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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Kleine school
Zit je als directeur van een kleine 
school eindelijk eens rustig op de 
bank naar het Journaal te kijken 
met een kopje koffie in de hand, een 
koekje in de mond,om mij vervol-
gens ernstig te verslikken na een 
uitspraak van de Onderwijsraad dat 
kleine scholen moeten sluiten. Want 
wordt gesteld: de kleine scholen zijn 
te duur en de opbrengsten te laag. En 
mijn avond is nog niet om, want als 

directeur van een kleine school ben je 
ook nog conciërge en moet je ook nog 
twee dagen in de week als leerkracht 
aan de bak, dus ‘s avonds nog voor-
bereiden. Dat is pas bezuinigen! De 
volgende dag hoop ik dat ik gedroomd 
heb, maar helaas. Wederom worden 
we niet met rust gelaten. En zie poli-
tiek, onze school scoort uitstekend! Ik 
zou zeggen: Onderwijsraad het wordt 
de hoogste tijd dat u ons nu eindelijk 
eens met rust laat!
Luuc Wilschut, Vuren

Dilemma
Het overleg over een nieuw soci-
aal akkoord tussen vakbeweging, 
werkgevers en politiek staat voor 
de startstreep van de honderd me-
ter horden. Volgens een landelijke 
dagblad wordt er loud and clear van 
mening verschild over het mandaat 
dat onze vakbondsvertegenwoordi-
gers mee krijgen. Als bestuurder-
onderhandelaar, zo leert mijn harde 
ervaring,  kun je simpelweg niet 
zonder het vertrouwen van je achter-
ban dat je in hun belang zo al niet het 
beste dan toch het goede mee terug 
neemt; soms en helaas het minst 
onaanvaardbare. Je weet ook dat je 
achterban niet weet dat onderhan-
delen zijn eigen wetmatigheid heeft, 
dat er achteraf sprake moet zijn van 
een winwin situatie wil je überhaupt 
ooit nog voor een gesprek worden 
uitgenodigd. En dat het alternatief 
voor onderhandelen harde, lang vol-
gehouden en bovenal door heel velen 
gesteunde buitenparlementaire actie 
is. Actie, waar je achterban mis-
schien wel om roept maar niets voor 
voelt als het om eigen offers en deel-
name gaat. En bovenal dat je terug 
moet kunnen en mogen vallen op een 
vertrouwen, dat groot zal blijven naar 
de mate waarin je erin slaagt ach-
terban, kaderleden, vakbondscultuur 
en -democratie mee te slepen in je 
dienstbaarheid  en je worsteling om 
hun belang te dienen. Kortom, het 
spel staat op de wagen.
Wim Stoop, Santpoort

Brieven

colofon
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Onderwijs zwak??? 
Als je de laatste maanden over onderwijs leest in de kranten, is 
dat niet positief. Zelf werk ik als directeur op een basisschool en 
zie heel andere dingen. Daar tref ik hard werkende collega’s die 
met hart en ziel werken voor de aan hen toevertrouwde kinde-
ren. Collega’s die kinderen motiveren om goed te presteren en 
ze te ondersteunen in hun ontwikkeling. Nederland wil, merk ik 
de laatste jaren, heel graag weten. Om dat te bewerkstelligen is 
meten het credo geworden. Ook de scholen willen en doen dat, 
juist ten behoeve van de leerlingen. De overheid lijkt zich ech-
ter vooral druk te maken over de ranking op allerlei lijstjes, een 
afrekencultuur gebaseerd op gebrek aan vertrouwen en meet-
bare cognitieve prestaties. Die prestaties schijnen volgens de 
metingen nogal tegen te vallen, dus legt de overheid de lat maar 
wat hoger. Diezelfde overheid verlaagde in het verleden de toe-
latingseisen voor de pabo, vergrootte de administratieve last van 
de scholen en liet meer zorgleerlingen op de basisschool blijven. 
Het meest bijzondere is dat het onderwijsveld ongelooflijk trouw 
blijft aan de hun toevertrouwde leerlingen en keihard werkt om 
aan alle opgelegde eisen te voldoen. De overheid kijkt de andere 
kant op als scholen vragen om noodzakelijke faciliteiten. Wie 
rankt de overheid eens op een lijstje? Misschien is die wel (te) 
zwak? 
Ger van Dongen, Berkel en Rodenrijs 
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Twee eerstejaars van de Leidse Instrumentmakers School (LIS) slijpen optisch glas tijdens het bezoek 
aan hun school vorige week door onder meer minister Bussemaker van Onderwijs, minister Kamp van 
Economische Zaken en voormalig ruimtevaarder André Kuipers. De mbo-instelling is onlangs aangewezen 
als Centrum voor innovatief vakmanschap, waar bedrijfsleven en onderwijs intensief samenwerken. 
Minister Kamp brengt intussen karborunum aan op de vlakke messing slijpplaat.
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CNV Onderwijs: ‘Onderwijspersoneel 
melkkoe kabinet’
Er komt geen Nationaal Onderwijsakkoord als de nullijn voor 

2014 niet van tafel gaat, stelt CNV Onderwijs. Dan stapt de 

bond uit het overleg in de Stichting van het Onderwijs over 

bekostiging en modernisering van de arbeidsvoorwaarden. 

‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet juist het onderwijsperso-

neel jarenlang geen cent erbij geeft, terwijl het steeds meer 

van de mensen die in de school werken verwacht’, zo reageert 

Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs, op de 

nieuwe bezuinigingsplannen van het kabinet, waar een nullijn in 

2014 deel van uitmaakt. ‘In het onderwijs werken mensen die 

best een offer willen brengen als het nodig is, maar opeenvol-

gende kabinetten mogen daar geen misbruik van maken. Sinds 

2009 geen salarisverhoging en steeds minder koopkracht, dat 

staat in geen verhouding tot andere sectoren. Het onderwijs 

is de enige sector waar het personeel al zo lang op de nul-

lijn staat. Daar spreekt totaal geen waardering uit voor deze 

beroepsgroep. Zo lang een nullijn kan werknemers tussen de 

drie- en vijfduizend euro per jaar in de portemonnee schelen! 

Daar komt nog bij dat ook de middelen die scholen krijgen niet 

meestijgen met de toegenomen kosten voor bijvoorbeeld ener-

gie en levensonderhoud, waardoor minder mensen hetzelfde 

werk moeten doen en de werkdruk enorm is toegenomen. Het 

onderwijs wil beleidsrust, professionaliseren en minder werk-

druk. Ik weet nog steeds niet welke visie dit kabinet op het 

onderwijs heeft.’ Na ruim een maand is de petitie van CNV 

Onderwijs (www.jestaatnietinje1tje.nl) voor het afschaffen van 

de nullijn in 2014 door 10.000 mensen ondertekend. 

MvO/CdG
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Zomerschool, nieuw middel tegen zittenblijven?
Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks vijf procent van de leerlingen 

in het voortgezet onderwijs een jaar doubleren. Hiermee is het 

percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog. Dit percen-

tage is hoger dan andere Europese landen. Vooral scholieren 

uit havo 4 blijven zitten: ruim veertien procent doet dit jaar over. 

Voor veel leerlingen is zittenblijven demotiverend en draagt het 

lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloop-

baan. Om het aantal zittenblijvers te verminderen, gaan werkge-

versorganisatie VO-raad en CNV Onderwijs deze zomer in een 

pilot onderzoeken of zomerscholen hier een bijdrage aan kun-

nen leveren. Het ministerie van Onderwijs financieert dit initiatief 

van CNV Onderwijs. Het opzetten van de zomerscholen wordt 

gezien als één van de mogelijke maatregelen om het aantal zit-

tenblijvers terug te dringen. De pilot wordt momenteel voorbe-

reid. Vijftien scholen kunnen deze zomer ervaring opdoen met 

een zomerschool en bijbehorend programma voor hun leerlin-

gen. Deelname aan de pilot brengt geen extra kosten met zich 

mee voor de school. Het programma wordt in principe verzorgd 

door een extern instituut, maar op verzoek kan het programma 

ook op de eigen school en/of door eigen (ingehuurde) docen-

ten worden gegeven. Op een zomerschool volgen kinderen uit 

het voortgezet onderwijs in de zomervakantie – voor de start 

van het nieuwe schooljaar – een aantal weken een intensief 

programma. De gedachte achter de zomerschool is dat leer-

lingen die op maar een paar vakken onderpresteren, zo alsnog 

over kunnen gaan naar het volgende leerjaar. De school beslist 

uiteindelijk of een leerling die deelneemt aan de zomerschool 

wordt toegelaten tot het volgende leerjaar. De ervaringen met, 

en effecten van, de zomerscholen worden scherp in de gaten 

gehouden. Onderzocht wordt of de programma’s echt helpen 

het aantal zittenblijvers te verlagen. 

MdG



Minder pesters maken meer slachtoffers
Uit onderzoek van de School & Innovatie Groep blijkt dat vooral het 

digitaal pesten flink is toegenomen. Van negen procent in 2008, 

naar achttien procent in 2012. Vorig jaar is hier uitgebreider naar 

gevraagd door de snelle ontwikkelingen op dit gebied, denk aan 

de opkomst van sociale media en WhatsApp. Kinderen geven aan 

zich hierdoor vooral verdrietig te voelen, boos te zijn of zich alleen 

te voelen. Eenentwintig procent voelt zich zelfs bedreigd door het 

digitaal pesten. In het onderzoek kwam ook naar voren dat pestge-

drag in het basisonderwijs intensiever is geworden. Waar in 2008 

nog acht procent van de kinderen aangaf structureel (dagelijks of 

wekelijks) gepest te worden, is dit nu 

verhoogd naar negen procent. Het per-

centage kinderen dat zegt zelf structu-

reel te pesten is ten opzichte van 2008 

wel gezakt. Er is sprake van minder 

pesters, die meer slachtoffers maken. 

Aan het onderzoek hebben ruim hon-

derd scholen en zo’n 10.000 kinderen 

uit groep 5 tot en met 8 meegedaan. 

Het schoolplein blijkt nog steeds de 

plek waar het meest gepest wordt, 

hierna het eigen klaslokaal en op de 

derde plaats na schooltijd in de buurt 

van de school. Over het algemeen is 

het pesten meer verbaal en mentaal 

dan fysiek. Vooral ‘buitengesloten 

worden’ is ten opzicht van 2008 erg 

toegenomen. Bijna de helft van de kin-

deren die gepest wordt reageert door 

weg te lopen. Minder dan de helft van 

de kinderen geeft aan dat ze naar de 

leerkracht of een andere volwassene gaan als ze gepest worden. 

Daarentegen praat meer dan de helft niet met de leerkracht over 

het pesten. Ook is de kinderen gevraagd hoe veilig zij zich voelen 

op het schoolplein, in de school, de groep en van en naar school. 

Een ruime meerderheid gaf aan zich veilig te voelen in en rondom 

de school. Het blijkt dat dit in 2012 vrijwel hetzelfde is als in 2008. 

Kinderen die gepest worden, voelen zich beduidend minder veilig 

in en rondom de school dan kinderen die niet gepest worden. Dit 

geldt ook voor de kinderen die pesten.

MdG

Schoolnieuws

• Wij zijn de beroerdste niet in het onderwijs. 
Wij snappen heel goed dat als het crisis is, je 
allemaal je steentje bij moet dragen. een of 
twee jaar nullijn hebben we daar best voor 
over. Maar dan moet het ook klaar zijn. Onze 
schoonsteen moet ook roken!
• Maar dit kabinet maakt schaamteloos 
misbruik van het feit dat onderwijspersoneel 
niet de beroerdste is. Staatssecretaris Sander 
Dekker zei het zelfs in een interview met 

Schooljournaal: mensen gaan niet voor het 
salaris het vak in, maar voor hun idealen. 
en dan moet je ze dus maar gebruiken als 
melkkoe?
• Voor CNV Onderwijs is de maat meer dan vol, 
nu het vijfde jaar nullijn voor de deur staat. We 
zijn klaar met politici die alleen maar zeggen 
dat onderwijs zo enorm belangrijk is en 
vervolgens hele andere daden laten zien. 
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6
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Onderwijspioniers   
gezocht
Bijdragen aan het roc of middelbare school van je dromen 

en daarvoor financiële steun en procesbegeleiding krijgen? 

