
opleiding van hadden gemaakt. Schoolleiders zijn van
oorsprong vaak leraren. Zij hebben bijgeleerd over hoe
je een school moet aansturen, maar ze hebben in hun
studietijd ook niet geleerd over de cognitieve belastings-
theorie of andere fundamenten van het leren. Een goede
leraar moet een diep conceptuele kennis hebben van
hoe mensen leren. Zoals een arts niet zelf een stuk
in The Lancet hoeft te schrijven – dat doen medische
wetenschappers – maar wel het blad kan pakken en de
artikelen begrijpt die daarin staan.”

Hoe denkt u over zij-instromende schoolleiders uit andere
sectoren die zonder ‘krijt’ aan de vingers’ (maar wel met
leidinggevende ervaring) een school managen?
“Krijt aan de vingers is geen garantie om een goede
schoolleider te zijn. Er zijn allerlei soorten vaardigheden
die van belang zijn zoals managementervaring, begrijpen
hoe een begroting werkt, soft skills als kunnen omgaan
met je team, met ouders en leerlingen. Het belangrijkste
is dat een schoolleider weet hoe kinderen leren, wat
voor welke kinderen het beste werkt en wat daarvoor
nodig is.”

Ziet u in deze tijden van blended en e-learning door corona
juist ook mogelijkheden voor een betere scholing van zowel
leerlingen als onderwijsprofessionals? Bijvoorbeeld kansen voor
gepersonaliseerd leren?
“Het is eerder andersom: het laat de noodzaak zien dat er
betere scholing nodig is om e-learning te kunnen geven.
Leraren moesten halsoverkop omschakelen naar digitaal
afstandsonderwijs, zonder de tijd om goede materialen te
maken, uit te zoeken en te testen. Men doet zijn best om
het hoofd boven water te houden. De Open Universiteit
werkt al sinds 1984 met afstandsonderwijs en is nu al aan
de vierde of vijfde nieuwe leeromgeving toe, yOUlearn
heet de nieuwste. Door de coronacrisis wemelt het nu
van de edupreneurs, mensen die in het gat springen, snelle
jongens die adverteren met trainingen die beloven dat je
na drie dagen geweldig afstandsonderwijs in elkaar kunt
zetten. Flauwekul natuurlijk. Ik geef al bijna veertig jaar
afstandsonderwijs. Je hebt de juiste tools en een goede
leeromgeving nodig, en veel voorbereidingstijd. Anders
werkt het niet.” _

Meer weten of reageren?
Meer informatie over en contact met Paul Kirschner:

www.kirschnered.nl

Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ is gratis te

downladen via https://didactiefonline.nl/artikel/

op-de-schouders-van-reuzen

Of mail naar communicatie@avs.nl

‘ i k g e e f a l b i j n a ve e rt i g j a a r
a fs ta n d s o n d e r w i j s . j e h e b t d e j u i s t e
too l s e n e e n g o e d e l e e rom g ev i n g
n o d i g , e n ve e l voo r b e r e i d i n g s t i j d .
a n d e r s w e r kt h e t n i e t ’
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Afstand houden, geen groepen mensen

bij elkaar en zo min mogelijk reizen.

Nascholing van schoolteams in tijden van

corona gebeurt (voor een deel) online.

Vooral voor kennisoverdracht is e-learning

een goede optie, maar samen – fysiek

of online – over het geleerde praten

en opdrachten maken blijft belangrijk.

“We discussiëren in Teams in ieder geval

niet over de kleur van de punaises.”

tekst lisette blankestijn

‘We zullen waarschijnlijk
een mix van online en
fysiek houden’

thema _ leren en professionaliseren

t e a m s c h o l in g  in  co ro n at i j d

thema _ leren en professionaliseren

“Kennisoverdracht en oefenen
gaan online prima. Maar de sociale
component is moeilijk.”
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Snel modules volgen Ook bij IKC De Ruimte
(Sterrenschool in Almere) nam het online leren een
vlucht. Deze school heeft vanuit het bestuur de beschik-
king over een e-learningomgeving, de Prisma Academie.
Die wordt goed benut, vertelt directeur Frank Groot:
“Toen de kinderen afgelopen voorjaar thuis kwamen
te zitten, zag ik dat veel collega’s daar in hoog tempo
modules gingen volgen – daar hadden ze tijd voor want
ze waren natuurlijk niet de hele dag met de leerlingen
online. E-learning is een goede manier voor probleem-
verkenning: je neemt makkelijk theorie tot je en
filmpjes maken het aantrekkelijk.” Het is wel belangrijk
dat je dat professionaliseren samen doet, vindt Groot.
“Zo’n online academie is leuk, maar als slechts een enke-
ling een bepaalde module volgt, dan verdwijnt de kennis.
Onze leerkrachten praten via Teams over wat ze leren en
maken samen opdrachten.” Dat werken via Teams gaat
goed vindt hij, mits niet te lang en alleen in kleinere
groepen. “Dan is het efficiënt; nu met corona is het echt
een uitkomst. We discussiëren in Teams ieder geval niet
over de kleur van de punaises.”

Kosten besparen Andere scholen professionaliseer-
den altijd al hoofdzakelijk via e-learning. Kosten kunnen
daarbij een rol spelen. Jamal Mouhmouh, directeur van
basisschool An Nasr (Alkmaar): “Idealiter is nascholing
gekoppeld aan ons schoolplan en onze doelen: ‘Wat
heb ik nodig om me zo te ontwikkelen dat ik daaraan
kan bijdragen’. Maar we zijn een kleine school met een
bescheiden nascholingsbudget. Daarvan kunnen jaarlijks
maximaal twee mensen op cursus. Daarom zijn we in zee
gegaan met een e-learningbedrijf, waarbij we per werk-
nemer een bedrag betalen. Voor ons was dat een goede
oplossing, nu heeft iedereen onbeperkt toegang tot de
modules. Er is een breed aanbod in allerlei categorieën.
Ik heb overzicht, ik zie wie wat heeft gedaan. Soms spre-
ken we met het team af dat we allemaal een bepaalde
module doen die past bij onze schoolontwikkeling.”

Precaire onderwerpen Toch lenen niet alle onder-
werpen zich voor online onderwijs, vindt Liesbeth Kester,
hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit
Utrecht, met als expertise het instructieontwerp van

t e a m s c h o l in g  in  co ro n at i j d Bij de Conexus-scholen, 31 basisscholen in de regio
Nijmegen, moest het roer om toen corona uitbrak.
Conexus steekt de professionalisering bovenschools in
met een eigen Academie. ‘Vanwege de coronamaatrege-
len vinden alle bijeenkomsten van de Conexus Academie
tot nader order online plaats’, vermeldt de website.
“Wij verzorgen het onderwijs nu digitaal, in Teams”, legt
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit Annemiek
Elsing uit. “Zodra het kan, pakken we de fysieke scholing
weer op, maar ik verwacht dat we een mix van online en
fysiek zullen houden. Als je alleen een lezing wil volgen,
dan is het natuurlijk handig als je daarvoor niet hoeft te
reizen. Ook verwachten onze trainers dat ze Teams blij-
ven gebruiken voor individuele feedback of persoonlijke
leervragen. We zien nu ook dat mensen van verschil-
lende scholen online contact met elkaar hebben. Maar
mensen leren veel op de werkvloer, van het met elkaar
meekijken. Dat kan nu allemaal niet.”

‘o n l i n e c u r s u s s e n z i j n e f f i c i ë n t
e n h e t i s h a n d i g d at j e l at e r
d i n g e n k u n t t e r u g k i j k e n . m a a r
h e t i s o o k z a k e l i j k , m e n s e n
m i s s e n h e t g e vo e l e n h u n
c o n c e n t r at i e i s e e r d e r o p ’
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e-learning, blended learning, game-based learning, mul-
timedia leren, gepersonaliseerd leren en zelfregulerend
leren. Kester ziet het bij haar eigen studenten gebeuren:
“Kennisoverdracht en oefenen gaan online prima. Maar
de sociale component is moeilijk. Vooral bij precaire
onderwerpen heb je een groep nodig waarin je elkaar
vertrouwt, en dat gaat lastiger als je elkaar niet live ont-
moet.” Groepswerken is online meer een uitdaging dan
in real life, want bij samenwerking spelen factoren als
trust en accountability een rol, legt Kester uit. “Wij hebben
goede ervaringen met blended leeromgevingen waarbij de
groep soms bijeen komt, waarna de deelnemers als een
inktvlek hun ontwikkeling delen in de school. Maar mijn
ervaring is dat het lastiger praat als je elkaar niet kent.
Een opleider moet daar dus veel aandacht aan besteden
en binnen leernetwerken of Community’s of Practice
een soort bubbel creëren, waarin mensen elkaar kunnen
leren kennen. Het helpt hierbij om rollen te definiëren,
bijvoorbeeld op basis van expertise. Dat praat makkelij-
ker.” Ook Jamal Mouhmouh ziet dat niet alles online kan.

later dingen kunt terugkijken. Maar het is ook zakelijk,
mensen missen het gevoel en hun concentratie is eerder
op. Bovendien: alleen een digitale training volgen heeft
geen impact, dan is de kennistransfer minimaal. Het is
belangrijk dat de inhoud gekoppeld wordt aan coaching
op de werkvloer. Scholing op maat in de school zelf is
ook belangrijk.”

Professionele cultuur Belangrijker dan de vorm van
de professionalisering is misschien wel de cultuur in de
school. “Professionalisering begint bij een gezamenlijke
visie en een professionele cultuur in het team”, vindt
schooldirecteur Frank Groot. “Die hadden we voordat
corona uitbrak ook al. Bij zo’n cultuur hoort vertrou-
wen. Als je mensen hun eigen ding laat doen, ontstaat
er ruimte voor experimenten en kruisbestuiving. Toen
ik op IKC De Ruimte begon, lag er een ‘onvoldoende’-
beoordeling van de inspectie. Er hing geen goede sfeer.
Nu volgt de school de vier sleutels voor een effectieve les:
een duidelijk Lesdoel, de Kortste weg naar Rome, Actieve
betrokkenheid en Afstemming. Na mijn eerste ronde klas-
senbezoeken hebben we met het hele team een module
Actieve betrokkenheid van kinderen gedaan. Iedereen
werkte thuis de stof door en sloot die af met een toets.
Leerkrachten praten er met elkaar over, iedereen weet
waar het om draait nu.” Omdat De Ruimte unitonderwijs
geeft, komen er veel vragen uit vakteams (zoals wereld-
oriëntatie, taal en rekenen). Die teams buigen zich tijdens
studiewerkdagen over hun vragen. “Ze kiezen zelf wat
ze willen leren, of ze doen dit samen binnen hun unit.
Zo ontstaat er dus een professionele leergemeenschap.
Iedereen zoekt dingen uit, ook via bronnen als LinkedIn,

Liesbeth Kester, hoogleraar Onderwijs-
wetenschappen aan de Universiteit Utrecht:
“Vooral bij precaire onderwerpen heb je
een groep nodig waarin je elkaar vertrouwt,
en dat gaat lastiger als je elkaar niet live
ontmoet.”

‘ n i e t a l l e s k a n o n l i n e . c o r o n a
h e e f t m i j n e vc - t r a j e c t d a a r d o o r
w e l v e r t r a a g d ’

“Bijvoorbeeld de incompany trainingen EHBO en BHV, die
volgen wij fysiek. Een nadeel van e-learning is ook dat
het minder makkelijk is om feedback te krijgen van je
docent. Soms heb ik behoefte om verdiepende vragen te
stellen, maar zo’n gesprek gaat online lastiger.”

Zakelijk Beleidsmedewerker Annemiek Elsing:
“Online cursussen zijn geschikt voor overdracht van fei-
telijke informatie. Dat is efficiënt, en het is handig dat je
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eventueel een e-learningmodule. Daarna bespreken ze
het: wat doen we morgen in de klas concreet al anders?
Uitwisseling, intervisie, ze doen het allemaal zelf.
Dat soort blended learning maakt het leren in groepjes
krachtig. Dankzij de professionele cultuur hoef ik niks
op te leggen, ze doen het gewoon. Van corona hebben we
weinig last, in kleine groepjes kunnen we nog gewoon bij
elkaar komen en afstand houden.”

Enorme slag maken Aanbieders van nascholing
moeten zelf ook een enorme slag maken, naar veel
online en blended learning. Elsing: “Ik zie dat onze trai-
ners zichzelf aan het professionaliseren zijn. Ze maken
het aanbod interactiever en de sessies korter, anders is
het te vermoeiend zo achter een scherm. Ze bedenken
opdrachten waarvoor de deelnemers in kleine groep-
jes online uiteen gaan. We zijn verbonden aan het
iXperium Nijmegen, het expertisecentrum voor leren
en lesgeven met ict, dat zich ook op onderwijsprofes-
sionals richt. Hoe we zo goed mogelijk scholing op
afstand kunnen geven, is door corona in een stroomver-
snelling gekomen. Ondertussen leren we al doende.”

Jamal Mouhmouh,
directeur van basisschool
An Nasr: “Een nadeel
van e-learning is dat het
minder makkelijk is om
feedback te krijgen van je
docent, om verdiepende
vragen te stellen.”

Frank Groot, directeur IKC De Ruimte:
“Zo’n online academie is leuk, maar als
slechts een enkeling een bepaalde module
volgt, dan verdwijnt de kennis. Het is wel
belangrijk dat je dat professionaliseren
samen doet.”

‘ w i j h e b b e n g o e d e e r v a r i n g e n
m e t b l e n d e d l e e r o m g e v i n g e n
w a a r b i j d e g r o e p s o m s b i j e e n
ko m t , w a a r n a d e d e e l n e m e r s a l s
e e n i n k t v l e k h u n o n t w i k k e l i n g
d e l e n i n d e s c h o o l ’

Onderwijswetenschapper Liesbeth Kester vindt het
belangrijk dat je als aanbieder in ieder geval stappen zet
vanuit een onderwijsontwerp. “Daarin moet aandacht
zijn voor de leer- en ontwikkelingsdoelen, maar ook voor
zaken als samenwerking en groepsprocessen.”

Onwennig Daar komt bij: de een staat onwenniger
tegenover online scholing dan de ander. Hoogleraar
Kester: “Waar de een afwachtend is, is de ander meer
vooruitstrevend. En waar de een verpietert als je hem
veel achter de computer zet, floreert de ander. Sommige
mensen vragen snel hulp, anderen pakken een trekkers-
rol. Er bestaan allerlei testen om te meten hoe mensen
zich online gedragen, maar die zijn vaak niet zo valide.
Toch zul je als je een leergemeenschap vormt, rekening
moeten houden met je personeelsopbouw en verschil-
len tussen mensen.” Online professionalisering zou dus
ook tot weerstand kunnen leiden, maar schoolleiders
Mouhmouh en Groot hebben daar in hun team geen last
van. “Heb je dat wel, dan heb je als directeur wat te doen
qua communicatie”, vindt Groot. “Je zult dan samen
terug naar de tekentafel moeten, want je bent als school
een lerende organisatie.” Natuurlijk moet je wel accep-
teren dat er verschillen in je team zijn. “Net zoals onze
leerlingen van elkaar verschillen. Maar als het echt niet
past en een leraar wil niet mee, dan is het beter om een
andere werkplek te gaan zoeken.”

Herregistratie vertraagd En dan is er nog de
impact van corona op de individuele professionalisering
van schoolleiders. Jamal Mouhmouh is vanwege zijn her-
registratie in het Schoolleidersregister bezig met een
EVC-traject. “Daarvoor werk ik aan een portfolio. Niet
alles kan online. Ik ben bijvoorbeeld ook Rots & Water-
trainer, en dat moet je in een lokaal doen. Corona heeft
mijn EVC-traject daardoor wel vertraagd.” _
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‘Didactische
expertise
zit er genoeg
in mijn team’

thema _ leren en professionaliseren

h o e  d e  s c h o o l l ei d er  va n  b u i t en  z i c h  h e t  va k  e i g en  m a a k t

Directeur Jean Paul Later van openbare
Jenaplanschool De Vuurvogel in Malden stapte
zeventien jaar geleden over van de luchtvaart
naar het onderwijs. “Er komen veel aspecten
terug die je ook ziet in een leidinggevende baan
in het bedrijfsleven. Ik vind het geweldig en heel
belangrijk werk en leer nog iedere dag bij.”
Foto’s: Cathrien van de Veerdonk
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Veel schoolleidersvacatures zijn onvervulbaar,

maar toch komt de schoolleider ‘van buiten’

niet zomaar binnen. Terwijl de blik van een

buitenstaander van toegevoegde waarde kan zijn.

Hoe maken leiders uit andere sectoren zich het

vak eigen en houden ze zich staande zonder ‘krijt

aan de vingers’? tekst astrid van de weijenberg

Erin stappen, 10.000 vlieguren maken en goed luisteren
naar je team als co-piloot: dat zijn de voorwaarden om als
schoolleider van buiten te slagen. Dat is de mening van
Jean Paul Later, directeur van openbare Jenaplanschool
De Vuurvogel in Malden. Geen betere leerschool dan de
praktijk. Zeventien jaar geleden stapte hij over van de
luchtvaart, waar hij werkte als operational controller, naar
het onderwijs, omdat hij zocht naar meer zingeving.
Al tijdens zijn post-hbo-opleiding voor schoolleider werd
hij gevraagd voor een directeursfunctie. Dat vond hij
te snel, maar drie maanden voor het behalen van zijn
diploma had hij een baan en hij heeft er nog geen dag
spijt van gehad, ook al ging hij behoorlijk terug in salaris.
“Ik vind het geweldig en heel belangrijk werk en ik leer
nog iedere dag bij.”

Krijt aan de vingers Zoals Later vergaat het niet
iedereen. Het is soms lastig om als leidinggevende van
buiten een voet tussen te deur te krijgen en draagvlak
te vinden bij het onderwijzend personeel, schrijft de
Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor
schoolleiders’ (2018). Leraren hechten vaak grote waarde
aan de onderwijservaring van schoolleiders en geven de
voorkeur aan schoolleiders met ervaring in de onderw-
ijssector. Dat ervaart ook Marja de Kruif van B&T, een
onderwijsadviesbureau dat veel werving voor school-
leiders en bestuurders doet. “Organisaties staan meestal
wel open voor sollicitanten van buiten, maar men kiest
uiteindelijk toch voor een kandidaat met het spreek-
woordelijke krijt aan de vingers. Wij nemen mensen van
buiten van goede kwaliteit, vaak al begonnen aan de
schoolleidersopleiding, wel mee in de procedure, zodat
een organisatie de keuze heeft uit een breed palet aan
kwaliteiten.” Bij Kindante is het nog niet gelukt om een
schoolleider van buiten aan te stellen. Bestuurder Thecla
van Hoogstraten: “We zouden best bereid zijn. Ik hoor
ook positieve verhalen van andere besturen. Het vraagt
wel wat van het sollicitatieproces. Nu worden er vaak
vragen gesteld die je nauwelijks kunt beantwoorden als je

niet uit het onderwijs komt. Dan is de keus voor ‘iemand
van ons’ snel gemaakt.”
Annet Verlijsdonk van de St. Janschool in Hengelo
begrijpt dat wel. Ze werkte tien jaar bij uitzendbureaus
Randstad en Yacht, volgde vervolgens de verkorte deel-
tijdpabo en stond zeven jaar voor de klas voordat ze
schoolleider werd. Ze volgde via haar bestuur de interne
schoolleidersopleiding. “Ik ben wel blij dat ik die onder-
wijservaring heb. Als je als directeur bij een groep
binnenloopt, lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Maar je
staat als leerkracht hevig aan, zelfs in een leuke, relaxte
groep. Mensen die niet voor de klas hebben gestaan,
onderschatten de druk die je hebt als je de hele dag voor
de groep staat.”

h o e  d e  s c h o o l l ei d er  va n  b u i t en  z i c h  h e t  va k  e i g en  m a a k t

Lidwien Kok is verantwoordelijk voor het Oriëntatietraject voor leiders
van buiten het onderwijs van de AVS Academie: “Een schoolleider van
buiten kan geen les beoordelen, denkt men. Maar vanuit welk kader
ga je een les bijwonen, waar ga je naar kijken, vanuit welke visie?
Stel vragen over wat je ziet. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste
eigenschap.”

Goede vragen stellen Toch ziet Lidwien Kok, die
beginnende schoolleiders coacht, een beweging richting
meer schoolleiders van buiten. Dat moet ook wel gezien
het tekort aan schoolleiders. Kok is verantwoordelijk
voor het Oriëntatietraject voor leiders van buiten het
onderwijs van de AVS Academie (zie kader). Hoe leert een
schoolleider van buiten het vak? “Verbaas je over alles
wat je ziet. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste eigen-
schap. Wat maakt dat je het zo doet? Ga in gesprek met
leraren, ouders en ketenpartners. Een schoolleider van
buiten kan geen les beoordelen, denkt men. Maar vanuit
welk kader ga je een les bijwonen, waar ga je naar kijken,
vanuit welke visie? Stel vragen over wat je ziet. Bovendien
is er in een team veel didactische expertise aanwezig.
Maak daar gebruik van.”
Dat doet ook Hester van Halteren, directeur van cbs
De Zonheuvel in Driebergen. Ze had een leidinggevende
functie bij een bedrijf in kantoorautomatisering toen ze
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bedacht dat ze van een andere
toegevoegde waarde wilde zijn.
Sinds augustus vorig jaar is ze
directeur op een school met
240 leerlingen. “Een mooie
schaal. Met veel goede mensen
om me heen. Kennis opslurpen,
goede vragen stellen. Je gezonde
verstand gebruiken en samen
met bijvoorbeeld de intern bege-
leider optrekken. Didactische
expertise zit er genoeg in mijn
team.” De stage die ze tijdens
de opleiding volgde, vond ze
van groot belang, evenals de
opdrachten die ze moest doen.
“Daar leerde ik het allermeest
van.”

Aanpakken en doorpakken
Volgens schoolleider van buiten
Jean Paul Later kan het onder-

wijs heel veel leren van het bedrijfsleven. “Er worden in
het onderwijs veel middelen en energie ingezet om te
meten, weten en controleren, zonder dat het bijdraagt
aan het primaire proces, de vorming van jonge mensen.

g e b r e k a a n e r v a r i n g e n e x p e r t i s e s p e e lt r o l
b i j s c h o o l l e i d e r s t e ko r t

Er is in Nederland niet alleen een

lerarentekort, maar er dreigt ook een

schoolleiderstekort. Uit een verkenning

van het Arbeidsmarktplatform PO in 2019

bleek dat 28 procent van de vacatures

wordt gezien als moeilijk vervulbaar. Dat

komt vooral doordat kandidaten te weinig

ervaring of expertise hebben, niet door

het aantal kandidaten. De vraag waaraan

schoolleiders nu en in de nabije toekomst

moeten voldoen en of daarop voldoende

geanticipeerd wordt, bijvoorbeeld in de

opleidingen, is daarbij belangrijk. De

onderzoekers constateren namelijk een

mismatch tussen de vaardigheden en

kennis van schoolleiders met de eisen

die aan hen worden gesteld. Zo stellen

uitdagingen in en om de school, zoals

de toenemende verbondenheid met de

omgeving, taakverbreding en technolo-

gisering, andere, nieuwe eisen aan wat

schoolleiders moeten weten, kennen en

kunnen. “Schoolleiders worden door deze

ontwikkelingen steeds vaker gevraagd om

inhoudelijke, organisatorische en strate-

gische keuzes te maken. Dit vraagt om

een grondige verkenning naar dit kwalita-

tieve aspect van het schoolleiderschap.”

Ook de Onderwijsraad (2018) ziet ruimte

voor verbetering, vooral op strategische

vaardigheden en vaardigheden zoals

‘reflecteren op eigen handelen, anticiperen

op risico’s en dilemma’s en het strategisch

omgaan met de omgeving’. Een van de

adviezen van het Arbeidsmarktplatform PO

is om in navolging van de regionale aanpak

lerarentekort ook een regionale aanpak

schoolleiderstekort op te stellen. Ruimte

dus voor schoolleiders van buiten, zou je

zeggen. Toch blijkt uit het onderzoek dat

maar liefst 96 procent van de schoolleiders

oorspronkelijk als leraar is opgeleid.

Het bedrijfsleven doet dat veel efficiënter. Wie van buiten
naar binnen kijkt, heeft ook beter zicht op wat maat-
schappelijk relevant is. Wat hebben kinderen nodig?
In hoeverre is ons onderwijs een goed antwoord op ont-
wikkelingen in de maatschappij?”
Schooldirecteur Van Halteren neemt uit het bedrijfsleven
een gezonde dosis zakelijkheid mee, vertelt ze. “Op een
van de eerste dagen op school weigerde ik een contract
van een leverancier te tekenen waarin een automatische
prijsverhoging was doorgevoerd. Daar was men heel
verbaasd over. Het samenbrengen van de menselijke
maat en verdere professionalisering, dat zie ik als mijn
toegevoegde waarde. Daar is nog wel een slag te maken,
bijvoorbeeld bij het beoordelen en aanspreken van
medewerkers.”
Ook voor Verlijsdonk van de St. Janschool zit het verschil
tussen bedrijfsleven en onderwijs in het personeelsbeleid.
“Ik vind dat je kritisch mag zijn op wat je mag verwach-
ten van mensen. En nog steeds vind ik het vreemd dat
je mensen die keihard werken niet extra kan belonen.”
Aanpakken en doorpakken is ook wat zij ziet als haar
taak. “Niet nog eens erover vergaderen, niet nog eens
opnieuw bekijken, maar gewoon regelen.”

Opleiding Verlijsdonk en Van Halteren geven beiden
aan dat schoolleiders van buiten eerst de school en de
klas in moeten om te zien wat het betekent om leraar te
zijn. In de opleiding is de stage dus erg belangrijk. Jean
Paul Later beaamt dit. “Het onderwijs is wel steeds meer
een bedrijf geworden en heel divers. Ik kan aan het eind
van de dag vaak niet navertellen wat ik allemaal gedaan
heb op didactisch, financieel, commercieel en personeels-
vlak. Daarin komen veel aspecten terug die je ook ziet
in een leidinggevende baan in het bedrijfsleven.”

Hester van Halteren, directeur van
cbs De Zonheuvel in Driebergen
had een leidinggevende functie in
de automatisering, maar wilde van
een andere toegevoegde waarde
zijn. “Van de opleiding vond ik
de stage van groot belang en de
opdrachten die je moest doen. Daar
leerde ik het allermeest van.”

‘e r i s i n h e t o n d e r w i j s n o g w e l
e e n s l a g t e m a k e n , b i j vo o r b e e l d
b i j h e t b e o o r d e l e n e n a a n s p r e k e n
v a n m e d e w e r k e r s ’
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In de functieomschrijving
voor schoolleider staat dat
hij brede kennis moet heb-
ben van het onderwijs.
Dat vond Later ook terug in
zijn opleiding. “We hebben
inzicht gekregen in onder-
wijsvisies, in pedagogische
concepten. Ik was meteen
enthousiast over het vernieu-
wingsonderwijs. Daarom
werk ik al voor de tweede
keer op een Jenaplanschool.
Maar de opleiding die ik
volgde schoolt je met name
in technisch leiderschap
en het runnen van een
schoolorganisatie, niet in
persoonlijk leiderschap.
En dat is vooral wat je nodig
hebt in het onderwijs.”
Het gaat om je leiderschaps-
stijl, bevestigt De Kruif van
B&T: “Het soort leiderschap dat je in het bedrijfsleven ont-
wikkelt, is niet een op een over te planten op een school.”
(je persoonlijke managementstijl komt wel aan bod in de
schoolleidersopleiding Vakbekwaam van de AVS Academie,
zie kader over opleidingen, red.) _

thema _ leren en professionaliseren

Annet Verlijsdonk van de St.
Janschool in Hengelo werkte tien
jaar bij uitzendbureaus Randstad
en Yacht, volgde vervolgens de
verkorte deeltijdpabo en stond
zeven jaar voor de klas voordat ze
schoolleider werd. “Ik ben wel blij
dat ik die onderwijservaring heb. Ik
begrijp de druk die je hebt als je de
hele dag voor de groep staat.”

Schoolleider ‘van buiten’ Jean Paul Later van De Vuurvogel:
“Wie van buiten naar binnen kijkt, heeft beter zicht op wat
maatschappelijk relevant is.”

‘we hebben ti jdens de opleiding
inzicht gekregen in onderwijsvisies,
in pedagogische concepten’

o r i ë n tat i e t r a j e c t e n o p l e i d i n g e n

Er bestaan diverse schoolleidersoplei-

dingen. Sommige zijn vooral gericht op

doorstromende leraren, andere hebben

ook een aanbod om leidinggevenden van

buiten om te scholen. Leidinggevenden

van buiten het onderwijs willen vaak

eerst ontdekken of het onderwijs wat

voor hen is, voordat ze aan een intensief

opleidingstraject beginnen. Het is belang-

rijk om deze keuze heel bewust te maken.

Vera Ruitenberg, programmamanager

van de AVS Academie, ziet dat leiders

van buiten het best lastig vinden uit

alle informatie die er is een goed beeld

van het beroep schoolleider te krijgen.

“Daarom heeft de AVS Academie een

Oriëntatietraject voor leiders van buiten

het onderwijs ontwikkeld. We geven hen

een doorkijk in het veelzijdige beroep

van schoolleider door ze in dialoog te

laten gaan met verschillende experts uit

praktijk, door informatieverstrekking over

de sector, het beroep en de vraagstukken

die ermee samenhangen. En natuurlijk

gaan deelnemers zelf sfeer proeven in

de dagelijkse praktijk tijdens een korte

stage.” De oriëntatie bestaat uit drie

dagen die bestaan uit een interview met

de kandidaat, informatie van mensen uit

de praktijk (onder andere schoolleiders

delen hun expertise), meelopen op een

school, ervaringen delen, antwoorden

krijgen op (nieuwe) vragen en nadenken

over de vervolgstappen.