Dat kan als docenten of docententeams hun vernieuwende 

ideeën inzenden en meedoen aan het succesvolle Programma 

Onderwijs Pioniers. Inschrijven kan tot en met 31 maart.

Het programma voor 2013-2014 biedt docenten(teams) de 

ruimte om hun goede idee te realiseren en te leren Pionieren. 

Zij krijgen 5.000 euro, steun van een helpdesk en vier Pioniers-

dagen om samen en met innovatie-experts aan hun ideeën 

te werken. Dat maakt de slaagkans voor vernieuwingen ‘van 

binnenuit’ groot. Al veertig Pioniers zijn hen in diverse onder-

wijssectoren voorgegaan. De nieuwe ronde Onderwijs Pioniers 

is voor 20 docenten(teams) uit het middelbaar beroepsonder-

wijs en 20 leraren(teams) uit het voortgezet onderwijs. Kijk voor 

informatie, het toezenden van een idee en voor tips van trotse 

voorgangers op www.onderwijspioniers.nl.

De Onderwijscoöperatie, waarin ook CNV Onderwijs partici-

peert, organiseert en financiert het Programma Onderwijs Pio-

niers vo/mbo 2013-2014, met steun van de SOM (Stichting 

Onderwijsarbeidsmarkt MBO) en van Voion (Arbeidsmarkt & 

Opleidingsfonds voortgezet onderwijs). 

Online klassenstrijd
Squla is een online oefenprogramma met leerzame quizzen, 

instructiefilmpjes en spellen in alle vakken van de basisschool. 

Van 18 tot en met 25 maart organiseert Squla de tweede edi-

tie van de Leuk Leren Week: de grootste online klassenstrijd 

van Nederland. Groepen 1 tot en met 8 kunnen kosteloos en 

zonder verplichtingen meedoen. Deelname geeft de klas een 

week vol extra’s aan les- en leesplezier. Er zijn leuke en leer-

zame prijzen te winnen, met als hoofdprijs een optreden voor 

de hele school van Kim-Lian van der Meij en Ralf Mackenbach. 

Voor meer informatie en inschrijving: www.squla.nl/leuk-leren.

FOut iN SCHOOLjOURNAAL
In een artikel in Schooljournaal 4, over de reacties op het 

voorstel van de Onderwijsraad om scholen met minder dan 

honderd leerlingen te sluiten, staat een hinderlijke fout. Abu-

sievelijk wordt gesuggereerd alsof werkgeverskoepel PO-

Raad achter het plan zit. Dat is uiteraard niet het geval. Op de 

plekken waar PO-Raad staat in de tekst moet Onderwijsraad 

worden gelezen. Redactie Schooljournaal

17 februari: Het Regius College in Schagen doet 
aangifte van inbraak door leerlingen op laptops 
van docenten. De spyware die hiervoor is gebruikt, 
werd eind januari door systeembeheerders aan-
getroffen op de computers. (Bron: Reformatorisch 
Dagblad)

26 februari: De plaatsvervangend rector van het 
Dorenweerd College in het Gelderse Doorwerth 
laat weten dat er een foto van een scholiere met 
ontbloot bovenlijf in omloop is. De schoolleiding 
eist dat scholieren die de foto op hun mobiele 
telefoon hebben staan, de foto zo snel mogelijk 
verwijderen. De jongen die de foto heeft gemaakt 
zit op dezelfde school en kan een flinke sanctie 
verwachten. (Bron: Algemeen Dagblad)

1 maart: De komende jaren kampt Nederland 
met een groot tekort aan docenten wiskunde en 
Nederlands. Docenten voor gym en ckv zijn er in 
overvloed. Dit blijkt uit cijfers van Arbeidsmarkt en 
Opleidingsfonds Voion. Ook de vakken Frans, Duits, 
aardrijkskunde, maatschappijleer en scheikunde 
verkeren in de gevarenzone. (Bron: Metro)

4 maart: ArtEZ hogeschool voor de kunsten in 
Arnhem wordt onder verscherpt toezicht geplaatst. 
Dit nadat de Raad van Toezicht het college van 
bestuur naar huis heeft gestuurd, omdat er een 
‘onwerkbare situatie’ op de school is ontstaan. Ook 
heeft de Onderwijsinspectie de academie van Art  
& Design in Enschede, onderdeel van ArtEZ, onder 
verscherpt toezicht gesteld wegens mogelijke 
fraude. (Bron: NRC Handelsblad)

• Door een beroep op de Wet Openbaarheid van 
Bestuur zijn de uitslagen van de Cito-toets vanaf 
volgend jaar waarschijnlijk niet langer geheim. De 
basisscholen die tot nu toe zelf bepalen of scores 
worden gepubliceerd, vrezen straks op de resulta-
ten te worden afgerekend. Vorig jaar nog beloofde 
toenmalig Onderwijsminister Van Bijsterveldt in 
de Tweede Kamer de gegevens niet openbaar 
te maken. Met name de ChristenUnie vreest dat 
scholen op basis van gemiddelde scores met 
elkaar gaan concurreren. (Bron: Trouw)

Wat was!



Geachte heer Gispen,
Beste Jan,

Een jaar geleden staakte het 
onderwijs in de Amsterdam 
ArenA tegen de bezuinigin-
gen op passend onderwijs. 
Die bezuiniging is van tafel en 
volgens de staatssecretaris ligt de 
invoering op koers. Zijn conclusie 
klopt waarschijnlijk als het om het 
bestuurlijke en organisatorische 
deel van deze ingrijpende operatie 
gaat. Wij vroegen onze schoolleiders, 
leraren en het onderwijsondersteu-
nend personeel naar de stand van 
zaken op hun school. Op pagina 10 

staan de uitkomsten van deze 
nulmeting passend onderwijs en 
die stemmen mij niet vrolijk. Een 
meerderheid van de respondenten is 
onvoldoende voorbereid. Ik vind dat 
een slechte zaak en het zorgt voor 
veel onrust. Er komt een verande-
ring aan die het werk gaat beïnvloe-
den, maar betrokkenen weten niet 
precies wat. Kunnen ze het aan? 
Hoeveel leerlingen die extra zorg/
begeleiding nodig hebben komen 
er in hun klas? Bij wie kunnen ze  

aankloppen voor hulp? Hebben ze 
wel de juiste kennis? Het vervelende 
is bovendien dat door stille bezui-
nigingen de klassen steeds groter 
worden, zodat iedere extra zorg en 
verantwoording het werk zwaarder 
maakt. 
Ik vind hier echt een enorm belang-
rijke taak voor schoolleiders liggen. 
Zij moeten team en ouders meene-
men bij de invoering van passend 
onderwijs. Zo is er minder reden tot 
angst en onzekerheid. Zij kunnen 
ook professionaliseringsgelden en 
de prestatiebox benutten om bijvoor-
beeld externe expertise in te huren 
en het team voor te bereiden op wat 
komen gaat. Gewoon op school en 
met elkaar. Een goede voorbereiding 
is het halve werk en in het belang 
van de kinderen. Aan de slag dus!

Het vervelende is dat 
door stille bezuinigingen 
de klassen steeds groter 

worden
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     van den berG versus

     Helen J. van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs

Doelgroep

Jonge docenten in het onderwijs, tussen de 20 - 39 jaar.

Hoe krijg je erkenning voor jouw gezag? 

Leer door praktische voorbeelden en tips (nog) beter omgaan met ouders en leerlingen! 

Orde houden bij leerlingen

Wat is de basis van orde in de les? In deze workshop gaan we samen met René Kneyber in 
gesprek over orde in de klas. Hoe kom je tot een goede basis? Dat leer je aan de hand van 
allerlei praktische voorbeelden en wetenschappelijke theorie. Je kunt het de volgende dag 
direct toepassen in je eigen les!

Aanmelden

Deelname is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 7,50. 
Meld je nu aan via onze website: www.cnvo.nl/gezag

Erkenning voor gezag woensdag 10 april
16.00 - 20.00 uur
Tiberdreef 4 in Utrecht

Landelijke netwerkbijeenkomst CNV Onderwijs Jong

In gesprek met ouders 

Goede afstemming en samenwerking met ouders is steeds belangrijker. Toch kan juist dit 
onder deel veel stress opleveren. Logisch, als het om hun kinderen gaat kunnen ouders soms 
emotioneel reageren. Hoe voer je een goed gesprek? En hoe houd jij de regie, zodat je toch je 
doel bereikt? In deze workshop geeft Henk Hospes praktische voorbeelden en tips.

René Kneyber, 
specialist  
orde en gezag, 
auteur en 
vmbo-docent 
wiskunde. 

Henk Hospes, 
trainer  
CNV Onderwijs 
Academie.



Geachte mevrouw van den berg, 
Beste Helen,

U heeft gelijk. Organisatorisch 
ligt de invoering van passend 
onderwijs op schema. Het wordt 
nu tijd dat scholen (schoolleiders 
en leraren) zich ook inhoudelijk 
verder voorbereiden. Het welslagen 
van de hele operatie is juist in hoge 
mate afhankelijk van wat leraren in 
en om de klas/groep met leerlingen 
doen. Zij zijn de sleutelfiguren, maar 
verkeren kennelijk nog niet in een 
sleutelpositie. De Onderwijsinspectie 
constateerde in haar jaarverslag vorig 
jaar dat veel leraren moeite hebben 
met complexe vaardigheden (omgaan 
met verschillen). Maar misschien 

bent u ook te somber. Het is begrijpe-
lijk dat alle aandacht nu uitgaat naar 
bestuurlijk gedoe. Met name in het 
primair onderwijs moeten 230 samen-
werkingsverbanden afspraken maken 
om zich op te heffen, om te vormen, en 
zich aaneen te sluiten tot 75 samen-
werkingsverbanden passend onder-
wijs. Uiterlijk op 1 november moet die 
operatie zijn voltooid. Daarna dienen 
alle scholen en samenwerkingsver-
banden hun ondersteuningsprofiel 
en –plan te ontwikkelen (uiterlijk 1 

mei 2014 klaar). Per augustus/sep-
tember van dat jaar gaat het nieuwe 
stelsel van start. Tijd genoeg om de 
noodzakelijke stappen te zetten in de 
school. Geld is er ook voldoende, want 
landelijk is er € 150 miljoen beschik-
baar voor nascholing, onder meer voor 
passend onderwijs.
Met die veronderstelde hoeveelheid 
extra probleemleerlingen in reguliere 
klassen kan het best meevallen. Door 
het stoppen van de voorgenomen 
bezuinigingen zijn er nu geen ver-
schuivingen te verwachten. Die zijn 
pas aan de orde als de verevening in 
de bekostiging van speciaal onderwijs 
gestalte krijgt, waarbij het totale 
budget wel gelijk blijft, maar anders 
over het land verdeeld wordt. Maar 
dan zijn we enkele jaren verder.Het is begrijpelijk dat alle 

aandacHt nu uitgaat naar 
bestuurlijk gedoe
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Dit schooljaar ben ik voor het eerst mentrix. Een taak 
die mij altijd aansprak. En een taak die ik onderschat 
heb. Bij een mentorschap komt er meer kijken dan een 
paar ouderavonden. Je moet van je klas een eenheid 
proberen te maken. Hoe laat je bijvoorbeeld een leer-
ling die in een transseksueel proces zit, zich geac-
cepteerd voelen en zorg je ervoor dat deze leerling niet 
gepest wordt? Of hoe betrek je een hele rustige leerling 
bij de klas? Ook moet je problemen oplossen tussen 
leerlingen of tussen leerling en docent. Verder moet je 
de leerlingen begeleiden, vorderingsgesprekken met 
ze houden en hen blijven stimuleren en motiveren om 
hun best te doen. Wanneer zij zich niet gedragen, ben je 
als mentor het aanspreekpunt. Jij moet ervoor zorgen 
dat deze kinderen zich bij andere lessen gedragen. Je 
gaat je heel erg verantwoordelijk voelen voor de klas. 
Tegelijk heb ik gemerkt dat de klas ook de weerspiege-
ling is van een mentor. Als in een klas een hele slechte 

sfeer hangt en leerlingen totaal geen inzet tonen, komt 
dat doordat de mentor hier helemaal niks aan doet. 
Mentorschap is een hele leuk taak, die ik voor geen 
goud zou willen missen. Ik zou het alleen niet aanraden 
om deze taak op je te nemen als je nog student bent. 
Het komt namelijk vaak voor dat een stagiaire wordt 
gevraagd zo’n taak te vervullen. Zeker, je leert er een 
hoop van, maar het kost ontzettend veel tijd en energie. 

Mariam (22) is vmbo-docent economie op het 
Huygens College in amsterdam

Mariam Zanzan
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    Gispen

     Jan Gispen is voorzitter van de Evaluatie- en 
Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) 
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Leraren niet klaar  voor passend onderwijs
‘Hoe dichter bij de werkvloer, hoe minder betrokken’ 

Een jaar na de grote staking in de 
Amsterdam ArenA is een meerderheid 

van de scholen niet klaar voor passend 
onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek dat 

de stuurgroep Passend Onderwijs van 
CNV Onderwijs deed eind 2012. 2.276 

leden gaven een inkijkje in de stand van 
zaken op hun school. De stuurgroep: ‘Dit 

is een verontrustend beeld.’ 
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‘Het is heel erg’, zegt Sandra Koot, voorzitter stuurgroep Passend 
Onderwijs, over de uitkomsten van het onderzoek. De meerder-
heid van het personeel op basisscholen, middelbare scholen en 
mbo-instellingen is niet klaar voor passend onderwijs. ‘Hoe dich-
ter bij de praktijk, hoe minder geïnformeerd en betrokken. De 
informatie sijpelt niet door van boven naar beneden. Hoewel 97 
procent van de directeuren zegt hun team geïnformeerd te heb-
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ben, wordt dat door leraren heel anders 
ervaren. Op een schaal van 5 voelen 
leraren zich voor 2.8 betrokken. In het 
regulier onderwijs voelt twee derde van 
de docenten zich (helemaal) niet betrok-
ken, in het primair onderwijs, mbo en 
praktijkonderwijs/leerwegondersteuning 
is dat een derde. Maar het is natuurlijk 
ook een eigen verantwoordelijkheid van 
leraren zelf. Ze kunnen ook zelf hun oor 
eens te luisteren leggen.’ 

desinteresse
Een leraar en MR-lid op een kleine school in de Randstad stelt 
resoluut: ‘Mijn school is niet klaar voor passend onderwijs. De 
teamleden weten totaal niet wat er van hen verwacht wordt. Ze zien 
het wel, het komt op hen af, laten het over zich heen komen, steken 
hun kop in het zand, leven bij de waan van de dag. Struisvogelpoli-
tiek ja. En een gebrek aan communicatie tussen schoolleider, MR, 
team.’ Ze zucht: ‘Het is een soort gelatenheid van de collega’s, des-
interesse ook. Ik verwijt mezelf die mentaliteit ook hoor. We laten 
het maar gebeuren. Nu blijkt uit het onderzoek van CNV Onder-

wijs dat de meerderheid van de leraren zich slecht geïnformeerd en 
betrokken voelt. Maar we kunnen onszelf toch ook informeren? Je 
maakt mij niet wijs dat als je informatie vraagt aan je directeur, je 
die niet krijgt. Wij zijn nu niet in staat leerlingen de zorg te bieden 
die ze nodig hebben. Als daar niets in verandert, kunnen we straks 
niet voldoen aan onze zorgplicht en kinderen geen passend onder-
wijs geven. Dat vind ik triest.’ 

veel werk
Vorige week kwam ook staatssecretaris Sander Dekker met een 
voortgangsrapportage passend onderwijs. Hij schrijft aan de 
Tweede Kamer: ‘De invoering van passend onderwijs ligt voor-
alsnog op koers, maar er moet nog veel werk worden verzet. De 
samenwerkingsverbanden maken de komende tijd de stap naar de 
inhoudelijke invulling van passend onderwijs.’ Uit zijn rapportage 
blijkt dat er vooral veel gebeurd is op bestuurlijk vlak. De eerste 
inhoudelijke stappen zijn wel gezet: zo heeft een derde van de 
samenwerkingsverbanden al een ondersteuningsprofiel opgesteld, 
waarin staat welke ondersteuning zij kunnen leveren. Een commis-
sie van onafhankelijke deskundigen oordeelt wel dat er voor samen-
werkingsverbanden te weinig helderheid is over de inhoudelijke 
doelen en kwaliteitseisen die gesteld worden op 1 augustus 2014 
(invoering zorgplicht, red) en daarna. Het invoeringsprogramma is 
vooral gericht op bestuurlijke en organisatorische mijlpalen. In de 
voortgangsrapportage van de staatssecretaris komt de leraar verder 
niet aan bod. In september 2011 bleek overigens uit een onderzoek 
van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs ook al 
dat de leraar niet klaar is voor passend onderwijs en tegen zijn eigen 
grenzen aan loopt.

‘wij Hebben voor Het team steeds 
de vertaalslag gemaakt naar de 
werkvloer: wat betekent dit voor Het 
werk in de klas?’



Goede weG
Op de St. Odulfusschool in Helmond 
zijn ze al een heel eind op weg naar pas-
send onderwijs, denkt leerkracht Marij 
Claessens. ‘Wij hebben al geruime tijd 
kinderen met het syndroom van Down 
en andere kinderen met een rugzak op 
school. Zij draaien mee in de reguliere 
groepen, maar krijgen in ondersteu-
ningsgroepen ook extra begeleiding. Er 
is remedial teaching naar behoefte en 
ambulante begeleiding vanuit verschil-
lende scholen voor speciaal onderwijs 
in Hemond en Eindhoven.’ Ze verwacht 
niet dat de leerlingpopulatie op de 
Odulfusschool veel zal veranderen door 
passend onderwijs. ‘Wij werken al met 
zorgleerlingen en dat zal zo blijven. Of 
we daarmee klaar zijn voor passend 
onderwijs? Ik denk het persoonlijk wel, 
maar dat zal per persoon verschillen. 
Wel weten we allemaal, ook door scho-
ling, dat zorgleerlingen erbij horen, 
hoe we met verschillen moeten omgaan 
en hoe we onderwijs op maat moeten 
geven. Dus ik denk dat we al een heel 
eind op de goede weg zijn.’

urGentie
Op 1 augustus 2014 is de zorgplicht 
een feit. Dan hebben schoolbesturen 
de plicht om voor elke leerling die 
aangemeld wordt een passend aanbod 
te hebben. Uit het onderzoek van CNV 
Onderwijs blijkt dat op dit moment 
ongeveer de helft van de scholen en 
samenwerkingsverbanden een stand-
punt heeft over hoe om te gaan met 
die zorgplicht. Van de schoolleiders 

geeft 74 procent aan nog geen beleid 
met betrekking tot passend onderwijs te 
hebben vastgelegd. In het mbo en leer-
wegondersteunend en praktijkonderwijs 

gaat het om de helft van de scholen. Voorzitter van de stuurgroep 
Passend Onderwijs Koot: ‘Dat vind ik ernstig. We zijn een jaar 
na de staking. Toen hebben we de bezuiniging van tafel gekregen 
en een jaar extra voorbereidingstijd gekregen. Ik heb niet het idee 
dat er op veel scholen heel veel gebeurd is in dat jaar. Nu leek de 
urgentie er een beetje af. Als scholen er niet klaar voor zijn, en de 
leraren zich dus niet toegerust voelen, zal de verwijzing naar het 
speciaal onderwijs gewoon doorgaan. En dat was nou juist niet de 
bedoeling.’ 

vaardiG worden
Koot schrikt ervan dat van de schoolleiders slechts 19 procent 
zegt de functiemix te gebruiken en 54 procent de prestatiebox om 
leraren te professionaliseren voor passend onderwijs. ‘Waarom 
niet flink gebruik gemaakt van de middelen die er zijn om leraren 
handelingsbekwaam te maken voor passend onderwijs?’, vraagt 
Koot zich hardop af. ‘We weten inmiddels dat assistenten in de 
klas een leraar niet vaardiger maken. Bovendien gaan extra han-
den in de klas van de normale formatie af en dus worden klassen 

groter. Leraren moeten zelf vaar-
diger worden. Op het gebied 
van leerstoornissen zijn ze dat 
steeds meer, maar gedragspro-
blemen vinden ze toch nog een 
groot probleem. Ik vrees dat die 
kinderen alsnog verwezen wor-
den en hun passende aanbod 

dus buiten het reguliere onderwijs moeten vinden.’ 

Zo vaaG
Een intern begeleider op een basisschool in het midden van het 
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‘als leraren zicH niet toegerust voelen, 
zal de verwijzing naar Het speciaal 
onderwijs gewoon doorgaan. en dat 
was nou juist niet de bedoeling’
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land zegt: ‘Het hele idee van passend onderwijs is nog zo vaag, 
dat je nauwelijks kunt zeggen of je er klaar voor bent of niet. En 
dat ligt niet aan de school of het team, in mijn geval, maar aan 
de minister. Wat is het eindplaatje van passend onderwijs? Als we 
dat niet weten, weten we niet waar we ons op voor moeten berei-
den. Ik als intern begeleider ben goed op de hoogte, maar het 
is allemaal nog zo technisch, zo bestuurlijk, zo weinig concreet, 
dat ik het niet eens zou kunnen vertalen naar de werkvloer. Er 
moet van hogerhand eens goed gecommuniceerd worden dat het 
ook straks nog mogelijk is om leerlingen die je niet aankunt te 
verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat zal veel zorgen 
wegnemen. Ik denk juist dat passend onderwijs ons de mogelijk-
heid geeft onze grenzen goed aan te geven.’  Ze denkt dat haar 
school goed in staat is om te gaan met allerlei leer- en gedragspro-
blemen. ‘Maar ik vind wel dat met name jonge leerkrachten te 
weinig geschoold zijn in klassenmanagement en het omgaan met 
verschillen. Ze weten alles van adhd en dyslexie, maar algemene 
kennis van lesgeven ontbreekt soms een beetje.’ 

rolstoelen
De Openbare Basisschool Overvecht is wel klaar voor passend 
onderwijs. Schoolleider Nelleke Brouwer vertelt: ‘Wij staan 
in een krachtwijk en hebben altijd al te maken gehad met veel 
diversiteit. Wij kunnen veel aan door onze manier van werken. 
We werken handelingsgericht, met groepsplannen en zorgplan-
nen, en leraren hebben naar behoefte extra handen in de klas. 
De formatie biedt daar ruimte voor omdat we in een impulswijk 
staan. Maar ook zonder die extra formatie verwacht ik geen grote 
problemen, al zullen de extra handen dan wel wegvallen. De lera-
ren zijn namelijk allemaal geschoold op klassenmanagement en 
het omgaan met verschillen. Bovendien staat er een zorgnetwerk 

Cijfertjes 
Hoe dichter bij de werkvloer, hoe meer men ver-
wacht dat de leerlingenpopulatie zal veranderen: 
44 procent van de leraren denkt dat, tegen bijvoor-
beeld slechts 19 procent van de intern begeleiders. 
Volgens driekwart van de docenten en leraren 
vraagt passend onderwijs een andere manier van 
lesgeven. Alle ondervraagde functies verwachten 
de meeste veranderingen op het vlak van verdeling 
van de middelen. Van de docenten verwacht ook 
74 procent te maken te krijgen met tijdgebrek. De 
grootste belemmeringen volgens onderwijzend 
personeel: tijd/werkdruk 82 procent, gebrek aan 
menskracht 60 procent, gebrek aan middelen 49 
procent en verwarrende politieke ontwikkelingen 
49 procent. Directeuren zien deze belemmeringen 

deels ook, maar zien ook onvoldoende financiële 
middelen (42 procent) als struikelblok. MR’en zijn 
nog nauwelijks betrokken bij de ontwikkelingen. 
Van hen is 44 procent niet geïnformeerd over de 
wet Passend Onderwijs. Driekwart van de leraren 
in het primair onderwijs zegt dat het ondersteu-
ningsprofiel nog niet besproken is in het team. 
44 Procent (in het voortgezet onderwijs zelfs 53 
procent) zegt dat er nog geen standpunt is over 
de vormgeving van de zorgplicht. Op de vraag 
op welke wijze leraren op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen rond passend onderwijs, antwoordt 
56 procent ‘vakblad van de vakbond’, gevolgd door 
14 procent ‘bijeenkomsten schoolbestuur/samen-
werkingsverband’.
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om de leraren heen, bestaande uit ib’ers en 
schoolopleiders. Als ze iets niet kunnen, zeggen 
ze het en krijgen ze coaching.’ Brouwer heeft 
begrip voor de leraren in het onderzoek van 
CNV Onderwijs die zeggen niet geinformeerd 
of betrokken te zijn. ‘Dan schort er iets aan de 
communicatie. Voorlichting en gesprek is heel 
belangrijk. Wij hebben voor het team steeds de 
vertaalslag gemaakt naar de werkvloer: wat bete-
kent dit voor het werk in de klas? Eerst dacht 
men hier ook dat de rolstoelen straks in rijen 
naar binnen gereden zouden worden. Nu weet 
het team dat de zorgplicht op bestuursniveau 
ligt en niet op schoolniveau. En ze weten dat de 
mensen die er alles van moeten weten het ook 
weten. Dat geeft veiligheid bij leraren. En dat is 
heel belangrijk.’ 