Meer informatie over het Oriëntatietraject

voor leiders van buiten het onderwijs van

de AVS Academie: www.avs.nl/academie/

orientatietrajecten

Meer informatie over de schoollei-

dersopleidingen van de AVS Academie

(Basisbekwaam en Vakbekwaam):

www.avs.nl/academie/sb en www.avs.nl/

academie/sv
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Meer weten of direct aan de slag?
Kijk op vfpf.nl/subsidie-lerend-werken

Medewerkers gezond en met plezier
aan het werk houden, hoe doet u dat?
Herkent u de signalen bij medewerkers die duiden op mogelijke uitval?
Vindt u het lastig verzuimgesprekken te voeren met teamleden?
Of wilt u de loopbaanplanning van uw medewerkers bespreekbaar maken?

Persoonlijke coaching kan u verder helpen! VfPf vergoedt de kosten.
Onze Subsidie Lerend Werken is er speciaal voor u.

• U bepaalt wat uw hulpvraag is
• U kiest zelf een passende coach
• Wij vergoeden 80% van de kosten (tot een maximum van €2500)

Coaching on the job voor schoolleiders
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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!: Schoolleider Thea Michel

van twee basisscholen in Amsterdam-Noord schakelde ‘maatjes op afstand’

in voor haar leerlingen. ABN AMRO-medewerkers helpen ‘hun’ leerlingen met

online taalles, huiswerk en levensvragen.

tekst larissa pans

“Als ik ’s middags door de gangen loop en

groepjes leerlingen achter een laptop zie

zitten die via Meet of Teams hun taal doen,

daarbij geholpen door hun maatje, dan

stemt me dat zó tevreden”, zegt school-

leider Thea Michel. “Al die blije koppies

achter de computer. En ik weet dat de ABN

AMRO-medewerkers er ook vrolijk van

worden dat ze hun pupillen zo goed kunnen

helpen. Mijn leerlingen gaan vooruit op

taalgebied en ook de bankmedewerkers

beleven ze er plezier aan.” Bij basisschool

De Kinderboom (150 leerlingen) is het

maatjesproject al aan de gang, bij De Vijf

Sterren (400 leerlingen) staat het nog in

de kinderschoenen. Beide scholen staan in

Amsterdam-Noord en veel van de leerlingen

hebben het niet breed thuis. Er is bijvoor-

beeld geen computer. Schoolleider Michel

kan niet putten uit een arsenaal aan ouders

die leerlingen wel even

bijspijkeren met taal

of rekenen, simpelweg

omdat veel ouders de

taal niet goed spreken.

“We hebben 44 nati-

onaliteiten op De Vijf

Sterren. Veel leerlin-

gen zijn taalzwak.”

Dus toen ABN AMRO

Michel benaderde

met de vraag of haar

scholen gebruik

wilden maken van

het ‘maatjesproject’,

greep Michel die kans

met beide handen

aan. Hulp bij het online taalonderwijs, dat

was Michels wens. Toen de coronacrisis

losbarstte en leerlingen thuis kwamen te

zitten, regelde het Jeugdeducatiefonds

meteen laptops in bruikleen. ABN AMRO-

medewerkers worden enkele uren per

week vrijgemaakt om mee te doen aan

vrijwilligersprojecten, bijvoorbeeld in

samenwerking met het Jeugdeducatiefonds.

Acht ABN AMRO-vrijwilligers namen een

groepje leerlingen onder hun hoede, vaak

meerdere per persoon.

Levensvragen
Razend enthousiast is Michel over het

project. “Het is persoonlijke begeleiding

en coaching op afstand, maar daarnaast

zijn de maatjes ook een vraagbaak voor

de leerlingen, kunnen ze helpen met huis-

werk of meedenken over ‘levensvragen’.

Een meisje uit groep 8 bijvoorbeeld, is

heel gevoelig voor complimenten. We zijn

bang dat ze vatbaar kan zijn voor loverboy-

achtige types als ze naar het voortgezet

onderwijs gaat. Door deze een-op-een-

begeleiding wordt dit meisje assertiever en

kan ze terecht bij haar maatje als er zaken

op haar pad komen die ze niet met haar

ouders kan bespreken. Dus de hulp is zowel

gericht op leestechnisch gebied als op

sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Ook op praktisch niveau helpt het Jeugd-

educatiefonds. “De mooiste subsidie die

er is”, volgens Michel. “We hoeven niet

eerst vier A4’tjes in te vullen. Als een van

onze leerlingen keihard een fiets of bed

nodig heeft, dan komt dat er. Ze gaan

ervan uit dat wij weten wat nodig is.”

Even opstarten
Het enige nadeel van het maatjesproject

vindt Michel de opstarttijd. “De leerkracht

die we daarvoor een aantal uren hebben

vrijgeroosterd, was ongeveer 20 uur aan

voorbereiding kwijt voor het liep. En er is

weleens gedoe met apparatuur die niet

werkt. Maar als het loopt, dan loopt het.

Het is echt een win-winsituatie. De maat-

jes zijn ook heel enthousiast. Zij vinden dat

ze een inkijkje krijgen in een andere wereld,

waarin ze daadwerkelijk wat kunnen bete-

kenen voor kinderen.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

ABN AMRO-medewerkers helpen leerlingen als ‘maatjes op afstand’
met taal, huiswerk en levensvragen. (de personen op de foto komen
niet in het artikel voor). Foto: Hans Roggen

bankmedewerkers helpen
leerlingen met taal
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Het Startpunt in Den Haag is de eerste, door

de overheid gefinancierde, Nederlandstalige

basisschool waar het Primary Years Programme

van het International Baccalaureaat (IB) draait.

Dit programma – ontwikkeld voor internationale

scholen met kinderen van expats – biedt ook

leerlingen met een andere achtergrond een goede

start in de schoolloopbaan.

tekst susan de boer

‘Je ziet de resultaten stijgen’

reportage

“Deze unit gaat over conflicten”, zegt juf Maaike van
der Ven tegen de leerlingen van groep 8 van basisschool
Het Startpunt in de Haagse Schilderswijk. “De Eerste en
de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, Black Lives
Matter, het klimaat: allemaal conflicten. We gaan onder-
zoek doen naar de Tweede Wereldoorlog. Om goed te
begrijpen hoe die ontstond, moeten we kijken naar de
Eerste Wereldoorlog.” De leerlingen verspreiden zich
door het lokaal en werpen zich op teksten, filmpjes en
iPads. Aan de wand hangt het resultaat van een eerdere
les over conflicten. Onder het kopje ‘Opzoekvragen’
hangen post-its met vragen als: ‘Waarom haatte Hitler
de Joden?’, ‘Waarom kappen mensen bomen in een
regenwoud?’ en de vraag waar het vandaag om draait:
‘Wat is de reden dat de Eerste Wereldoorlog begon?’
Er hangen ook ‘Diepe denkvragen’, zoals ‘Waarom heeft
de politie een zwarte man neergeschoten?’. “Doel van
deze les is dat de leerlingen begrijpen dat een conflict

Op Het Startpunt leren leerlingen
door zelf op onderzoek uit te gaan,

kenmerkend voor onderwijs van het
International Baccalaureaat (IB).

Doordat ze daarvoor veel lezen en
schrijven, stijgen de resultaten van

begrijpend lezen.
Foto: Sebastiaan Nederhoed

een  ib  wo r l d s c h o o l  in  d e  h a a g s e  s c h il d er s w i j k
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Marleen de Kleijn, schoolleider van Het Startpunt:
“We realiseren ons door deze internationale aanpak hoe
we echt werken aan goed burgerschapsonderwijs.”

>

zegt bestuurder Cobi van Beek. “We hebben de school-
leiders van de scholen van de Samen10+scholen gevraagd
wie ermee aan de slag wilde gaan. Implementatie van
IB-onderwijs kost veel tijd, zowel qua proces als profes-
sionalisering.” Het Startpunt nam de uitdaging graag aan.

“Door de zomerschool leerden onze leerkrachten zelf op
die manier onderwijs maken en ze wilden het graag ook
in het reguliere onderwijs toepassen”, vertelt schoolleider
Marleen de Kleijn. Nadat vijf teamleden enthousiast – zij
het enigszins overweldigd – terugkwamen van een oriën-
terende workshop Primary Years Programme (PYP), werd
Het Startpunt IB-PYP-kandidaatschool. Om de professio-
nalisering en de begeleiding van het team en de aanschaf
van materialen te bekostigen heeft het bestuur eerst
eigen middelen aangewend. Inmiddels heeft Rinke de Wit
voor de school een Erasmus+beurs aangevraagd.

een oorzaak heeft, dat je moet kijken waar de macht
ligt, wat de impact van een conflict is en wat er gebeurt
als een conflict niet wordt opgelost”, legt Van der Ven
uit. “De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat
in de kerndoelen, maar we willen dat ze niet alleen de
feiten daarover kennen.” Het werken met units (een
ander woord voor project of thema), concepten (zoals
‘conflict’) en de onderzoekende aanpak zijn kenmerkend
voor het onderwijs van het International Baccalaureaat
(IB).

Zuid-Afrika Het IB-onderwijs kent vier programma’s:
het Primary Years Programme (PYP) voor basisscholen,
het Middle Years Programme (MYP) voor kinderen tot 16
jaar en twee diplomaprogramma’s om leerlingen voor
te bereiden op een studie en een carrière. Stichting De
Haagse Scholen, waar Het Startpunt onder valt, kwam
vijf jaar geleden in aanraking met het Internationaal
Baccalaureaat. Lisette Rinke de Wit, oud-leerkracht van
Het Startpunt, vertelt: “Ik heb in Zuid-Afrika kennis
gemaakt met het IB-onderwijs en dat geïntroduceerd
bij het bestuur van De Haagse Scholen. Vervolgens
heb ik op IB-PYP geïnspireerde programma’s ontwor-
pen en daarmee hebben we geëxperimenteerd in de
Samen10+zomerschool, een verbeteringsprogramma van
tien scholen in de Schilderswijk en Transvaal.” De Haagse
Scholen vond het een mooi onderwijsprogramma.
“Juist ook voor kinderen die wat extra’s nodig hebben”,

Op Het Startpunt leren leerlingen
door zelf op onderzoek uit te gaan,

kenmerkend voor onderwijs van het
International Baccalaureaat (IB).

Doordat ze daarvoor veel lezen en
schrijven, stijgen de resultaten van

begrijpend lezen.
Foto: Sebastiaan Nederhoed

Maaike van der Ven, leerkracht groep 8: “We willen dat
leerlingen begrijpen wat een conflict is. De geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog staat in de kerndoelen, maar
we willen dat ze niet alleen de feiten daarover kennen.”

‘c o m m u n i t y i s e e n c e n t r a a l
b e g r i p i n h e t i b - p r o g r a m m a ,
m a a r e r i s n o g a l e e n v e r s c h i l
t u s s e n e e n e x pat c o m m u n i t y e n
d e h a a g s e s c h i l d e r s w i j k ’
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Strak raamwerk Het IB-programma kent een strak
raamwerk dat onderwerpen rangschikt in grotere con-
cepten en ‘Transdisciplinary units’. Daarbinnen hebben
leraren veel vrijheid voor een eigen invulling. Startpunt-
leerkracht en PYP-coördinator Sophie de Graaf houdt
overzicht op het programma in de school en koppelt
Nederlandse kerndoelen aan de IB-kaders. Daarnaast
begeleidt zij samen met Rinke de Wit het team bij het
inhoudelijk invullen van de units en het onderzoekend
maken van de lessen. “Zelf de les ontwerpen is inspire-
render dan een methode volgen. Je wilt juist kijken naar
wat je eigen groep nodig heeft en het IB plaatst dat dan
in een ruimer kader. Voorheen, als er een vraag van een
kind kwam die niet bij de methode paste, kon je daar
als leerkracht niet altijd op ingaan.” Voor de kernvak-
ken rekenen, taal en lezen worden nog wel methodes
gebruikt. “Maar ook daarbij kiezen we een onderzoe-
kende aanpak. Wat voor lezer ben jij, waarom schrijven
mensen boeken, wat voor schrijver ben jij?”

IB-PYP-coördinator Sophie de Graaf: “Zelf de les ontwerpen is inspirerender dan een methode volgen.
Je wilt juist kijken naar wat je eigen groep nodig heeft en het IB plaatst dat in een ruimer kader.”

Pionieren Voor de eerste Nederlandstalige IB-World-
school is het pionieren, zegt schoolleider De Kleijn.
“Community is een centraal begrip in het IB-programma
en er is nogal een verschil tussen een expat community
en de Haagse Schilderswijk, qua type ouders en samen-
werking met andere organisaties. We waren snel door
het professionaliseringsaanbod heen dat in Nederland
wordt aangeboden. Daarom hebben we in het buitenland
verschillende workshops gevolgd.” Hierin worden leraren
ondergedompeld in de wetenschappelijke grondslagen
en praktijken van het IB. Ook is er een verschil in budget
tussen een door de overheid bekostigde en een inter-
nationale school. De Kleijn: “Andere IB-scholen vragen
een paar duizend euro per kind. Bij ons betalen ouders
een tientje. De buitenlandse reizen worden grotendeels
betaald uit de Erasmus+-subsidie.”

Motivatie vergroot Voor de kinderen was het in
het eerste jaar wennen, vertelt leerkracht De Graaf.
“Dan keken ze me aan met een blik van ‘wat wil je nou
horen’. Ze waren niet gewend om kritisch te zijn en vra-
gen te stellen.” In de afgelopen drie jaar zien De Kleijn
en de Graaf hoe de leerlingen veranderd zijn. De Graaf:
“De motivatie voor het leren is vergroot, ze kunnen
kritisch denken, filosoferen, samenwerken. Ze lossen
ruzietjes in de klas beter op.” De Kleijn: “Vroeger vonden
leerlingen lezen en schrijven vervelend. Nu ze onder-
zoek doen, lezen ze meer en schrijven ze een betoog of
argumentatie van meerdere kantjes. Het IB is goed voor

‘de motivatie voor het leren is
vergroot. leerl ingen worden
creatiever, kunnen krit isch denken,
f ilosoferen, samenwerken. ze lossen
ruziet jes in de kl a s beter op’
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reportage

begrijpend lezen. Je ziet de resultaten stijgen. En alle
ouders zijn positief. We doen veel aan ouderbetrokken-
heid. De ouders hebben vertrouwen in ons.”

Burgerschap Door het IB-PYP is ook de school ver-
anderd. “We zijn de verschillende culturen en religies
meer gaan waarderen”, zegt De Graaf. “Leerlingen zijn
zelf bezig met internationale zaken, ze krijgen Engels
vanaf groep 4, we lezen boeken die tweetalig zijn: in de
moedertaal en het Nederlands.” De Kleijn: “We kwamen
er ook achter dat we jaren dingen hebben gedaan die
haaks staan op het IB-PYP. We hadden bijvoorbeeld een
bordje ‘Wij spreken Nederlands in deze school’. Daar
zaten we echt bovenop. Nu vinden we het belangrijker
dat je communiceert dan de taal waarin je dat doet.
We realiseren ons door deze internationale aanpak hoe
we echt werken aan goed burgerschapsonderwijs.”

Meer bagage De onderwijskansen worden groter
met dit onderwijsprogramma. “Leerlingen starten in
het voortgezet onderwijs met meer bagage”, zegt De
Kleijn. “Ze zijn op de hoogte van actuele discussies.
Toen we uit de lockdown kwamen, hebben we een unit
over corona gedraaid. We gebruikten informatie van
professoren via webinars, onderzochten de biologie van
microben en vergeleken menselijk gedrag en reacties op
de lockdown.”
In het voortgezet onderwijs is er pas één geautoriseerde
Nederlandse IB-MYP-school, maar De Kleijn weet dat
oud-leerlingen het goed doen in het reguliere voortgezet
onderwijs. “Ze hebben zoveel geleerd. De ontwikkeling
van vaardigheden staat centraal. Plannen, presenteren,
schrijven, selfmanagement skills. Je wordt door dit onder-
wijs kritischer en creatiever. Dat is altijd goed, welke
vervolgonderwijs je ook gaat volgen.”

Er zijn gesprekken gaande met een vo-school in Den
Haag over een Middle Years Programme, laat bestuur-
der Van Beek weten. Ook is een tweede school van De
Haagse Scholen bezig het IB-PYP-programma in te voe-
ren. Van Beek: “Basisschool De Springbok combineert
het concept met NT2. Daar zien we nu al een betere ont-
wikkeling bij leerlingen. Ik hoop dat veel meer scholen
dit onderwijs gaan aanbieden.” �

Meer informatie over IB-onderwijs: https://ibo.org

Cobi van Beek, bestuurder van stichting De Haagse Scholen:
“Juist ook voor kinderen die wat extra’s nodig hebben is dit een
mooi onderwijsprogramma.”

Lisette Rinke de Wit maakte kennis met het IB-onderwijs in Zuid-
Afrika en begeleidt nu de invoering ervan bij stichting De Haagse
Scholen.

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

Als inclusieve werkgever bied je mensen met een arbeidsbeperking de kans om mee te

doen in de maatschappij. Deze krachten kunnen heel waardevol zijn voor een school. Hun

inzet kost weinig extra regelwerk en er is ondersteuning en subsidie beschikbaar. Peter Vos

van het project Baanbrekers wijst op nog een tweede manier om inclusief te werken: kies

voor een inclusieve toeleverancier. tekst marijke nijboer

Collega met arbeids
beperking kan veel
toevoegen

Penta Bahûrim (mavo, onderbouw havo) in Brielle, is ver-
guld met Hans, die binnenkwam via de Banenafspraak.
Hans, die ooit begon aan een lerarenopleiding wis-
kunde, geeft onder andere rekenles en bijles wiskunde.
“We letten heel goed op dat we hem niet overladen,
want dan gaat het mis”, zegt directeur Jelle Holwerda.

“Maar Hans levert een heel wezenlijke bijdrage aan het
welzijn van onze leerlingen en van onze school.”
In 2013 is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er
vóór 2027 extra banen komen voor mensen met een

achtergrond

arbeidsbeperking, zoals Hans. De overheid (inclusief
het onderwijs) zou 25.000 banen moeten creëren.
De teller staat inmiddels op bijna 10.000 banen. Peter
Vos is projectleider van Baanbrekers, een project van
de PO-Raad en VO-raad dat schoolbesturen helpt om
inclusiever werkgeversbeleid te voeren. Hij beaamt dat
overheidswerkgevers – en ook het funderend onderwijs
– op dit punt een uitdaging hebben, maar plaatst een
paar kanttekeningen. Allereerst zou de situatie in het
po en vo weleens beter kunnen zijn dan gedacht. Het is
namelijk heel moeilijk om hier een goed beeld van te
krijgen. “Er zijn 1.400 schoolbesturen. Zij delen hun
ervaringen met de Banenafspraak helaas nog te weinig.”
Bovendien doen veel scholen volgens Vos ook op een
andere manier aan inclusief werkgeverschap. “Diverse
toeleveranciers, zoals groenverzorgers, cateraars of
leveranciers van schoolmeubelen werken deels of vol-
ledig met mensen met een arbeidsbeperking. Als jij als
werkgever daarmee zaken doet, creëer je samen óók
inclusief werkgeverschap. Deze dienstverlening hoeft
niet duurder te zijn dan normaal en de opbrengst is
maatschappelijk gezien in ieder geval groter.”

‘o n d e r w i j s o r g a n i s at i e s h e b b e n va a k
h e t b e e l d d at h e t v e e l w e r k i s o m
zo’ n w e r k n e m e r t e r e g e l e n , m a a r
d a a r i s j u i s t o n d e r s t e u n i n g vo o r
b e s c h i kb a a r ’
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i n c l u s i e f  w e r kg e v e r s c h a p  l u k t  m e t  d u i d e l i j k e  a f s p r a k e n  e n g o e d e b e g e l e i d i n g

Peter Vos is projectleider van Baanbrekers, een project dat
schoolbesturen helpt om inclusiever werkgeversbeleid te voeren.
“Scholen die dit al doen, hoor ik vooral over de toegevoegde
waarde voor alle partijen.”

Ondersteuning Baanbrekers stimuleert inclusief
werkgeverschap langs beide routes: het in dienst nemen
van mensen met een arbeidsbeperking en maatschap-
pelijk verantwoord inkopen. Vos: “We bespreken met
schoolbesturen die er werk van willen maken, welke
stappen ze kunnen zetten. We kijken hoe hun organi-
satie in elkaar steekt, op welke van de twee trajecten ze
willen inzetten en brengen hen in contact met de par-
tijen die daarin ondersteuning bieden.” Elke regio heeft
een Werkgevers Servicepunt (wsp)* en vaak ook een
netwerk van werkgevers en partijen voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen of inkopen. Gemeenten
en het UWV zijn de eerst aangewezen partijen bij het
bieden van ondersteuning aan werkgevers. Baanbrekers
helpt scholen en besturen om de weg te vinden naar de
juiste partijen voor advies, ondersteuning en subsidies.
Projectleider Vos snapt best waarom niet alle scholen
op dit punt al actief zijn. “Onderwijsorganisaties zijn
meestal vooral bezig met het primaire proces. Men heeft
ook het beeld dat het veel werk is om zo’n werkne-
mer te regelen, maar daar is juist ondersteuning voor
beschikbaar. De scholen die dit al doen, hoor ik vooral
over de toegevoegde waarde voor alle partijen.”

‘Hans levert een
wezenlijke bijdrage’
Hans begon aan een lerarenop-

leiding wiskunde, maar maakte

deze niet af. Daarna liep hij vast

in het arbeidsproces. “Hij werd

overladen en dan gaat het mis

bij Hans”, weet directeur Jelle

Holwerda van Penta Bahûrim

(mavo, onderbouw havo) in

Brielle. Hans’ arbeidscoach

legde contact met de school.

“We zeiden eerst: daar hebben we

geen tijd voor”, vertelt Holwerda.

“Maar we zagen dat hij aan die

opleiding was begonnen. En nogal

wat van onze leerlingen hebben problemen met wiskunde.”

Hans begon als assistent van de mediathecaresse. Inmiddels

geeft hij rekenlessen in klas 3 aan leerlingen die geen wiskunde

hebben gekozen en bijles wiskunde aan een tweedeklasser.

Elke week maakt Hans bovendien een nieuwe ‘breinbreker’,

waar leerlingen en personeel mee aan de slag gaan.

Beschermde plek Om te voorkomen dat allerlei

collega’s met verzoeken komen, lopen die nu via Holwerda

en de afdelingsleider, die Hans begeleidt. Elke zondagavond

laat Hans weten welke werkzaamheden er gepland staan voor

de komende week en of er iets bij kan. Hans is vrijwilliger; de

school betaalt hem een vergoeding. Holwerda: “We zouden hem

best in dienst willen nemen, maar het gaat nu goed. Hans heeft

een beschermde plek en dat bevalt hem goed. Hij heeft zelf de

regie over zijn vele nuttige werkzaamheden. Als we hem in ons

gewone systeem stoppen, zit hij straks misschien weer thuis.”

Blij Hans had eerst ook een begeleider van buiten de school,

maar dat is nu niet meer nodig. Het regelwerk rond Hans’

komst is gedaan door de organisatie die hem op de school

plaatste. “We zijn ontzettend blij met elkaar”, vertelt Holwerda.

Hans levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van onze

leerlingen en van onze school.

Hij hoort er helemaal bij. Dat

is fijn voor iemand die erg

geïsoleerd was.”

De schooldirecteur zegt tot

besluit: “Ik vind het mooi

om mensen een tweede

kans te geven. We doen met

onze leerlingen niet anders.

Niemand is hier een nummer.

We accepteren mensen zoals

ze zijn en geven ze graag een

nieuwe kans.”

Directeur Jelle Holwerda
van Penta Bahûrim: “Hans
hoort er helemaal bij. Dat
is fijn voor iemand die erg
geïsoleerd was.”

Hans kwam op Penta Bahûrim
(mavo, onderbouw havo)
binnen via de Banenafspraak en
geeft onder andere rekenles en
bijles wiskunde.
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achtergrond

‘Melissa’s inzet verlaagt
de werkdruk’
Vier jaar geleden kwam Melissa

via de Banenafspraak werken

op basisschool Aan Boord

in Dronten. Zij had met haar

Wajong-achtergrond moeite om

een baan te vinden. “Melissa

heeft echter veel kwaliteiten

en die hebben wij gezien”, zegt

directeur Ada Brouwer. “Ze heeft

bij ons een heel mooie groei

doorgemaakt.”

Wespennest Inmiddels heeft

Melissa de Wajong-status niet

meer. Zij is nu de conciërge en

doet ook een deel van de admi-

nistratie. Brouwer: “Melissa pakt de dingen op waar wij niet

aan toekomen en die niet bij ons werk horen. Ze regelt dat een

wespennest wordt weggehaald, ruimt het magazijn op, schaft

materialen aan, helpt in de klas en leverde bijvoorbeeld schoe-

nendozen af voor een schoenendoosactie. Dankzij haar kunnen

wij ons concentreren op het voorbereiden en geven van lessen.

Dat is werkdrukverlagend voor de leerkrachten.”

Goed afstemmen
In het begin, zegt Brouwer, is

het belangrijk om goed af te

stemmen tussen de verschil-

lende betrokken instanties.

“Ik heb samen met de adviseur

HRM van onze stichting een

paar gesprekken gehad met

Melissa en haar vertegenwoor-

diger. We hebben samen geke-

ken of er een klik was, en welke

werkzaamheden in aanmerking

zouden komen.” Gaandeweg

zijn Melissa’s taken steeds

verder uitgebreid. Brouwer

begeleidde Melissa de eerste periode, maar dat is nu niet meer

nodig. “De valkuil is dat je haar te veel kan belasten. Daarover

moet je goede afspraken maken: wat zijn je taken en waar

liggen je grenzen? Dat bespreek ik regelmatig met haar.”

Brouwer: “Als directeur vind ik dat iedereen elke dag een

nieuwe kans verdient. Melissa wordt op onze school gezien,

gehoord en gewaardeerd. Ze voert haar taken uitstekend uit.

Het is een win-win situatie geworden.”

Melissa werkt via de Banen-
afspraak op basisschool
Aan Boord in Dronten. Ze is
inmiddels conciërge en
doet ook een deel van de
administratie.

Directeur Ada Brouwer:
“Melissa heeft bij ons een heel
mooie groei doorgemaakt.”

Van conciërge tot klassenassistent De doelgroep
van de Banenafspraak bestaat uit mensen die zonder
ondersteuning niet het wettig minimumloon kunnen
verdienen. Vos: “Dat gaat van iemand met autisme tot
een hoogbegaafde it’er in een rolstoel, of iemand met
een psychiatrisch ziektebeeld die bezig is te stabiliseren.”
Zij gaan aan de slag als conciërge, hulpconciërge, onder-
steuner in de klas, als toezichthouder op het schoolplein,
in de aula en bij het afnemen van toetsen, maar ook als
leraar of leermeester. De 210 miljoen euro die het kabinet
in het kader van de coronapandemie uittrekt voor extra
ondersteuning op scholen voor po, vo en mbo, kan ook
worden gebruikt om deze werknemers in te zetten.

De begeleiding moet goed worden geregeld. Vos: “Je kunt
als school een collega als werkbegeleider aanstellen.
Die kan hiervoor getraind worden en doet de begeleiding
op de werkvloer. Wij adviseren om daar nog een jobcoach
van buiten naast te zetten. Met zo’n driehoek kun je waar
nodig begeleiding bieden aan werknemer en werkom-
geving. En je bouwt de begeleiding af wanneer die niet
meer nodig is.” �

* Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben een wsp. Hier melden zich
werkgevers die iemand met een afstand tot arbeidsmarkt of met
een arbeidsbeperking aannemen. Wsp’s helpen verder met infor-
matie, werkplekanalyse, werving en selectie, mogelijke subsidies
en ondersteuning.

Meer weten?
• Op www.opnaarde25000.nl staan veel voorbeelden

van inclusief werkgeverschap. Specifiek voor het

funderend onderwijs: www.opnaarde25000.nl/

primairenvoortgezetonderwijs

• Het project Baanbrekers van de PO-Raad en VO-raad

organiseert samen met Werkgevers Servicepunten

(wsp’s*) en schoolbesturen die in een regio al actief zijn,

online regiobijeenkomsten voor schoolbestuurders en

schoolleiders. Deze vormen een goed startpunt om aan de

slag te gaan met inclusief werkgeverschap. Baanbrekers

biedt in 2021 ook een leernetwerk van vier dagdelen

voor schoolleiders en HR-adviseurs. Meer informatie: tel.

06-12598722 en www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/

diversiteit-en-inclusief-werkgeverschap
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m e u b e l e n , w e r k e n d e e l s o f
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

Gratis doorplaatsing
naar avs.nl/vacatures
Meer informatie:
Elma Media, avs@elma.nl
T 0226-331686
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Het geld voor onderwijs moet rechtstreeks naar de scholen, net zoals de

werkdrukmiddelen. De schoolleider, leraren, andere personeelsleden

en ouders bepalen dan met elkaar hoe zij dat geld het beste kunnen

besteden. Dat staat in de onderwijsvisie die Tweede Kamerlid en

onderwijswoordvoerder Paul van Meenen namens D66 schreef. De partij

komt in januari met een initiatiefwet hiervoor.

politieke column

geld voor onderwijs
moet rechtstreeks naar
de scholen
Elk kind verdient de beste kansen op de

mooiste toekomst. En dat doen we met het

beste onderwijs.