Ciska de Graaff
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‘Op kleine school meer individuele aandacht’
Kleine scholen zijn ‘kwalitatief’ vaak niet goed 

genoeg en soms ronduit ‘zwak’. Daarom 
adviseerde de Onderwijsraad onlangs om 

de komende vijf jaar alle scholen met minder 
dan honderd leerlingen te sluiten. Als het plan 
doorgaat, gaat ook de Antoniusschool in het 

Limburgse Buggenum dicht, ondanks de 
bovengemiddelde eindscore bij de Cito-toets. 

naastgelegen Neer: ‘Er zijn hier geen eenpitters (één schoolbestuur 
met één school, red.) meer. Directeuren in ons schoolbestuur heb-
ben meestal de leiding op meerdere scholen, met ondersteuning 
van teamleiders. Er zijn clusters gemaakt van de scholen. In elk 
cluster zit vaak een grote en een kleine school die van elkaar kun-
nen profiteren. Zo kunnen kleine scholen blijven bestaan.’

opHeffinGsnorM
Het leerlingenaantal van de school is redelijk stabiel. Zo’n zestig á 
zeventig kinderen volgen de lessen. ‘Het voordeel van één dorp en 
één school is dat je precies weet hoeveel kinderen er geboren wor-
den. Hierdoor kunnen wij voor de komende jaren precieze progno-
ses maken en weten we dat dit aantal gelijk blijft’, zegt Scheepers. 
Naast de landelijke ondergrens, heeft elke gemeente zijn eigen 
opheffingsnorm, afhankelijk van het aantal inwoners en vierkante 
kilometers. ‘De opheffingsnorm die de gemeente Leudal, waar wij 
onder vallen, gebruikt is vijftig leerlingen. Als de landelijke norm 
verhoogd wordt, betekent dat voor ons schoolbestuur, Stichting 
Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT), dat zeker 
drie scholen de klos zijn, waaronder de Antoniusschool.’

‘Als ik rust wil, ga ik naar Buggenum’, vertelt 
schoolleider Tjeu Scheepers (61) lachend. Bug-
genum is een klein dorp, gelegen aan de Maas, 
met één basisschool. De rust heeft een posi-
tieve werking op de kinderen. Het helpt, naast 
goede leerkrachten en individuele aandacht, 
mee aan betere prestaties van de leerlingen. 
En toch zal de Antoniusschool moeten sluiten 
wanneer de Tweede Kamer het advies van de 
Onderwijsraad opvolgt. Scheepers, ook direc-
teur van de grotere basisschool De Kwir in het 

de acht kinderen uit groep acht zelfstandig aan het werk.
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leefbaarHeid
Mochten de plannen doorgaan, dan verdwijnen de kleine 
scholen in dorpjes zoals Buggenum. ‘Kleine kernen verliezen al 
veel voorzieningen. Als ook de school verdwijnt, dan is de leef-
baarheid helemaal weg. De school heeft namelijk een centrale 
plek binnen de gemeenschap. De mensen zijn erg verweven met 
de school’, weet Scheepers. De berichten rondom een mogelijke 
sluiting zorgen voor veel onrust. Ouders komen met veel vragen. 
‘Ik heb hen gerust proberen te stellen. Als de plannen doorgaan, 
dan zijn we al een aantal jaren verder. Maar we moeten wel alert 
blijven. De gemeente heeft de leefbaarheid in kleine kernen 
hoog in het vaandel staan en wil de kleine scholen behouden. 
Dus wil ik de plaatselijke politiek “pushen” om bijvoorbeeld een 
petitie naar de Tweede Kamer te sturen waarin ze aangeeft het 
niet eens te zijn met de notitie van de Onderwijsraad. Voor de 
mensen uit Buggenum is het vanzelfsprekend om de kinderen 
naar de dorpsschool te brengen, ze willen niet elke dag vijf kilo-
meter rijden naar school. Het dorp zal leeglopen als de school 
wordt opgeheven.’

Cito-toets 
‘Ruim vijftien procent van de kleine scholen is beoordeeld met 
een onvoldoende door de Onderwijsinspectie. Maar dat is toch 
geen reden om alle kleine scholen over één kam te scheren en af 
te schilderen als zwak? In ons schoolbestuur hebben we al jaren 
de beste resultaten onder de kleine scholen. We scoren bovenge-
middeld bij de eindscore van de Cito-toets. Dit is dus helemaal 
in tegenstelling tot wat de Onderwijsraad vastgesteld heeft.’ 
Scheepers vertelt dat deze hoge scores mede behaald worden 
door de manier van lesgeven. ‘Je moet bekwame leerkrachten 
hebben die de school met hart en ziel dragen. Ze hebben een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen door de kleine 
omvang van de groepen meer individuele aandacht geven.’

kunst en Cultuur
Door de kleine omvang van de Antoniusschool (zevenenzestig 
leerlingen), gebeurt eigenlijk alles gezamenlijk, zoals buitenspe-
len, de vieringen en culturele activiteiten. Er heerst een groot 
saamhorigheidsgevoel in de school. ‘Kinderen voelen zich 
prettig op een kleine school. Er heerst een gemoedelijke sfeer, 
waardoor de prestaties verbeteren’, klinkt Scheepers enthousiast. 
De school wordt actief betrokken bij alle activiteiten die in het 
dorp plaats vinden. ‘Buggenum is zeer cultureel. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld een Open Poorten Dag. Op deze dag staat het 
hele dorp in het teken van kunst. Ook de school doet hier aan 
mee. De leerkrachten en de kinderen maken kunstwerken die 
geëxposeerd worden in het dorp. Later worden ze opgehangen in 
en rondom de school.’

individuele aandaCHt
‘Momenteel zitten we in de overgangsfase van de 
twee groepenstructuur, naar de drie groepenstruc-
tuur. Dit betekent dat groep één en twee bij elkaar 
zitten, daarna groep drie, vier en vijf en groep zes, 
zeven en acht. Doordat de groepen klein zijn - in 
groep acht zitten momenteel acht leerlingen - kan 
de leerkracht zich meer individueel richten op 
de kinderen. Individueel onderwijs kunnen wij 
niet geven, maar door de omvang van de school is 
het meer mogelijk dan op een grote school’, legt 
Scheepers uit. Op kleine scholen kunnen kinderen 
zich vaak gemakkelijker wenden tot de leerkracht. 
‘Hier kent iedereen elkaar en is het veel persoonlij-
ker. Door de sfeer, individuele begeleiding en het 
persoonlijk contact, presteren kinderen beter. Maar 
bovenal vind ik het vooral belangrijk dat kinderen 
zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten.’ 
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Creaties van groep 7/8 gemaakt voor de open poorten dag.



Schooljournaal 16

 Elke leraar zijn 
gelukkige klas

Wat moet je doen als stagiair, lio of 
beginnende leerkracht als een leerling 

niet naar je luistert of als je het antwoord 
niet weet op vragen van de klas? 

Of, nog erger, als de hele groep er 
een zooitje van maakt? Het viel (ex-) 

groepsleerkrachten Marja Veen en Renée 
Olman op dat nieuwe collega’s steeds 

dezelfde beginnersfouten maakten. 
In de loop der jaren verzamelden ze 

genoeg voorbeelden om een handzaam 
praktijkboek samen te stellen.  

respect voor de onderwijspraktijk en de gewone klassenonderwijzer 
heel goed beschreven. En dat is waar het volgens hen een kleine 
honderd jaar later nog steeds om gaat. Veen: ‘Thijssen kon als geen 
ander een beeld schetsen van een reken- of taalles die zowel aan de 
leerkracht als de leerlingen een super voldaan gevoel gaf, waardoor 
het bijna vanzelf tot een goed resultaat leidde.’

HUMOR
In Opnieuw de gelukkige klas staan tientallen praktische tips. Bijvoor-
beeld hoe je het beste de overgang van de lessen kan begeleiden, wat 
je moet doen als de les in de soep loopt, of als een leerling gepest 
wordt en hoe je je moet opstellen tegenover collega’s, ouders en 
directie.
‘Of er dan zoveel misgaat? Nee, er gaat helemaal niet zo veel mis. 
Maar er valt wel veel te leren’, weet Veen. ‘Ik denk dan vooral aan 
stagiaires die super gemotiveerd zijn, die het vak niet zien als beroep, 
maar als een roeping. Ze doen het over het algemeen bijzonder goed, 
maar ze zijn vaak wel te kritisch voor zichzelf. Sommige dingen luk-
ken nu eenmaal niet meteen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: 
door schade en schande word je wijs. En zeg ik er onmiddellijk bij, 
door je humor te behouden. Vat het niet te persoonlijk op als een 
groep jou uitprobeert. Het hoort er nu eenmaal bij.’

SCHAAKSTUKKEN
Veen geeft het voorbeeld van een schaakmeester, die in het kader van 
naschoolse activiteiten schaaklessen gaf bij haar op school . ‘Als kapi-
tein had hij op alle wereldzeeën gevaren, maar tien schaaktalentjes 
kon hij niet aan. Zijn situatie was te vergelijken met hoe ik als stagiair 
tot wanhoop werd gedreven. De schaakstukken vlogen doorlopend 
door het lokaal. Nadat eerder een collega tevergeefs was opgetreden 
was het mijn beurt. Door schade en schande wijs geworden zei ik 
kordaat: “We maken drie afspraken. Eén: de schaakstukken blijven 
op het bord staan totdat ze geslagen worden. Twee: je zet de geslagen 
stukken naast het bord tot het spel over is. Drie: Na afl oop van de 
partij gaan alle schaakstukken in de daarvoor bestemde doos. Nog 
extra uitleg nodig. Nee? Veel plezier verder.” Deze aanpak staat op 
scholen bekend als PLUStaal. Je probeert de woorden niet en geen 
zoveel mogelijk te vermijden, precies de valkuil waar beginners in 

‘“Ik wacht wel, ik heb de tijd.” Klassieke 
uitroep van een beginnende leerkracht, lio of 
stagiair die wanhopig probeert de klas rustig 
te krijgen. Een die met zweetdruppeltjes op 
het voorhoofd, stoom uit de oren en licht 
overslaande stem de aandacht van de kinderen 
probeert te krijgen. Om later in de leraren-
kamer  vertwijfeld uit te roepen: “Ik ga het 
onderwijs uit, bekijk het maar!”’
Marja Veen, leerkracht groep 8 op de Tweede 
Openluchtschool in Amsterdam, waar ze 
ook bovenbouwcoördinator is en lid van het 
managementteam, kan het weten, want het is 
een letterlijke weergave van wat haar overkwam 
in haar eerste stagejaar.
Samen met de inmiddels in Spanje woonach-
tige Renée Olman, die net als zij kan bogen op 
meer dan 25 jaar onderwijservaring, schreef 
Veen Opnieuw de gelukkige klas. Als inspiratie-
bron diende De gelukkige klas uit 1926 van de 
Amsterdamse pedagoog, schrijver en politicus 
Theo Thijssen. Volgens beide auteurs zijn in 
zijn boek de bevlogenheid voor het vak, de 
aandacht voor de individuele leerling en het 
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vallen. Geef duidelijk aan wat wél mag of moet gebeuren. Dus: “Je 
blijft van de spullen van een ander af”.’