Helaas staat er nog veel in de weg om dat

waar te maken. Maar als we het juiste doen

is alles mogelijk. Zoals investeren in het

jongste kind met gratis ontwikkelingsgerichte

kinderopvang, voor ieder kind een rijke

schooldag, latere selectie, op weg naar

steeds inclusiever onderwijs. Dit en meer

staat in de onderwijsvisie die ik schreef voor

mijn partij en die de basis vormt voor ons

verkiezingsprogramma. De kern in deze visie

is de herontdekking van de school. Gewoon,

het gebouw waar je als (groot)ouder je kind

brengt. Waar het gebeurt. Waar kinderen

kansen krijgen. Goede en gelukkige leraren

maken de kwaliteit van onderwijs. En dat

doen ze samen met hun schoolleider. Maar

die school, dat gebouw op de hoek van de

straat, is in de Haagse werkelijkheid verloren

gegaan. De landelijke politiek ziet alleen

besturen, praat met besturen en spreekt

besturen aan op de kwaliteit van hun scholen.

En Den Haag betaalt besturen. Besturen ont-

vangen het geld dat bedoeld is voor de klas,

voor de leraar en voor het beste onderwijs

en de beste kansen van de leerling. Te veel

van dat geld bereikt die klassen niet. Dat is

niet alleen slecht voor het onderwijs, het

ondergraaft ook het politieke draagvlak dat

we nodig hebben voor de zo noodzakelijke

extra investeringen in het onderwijs.

We moeten voorkomen dat onze politieke

opponenten kunnen zeggen: “Extra inves-

teringen in het onderwijs hebben geen zin,

want het geld komt toch niet in de klas

terecht.”

Het geld voor onderwijs moet rechtstreeks

naar de scholen. De schoolleider, leraren,

andere personeelsleden en ouders bepalen

dan met elkaar hoe zij dat geld het beste

kunnen besteden. Zij weten dat het beste

voor hun school. En wie betaalt, bepaalt.

Zoals dat ook met de werkdrukmiddelen is

gebeurd. Je kunt gewoon aanwijzen waar die

extra klassenassistent, die vakleerkracht of

die gesplitste klas is. Het geld voor werkdruk

is dan ook de enige investering vanuit

Den Haag die volledig herkend wordt in de

scholen. Zo zou het met al het geld voor de

school moeten zijn.

D66 komt in januari met een initiatiefwet

die dit mogelijk maakt. Ik spreek er nu al

veel mensen over. Ook schoolleiders. Velen

zijn enthousiast, sommigen hebben zorgen

dat de verantwoordelijkheid voor het al het

geld ook betekent dat zij zelf de financiële

administratie, onderhoud, personeelszaken,

huisvesting en ict moeten gaan regelen.

Maar dat willen we zeker niet! Juist dit soort

zaken kunnen heel goed aan een facilitair

bureau worden uitbesteed. Het huidige

bestuursbureau bijvoorbeeld, dat een zuiver

ondersteunende rol krijgt. Ik voorzie dat

scholen op een meer coöperatieve manier

zullen samenwerken, want samenwerking

blijft van het grootste belang.

Maar dan zelfbewust, vanuit een sterkere

positie, als eigenaar. Met een sterke

schoolleider. Een schoolleider waarin meer

geïnvesteerd wordt, die kan werken onder

goede voorwaarden, waaronder een bij de

verantwoordelijkheden passend salaris.

Dat wens ik jullie toe, collega’s. En een heel

goed jaar! _

Reageren
Mail naar p.vmeenen@tweedekamer.nl

‘ h e t  g e l d  vo o r  w e r k d r u k  i s  d e  e n i g e
i n v e s t e r i n g  v a n u i t  d e n  h a a g  d i e  vo l l e d i g
h e r k e n d  w o r d t  i n  d e  s c h o l e n .  z o  z o u  h e t  m e t
a l  h e t  g e l d  vo o r  d e  s c h o o l  m o e t e n  z i j n ’
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Van de AVS

a v s a c a d e m i e

Brochure met professionaliseringsaanbod 2021
Onlangs verscheen de brochure met het scholingsaanbod
voor (aankomende) leidinggevenden in het funderend
onderwijs van de AVS Academie in 2021. In 2020 was het
door corona moeilijk om tijd voor jezelf te nemen en stil
te staan bij je eigen professionele ontwikkeling. Hopelijk
wordt 2021 een jaar waarin er meer tijd is voor rust en
bezinning, maar ook voor daadwerkelijke leerervaringen
en -ontwikkelingen.

Het aanbod van de AVS Academie is uitgebreid met nieuwe leergangen

en trainingen, zoals de leergangen Leidinggeven aan een lerende

school, Ouderbetrokkenheid, Positief Onderwijs, Schoolleiderschap:

van droom naar succes, Verbetercultuur (LeerKRACHT) en de master-

class Leren leren, the Learning Power Approach.

Veel leergangen kunnen ook incompany verzorgd worden.

Daarnaast zijn er nieuwe trajecten die niet alleen voor schoolleiders

bedoeld zijn: Oriëntatie voor leiders van buiten het onderwijs (zij-

instromers) en Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs.

Ook is het mogelijk een persoonlijke route te doorlopen via

coaching, mentoring of intervisie.

Het aanbod voor mediation kan je helpen wanneer je persoonlijke

effectiviteit niet meer voldoende is om uit een situatie van belangen-

tegenstelling te komen.

De brochure is te downloaden via www.avs.nl/academie

Of vraag ‘m aan bij de AVS: tel. 030-2361010, info@avs.nl

Mogen werkgevers de arbeidsmarkttoelage voor leraren in het
voortgezet speciaal onderwijs ook anders verdelen?

tekst arno van zanten

In artikel 6.15a, lid 1, van de opengebroken en verlengde CAO

PO 2019-2020 is bepaald dat leraren die lesgebonden en/of

behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel

vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), recht

hebben op een arbeidsmarkttoelage. Deze toelage geldt per 1

augustus 2020.

In de praktijk blijkt dat diverse werkgevers een onderscheid tussen

leraren in het vso op basis van het uitstroomprofiel van leerlingen

onwenselijk vinden. Hiervoor is in genoemd artikel (6.15a, lid 1 van

de CAO PO 2019-2020) voorzien.

Afwijken van de toelage zoals beschreven in artikel 6.15a, lid 1,

kan alleen in overleg met de vakbonden in het DGO (het decentraal

georganiseerd overleg als bedoeld in artikel 38 van de WEC) en zal

vooral betrekking hebben op een andere verdeling van het beschik-

bare budget onder de leraren van het vso. Deze afspraken kunnen

gemaakt worden per instelling en hebben minimaal betrekking op

de doelgroep, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze.

Ook wordt afgesproken hoe lang de afspraken gaan gelden, hoe

de afspraak zal worden geëvalueerd en wanneer opnieuw overleg

plaatsvindt indien aanpassing gewenst is.

Kijk voor meer informatie over het voeren van DGO in Bijlage XIII B

van de CAO PO 2019 – 2020.

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.

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

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.
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a v s  i n  d e  p e r s

Schoolsluiting, schooladvies, leerachterstanden,
kansengelijkheid en ventilatie

Vrijwel alle Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben sinds de

eerste lockdown een achterstand opgelopen op het gebied van taal

en rekenen, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het negatieve

effect is het grootst bij leerlingen in groep 8 en bij kwetsbare

leerlingen. De hoop was dat de achterstand met wat extra onder-

steuning wel ingelopen kon worden, zegt AVS-voorzitter Petra van

Haren hierover op 24 november bij BNR Nieuwsradio. Maar dat

bleek ijdele hoop, en niet alleen doordat die extra ondersteuning

grotendeels uitbleef. “We raken aan een dieperliggend vraagstuk

dat zich vooral in grote steden voordoet: vaak kan er van huis uit

niet veel ondersteuning worden geboden.”

De AVS maakt zich zorgen over het

schooladvies aan leerlingen uit groep

8. De angst is dat met name kinderen

uit achterstandssituaties een lager

schooladvies krijgen door corona. AVS-

voorzitter Van Haren zei op 2 december

tegen EenVandaag dat er snel iets

moet gebeuren. Ze denkt bijvoorbeeld aan een verruiming van het

toelatingsbeleid van de middelbare school, waarbij de ruimte krijgen

achterstanden bij te spijkeren. Daarnaast vindt ze dat ook basisscho-

len een rol hebben: "Een kind zit acht jaar op de basisschool, dus de

school weet echt wel wat een kind kan. Iedereen moet een maximale

kans krijgen." Schoolleider Janneke Oosterman van cbs De Tamarinde

in Zaandam leverde ook een bijdrage aan de reportage.

Het Algemeen Dagblad schreef op 12 december over de ventilatie

in scholen tijdens vrieskou. AVS-voorzitter Petra van Haren noemt

de signalen over de kou die binnenkomen bij de AVS. “Als dit

een keer een dagje gebeurt, ligt niemand daar wakker van. Maar

als het wat langer koud is, valt niet tegen open ramen op te

stoken.” Ook schoolleider Victor van Toer kwam aan het woord.

De Gelderlander en De Stentor berichtten hier eveneens over.

In het NOS Radio 1-programma Met het oog op morgen reageerde

AVS-voorzitter Van Haren op 14 december samen met John Verweij,

directeur van Facet (so) in Zwolle over wat de tweede lockdown

betekent voor scholen.

Dat de scholen weer grotendeels lamgelegd worden is vervelend

maar kennelijk onvermijdelijk, zei Van Haren 15 december op

BNR Nieuwsradio. “De scholen sluiten is echter niet dé maatregel

om ouders te dwingen thuis te blijven. Als je bewegingen wilt

beperken is het samen thuisblijven natuurlijk heel belangrijk, maar

het leidt tegelijkertijd tot een aantal zorgen in de school.” Uit een

eerdere AVS-peiling onder schoolleiders bleek al dat 44 procent

voorstander was van een verlengde kerstvakantie. De meerderheid,

56 procent, zag dat niet zitten. Zij zien de keerzijde en vrezen dat

onderwijsachterstanden ‘extreem groot’ worden.

In het Algemeen Dagblad stond op 15 december een uitgebreid

verslag naar aanleiding van de persconferentie met veel reacties

uit het onderwijsveld. AVS-voorzitter Van Haren vertelde daarin

dat de AVS graag meer autonomie voor schooldirecteuren ziet.

“Schoolleiders hebben aangegeven invloed te willen hebben op het

bepalen welke leerlingen er kwetsbaar zijn. Dit blijft ingewikkeld,

maar ruimte voor maatwerk is nodig om onnodige extra onderwijs-

achterstanden en ongelijke kansen te voorkomen.”

Het NOS Liveblog berichtte op 15 december over een AVS-peiling

onder ruim duizend schoolleiders vlak na de persconferentie (zie

ook pagina 2). Ook Nu.nl, Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, Metro,

Hart van Nederland, Reformatorisch Dagblad, Omroep Brabant,

RTV Utrecht en NRC Handelsblad berichtten over die peiling.

Het Algemeen Dagblad besteedde aandacht aan het inregelen van

het afstandsonderwijs op obs De Rietpluim van schooldirecteur

Eric Adema: “De school heeft meteen weer noodopvang. En we

regelen voor het afstandsonderwijs alles vóór de kerstvakantie,

want die vrije dagen hebben we echt nodig.” Ook De Gelderlander

en Het Parool berichtten hierover.

De Volkskrant pikte op dat veel middelbare scholen, volgens de

AVS zelfs een meerderheid, meteen na het kabinetsbesluit besloten

de kerstvakantie al af te kondigen in verband met organisatorische

hoofdbrekens.

In het Radio 1-programma Stax & Toine was op 16 december

aandacht voor de schoolsluiting en specifiek voor leerlingen in

het speciaal onderwijs, die soms helemaal vastlopen als ze niet

naar school kunnen. AVS-voorzitter Petra van Haren zei in het

programma dat meer schoolleiders het moeilijk vinden de afweging

te maken. “Je wil je houden aan de richtlijnen, kwetsbare kinderen

mogen komen en waar je dan de lat legt, dat is een spanningsveld.

Het kan betekenen dat er verschillen zijn per school.” Schoolleider

Ronald Kamerman van de Makayschool in Meppel ((v)so) blijft het

ondanks de criteria lastig vinden. “Er wordt aangegeven dat je

leerlingen als kwetsbaar mag bestempelen, maar dat is nou net

90 procent van onze doelgroep. Dat zou betekenen dat we volledig

open kunnen op 4 januari, maar dat is nou net niet wat we willen

als we met z’n allen het virus moeten bestrijden.”

Ook in Hart van Nederland was op 18 december aandacht voor de

uitdagingen rondom de schoolsluiting in het speciaal onderwijs.

Tot slot verscheen in december 2020 een special van Clique Media

bij Elsevier over kansengelijkheid met daarin een groot interview

met AVS-voorzitter Petra van Haren: “Gelijke kansen door ongelijke

behandeling, daar moet onze energie naar toe.”
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Opleidingen, leergangen en trainingen
Start binnenkort!

Datum Trainer/adviseur/contactpersoon

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam* (po) 13 januari Esther Dĳkstra

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam* (po) 13 januari Ilse van Hal

Leergang Communicatie** (po en vo) 28 januari Noud Cornelissen

Leergang Professioneel kapitaal en uplifiting leadership** (po en vo) 28 januari Jan Jutten

Leergang Gespreid leiderschap** (po en vo) 1 februari Brigit van Rossum

Leergang Begrĳpen vóór ingrĳpen** (po en vo) 2 februari Jan Jutten

Leergang Strategische bedrĳfsvoering** (po en vo) 2 februari John Schreĳer

Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo) 4 februari Tom Roetert

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwĳs** (po) 4 februari Brigit van Rossum

Leergang Theorie U** (po en vo) 5 februari Jan Jutten

Leergang Bestuurlĳk leiderschap in het po (po) 11 februari Ien van Doormalen

Leergang Succesvol beïnvloeden van veranderingsprocessen** (po en vo) 4 maart Pia Umans

(onder voorbehoud)

Legenda Schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zĳn gecertificeerd
voor basisregistratie.

** Deze leergangen zĳn gecertificeerd
voor formeel leren ten behoeve van herregistratie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Meer informatie, vragen of advies op maat:

www.avs.nl/academie
academie@avs.nl
adviesopmaat@avs.nl

Of bel 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. Het is daardoor niet meer toegestaan de
opleidingen, leergangen en trainingen uit te voeren zoals
vermeld op www.avs.nl/academie.

Samen met de cursusleider zoeken we naar een passende
oplossing, zoals deels digitaal of verplaatsing van de
cursusdata. We informeren je daarover per mail. Hopelĳk
kunnen we je na 19 januari 2021 weer persoonlĳk op locatie
ontvangen!

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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Over leren gesproken

Deelnemers aan professionaliseringsaanbod van de AVS academie in een
actieve leervorm (pre-corona). Foto’s: Hans Roggen

Wat kenmerkt ons?
• Jouw persoonlijke ontwikkeling in de eigen context staat

centraal.
• Al onze leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en

direct toepasbaar.
• Verbinding is voor ons een kernbegrip. Verbinding tussen

schoolleiders, verbinding met wetenschappers en experts,
en verbinding tussen leiders van binnen en buiten de
onderwijssector.

• Er is ruimte voor reflectie.
• Met andere woorden: ervaringen krijgen betekenis.

“De leergang ligt dicht bij de praktijk. Het spreek me
aan dat deelnemers ook de vragen uit de eigen praktijk
kunnen inbrengen. Er zijn veel afwisselende werkvormen en
deelonderwerpen.” — over de leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Wist je dat je bij de AVS Academie in verschillende
samenstellingen een leergang kan volgen?
• Open inschrijving: volg een leergang samen met schoolleiders

uit het hele land.
• Regionaal: vorm samen met andere schoolleiders uit jouw

regio een leergroep.
• Incompany: ook binnen jouw stichting kunnen we voor

(toekomstige) leiders aanbod verzorgen.

“Wat ik het meest waardevol vond: de relatie tussen theorie en
praktijk. De eigen werksituatie is uitgangspunt en oefenplek.
Herontwerp gaat echt ingezet worden en is niet alleen gemaakt
voor de leergang.” — over de leergang Gespreid leiderschap

Nog wat weetjes over de AVS Academie
• We bieden (momenteel) 29 leergangen voor herregistratie.
• De herregistratiewaarde varieert van 35 tot 100% en de

professionaliseringsthema’s per leergang variëren van 1 tot 11.
• De thema’s die het vaakst voorkomen bij de herregistratie zijn:

Persoonlijk leiderschap en Leidinggeven aan verandering.
• We bieden (momenteel) 15 trainingen aan.
• Schoolleider worden? We bieden 3 opleidingen: Middenkader,

Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam.
Leiders van buiten het onderwijs kunnen starten met een
oriëntatietraject om te ontdekken of dit veelzijdige beroep bij
hen past.

• Voor de bestuurder die verdieping zoekt bieden we de
leergang Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs.

Meer weten?
www.avs.nl/academie

Hoe zorgen we ervoor dat leren leuk én effectief is
en aansluit bij wat jij als schoolleider nodig hebt?
Veel mensen zijn typische beelddenkers, anderen leren door te
experimenteren. Misschien heb jij zo ook wel jouw leervoorkeur.
Maar is dit ook het effectiefst? Mensen leren zowel binnen als
buiten de eigen comfortzone. Het kan heel effectief zijn om juist
even niet aan te sluiten bij je leervoorkeur. Het sleutelwoord
voor ons is variatie! We laten de inhoud, het leerdoel en
de leeropbrengst leidend zijn en bieden je gevarieerde
leeractiviteiten aan. Door te experimenteren, concreet te
ervaren, te observeren en overdenken (reflectie) en abstract
te conceptualiseren! Dit kan offline, online, in blended vorm,
individueel, collectief, formeel en informeel.
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Leergang Gespreid leiderschap
Ontdek de kracht van samen leren, onderzoeken
en werken aan onderwijskwaliteit

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen
woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-
klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier
om naar de dagelijkse gang van zaken binnen je organisatie
te kijken. En het is zeker de 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 samenwerking met Dair Academy.

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

om via het concept gespreid leiderschap te werken aan kennis- en

kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau nastreven om zowel

qua kennis als op praktisch niveau op gebied van persoonlijk leiderschap

en organisatie(her)ontwerp te willen groeien.

Startdatum: 1 februari 2021

Herregistratiewaarde: 70%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Kwaliteitsmanagement, Professionele

leergemeenschappen, Onderzoeksmatig werken, Transparantie en

verantwoording, Persoonlijk leiderschap en Visiegestuurd onderwijs

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

Leergang Bestuurlijk leiderschap
in het primair onderwijs
Verdiepend aan de slag met jouw bestuurlijke
leiderschap

Als beginnend bestuurder sta je voor de bijzondere uitdaging
om jezelf de bestuurlijke rol in alle facetten eigen te maken.
Ben je bestuurder van een kleinere gemeenschap van scholen,
dan sta je voor de opgave om met beperktere middelen alle
facetten in balans goed in te vullen: intern betrekkelijk dicht
bij de onderwijspraktijk en extern in de omgeving van en in
samenwerking met bestuurders van (veel) grotere onderwijs-
organisaties. In beide situaties zijn er verschillende specifieke
vraagstukken die om verdieping vragen. Hoe ben je in deze rol
aansprekend én aanspreekbaar?

Doelgroep: beginnende bestuurders en bestuurders van kleinere

schoolbesturen primair onderwijs

Startdatum: 11 februari 2021

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/bestuurlijkleiderschap

Leergang Strategische
bedrijfsvoering
Raak vertrouwd met strategische, financiële
en personele processen

Als schoolleider wordt steeds meer van je verwacht dat je
gericht stuurt op onderwijsresultaten en dat je daarbij antici-
peert op de ontwikkelingen die op de school afkomen. Hoe geef
je aan deze continue taak strategisch invulling? Kennis hebben
van en inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen zijn een must. In deze
leergang kijken we breed naar bedrijfsvoering (strategisch
personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg, veranderkunde) en
werken we vanuit visie en strategische planning heel praktisch
aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je eigen leiderschap,
je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vormen de rode
draad. We werken en oefenen met casussen en praktijksitua-
ties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfvertrouwen
gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen
en financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 2 februari 2021

Herregistratiewaarde: 35%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie,

Human Resource Management in het onderwijs en Bedrijfsvoering

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/academie/strategischebedrijfsvoering

Leergang Regisseur onderwijs
en gebouw
Neem de regie over het bouwproject op school

Soms heb je de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de
bouw of de verbouw van je schoolgebouw. Misschien heb je
die kans zelf gecreëerd. Hoe dan ook: je pakt de kans met
beide handen aan. Terecht, want de plek waar kinderen leren,
beïnvloedt hun plezier en prestaties. Weet jij hoe jullie ideale
schoolgebouw eruit ziet? En hoe je bij een (ver)bouwproject de
touwtjes stevig in handen houdt?

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 18 maart 2021

Herregistratiewaarde: 100%

Thema’s Schoolleidersregister PO: Bedrijfsvoering, Educatief partnerschap,

Human Resource Management in het onderwijs, Kwaliteitsmanagement,

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, Onderzoeksmatig

werken, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Samenwerken met de regio

en Samenwerken met het bestuur

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

Leergang Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs

Aansprekend en aanspreekbaar
zĳn als bestuurder
Een goed bestuurlijk leider kent de perspectieven van schoolleiders en teamleden en verbindt
deze met de vraagstukken van de omgeving. In de nieuwe leergang ‘Bestuurlijk leiderschap in
het primair onderwijs’ van de AVS Academie leren deelnemers integraal verdieping te geven
aan hun bestuurlijke rol. “Het gaat erom dat je blijvend anders en breder leert kijken.”

Tekst Susan de Boer

“De leergang stelt bestuurders
in staat hun eigen leiderschap
te versterken en ontwikkelen,
en bewust leiding te geven aan
een schoolorganisatie die mid-
den in de samenleving staat”,
zegt Ien van Doormalen.
Van Doormalen, strategisch
veranderkundige en advi-
seur met ervaring in zowel
het onderwijs als het sociale
domein, is samen met Ab
Groen programmaleider van
de leergang Bestuurlijk leider-
schap in het primair onderwijs.
Groen, die het bestuur van een
koepel met dertien scholen

en achttien kinderopvanglocaties combineert met toezicht-
houdende functies bij onder meer een woningbouwcorporatie,
vult aan: “Het gaat erom dat je als bestuurder bewust weet
waarvoor jij en je team staan, en dat weet te verbinden met je
stakeholders. Dat je je laat beïnvloeden door de omgeving.”

Verbinding  Van Doormalen en Groen hechten sterk aan de
verbinding tussen bestuur, schoolleiding en team. Groen: “Onze
visie is dat de keuzes die in de klas worden gemaakt in lijn zijn
met de keuzes die de schoolleiders maken en de keuzes die het
bestuur maakt. Per locatie speel je in op de leerlingpopulatie
en de omstandigheden van de stadswijk of de plattelandskern
waar de school staat. Daarnaast is het belangrijk dat je de
gezamenlijkheid van de scholen die in een koepel verenigd zijn,
kunt benutten. Zowel in uitvoerende zin als in profilerende zin.”

Houvast De leergang vormt een combinatie van verdieping
en reflectie op verschillende perspectieven op leiderschap.
Deelnemers formuleren in het intakegesprek een leervraag.
“We stemmen het programma af op de deelnemers. We slui-
ten aan bij wat zij al bezitten aan kennis en inzichten”, zegt
Van Doormalen. “In de kern gaat het erom hen te leren vanuit
verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken en in
zichzelf houvast te vinden.” Van de bestuurder wordt gevraagd

op verschillende borden te schaken en daarbij de schoolteams
in het oog te houden. Groen: “Ik heb bijvoorbeeld overleg met
de pabo, met de wethouder van onderwijs, met het samenwer-
kingsverband en met de ondernemersvereniging. Dan moet ik
de onderwerpen die hier passeren en de besluiten die we nemen,
vertalen naar wat dit betekent voor de scholen. Zo kan ik aan-
sprekend én aanspreekbaar zijn.”

Lerende netwerken
De leergang bestaat uit een
tweedaagse start, twee losse
lesdagen, twee keer een
dagdeel met de helft van de
groep en een tweedaagse
afsluiting. “De deelnemers
krijgen een voorbereidende
opdracht zodat we een goede
start kunnen maken”, zegt Van
Doormalen. “Tijdens de twee
dagdelen vindt collegiale con-
sultatie plaats. Op die manier
willen we bevorderen dat er
lerende netwerken ontstaan.
Tussen de lesdagen door wer-
ken de deelnemers aan hun
leervraag en vindt er een-op-
een begeleiding plaats met een van ons.” Het uiteindelijke doel
is dat bestuurders én vertrouwd zijn met hun bestuurlijke rol
én het belang van blijven ontwikkelen als leider onderkennen.
“Het is belangrijk dat je als bestuurder een nieuwsgierige en
onderzoekende houding hebt. Dat leer je in deze leergang”, zegt
Van Doormalen. Groen voegt toe: “Deelnemers leren integraal
verdieping te geven aan hun bestuurlijke rol. Het gaat erom dat
je blijvend anders en breder leert kijken.”

Doelgroep: beginnende bestuurders en bestuurders van
kleinere schoolbesturen in het primair onderwijs
Startdata: 11 februari 2021
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/
bestuurlijkleiderschap

Programmaleider Ien van
Doormalen: “De leergang stelt
bestuurders in staat hun eigen
leiderschap te versterken en
ontwikkelen.”

Programmaleider en bestuurder
Ab Groen: “Het gaat erom dat
je bewust weet waarvoor jij en
je team staan, en dat weet te
verbinden met je stakeholders.
Dat je je laat beïnvloeden door de
omgeving.”
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voor: v(s)o, praktijkonderwijs en mbo

van: Rutgers en Soa Aids Nederland i.s.m. GGD-en

wanneer: 8 tot en met 12 februari

wat: projectweek

Week van de Liefde
Scholen geven les over het thema relaties en seksualiteit.

De week staat in 2021 in het teken van ‘Liefde online’.

Via gratis webinars, trainingen en praktische informatie over

erkende lesprogramma’s krijgen docenten – ook al voor de

projectweek – handvatten aangereikt om hierop in te spelen.

Scholen ontvangen posters voor de aankleding van de school

en een digitale banner voor op de website. Aanmelden:

www.seksuelevorming.nl/aanmeldformulierweekvandeliefde

Meer informatie: www.weekvandeliefde.nl

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: professionals in onderwijs en opvoeding

van: uitgeverij Pluim

wat: boek

Over ontplooiing, leren, denken
en het brein

Op grond van de nieuwste inzichten roept neuropsycholoog

en hersenwetenschapper Jelle Jolles in ‘Leer je kind kennen’

opvoeders op te kijken naar de mogelijkheden om een kind in

zijn ontplooiing en talentontwikkeling te ondersteunen. Niet

alleen als ‘sturende manager’, maar ook als coach, mentor,

inspirator of adviseur. Jolles toont aan waarom gedrag dat we

als lastig ervaren wel nut heeft en waar het vandaan komt,

hoe we ermee om kunnen gaan en waarom het allemaal

niet zo moeilijk hoeft te zijn als we soms denken. ISBN

9789083045931

voor jou geselec teerd

voor: onderwijsprofessionals

van: Merlijn Goldsack

wat: documentaire

My journey for education
Merlijn Goldsack heeft, vanwege zijn autisme, in zijn jeugd op

minimaal tien verschillende scholen en ook langdurig thuis

gezeten. Hij onderzoekt in de documentaire waarom Passend

onderwijs volgens hem in Nederland niet is gelukt en wat we

van andere landen kunnen leren. Een andere jongen vertelt dat

hij naar Amerika is verhuisd, waar hij wel meteen een passende

plek vond. Ook laat Goldsack zien welke leraar hem wel heeft

kunnen helpen en waar dit aan lag. www.youtube.com (zoek op

‘My journey for education’)

voor: onderwijsprofessionals

van: VWS, Movisie, COC Nederland en 113

Zelfmoordpreventie

wat: gratis e-learning

LHBTI op school
Het is cruciaal dat er in het onderwijs oog is voor seksuele

en genderdiversiteit. Om een veilige omgeving te creëren

voor iedere leerling. De e-learning is erop gericht om LHBTI-

jongeren steun en acceptatie te bieden. Naast informatie

biedt de tool tips en handvatten om met leerlingen in gesprek

te gaan, hoe je een LHBTI-inclusieve omgeving creëert en er

wordt doorverwezen naar instanties die hulp bieden op dit vlak.

Inclusief casuïstiek om mee te oefenen. Gratis te doorlopen via

www.movisie.nl/lhbti-op-school (na aanmaken account).

voor: scholieren/docenten 2 vmbo en 3 havo/vwo

van: FutureNL i.s.m. TekkieWorden

wat: gratis lespakket

Loopbaanoriëntatie met
TekkieWijzer

De wereld verandert razendsnel door toenemende digitalise-

ring. Met behulp van de TekkieWijzer komen jongeren erachter

welk tech-profiel bij ze past en welke kansen dit allemaal biedt.

Laat leerlingen interactief kennis maken met de nieuwste tech-

banen en -opleidingen. Ze kiezen tools om zelf uit te proberen,

maken een eigen skills paspoort en voeren een coachgesprek

met een klasgenoot. www.futurenl.org/tekkiewijzer
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voor: po, vo en mbo

van: OnderwijsMetICT.nl

wanneer: 2-3-4 februari

wat: online evenement

Onderwijs met ict
De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te

houden. Hybride onderwijs, gepersonaliseerd leren, digitale

veiligheid en virtual reality staan bij alle onderwijsinstellingen

hoog op de agenda. Het online OnderwijsMetICT-Event laat

de nieuwste trends en ict-oplossingen zien. Deelnemers kun-

nen virtueel kennismaken met aanbieders en experts, stands

bezoeken, presentaties bijwonen, meedoen aan workshops en

andere collega’s ontmoeten. www.onderwijsmetict.nl

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: VB Educatief

wat: e-book

Werken met Teams
Microsoft Teams wordt steeds vaker ingezet in de les. Je kunt je

hele communicatie met én in de klas verplaatsen naar Teams.