LOKAAL AANVEGEN
Leerkrachten die al lang voor de klas staan, hebben volgens de 
schrijfster ook baat bij het boek. ‘Je krijgt een andere kijk op kin-
deren. Als je zaken altijd op een bepaalde manier hebt aangepakt 
is het wellicht de moeite waard je les op een andere manier te orga-
niseren. En neem ook je wijze van straf en beloning nog eens goed 
onder de loep.’ Volgens Veen hebben onmachtige leraren, maar 
ook beginnelingen, de neiging op een onverantwoorde manier te 
straffen uit pure frustratie. ‘Tientallen strafregels laten schrijven 
vind ik een volstrekt nutteloze bezigheid. Vrolijk word ik er even-
min van een leerling voor de groep verbaal de oren te wassen, hem 
te negeren, cynische opmerkingen te maken of een kind de gang 
op te sturen om het daarna te vergeten. Wij vinden dat een straf 
in verhouding moet staan tot wat de leerling heeft gedaan. Ik liet 
ooit een leerling die met propjes had geschoten na overleg met zijn 
moeder nablijven. Hij moest het hele lokaal aanvegen, dus ook de 
rommel die hij niet had gemaakt. Hoe kon ik weten wat zijn prop-
jes waren? Toen ik na een kwartier vond dat het genoeg was, heb ik 
hem netjes bedankt. Hij heeft het vervolgens nooit meer gedaan.’ 

GEEN PSYCHOLOOG
‘Het is zaak’, benadrukt Veen, ‘als beginneling zo snel mogelijk 
een eigen stijl te ontwikkelen, maar wel altijd met het belang van 
het kind voorop. Heb een luisterend oor voor ouders als hun kind 

Een leraar en zijn gelukkige klas.

gepest wordt of gedragsproblemen heeft of niet 
mee kan komen in de klas. Vat het niet meteen 
op alsof ze de “aanval” op jou hebben ingezet. 
Je hoeft je niet alles te laten zeggen, maar pro-
beer, zodra vader of moeder is “uitgeraasd”, het 
gesprek een positieve wending te geven en ga met 
goede afspraken uit elkaar.’
Inlevingsvermogen en observatievermogen zijn 
essentieel voor een leraar, weet Veen. ‘Geen 
kind doet vervelend omdat hij het prettig vindt. 
Er is altijd een achterliggende oorzaak. Daar 
hoef je geen psycholoog voor te zijn. Neem eens 
de moeite om te praten mét een leerling waar 
het niet zo goed mee gaat in plaats van er óver 
te praten. Zie hem net als Theo Thijssen als 
medestander in plaats van tegenstander. Heus, 
de gelukkige klas bestaat, maar je moet er wel in 
willen en kunnen investeren.’  

Peter Magnée
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Opnieuw de gelukkige klas. Handboek voor stagiai-
res en beginnende leerkrachten in het basisonder-
wijs is verschenen bij uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum in Assen en kost € 22,95. Het ISBN-
nummer is: 978 90 232 5077 7. 
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Zelfs adhd’ers 
rust ig door Mozart

Klassieke muziek in de aula van een 
basisschool. Klinkt als een gekke combinatie, 

maar op basisschool De Prinsenhof 1 in 
Alkmaar is het sinds december normaal om af 
en toe klassieke muziek op te zetten. Vooral in 

de drukke decembermaand gaf radiozender 
Classic FM de nodige rust in alle hectiek 

rondom Sinterklaas en de kerstviering.

De Winter uit De Vier Jaargetijden van Antonio 
Vivaldi, Romance no. 2 van Ludwig van Beetho-
ven en Partita no. 4 van Johann Sebastian Bach. 
Toegegeven, het is weer eens iets anders dan 
de vrolijke meidengroep K3 en de popdeuntjes 
van Justin Bieber, maar zouden kinderen hier 
echt warm van worden? Ja, weten ze inmiddels 
op basisschool De Prinsenhof 1 in Alkmaar. 
Ab Vogel (57), nu bijna één jaar directeur, 
introduceerde Mozart en consorten op zijn 
school. ‘Ik ben zelf een liefhebber van klassieke 
muziek, hoewel ik ook graag naar pop, jazz 
en reggae luister. Maar van klassieke muziek 
word ik altijd rustig. En toen dacht ik: als ik 
er rustig van word, dan worden anderen dat 
misschien ook.’ En dat is nodig volgens hem, 
omdat kinderen steeds drukker zijn geworden. 
‘Ik werk in totaal al vijfendertig jaar in het 
onderwijs en ik merk dat de hectiek behoorlijk 
is toegenomen. Kinderen krijgen te maken met 
steeds meer prikkels. Als je alleen al kijkt naar 
het programma van een normale basisschool, 
dan zijn er allerlei dingen standaard geworden 
die, toen ik in het onderwijs begon, helemaal 
niet standaard waren. Zo zijn er extra activitei-
ten rondom de Kinderboekenweek, acties voor 
goede doelen, verkeer, enzovoort. Ook in de 
gezinssituatie wordt het steeds drukker. Het 
tempo van ons leven ligt enorm hoog op dit 
moment. Daarom is het eigenlijk heel logisch 

dat ook kinderen drukker worden. Bij leren en met je volle aandacht 
aan iets werken, helpt het als je echt rustig kan worden. De muziek is 
een hulpmiddel hierbij.’

CLASSIC FM
In de ‘kuil’ - zo noemen de kinderen de aula omdat deze een stuk lager 
ligt dan de rest van de gang - wordt af en toe Classic FM opgezet. ‘Het 
draaien van klassieke muziek begon in de decembermaand als proef 
omdat dit een erg hectische maand is. Kinderen gaan mee naar de Sin-
terklaasvieringen op het werk van papa en mama, kijken naar het Sin-
terklaasjournaal en ondertussen vallen de speelgoedfolders dagelijks op 
de mat. Kortom, de kinderen zijn een soort wandelende tijdbommetjes. 
Ik denk wel eens dat wij het allemaal nog spannender maken terwijl 
dit helemaal niet nodig is. Er zijn te veel prikkels en het gewone werk 
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bent. Aan het einde van groep 5 mogen 
ze allemaal één instrument kiezen. Denk 
aan hobo, cello, harp of dwarsfl uit. De 
keuze is niet onbeperkt. Dit heeft te maken 
met de beschikbaarheid van docenten en 
het instrument dat zij bespelen. Er is een 
overeenkomst met de muziekschool, zodat 
kinderen het instrument mee naar huis 
mogen nemen om te oefenen.’
 
SOCIALE VAARDIGHEDEN
Uit wetenschappelijk onderzoek is geble-
ken dat muziek maken een zeer positieve 
invloed heeft op intelligentie en sociale 
vaardigheden van kinderen. Door het 
maken van muziek raken de rechter- en 
linkerhersenhelft sterker met elkaar ver-
bonden. Naast rekenen en taal, is dus ook 
muziek een belangrijk onderdeel van het 
leerproces. ‘Dit geloof ik ook echt’, zegt 
Vogel. ‘Ik vind dat de focus momenteel te 
veel gericht is op resultaten, scores, Cito-
uitslagen en leerlingenaantallen. Als onder-
wijzer, en als mens, heb ik de ervaring dat 
ook het ontwikkelen van de muzische kant 
belangrijk is. Hier moet ook aandacht aan 
besteed worden. Daarom vind ik IKI ook 
een prachtig project waar ik erg trots op 
ben.’

JUISTE SFEER
De keuze voor klassieke muziek komt voort 
uit persoonlijke ervaringen van de direc-
teur zelf. Het hielp hem vroeger om zich 
tijdens tekenen en handvaardigheid beter 
te concentreren. ‘We hebben nu ervaren 
dat het goed werkt. Kinderen vroegen of de 
muziek na december kon blijven. Het zou 
dus kunnen dat we in de toekomst bij som-
mige lessen ook muziek gaan gebruiken.’ 
Vogel heeft contact gezocht met Classic 
FM om te kijken of het mogelijk is om, 
in samenwerking met deskundigen op dit 
gebied, meer te doen met de muziek tijdens 
bijvoorbeeld spel, toneel, rekenles of tijdens 
het voorlezen om zo de juiste sfeer te cre-
eren. ‘Aangezien het ons aan tijd en mid-
delen ontbreekt om dit zelf op te zetten, 
ben ik best geïnteresseerd om samen met 
mensen die in deze branche zitten te kijken 
of we hier nog iets verder in kunnen gaan.’

Marleen de Groot

moet ook gewoon door blijven gaan. Soms is dit erg lastig. Het draaien 
van klassieke muziek biedt uitkomst. Het is niet de oplossing voor alle 
hectiek, maar het helpt wel. Leerkrachten en leerlingen ervaren het als 
erg prettig. Ik heb nog nooit de reactie van een kind gehad: “Waarom 
luisteren we naar dit soort muziek?” We hebben de kinderen ook niet 
van te voren verteld dat we dit gingen doen, we hebben de muziek 
gewoon aangezet. Sommige kinderen gaven aan: “Dit is niet mijn 
muziekkeuze, maar ik vind het wel lekker en ik word er rustig van”. 

Zelfs kinderen met adhd worden rustig van de muziek. De kinderen 
hebben de neiging om stil te worden als ze de muziek horen. Ik heb 
heel veel reacties gekregen van collega’s. Ze vinden het zo leuk, dat ze 
het zelf gaan proberen.’ 

DWARSFLUIT
Het draaien van klassieke muziek past goed in het totaalbeleid van de 
school. Muziek speelt hier namelijk ook op een andere manier een 
belangrijke rol. ‘Het is vandaag donderdag, dit is bij ons “IKI-dag”’, 
vertelt Vogel. IKI staat voor Ieder Kind een Instrument en is een 
innovatief muziekeducatieproject ontwikkeld door Artiance, Centrum 
voor de Kunsten in Alkmaar. ‘Kinderen uit groep 5 krijgen op deze 
dag muziekles van professionele vakdocenten van de muziekschool. Zo 
leert elk kind een instrument bespelen. Of je nou wel of niet muzikaal 



Werk &Recht
Cao primair onderwijs 2013 rond
De leden van CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onder-
handelaarsakkoord Cao-PO 2013. Ook de andere overlegpartners 
hebben instemming gekregen van hun achterban, zodat de cao van 
kracht wordt vanaf 1 januari 2013. In de cao is afgesproken dat de 
werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch exemplaar 
verstrekt, waarbij in het laatste geval de werknemer in staat wordt 
gesteld de cao volledig uit te printen. Op dit moment wordt de laat-
ste hand gelegd aan het helemaal up-to-date maken van de cao-tekst 
op basis van de gemaakte afspraken. Na de ondertekening door de 
overlegpartners zal de volledige tekst te vinden zijn op www.cnvo.nl 
onder arbeidsvoorwaarden>onderwijs cao’s>primair onderwijs.

Cao-overleg voortgezet onderwijs 
opgeschort
Bonden en VO-raad hebben in een eerste overleg hun inzetten uit-
gewisseld en toegelicht. Voorlopig is het overleg opgeschort omdat 
de onderhandelaars van de bonden hun achterban willen infor-

meren en raadplegen naar aanleiding van de voorstellen van de 
VO-raad. CNV Onderwijs zal de ontwikkelingen bespreken met 

de leden van de Sectorraad Voortgezet Onderwijs. De 
inzet van de VO-raad en die van de gezamenlijke 
bonden zijn te vinden op www.cnvo.nl.