Je kunt ook contact onderhouden met collega’s via Teams.

De handleiding legt de basishandelingen uit en laat zien hoe je

Teams inricht voor je leerlingen, opdrachten klaarzet en beoor-

deelt, communiceert en online lessen organiseert. Het e-book

kost 5 euro. www.teamsindeklas.nl

voor: leraren, ib’ers en ambulant begeleiders,

zorgcoördinatoren

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: vanaf donderdag 14 januari (een maand)

wat: online congres

Pesten: van plagen naar
langdurig trauma

Pesten wordt niet gestopt door protocollen, maar door mensen.

Pestproblematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd.

Met sprekers uit wetenschap en praktijk. Deelnemers kunnen

een maand inloggen om videocolleges van de sprekers on

demand te bekijken. www.congresburo.com/pesten2021

voor: leerkrachten, schoolleiders en ouders

van: Gompel & Svacina uitgevers

wat: boek

Gesmeerd geleerd
Hoe bevordert beweging de ontwikkeling, motivatie,

betrokkenheid en schoolprestaties van kinderen? Bevat weten-

schappelijke inzichten en diverse praktijkvoorbeelden. Drie

hoekstenen die het leerproces ondersteunen staan centraal:

automatisatie, cognitie en beweging. Met uitgeteste en goed-

gekeurde oefeningen die aangepast kunnen worden aan leeftijd

en niveau. ISBN: 9789463712354

voor: primair onderwijs

van: OCW

wat: webinar

wanneer: 20 januari (15.30-17.00 uur)

Flexibel omgaan met
onderwijstijd

Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de

invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair

onderwijs? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen

van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een

onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school

of ouder van vakanties afwijken? Een inspecteur, beleids-

medewerker en schoolleider gaan met elkaar in gesprek over

de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. Ook gaan ze

in op vragen van scholen. Aanmelden (uiterlijk 13 januari):

PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl

voor: schoolleiders, bestuurder en MR-leden

van: CAOP i.o.v. OCW

wat: nieuwe website

Sterke medezeggenschap
Alle informatie bijeen om verder te bouwen aan sterke mede-

zeggenschap en daarmee beter onderwijs. Op de website vind

je tips, nieuws, handreikingen, verhalen en podcasts voor

iedereen die interesse heeft in medezeggenschap op scholen.

Of zoek het antwoord op je vraag bij de veel gestelde vragen.

www.sterkmedezeggenschap.nl
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Xando Onderwijs
en uw route van innoveren

Leren | Lesgeven | Leeromgeving

Xander is directeur van OBS De Popov. Een adaptieve rekenomgeving ondersteunt het
rekenonderwijs vanaf groep 3. Iedere leerling heeft een eigen apparaat. Creativiteit en
programmeren zijn ondertussen belangrijke thema’s geworden. Leerkrachten zijn
geïnteresseerd in de kansen...

Aan de slag
Na een workshop Planning Essentials
weten Xander en zijn team wie wat
wanneer gaat doen en welke
materialen daarbij nodig zijn. Met
onze actuele kennis van zaken en
deskundigheid zorgen we ervoor dat
leren, lesgeven en de leeromgeving
altijd goed voor elkaar is.

Visie en plan
We denken mee
met Xander en zijn
team om de onder-
wijsvisie te vertalen
naar een uitvoerbaar
plan. Een onderdeel
daarvan is het aan
elkaar verbinden
van voorlopers en
volgers.

Scholing
Met workshops op maat
traint onze Apple Professional
Learning Specialist
leerkrachten om technologie
te integreren in het curriculum.

Het beheer
op orde
Technologie moet
werken. Samen met
jullie ICT-ers zorgen
we ervoor dat de
basis op orde is en
er geen drempels
meer zijn voor
leerkrachten.

Vernieuwen
curriculum
Technologie effectief integreren in het onderwijs
resulteert altijd in het vernieuwen van het curriculum.
Wij begeleiden leerkrachten tijdens het ontwerpproces.

Jeremy Palsenbarg
Manager Onderwijs

Rob Sieljes
Onderwijsconsultant

Ko Smidt
Apple Professional Learning Specialist

Neem vrijblijvend
contact met ons op!
onderwijs@xando.nl | 038 - 425 40 60
www.xando.nl/onderwijs

Bekijk een filmpje
met resultaten van
een route van
innoveren op onze
website. SCAN QR

22-0000-1042-02 AVS

– Advertorial –
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Xander is directeur van OBS De Popov. Een adaptieve rekenomgeving ondersteunt het
rekenonderwijs vanaf groep 3. Iedere leerling heeft een eigen apparaat. Creativiteit en
programmeren zijn ondertussen belangrijke thema’s geworden. Leerkrachten zijn
geïnteresseerd in de kansen...

Aan de slag
Na een workshop Planning Essentials
weten Xander en zijn team wie wat
wanneer gaat doen en welke
materialen daarbij nodig zijn. Met
onze actuele kennis van zaken en
deskundigheid zorgen we ervoor dat
leren, lesgeven en de leeromgeving
altijd goed voor elkaar is.

Visie en plan
We denken mee
met Xander en zijn
team om de onder-
wijsvisie te vertalen
naar een uitvoerbaar
plan. Een onderdeel
daarvan is het aan
elkaar verbinden
van voorlopers en
volgers.

Scholing
Met workshops op maat
traint onze Apple Professional
Learning Specialist
leerkrachten om technologie
te integreren in het curriculum.

Het beheer
op orde
Technologie moet
werken. Samen met
jullie ICT-ers zorgen
we ervoor dat de
basis op orde is en
er geen drempels
meer zijn voor
leerkrachten.

Vernieuwen
curriculum
Technologie effectief integreren in het onderwijs
resulteert altijd in het vernieuwen van het curriculum.
Wij begeleiden leerkrachten tijdens het ontwerpproces.

Jeremy Palsenbarg
Manager Onderwijs

Rob Sieljes
Onderwijsconsultant

Ko Smidt
Apple Professional Learning Specialist

Neem vrijblijvend
contact met ons op!
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innoveren op onze
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voor: groep 7 en 8 en onderbouw vo

van: ASML en Van Gogh Museum

wat: gratis online lesprogramma

Masterminds & Masterpieces
Vincent van Goghs onderzoekende en verkennende houding

was de sleutel tot zijn vakmanschap. Om deze nieuwsgierige

houding ook bij leerlingen te stimuleren, worden scholieren

uitgedaagd om te experimenteren met kleur en licht. Leerlingen

gaan aan de slag met uv-lampjes en fluorescerende inkt. Kunst

en techniek worden met elkaar verbonden. Ook geschikt voor

leren op afstand en thuisonderwijs. www.vangoghmuseum.nl/

nl/bezoek/schoolgroepen/van-gogh-op-school

voor: besturen, directies en leraren po en vo

van: uitgeverij Pica

wat: boek

Continu verbeteren in het
onderwijs

Onderwijsresultaten duurzaam verbeteren kan alleen als voor

alle betrokkenen duidelijk is wat en waarom er verbeterd moet

worden en hoe de verbeteraanpak eruitziet. Daarom wordt

binnen Continu Verbeteren (Continuous Improvement) gekozen

voor een aanpak die wordt gedragen door teamwork, samen-

werking en gedeeld leiderschap op stichtings-, school- en

groepsniveau. Voor besturen en directies die willen werken met

continue verbeterprocessen en leraren die leerlingen willen

betrekken bij het verbeteren van de groepssfeer en het stellen

en behalen van doelen. ISBN 978 949 252 592 5

samenwerkend
leiderschap
Waar begin je als je het leerproces wilt optimaliseren?
Peter DeWitt, die al enkele jaren met professor John
Hattie samenwerkt, werkte uit wat schoolleiders kunnen
doen voor een zo groot mogelijke impact op het leren
van leerlingen: de zes factoren van samenwerkend
leiderschap.

Wat voor schoolleider wil je zijn?

Vanuit welke focus geef je leiding?

En waar begin je als je het leerproces wilt

optimaliseren? Het onderwijs verbeteren

begint volgens auteur Peter DeWitt bij de

feiten. Daarvoor haakt hij aan bij het werk

van onderwijswetenschapper John Hattie.

Die bracht het effect van 250 invloeden op

het leerproces in kaart. Uit dit onderzoek

koos DeWitt zes invloeden waar je je als

schoolleider op kunt richten. Invloeden die zich bij uitstek richten

op het bijeen brengen van diverse betrokkenen, om zo samen

de verbeteringen vorm te geven.

Samenwerkend leiderschap noemen Hattie en DeWitt deze

manier van leidinggeven. Het betekent dat je alle belang-

hebbenden actief bij je aanpak betrekt. Door te ontmoeten,

motiveren en model te staan. Als ‘samenwerkend schoolleider’

loop je de klassen in, praat je met leerlingen, benader je ouders

en discussieer je met collega’s. Kortom: je zoekt de betrokkenen

op hun eigen plek op, motiveert ze om naar verbetering te streven

en doet zelf voor hoe het moet.

John Hattie: “Samenwerkend leiderschap omvat zowel trans-

formationeel leiderschap als onderwijskundig leiderschap,

evenals andere beginselen van goed leiderschap. Daarnaast zorgt

dit ervoor dat samenwerkingsdoelstellingen worden bereikt.”

Na het lezen van de Nederlandse bewerking van Hatties boek

‘Collaborative leadership’ kunnen schoolleiders:

• hun leiderschap meer richten op samenwerken en meer

baseren op onderzoek

• betrokkenen een stem geven in de schoolgemeenschap,

zodat ze zich gehoord en uitgedaagd voelen

• bepaalde medewerkers deel laten uitmaken van een

samenwerkend leidinggevend team, dat steunt op de bijdragen

van alle leden

Ad Vis, CvB-voorzitter Albero scholen: “Het boek combineert

onderbouwde theorie met praktische handvatten om te werken

aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Niet vanachter een

bureau, maar op de werkvloer.” �

‘Samenwerkend leiderschap. Zes invloeden die het

verschil maken’, Peter M. DeWitt, Bazalt, maart 2020,

ISBN 9789461182852

boeksignalering

voor: onderwijs

van: Kennisnet

wat: longread

Digitalisering en gelijke kansen
Wat kunnen scholen doen om het ideaal van gelijke kansen

in tijden van meer digitaal onderwijs zoveel mogelijk waar

te maken? Kansengelijkheid en -ongelijkheid wisselen

elkaar af bij digitalisering in het onderwijs. Er ontstaan grote

verschillen tussen leerlingen als bepaalde groepen beter

hun voordeel weten te doen met digitale mogelijkheden dan

andere. Alleen toegang tot is niet genoeg. Het vraagt om

bewuste keuzes en weging. www.kennisnet.nl/publicaties/

gelijke-kansen-en-digitalisering-goede-toegang-is-niet-genoeg

41k ader prim air januari 2021

945380-02_041_16-Dec-20_16:17:21_walter



INCLUSIEF ONDERWIJS,
DE STIP OP DE HORIZON

INCLUSIEF ONDERWIJS,
VOOR WIE?
Inclusief onderwijs is echt iets
anders dan passend onder-

wijs. In het rapport Steeds inclu-
siever focust de Onderwijsraad
op leerlingen met een beperking.
Met een beperking bedoelt de
raad een kenmerk of een aandoe-
ning die iemand kan belemmeren
om deel te nemen aan bijvoor-
beeld onderwijs. De beperking
kan lichamelijk en/of mentaal
zijn, en structureel of tijdelijk van
aard.

INCLUSIEF ONDERWIJS,
WAAROM?
De samenleving heeft de opdracht
om ervoor te zorgen dat mensen
met een beperking kunnen mee-
doen. Inclusie is niet alleen vast-
gelegd in de Wet gelijke behan-
deling, het heeft ook een plaats
in het VN-verdrag dat Nederland
in 2016 ratificeerde. Inclusie sluit
naadloos aan op het thema bur-
gerschap.
Inclusief onderwijs wil zeggen dat
er in het reguliere onderwijs óók
een plek is voor leerlingen met
een beperking. Zij moeten worden
ondersteund en toegerust om
thuisnabij en samen met leerlin-
gen zonder beperking naar school
te gaan. Hein Broekkamp, raad-
adviseur bij de Onderwijsraad,

zegt hierover: “Een voorzichtige
schatting is dat er 300.000 leer-
lingen met een beperking zijn.
Elke school kan daar dus mee te
maken krijgen en moet ermee
kunnen omgaan.”

INCLUSIEVE HOUDING EN
CULTUUR
“Het geven van inclusief onder-
wijs vraagt om een nieuwsgierige,
zoekende houding”, zegt Piet
Vogel, coördinator bij samen-
werkingsverband Driegang. Die
nieuwsgierige houding komt vaak
terug tijdens het debat. Ook de
adviseurs van de CED-Groep zien
in de praktijk hoe waardevol het is

als er in het team een gezamen-
lijke drive is om leerlingen met
een beperking binnenboord te
houden. Dan zijn alle acties erop
gericht om het doel te realiseren.
Raadsadviseur Hein Broekkamp
zegt hierover: “Met de juiste hou-

ding en cultuur kun je heel veel
winnen. Daarom hebben we in
ons advies ook veel voorbeelden
opgenomen. Die laten zien: het
kan!”

INCLUSIEF ONDERWIJS ALS
TOEKOMSTPERSPECTIEF
Met het rapport Steeds inclu-
siever wil de Onderwijsraad een
toekomstperspectief schetsen. De
raad realiseert zich dat inclusief
onderwijs niet van vandaag op
morgen kan worden gerealiseerd.
Kiek Broekman (directeur-
bestuurder bij samenwerkings-
verband ppo Aan den IJssel)
omarmt de stip aan de horizon,
die de Onderwijsraad zet. “Sa-
men met de scholen en besturen
willen we bespreken wat we nog
meer kunnen doen richting ‘de
inclusieve school’. We hebben
de ambitie om in mei 2021 een
themadag over dit onderwerp te
organiseren.”

LANDELIJKE NORM VOOR
INCLUSIEF ONDERWIJS
Het is belangrijk te beseffen dat
inclusief onderwijs niet vrijblij-
vend is als het aan de Onder-
wijsraad ligt. Elke school voor
primair en voortgezet onderwijs
moet op termijn in elk geval lichte
ondersteuning kunnen bieden en
toewerken naar het bieden van

zwaardere ondersteuning. De
Onderwijsraad dringt erop aan
dat er een landelijke norm komt,
zodat duidelijk is wat er precies
onder lichte ondersteuning wordt
verstaan. Dat schept duidelijk-
heid voor leerlingen, ouders en
scholen en geeft de inspectie
handvatten om toezicht te hou-
den. Ook mbo-instellingen moe-
ten studenten met een beperking
ondersteunen bij de stap naar een
vervolgopleiding, de arbeidsmarkt
of een zorg-onderwijsvoorziening.