CNV tegen dom bezuinigen 
‘Een nieuwe koopkrachtklap, door bezuinigin-
gen en verdere lastenverzwaringen, is oliedom. 
Dit is de tijd voor slimme hervormingen’, 
aldus CNV-voorzitter Jaap Smit. Het CNV 
vindt dat het hoger uitvallende begrotingste-
kort niet mag leiden tot extra bezuinigingen, 
zoals de nullijn. 
In plaats daarvan moeten er goede plannen 
komen om de echte problemen op te lossen. 
Smit: ‘We moeten stoppen ons blind te staren 
op de drie procentnorm. Vertrouwen vergroot 
je door zekerheid te bieden. En niet door 
mensen de stuipen op het lijf te jagen door ze 
na een jaar WW op bijstandsniveau te zetten 
of de ontslagbescherming af te breken. Laten 
we de echte problemen op de arbeidsmarkt 
oplossen. Dan denk ik aan de oplopende werk-
loosheid en de doorgeslagen fl exibilisering 
waardoor jongeren geen zekerheid kunnen 
opbouwen.’ 
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Ga in gesprek met be-
stuurders van ABP
Is de verlaging van de pensioenen 
echt nodig? Is er geld als ik straks 
met pensioen ga? Belegt ABP wel 
goed? Ongetwijfeld heb je vragen 
over de maatregelen die ABP 

neemt. Ga daarom in gesprek met de bestuurders van ABP 
tijdens 1 van de 12 bijeenkomsten in het land. Er is er 
altijd één bij jou in de buurt.

Thuis meekijken
Je kunt de bijeenkomst ook live bijwonen via een webcast 
op abp.nl. Dit kan op dinsdag 26 maart en woensdag 17 
april van 19 tot 21.30 uur. Dan is het ook mogelijk om 
rechtstreeks vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden?
Schrijf je nu in op www.abp.nl/bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten zijn van 19 tot 21.30 uur
dinsdag   12 maart  Heerenveen
woensdag  13 maart  Maastricht
dinsdag   19 maart  Almere
dinsdag   26 maart  Eindhoven
woensdag  27 maart Arnhem
donderdag  28 maart  Amsterdam
donderdag  4 april   Utrecht
donderdag  4 april   Groningen
dinsdag   9 april   Zwolle
woensdag  17 april   Den Haag
donderdag  18 april   Middelburg
donderdag  18 april   Assen

Ga in gesprek met be-
stuur
Is de verlaging van de pensioenen 
echt nodig? Is er geld als ik straks 
met pensioen ga? Belegt ABP wel 
goed? Ongetwijfeld heb je vragen 
over de maatregelen die ABP 



OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag  12 maart  Assen
Donderdag  14 maart Apeldoorn
Donderdag  14 maart  Den Bosch
Maandag  18 maart Utrecht
Dinsdag  26 maart  Roermond  
Donderdag   28 maart Rotterdam 
Maandag 08 april Utrecht  
Dinsdag  09 april Assen  
Donderdag 11 april Den Bosch
Dinsdag  16 april Roermond   


RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per telefoon 
(030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.

Schooljournaal 21

Per 1 januari is er door verschuiving van de AOW-leeftijd, 
wijzigingen in de loonheffi ng en aanpassing van de ZVW-
inhouding het nodige gewijzigd in het bruto-netto traject van 
pensioenen. Afgelopen weken hebben nogal wat mensen 
verschrikt gereageerd na het raadplegen van Mijn ABP. De 
bedragen die voor hun netto pensioen vanaf 65 jaar vermeld 
staan, zijn veel lager dan de bedragen die daar een half jaar 
geleden stonden. Hoe kan dat ?
Op de eerste plaats heeft het te maken met het verschuiven 
van de AOW-datum. Tot 2013 was het zo dat vanaf 65 jaar 
lagere belastingtarieven gingen gelden. Omdat minder belas-
ting moest worden betaald werd het netto inkomen natuurlijk 
hoger. Vanaf januari 2013 schuift de  AOW-datum voor ieder-
een op. En omdat de overgang naar het lagere belastingtarief 
gekoppeld is aan de AOW-datum, blijft de hogere loonheffi ng 
nog even van toepassing. Bovendien zijn de tarieven per 
1 januari verhoogd.
Maar er is meer. Voor iedereen die werkt of een uitkering 
heeft geldt dat er heffi ngskortingen worden toegepast. 
Onlangs is daarover in deze rubriek een artikel verschenen. 
De korting mag slechts worden toegepast op één inkomen.
Op Mijn ABP wordt deze loonheffi ngskorting toegepast op 
het ABP-pensioen tot 65 jaar. Vanaf 65 jaar gaat het ABP er 
van uit dat die heffi ngskorting op een ander inkomen wordt 
toegepast. Dat zal voor vrijwel iedereen niet het geval zijn. 
Het andere inkomen is bijna altijd de AOW, en die gaat pas 

Vraag: Waarom zie ik vanaf 
2O13 andere bedragen op ‘Mijn ABP?’ 

VRAAG:

later in. In de praktijk zal het ABP-pensioen vanaf 65 jaar niet 
wijzigen.
Tot slot heeft het ABP ook de voorfi nanciering van de AOW 
uit het systeem gehaald. Wie gebruik maakt van het ABP keu-
zepensioen vóór 65 jaar krijgt natuurlijk nog geen AOW. Mijn 
ABP berekende voor deze mensen een pensioen met daarin 
ook het AOW-bedrag. Deelnemers kregen dan tijdelijk een 
hoger ABP-pensioen tot het moment waarop de echte AOW in 
ging. Op dat moment ging het ABP-pensioen omlaag. Het geld 
dat daarvoor nodig was werd uit de eigen pensioenpot van de 
desbetreffende deelnemer gehaald, zodat het pensioen vanaf 
65 jaar ietsjes lager werd. 
Nu de AOW-datum naar achter is geschoven en, afhankelijk 
van de geboortedatum, ook steeds later komt te liggen, past 
Mijn ABP deze voorfi nanciering niet meer toe en wordt alleen 
het daadwerkelijke ABP- pensioen vermeld.
Dat wil niet zeggen dat u geen gebruik meer kunt maken van 
die voorgefi nancierde AOW. Als u vóór uw AOW-datum uw 
ABP-pensioen al gaat opnemen kunt u bij het ABP aangeven 
dat u tijdelijk een hoger pensioen wilt. In de offerte die het 
ABP u stuurt staat dan hoe hoog het pensioen zal zijn tot de 
AOW-datum en de periode daarna. In de bedragen die u ziet 
op Mijn ABP is nog geen rekening gehouden met de korting 
van 0,5 procent per 1 april. De gevolgen daarvan zullen voor 
de meeste ABP-gepensioneerden minder zijn dan € 10,- netto 
per maand.

ANTWOORD:

2O13 andere bedragen op ‘Mijn ABP?’ 2O13 andere bedragen op ‘Mijn ABP?’ 



Uw partner in training en advies

Cursussen

Communiceren: dat kan iedereen. Maar bereikt u nou altijd het gewenste 
resultaat? Krijgt u wel eens reacties die u niet kunt plaatsen? Vindt u sommige 
gesprekken erg lastig?

Grip op communicatie 
(voor onderwijsgevenden en 
onderwijsondersteuners) 

Inhoud 
In de cursus wordt ingegaan op de verschillende facetten 
van communicatie. Het eerste gedeelte staat in het teken 
van de theorie rondom communiceren. Wat is jouw com-
municatiestijl en hoe kun je die verbeteren? Daarna gaan 
we in op de praktijk. Hoe breng je een lastige boodschap, 
hoe zeg je iets tegen elkaar en vooral: hoe moet je “nee” 
zeggen?

Praktische informatie
Communicatie voor onderwijsgevenden
Duur: 3 dagdelen (een hele dag, gevolgd door een terug-
kommiddag)
Datum: 24 april en terugkommiddag op 29 mei
Communicatie voor onderwijsondersteuners
Duur: 1 dag
Datum: 16 mei

Meer informatie
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of direct aanmel-
den? Mail dan naar scholing@cnvo.nl, bel (030) 751 17 47 
of kijk op www.cnvo.nl/academie.
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Annemieke Schoemaker is trainer bij CNV Onderwijs 
Academie en verzorgt beide cursussen. ‘Wie in het 
onderwijs werkt moet communiceren met verschil-
lende groepen: kinderen, collega’s, ouders en lei-
dinggevenden. Het doel van de cursus is om stil te 
staan bij je eigen manier van communiceren en die 
te verbeteren. Er zijn namelijk altijd situaties waarin 
communicatie lastig is. En daarbij draait het erom dat 
er verschillende manieren zijn om te reageren. In het 
theoretische gedeelte werken we met de Roos van 
Leary, een communicatiemodel. Aan de hand hiervan 
bekijken we onder meer de positie die je inneemt bij het 
communiceren: is dat meer een afhankelijke of juist 
sturende rol? In het praktijkgedeelte gaan we oefenen 
met het communiceren vanuit verschillende invalshoe-
ken. Er zit niet zoveel verschil tussen de cursus voor 
onderwijsgevenden en die voor onderwijsondersteu-
ners. Maar door de verschillende posities die beide 
groepen binnen de school innemen is het handiger om 
de cursussen apart aan te bieden. Ook omdat onder-
wijsgevenden en onderwijsondersteuners vaak andere 
situaties meemaken tijdens hun werk.’
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Wie wordt schaatser van het jaar 2013 en docent van het 
jaar 2013?
Ik zit al een aantal jaren in de jury van de verkiezing 
Schaatser van het jaar. Hierbij geven de juryleden na 
iedere wedstrijd punten voor de vijf beste schaatsers. 
Vaak zijn dat de meest constante schaatsers over een 
schaatsseizoen, zoals Sven Kramer en Ireen Wüst. Deze 
professionals zijn daarmee een voorbeeld voor de rest 
van het schaatsveld, nationaal en internationaal. Wat 
maakt deze professionals anders dan de rest? Ze zijn 
vaak op zeer jeugdige leeftijd begonnen met deze sport, 
ze kunnen focussen, ze gaan zuinig om met hun energie 
en presenteren zich goed in de media.
Tegenwoordig heb je ook de verkiezing Docent van het 
jaar en laat dat nou vorig jaar een docent van het Dren-
the College zijn geworden, namelijk Thea Nieuwenhui-
zen. Zij is werkzaam in de sector Zorg. De jury zag in 
haar een energieke docent bij wie het beroepsonderwijs 
in het dna zit. Zij heeft alle stappen die studenten zetten 
ook zelf gezet en ziet intervisie en het delen van ervarin-
gen als belangrijke instrumenten om verder te professi-
onaliseren. Bovendien heeft zij een consistente en 
heel eigen visie ontwikkeld op belangrijke vraagstukken 
in het mbo. Deze zijn gebaseerd op haar eigen ervarin-
gen als beroepsuitoefenaar, docent en de eigen studie-
loopbaan. 

Thea is gestart als leerling in het vmbo en is via vak-
opleidingen in de zorg doorgegroeid naar mbo-docent. 
Wat doet zo’n titel nu met haar? Het gaf haar onder-
wijscarrière een boost. Ze wordt uitgenodigd op sympo-
sia en congressen en doet daarnaast nog de opleiding 
Master of Innovation. Zij is daarmee een voorbeeld voor 
andere docenten. Het Drenthe College heeft haar een 
mediatraining laten volgen, want je wordt natuurlijk na 
zo’n verkiezing wel geleefd; de pers weet je te vinden 
en dan moet je wel je zegje kunnen doen. 
Bij het Drenthe College hebben wij ook een verkiezing 
voor de beste leerling, het beste leerbedrijf en de beste 
docent. We noemen deze winnaars de Drentse Kei. Voor 
2013 is een sportdocent Drentse Kei geworden. Reden: 
deze docent is in staat om goed onderwijs te verzorgen 
en weet dit op een bijzonder inspirerende manier te 
doen. Met zijn open en pubergerichte houding is hij een 
inspirator voor de jongeren die bij hem lessen volgen. 
Hij spreekt de taal van de student en staat dichtbij hen. 
Hij is meedenkend, gepassioneerd en communicatief 
en is een voorbeeld voor zijn studenten en collega’s. Hij 
dingt mee naar de titel Docent van het jaar 2013.
Zou het gaan gebeuren dat tweemaal achter elkaar de 
docent van het jaar van het Drenthe College komt? Ik 
hoop het, zeker als het om excelleren en professionali-
seren gaat.

Docent van het jaar

COLUMNCOLUMN
Hilbert van der Duim

Hilbert van der Duim (55) is 
opleidingsmanager Sport en 
Bewegen bij het Drenthe 

College in Emmen en Assen.

DE JURY ZAG IN 
HAAR EEN ENERGIEKE 
DOCENT BIJ WIE HET 
BEROEPSONDERWIJS 
IN HET DNA ZIT
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De elf mbo-geboden van Ineke Polet
Vrijwel haar hele carrière werkte Ineke Polet 

uit Gouda in het beroepsonderwijs. Onlangs 
ging de docent Nederlands, maatschappijleer 

en marketing en communicatie op Roc ID 
College in haar woonplaats met pensioen. 
Haar afscheidscadeau voor het onderwijs: 

elf regels die duidelijk maken hoe de houding 
van mbo-leerlingen (Polet geeft de voorkeur 
aan deze kwalifi catie) zou moeten zijn, wat 
ze van hun instelling mogen verwachten en 
omgekeerd. ‘Geboden is een groot woord, 

maar het zorgt gegarandeerd voor een goede 
sfeer in de klas’.

Ineke Polet tussen de schildersleerlingen van Roc ID College in Gouda. 
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1. KOM NIEUWSGIERIG NAAR SCHOOL
Polet: ‘Het is prettig als een leerling uitstraalt dat hij 
iets wil leren.  Dat is fi jn voor de docent, maar ook 
goed voor de leerling die door deze positieve houding 
veel meer open staat voor nieuwe informatie.’

2. ZORG DAT DE LERAAR JE ONDER-
STEUNT EN UITLEG GEEFT 
‘Onze school doet aan competentiegericht leren. Dat 
betekent dus niet: “Hier zijn de boeken en als je een 
vraag hebt, dan kun je me daar vinden.” Competentie-
gericht leren bestaat uit de drieslag cursus, training en 
project. Dus: uitleggen, oefenen en uitzoeken, ofwel 
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klassikaal werk, individueel werk, en 
groepswerk.’   

3. TOON RESPECT VOOR DO-
CENTEN EN GEEF HEN DE 
KANS OOK IETS VAN JOU TE 
LEREN 
‘Niet alleen kan een docent soms iets 
leren van een leerling. Het kan ook 
geen kwaad om af en toe te benadruk-
ken hoe belangrijk bepaalde beroepen 
zijn voor het land. Nederland draait op 
mbo’ers. Zeg bijvoorbeeld tegen leerling-
timmerlieden als het keihard regent of 
onweert: “Wat zou er nu gebeuren als er 
geen goede timmermannen waren? Dan 
werden wij kletsnat, koud en ziek en had 
niemand een goed en warm huis om 
in te wonen. Ik maak een buiging voor 
jullie dat jullie dit diploma proberen te 
halen.”’ 

4. LAAT JE KLASGENOTEN IN 
HUN WAARDE EN SLUIT NIE-
MAND BUITEN
‘Leerlingen moeten medeleerlingen in 
hun waarde laten en niemand buiten 
sluiten. Soms hoorde ik wel eens zeggen: 
“Ach jòh, homo!” of “Hé jòh, uitslo-
ver!”. Als ik er iets van zei kreeg ik als 
antwoord: “Het is maar een woord. Het 
is gewoon onze taal, dat weet iedereen 
toch. Neem het niet zo serieus.” Daarop 
gaf ik een ouderwetse preek en deed een 
indringende oproep om na te denken 
voor ze weer zoiets zouden zeggen. Dat 
liep meestal uit op een mooi gesprek in 
een goede sfeer.’  

5. GEBRUIK JE SCHOOLTIJD 
OM BAAS TE WORDEN OVER 
JE EIGEN LEVEN
‘Een eigen mening ontwikkelen, dat is 
best een klus. Er is zoveel te kiezen, er 
valt zoveel te ontdekken. Maar het voor-

komt wel dat iemand zich alleen maar laat leiden door commercie en 
vrijetijdsindustrie. Laat ze  erover praten met leeftijdsgenoten, bijvoor-
beeld tijdens het vak burgerschap.’ 

6. SPREEK TELEURSTELLINGEN UIT EN GEEF ELKAAR 
OOK COMPLIMENTEN      
‘Wees behulpzaam als docent. Schenk aandacht aan leerlingen en plan 
daar regelmatig tijd voor in. De leerling doet ertoe, het is niet voor 
niks dat hij op deze school zit. Wanneer kreeg hij voor het laatst een 
compliment, en waar ging dat toen over? Heeft hij al gelachen vandaag? 
Dat zijn geen vragen voor een toets, maar wel belangrijk voor iemands 
verdere leven.’ 

7. ZORG DAT JE BIJ JE HEBT WAT NODIG IS VOOR DE 
LES      
‘Het zorgt voor oponthoud als een leerling zijn boeken niet bij zich 
heeft, of zijn inlogcode niet meer weet. Dan ben je als docent te veel tijd 
kwijt in het zoeken naar een oplossing.’   

8. GENIET VAN DE PAUZES. NEEM DE TIJD VOOR ETEN 
EN DRINKEN EN  ZOEK WAT BEWEGING OF BUITEN-
LUCHT
’Wat mij betreft, kunnen pauzetijden fl exibel worden vastgesteld in over-
leg met de klas. Voor sommigen is het veel te lang om 2x45 minuten 
achter elkaar in een schoolbank te zitten.’ 

9. GEBRUIK DE LESTIJD ALLEEN VOOR SCHOOLZAKEN
‘Geef leerlingen niet de gelegenheid privé-dingen af te handelen op 
hun mobieltje of de pc. Dat doen ze maar in de pauze of thuis. Het is 
een plaag bij elk lesuur. Hoeveel tijd en energie gaat hieraan wel niet 
verloren? De oplossing heb ik (nog) niet gevonden; zou er een slimme 
ict-applicatie voor zijn?’        

10. MAAK JE HUISWERK EN TOETS OP TIJD AF. ZO 
HOU JE PLEZIER EN VAART IN JE STUDIE
‘Leerlingen moeten zorgen dat ze plezier hebben in hun aanstaande 
beroep. Laat ze een vaste begeleider kiezen voor hun schoolloopbaan, 
iemand die hen inspireert. Dit is iets waarin docent en leerling samen 
een aandeel hebben.’  

11. BLIJF KRITISCH KIJKEN NAAR JEZELF, NAAR 
ELKAAR, MAAR OOK NAAR DEZE REGELS 
‘Evalueer als docent van tijd tot tijd deze regels, stel ze bij of vul 
ze aan.’  

Peter Magnée                           



Schooljournaal 26

‘Dit geeft echt 
een kick’

Het Rots en Water-programma 
wint op scholen nog steeds 

aan populariteit. Soms als extra 
ondersteuning voor groepjes 

kinderen met bijvoorbeeld faalangst, 
maar steeds vaker ook schoolbreed. 

Op het Raayland College in Venray 
krijgen álle brugklassers een training.

Werken aan zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen

‘Kiai!’ Een keiharde kreet, alle kracht en energie balt zich samen 
en het plankje van maar liefst anderhalve centimeter dik, is in één 
klap doormidden. Zowel de meiden als de jongens uit de brugklas 
van het Raayland College in Venray hebben naar dit moment 
toegeleefd. Zou het wel lukken het plankje met de blote hand 
door te slaan? Het is de laatste les van een serie van tien van de 
cursus Rots en Water. 

Alle brugklAssers
Gymdocent Geert-Jan Drabbels geeft de cursus nu voor het zesde 
jaar. Hij kreeg samen met zijn collega’s persoonlijk les van de 
Nederlandse grondlegger, Freerk Ykema. Het begon allemaal toen 
een collega een cursus had gegeven aan een groep jongens van een 
brugklas, die op dat moment probleemgedrag vertoonden. Het 
was zo’n succes dat in 2006 werd besloten de gymdocenten op te 
leiden om aan álle brugklassers Rots en Water-cursussen te kun-
nen geven. Drabbels: ‘Oorspronkelijk is het programma bedacht 
voor jongens, maar het is ook perfect geschikt voor meisjes. We 
hebben op basis van de training bij Ykema een eigen cursus ont-
wikkeld voor onze school.’

rots en wAter
Rots en Water is geen gewone weerbaarheidstraining, maar een 
‘sociale competentietraining. Dat wil zeggen dat we met de leer-
lingen werken aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie,’ 
legt Drabbels uit. ‘Rots staat voor stevig in je schoenen staan, voor 
jezelf opkomen, je kunnen verdedigen. Water is rekening houden 
met elkaar, kunnen luisteren naar elkaar, rust en zelfvertrouwen 
uitstralen. De kwaliteiten rots en water heeft iedereen in zich, 
maar de kunst is daarin een evenwicht zien te vinden. Leerlingen 
die te veel “rots” zijn houden geen rekening met anderen en 
roepen agressie op. Toch zijn er momenten dat je de rots in jezelf 
moet aanspreken. Onder groepsdruk bijvoorbeeld, als vrienden 
je over proberen te halen ook eens een sigaretje mee te roken. Als 
je dan een rots bent, durf je te zeggen “stop, dit wil ik niet”. Maar 
in de dagelijkse omgang met anderen is het beter om je als water 
te gedragen, respect te hebben voor elkaar en te communiceren. 
In de tien lessen werken we daaraan, vooral door veel fysieke 
oefeningen.’ 

rock And wAter 
Bedenker van het Rots en Water-programma 
Freerk Ykema reist de hele wereld rond om zijn 
kennis uit te dragen. Er zijn al zo’n 35.000 trai-
ners opgeleid. Behalve in Nederland en België 
is het ‘Rock and Water’-concept al een groot 
succes in landen als Nieuw-Zeeland, Australië, 
Engeland en Singapore. Ykema: ‘Wereldwijd 
worden kinderen en jongeren met dezelfde pro-
blemen geconfronteerd. De maatschappij vraagt 
vaardigheden waar veel kinderen en jongeren 
nog niet over beschikken, zoals goede communi-
catievaardigheden, assertiviteit, zelfbeheersing, 
zelfreflectie en zelfvertrouwen. Rots en Water 
is een bewezen effectief programma dat in elke 
cultuur in elke situatie kan worden ingezet, al 
vanaf 4-jarige leeftijd.’
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PrAktijkoefeningen
‘Kinderen willen sporten en spelen in de gymlessen. Dus we 
letten erop zoveel mogelijk te bewegen en de theorie zo beknopt 
mogelijk te houden’, zegt Drabbels. Door praktijkoefeningen 
leren de kinderen wat ze uitstralen met hun lichaamshouding, 
en hoe ze reageren op anderen. Hoe ga je om met machogedrag, 
of hoe leer je het af? Hoe kun je omgaan met pestgedrag? ‘Basis-
vaardigheden die ze eerst aanleren zijn stevig staan en een goede, 
lage buikademhaling. Ze krijgen les op blote voeten, om beter 
contact te maken met de grond. Er zijn krachtoefeningen, waarbij 
je elkaar bij de bovenarmen pakt en over een streep moet duwen. 
Wat je daarvan leert is dat er altijd een verliezer is en dat je bij 
eerlijk spel eervol verliest. We oefenen ook met rollenspelen hoe 
je te gedragen als rots en water, grenzen te stellen en je intuïtie te 
volgen. Ik hoop dat leerlingen er ook in andere lessen profijt van 
hebben, bij een presentatie steviger voor een groep staan of zich 
beter kunnen concentreren bij een toets. Ik help ook individueel 
kinderen met faalangst en zie dat er veel raakvlakken zijn met 
Rots en Water.’
 
succesbeleving
De leerlingen staan klaar met hun plankjes, waarop ze ieder een 
persoonlijk doel hebben geschreven. Drabbels: ‘Dat moet iets 
zijn waar hij of zij helemaal voor wil gaan, zoals het einddiploma 
halen of gezond blijven, in elk geval een langetermijndoel. Het 
kortetermijndoel is het plankje doorslaan. Daarmee komt eigen-
lijk alles samen wat we hebben geleerd. Natuurlijk zijn er altijd 

drabbels: 
‘een plankje 
doorslaan 
komt niet door 
fysieke kracht, 
het is puur 
concentratie, 
zelfvertrouwen 
en timing.’
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enkele leerlingen bij wie het niet 
meteen lukt het plankje door 
te slaan. Dat ligt niet aan de 
fysieke kracht, het is puur concentratie, 
zelfvertrouwen en timing. Die kinderen neem 
ik altijd nog even apart om het opnieuw te 
proberen. Lukt het nog niet, dan mogen ze 
de plank doortrappen, dat werkt altijd. En 
blessures? Een blauwe plek komt wel eens 
voor, ja. Maar we hebben vijfhonderd brug-
klassers per jaar en in de zes jaar dat we deze 
training doen heeft nog nooit iemand een 
breuk opgelopen.’ De leerlingen zijn niet bang 
voor een blessure, wel is het spannend of 
het gaat lukken. Kan ik wel zo’n dikke plank 
doorslaan? De spanning stijgt. Eén leerling 
is het al gelukt. Nu de rest nog. Er volgt weer 
een kreet, een ferme klap en krak, daar breekt 
de tweede plank doormidden. Dan gaat het 
snel. In elk van de groepjes waarin de klas 
is verdeeld, sneuvelen links en rechts de 
plankjes. De leerlingen zijn overdonderd door 
hun eigen fysieke kracht. Heb ik dit echt zelf 
gedaan? Ze zijn door het dolle heen door deze 
succesbeleving. ‘Dit is pas cool,’ roept een van 
de meiden. ‘Dit geeft echt een kick.’