REGULIER EN SPECIAAL
ONDERWIJS DICHTER BIJ
ELKAAR
De Onderwijsraad adviseert om
regulier en speciaal onderwijs
dichter bij elkaar te brengen. Het
speciaal onderwijs kan bijvoor-
beeld expertise en faciliteiten
naar het reguliere onderwijs
brengen. Ook kunnen meng-
vormen ontstaan door beide
schoolsoorten op één locatie
onder te brengen. Auris (speciaal
onderwijs/cluster 2) heeft hier de
laatste jaren al veel ervaring mee

opgedaan, vertelt regiodirecteur
Annelies de Leeuw. Over het pro-
ject, waarbij ook de CED-Groep
nauw betrokken is, zegt Anne-
lies: “We kijken hoe we een brug
kunnen slaan tussen de specialis-
tische expertise die wij in cluster
2 hebben en het reguliere onder-
wijs. De ondersteuningsbehoefte
van het kind is het uitgangspunt.
Op basis daarvan stellen we een
maatwerk-arrangement samen,
waarmee het kind naar het regu-
liere onderwijs kan gaan. Op die
manier proberen we de leerling
én de school zo goed mogelijk te
ondersteunen.”

PROFESSIONALISERING
INCLUSIEF ONDERWIJS
Het vraagt veel van onderwijs-
teams in het reguliere onderwijs
om leerlingen met een beperking
op te nemen. Inclusief onderwijs
zou volgens de Onderwijsraad
daarom een plek moeten krijgen
in initiële lerarenopleidingen en
nascholingsprogramma’s.
Stichting CED-Groep levert hier-
aan graag een bijdrage. Kan-

sengelijkheid is voor ons een
belangrijke drijfveer. Al ruim een
halve eeuw zetten wij ons in voor
de optimale ontwikkeling van álle
kinderen, ook van kinderen met
een beperking. Scholing en
ondersteuning van onderwijs-
professionals en advisering op
beleidsniveau zijn kernactivitei-
ten, evenals de ontwikkeling van
leermiddelen en impactvolle aan-
pakken, zoals ‘Anders organise-
ren’ en ‘Opbrengstgericht werken
in 4D’. We zijn actief in een breed
werkveld: van kinderopvang tot
en met het mbo, in regulier en
speciaal onderwijs.

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een
advies aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Maar

wat verstaat de Onderwijsraad precies onder inclusief onderwijs? En wat
denkt het onderwijsveld zelf van de plannen? Is er voor leerlingen met een

beperking plek in het reguliere onderwijs? Om dit te bespreken, heeft de
CED-Groep een debat georganiseerd tussen onderwijsprofessionals, de

Onderwijsraad en een aantal CED-adviseurs dat zich dagelijks inzet voor de
beste kansen voor élk kind.

DOOR KARIN VAN BREUGEL

Bron: Steeds Inclusiever (Onderwijsraad, 2020)

MEER LEZEN?

Themadossier
Inclusie,
CED-Groep:
cedgroep.nl/inclusie

Onderwijsraad (2020),
Steeds inclusiever:
onderwijsraad.nl/publicaties

“Met de juiste
houding en cultuur

kun je heel veel
winnen.”

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

Als leren je lief is
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INCLUSIEF ONDERWIJS,
DE STIP OP DE HORIZON

INCLUSIEF ONDERWIJS,
VOOR WIE?
Inclusief onderwijs is echt iets
anders dan passend onder-

wijs. In het rapport Steeds inclu-
siever focust de Onderwijsraad
op leerlingen met een beperking.
Met een beperking bedoelt de
raad een kenmerk of een aandoe-
ning die iemand kan belemmeren
om deel te nemen aan bijvoor-
beeld onderwijs. De beperking
kan lichamelijk en/of mentaal
zijn, en structureel of tijdelijk van
aard.

INCLUSIEF ONDERWIJS,
WAAROM?
De samenleving heeft de opdracht
om ervoor te zorgen dat mensen
met een beperking kunnen mee-
doen. Inclusie is niet alleen vast-
gelegd in de Wet gelijke behan-
deling, het heeft ook een plaats
in het VN-verdrag dat Nederland
in 2016 ratificeerde. Inclusie sluit
naadloos aan op het thema bur-
gerschap.
Inclusief onderwijs wil zeggen dat
er in het reguliere onderwijs óók
een plek is voor leerlingen met
een beperking. Zij moeten worden
ondersteund en toegerust om
thuisnabij en samen met leerlin-
gen zonder beperking naar school
te gaan. Hein Broekkamp, raad-
adviseur bij de Onderwijsraad,

zegt hierover: “Een voorzichtige
schatting is dat er 300.000 leer-
lingen met een beperking zijn.
Elke school kan daar dus mee te
maken krijgen en moet ermee
kunnen omgaan.”

INCLUSIEVE HOUDING EN
CULTUUR
“Het geven van inclusief onder-
wijs vraagt om een nieuwsgierige,
zoekende houding”, zegt Piet
Vogel, coördinator bij samen-
werkingsverband Driegang. Die
nieuwsgierige houding komt vaak
terug tijdens het debat. Ook de
adviseurs van de CED-Groep zien
in de praktijk hoe waardevol het is

als er in het team een gezamen-
lijke drive is om leerlingen met
een beperking binnenboord te
houden. Dan zijn alle acties erop
gericht om het doel te realiseren.
Raadsadviseur Hein Broekkamp
zegt hierover: “Met de juiste hou-

ding en cultuur kun je heel veel
winnen. Daarom hebben we in
ons advies ook veel voorbeelden
opgenomen. Die laten zien: het
kan!”

INCLUSIEF ONDERWIJS ALS
TOEKOMSTPERSPECTIEF
Met het rapport Steeds inclu-
siever wil de Onderwijsraad een
toekomstperspectief schetsen. De
raad realiseert zich dat inclusief
onderwijs niet van vandaag op
morgen kan worden gerealiseerd.
Kiek Broekman (directeur-
bestuurder bij samenwerkings-
verband ppo Aan den IJssel)
omarmt de stip aan de horizon,
die de Onderwijsraad zet. “Sa-
men met de scholen en besturen
willen we bespreken wat we nog
meer kunnen doen richting ‘de
inclusieve school’. We hebben
de ambitie om in mei 2021 een
themadag over dit onderwerp te
organiseren.”

LANDELIJKE NORM VOOR
INCLUSIEF ONDERWIJS
Het is belangrijk te beseffen dat
inclusief onderwijs niet vrijblij-
vend is als het aan de Onder-
wijsraad ligt. Elke school voor
primair en voortgezet onderwijs
moet op termijn in elk geval lichte
ondersteuning kunnen bieden en
toewerken naar het bieden van

zwaardere ondersteuning. De
Onderwijsraad dringt erop aan
dat er een landelijke norm komt,
zodat duidelijk is wat er precies
onder lichte ondersteuning wordt
verstaan. Dat schept duidelijk-
heid voor leerlingen, ouders en
scholen en geeft de inspectie
handvatten om toezicht te hou-
den. Ook mbo-instellingen moe-
ten studenten met een beperking
ondersteunen bij de stap naar een
vervolgopleiding, de arbeidsmarkt
of een zorg-onderwijsvoorziening.

REGULIER EN SPECIAAL
ONDERWIJS DICHTER BIJ
ELKAAR
De Onderwijsraad adviseert om
regulier en speciaal onderwijs
dichter bij elkaar te brengen. Het
speciaal onderwijs kan bijvoor-
beeld expertise en faciliteiten
naar het reguliere onderwijs
brengen. Ook kunnen meng-
vormen ontstaan door beide
schoolsoorten op één locatie
onder te brengen. Auris (speciaal
onderwijs/cluster 2) heeft hier de
laatste jaren al veel ervaring mee

opgedaan, vertelt regiodirecteur
Annelies de Leeuw. Over het pro-
ject, waarbij ook de CED-Groep
nauw betrokken is, zegt Anne-
lies: “We kijken hoe we een brug
kunnen slaan tussen de specialis-
tische expertise die wij in cluster
2 hebben en het reguliere onder-
wijs. De ondersteuningsbehoefte
van het kind is het uitgangspunt.
Op basis daarvan stellen we een
maatwerk-arrangement samen,
waarmee het kind naar het regu-
liere onderwijs kan gaan. Op die
manier proberen we de leerling
én de school zo goed mogelijk te
ondersteunen.”

PROFESSIONALISERING
INCLUSIEF ONDERWIJS
Het vraagt veel van onderwijs-
teams in het reguliere onderwijs
om leerlingen met een beperking
op te nemen. Inclusief onderwijs
zou volgens de Onderwijsraad
daarom een plek moeten krijgen
in initiële lerarenopleidingen en
nascholingsprogramma’s.
Stichting CED-Groep levert hier-
aan graag een bijdrage. Kan-

sengelijkheid is voor ons een
belangrijke drijfveer. Al ruim een
halve eeuw zetten wij ons in voor
de optimale ontwikkeling van álle
kinderen, ook van kinderen met
een beperking. Scholing en
ondersteuning van onderwijs-
professionals en advisering op
beleidsniveau zijn kernactivitei-
ten, evenals de ontwikkeling van
leermiddelen en impactvolle aan-
pakken, zoals ‘Anders organise-
ren’ en ‘Opbrengstgericht werken
in 4D’. We zijn actief in een breed
werkveld: van kinderopvang tot
en met het mbo, in regulier en
speciaal onderwijs.

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een
advies aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Maar

wat verstaat de Onderwijsraad precies onder inclusief onderwijs? En wat
denkt het onderwijsveld zelf van de plannen? Is er voor leerlingen met een

beperking plek in het reguliere onderwijs? Om dit te bespreken, heeft de
CED-Groep een debat georganiseerd tussen onderwijsprofessionals, de

Onderwijsraad en een aantal CED-adviseurs dat zich dagelijks inzet voor de
beste kansen voor élk kind.

DOOR KARIN VAN BREUGEL

Bron: Steeds Inclusiever (Onderwijsraad, 2020)

MEER LEZEN?

Themadossier
Inclusie,
CED-Groep:
cedgroep.nl/inclusie

Onderwijsraad (2020),
Steeds inclusiever:
onderwijsraad.nl/publicaties

“Met de juiste
houding en cultuur

kun je heel veel
winnen.”

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

Als leren je lief is
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Bestel nu je CAO PO
publicaties

In de verlengde CAO PO 2019 – 2020, geldend vanaf 1 november 2020, is o.a. afgesproken dat
alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige toelage ontvangen van 0,7 procent van
het jaarsalaris in 2020. Ook wordt er een arbeidsmarkttoelage toegekend voor leraren die les-
geven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
Het cao-boek met de nieuwe cao-tekst (geldend vanaf 1 november 2020) is via de AVS te bestellen.

Er is een aparte uitgave van de salaristabellen (incl. hoofdstuk 5 en 6).

Het ABC van de CAO PO is een handzaam boekje voor schoolleiders die het prettig vinden meer
uitleg te krijgen over de interpretatie van bepaalde artikelen of de terminologie uit de cao. In deze
ABC-wegwijzer zijn de onderwerpen op alfabet gerangschikt, waarna direct verwezen wordt naar
de officiële bepalingen in de CAO PO 2019 – 2020.

Meer informatie en bestellen: www.avs.nl/publicaties/cao-po
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Uitgelicht

thema _ Fundamentele kennis van leren
Schoolleiders en leraren hebben te weinig kennis van

cognitief-psychologische inzichten over leerprocessen,

vindt onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner. “Het

ontbreekt hen aan fundamentele kennis over hoe

kinderen leren en hoe ze die kennis moeten toepassen in

het klaslokaal.” pagina 8

Beeld & geluid

1/1 pagina

reportage _ IB Worldschool
in Schilderswijk
Het Primary Years Programme van het International

Baccalaureaat is ontwikkeld voor internationale scholen

met kinderen van expats. Maar het expat-onderwijs-

programma biedt ook kinderen met een andere

achtergrond meer kansen. pagina 22

actueel

///////////

Foto omslag: Jean Paul Later stapte over van de luchtvaart naar het onderwijs. Al tijdens

zijn post-hbo-opleiding voor schoolleider werd hij gevraagd voor een directeursfunctie.

Foto: Cathrien van de Veerdonk

Online nascholing
voor leraren

Het volledige aanbod en de tarieven

vind je in de brochure bij deze

Kader Primair of op www.e-wise.nl

Het wordt een leerzaam jaar met E-WISE: hét

online cursusaanbod voor leraren in het (speciaal)

basisonderwijs. We bieden meer dan 120 onderwerpen

aan, die altijd aansluiten op de dagelijkse praktijk.

De cursussen kunnen in teamverband of individueel

onbeperkt gevolgd worden. Zo kan iedereen in het

team voldoen aan de diverse (leer)behoeften van

de leerlingen. 

Een heel jaar

onbeperkt

nascholen

voor je team.

Dat wíl je.

Stap nu in!12 maandenE-WISE met20% korting*

* Bij afname van een teamabonnement (minimaal 16 leraren).

– Advertentie –
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• Wat voor lezer is de leerling die de school na groep 8 verlaat?
• Wat wil de school dat lezen doet met de leerlingen, met de leerkrachten en de ouders?
• Welke rol speelt leesbevordering hierbij?
• Hoe kunnen de bibliotheek en school er samen voor zorgen dat leesbevordering

optimaal wordt gerealiseerd?

De bibliotheek gaat graag met u in gesprek over
bovenstaande vragen. Al op ruim 3.000 basisscholen
werken zij samen met het onderwijs volgens de aanpak
de Bibliotheek op school. Met deze aanpak slaan
onderwijs, bibliotheek (en gemeente) de handen ineen
en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school
én thuis. Aan de hand van zeven bouwstenen ontwikkelt
u samen met de bibliotheek een aanpak op maat voor
uw school.

Enthousiaste lezers
met de Bibliotheek
op school

Zo bespreekt u samen de plek van leesbevordering
in het taal- en leesbeleid van de school. En stelt u
samen jaarlijks doelen vast rondom lezen op basis van
monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten. Er is
een schoolbibliotheek met een actuele en gevarieerde
collectie waaruit alle leerlingen regelmatig boeken
lenen. De leesconsulent van de bibliotheek onderhoudt
de schoolbibliotheek en draagt haar kennis over nieuwe
boeken en werkvormen leesbevordering over op de
leerkrachten.

Kinderen die plezier hebben in lezen...
 lezen meer en sneller
leren gemakkelijker
krijgen een grotere woordenschat
kunnen zich beter inleven in anderen

Kijk voor meer informatie op
www.debibliotheekopschool.nl of

mail naar kunstvanlezen@lezen.nl.

– Advertentie –
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