Marian Vullers

Werken aan zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen Meer informatie:
www.rotsenwater.nl
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webbedingetjes

@ Op 16 maart gaat de jaarlijkse Boekenweek van start. Het 

thema is dit jaar Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Het Boe-

kenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door Kees van 

Kooten. In het boek, getiteld De Verrekijker, speelt een ver-

rekijker van de vader van Van Kooten een belangrijke rol. Op 

www.boekenweek.nl zijn oefeningen te vinden voor leerlin-

gen, om het boek beter te begrijpen.

@ De docentenportal op www.annefrank.nl is vernieuwd. Op 

de website is er onder meer een mogelijkheid te vinden voor 

docenten om ervaringen uit te wisselen. Ook is de eerste 

online training voor leerkrachten basisonderwijs en pabostu-

denten hier beschikbaar gesteld, met een toolkit om lessen 

samen te stellen.

@ De website www.examenbundel.nl is vernieuwd. Op de 

nieuwe website kunnen leerlingen meteen aan de slag met 

oefenmateriaal voor hun examens. En vinden ze alle informa-

tie over andere producten van de makers van Examenbundel 

die helpen bij de voorbereiding op het examen.

     Het is goed dat de verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud van gebouwen bij de 
basisscholen komt te liggen

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

scholen moeten minimaal 100 leerlingen hebben 

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Ctrlkaatje: 
In onze school is t elke dag complimentjes-
dag #leuk #onderwijs
Volg Ctrlkaatje op Twitter: www.twitter.com/Ctrlkaatje

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal kan worden ge-

discussieerd over de vraag waarom de overuren van leraren 

niet uitbetaald of gecompenseerd worden. Een vrouw rea-

geert: ‘Mijn leidinggevende zegt bij overuren dat mijn tijdma-

nagement niet in orde is. Zo kun je lastige vragen makkelijk 

terugspelen.’ Een andere deelnemer aan de discussie zegt: 

‘Het is inderdaad zo dat veel groepsleerkrachten werkdruk 

ervaren. Wat dat betreft is het onderwijs altijd vernieuwend 

en in beweging, wat werkdruk met zich mee kan brengen. 

Maar wil/moet je mee met alle vernieuwingen? Het is ook 

aan de school om keuzes te maken in het meerjarenbeleids-

plan. Misschien valt daar nog wat “rust” te behalen?’



Liesbeth Hermans
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De doos met kerstkaarten moet ik nodig eens oprui-
men, nog even en het is al weer lente! Wel leuk om 
al die lieve wensen nog één keer te bekijken. Ineens 
valt me iets op. Bij gezinnen waar de vader de kaart 
schreef, staat eerst zijn naam, dan die van moeder, 
dan die van de kinderen. Heeft de vrouw de kaart 
gestuurd, dan is de volgorde meestal: eerst de kinde-
ren, dan vader, dan zijzelf.  Gescheiden vrouwen zon-
der uitzondering: kinderen voorop, moeder achteraan. 
Is dat structureel of ligt het aan mijn kennissenkring? 

Regelmatig krijg ik reacties op de inhoud van mijn 
columns. Meestal voelen lezers zich erdoor gesterkt 
en daar word ik natuurlijk wel blij van. Ik schrijf altijd 
terug, want hoe collega’s in het land zich voelen, dat 
vind ik heel belangrijk om te weten. Laatst kreeg ik de 
complimenten van Jan (zo noem ik hem maar even), hij 
is de enige man op zijn school. Na wat heen-en-weer 
gemail vroeg ik wat hem het meeste stoort op zijn 
werk. Ik mocht van hem citeren: Mijn grootste frustratie 
is de opofferingsgezindheid van mijn collega-juffen. Alles 
voor het kind! Bijvoorbeeld het eindeloos administreren 
tot achter de komma. Daar sta ik toch anders in.
Jan ergert zich aan zijn mede-teamleden. Dat zij zich 
uit de naad werken, duidt hij niet als iets positiefs. Ter-
wijl die vrouwen wél denken dat ze het heel goed doen. 

Ik geloof zelfs, dat hij hen wat a-collegiaal vindt. Ze 
dwingen hem tot het maken van dezelfde keuzes, tot 
heel veel overuren. Hij wil dat niet! 
Hij stipt ook nog iets anders aan, lijkt me. Die 
vrouwen, wij dus, maken van de kinderen Prinsjes 
en Prinsesjes. Zij komen altijd op de eerste plaats. 
Zij moeten het leuk hebben op school. Jan vindt 
dat niet goed voor die kinderen. En eigenlijk geef ik 
hem gelijk. Het Nederlandse schoolkind ziet de hele 
dag zijn juffen hard voor hem werken. Het weet niet 
beter of het hoort zo, dat aan het eind van de dag 
juf vermoeider is dan zijzelf. Juf rent zich als een 
lakei de benen uit het lijf om de Prinsjes gunstig te 
stemmen. Het kind weet niet beter of het is het mid-
delpunt van de wereld. Dat krijgt het elke dag weer 
bevestigd. 

Juffen, zijn wij wel verstandig bezig? Gaat ons vrou-
wengevoel niet te veel met ons op de loop? Is het 
nodig dat de Cito Eindtoets vergezeld gaat van grote 
zakken snoep, knuffels en flesjes drinken? Ik over-
drijf niet, ik heb ook al gehoord van gezamenlijke 
lunches, met broodjes en warme chocolademelk 
plus een feestje na afloop van de toetsen. 
Oeps.., niet zeggen, nou breng ik jullie weer op  
foute ideeën!

jan en de vrouwen

column

Liesbeth Hermans (51) 
is leerkracht groep 7/8 
op een Daltonschool in 

Steenwijk. 

Die vrouwen, wij 
DuS, Maken van De 
kinDeren PrinSjeS en 

PrinSeSjeS
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PoSTaCTieven
rayon brabant noordoost
Dinsdag 19 maart, 14 uur (inloop 13:30 uur), De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Lezing: 
De ontginning van de noordelijke Peel, door Jan 
Nillesen, kenner bij uitstek van de natuur in het 
algemeen en van De Peel in het bijzonder. Info: 
(0485) 45 14 82 of verbrug@home.nl

rayon west brabant
Woensdag 20 maart, 13.30-16.30 uur, jaarver-
gadering en themabijeenkomst. Huis ten Halve, 
Kruisstraat 60, Roosendaal. Thema: Religie in het 
publieke domein: burgemeester, dominee, pastoor, 
wie heeft het voor ’t zeggen? Info/aanmelden: 
henksavelkouls@home.nl of (06) 46 12 20 58 (Bel 
a.u.b. uw e-mailadres door aan het bestuur!)

rayon utrecht
Woensdag 13 maart, 14–16 uur, jaarvergadering, 
Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht Overvecht-
Noord. Presentatie over de rechtsbijstand-
verzekering van CNV Onderwijs door manager 
individuele belangenbehartiging Erwin War-
schauer. Info/aanmelden: Arie Breur, ajbreur@
hetnet.nl of (0348) 47 52 55

rayon tilburg
Dinsdag 19 maart, 14 uur (inloop 13.30 uur), 
jaarvergadering, Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 
Tilburg. Thema: Inkomenspositie ouderen, door 
Willem Jelle Berg, bestuurder CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: Jan de Bakker (013) 543 65 12 
of Kees Wouters:wouters.kees@zonnet.nl

rayon twente
Woensdag 20 maart, 13.30 uur, jaarvergadering, 
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7, Wierden. 
Huishoudelijke zaken en Uit het leven gegrepen, 
een afwisselend programma met boeiende, 
verrassende, vrolijke en aangrijpende verhalen, 
door M. van Oostveen. Info: Henk Schotman, 
(0546) 57 29 69

rayon Zeeland
Woensdag 3 april, 12 uur (inloop 11.30 uur), 
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in de agenda staan activiteiten van Cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

voorjaarsexcursie, brasserie ’t Hoofdkantoor, Mortiere 
Boulevard 34. Lunch, excursie naar de synagoge met 
rondleiding + drankje. Aanmelden (tot 24 maart) door 
overmaking van € 10,- (leden) of € 20,- (introducés) op 
rek.nr. 30.38.60.529 t.n.v. H.M.A. Pieters-van Wijchen 
CNVO en bericht naar bobpieters@zeelandnet.nl of (0118) 
46 17 94

rayons groene Hart, Haaglanden en rivierendelta
Woensdag 17 april, 11-16 uur, jaarlijkse ontmoetings-
dag. Boottocht van Warmond naar Alphen aan den Rijn, 
bezoek vogelpark Avifauna, bus terug naar Warmond. 
Meer informatie in de komende uitnodiging. Max. 200 
deelnemers, vol is vol. Introducés € 20,-. Aanmelden 
(tot 29 maart): Nel van Rutten, nelvrutten@casema.nl, 
(Multatuliweg 51, 2624 CE Delft, (015) 256 68 83) met 
vermelding van wel/geen introducé.

rayon noord-Holland noord
Woensdag 17 april, 10-15.30 uur (+ lunch), voorjaarsver-
gadering en rondleiding huisvuilcentrale, Koek en Bier, 
Kennemerstraatweg 16, Alkmaar. Info/aanmelden: Thea 
Bouma-Putter, (072) 511 67 91 of atm.bouma1@upcmail.nl

jonG
Woensdag 27 maart, 16.30-20 uur, netwerkbijeenkomst 
voor aanstaande ouders, Hogeschool Windesheim, 
Zwolle. Workshops: Als ouders in je recht, door Eva 
Schoonderbeek, juridisch adviseur bij CNV Onderwijs, 
Werk en privé, hoe houd je het in balans?, door Astrid 
de Cock, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs. Niet- 
leden welkom, toegang gratis. Info/aanmelden Yvonne 
Uiterwijk Winkel, schreg33@xs4all.nl (o.v.v. bijeenkomst 
27-03-2013)

Woensdag 3 april, 16.30–20 uur (inloop 16 uur), 
netwerkbijeenkomst CNV Onderwijs Jong, Hotel Lion 
d’Or, Kruisweg 34-36, Haarlem. Thema: De kracht 
in leerkracht. Workshops: In je recht als leerkracht!, 
door Melanie de Zeeuw, consulent starters en 
studenten, CNV Onderwijs, Van werkdruk naar 
werkplezier, door Angela Kouwenhoven, bestuur 
CNV Jong. Niet-leden welkom, toegang gratis, 
nascholingscertificaat. Info/aanmelden (tot 28 
maart): jongeren@cnvo.nl
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ren. Info/aanmelden: Hester Schalke, 
hschalke@eekeringe.nl

flevoland
Woensdag 20 maart, 16 uur, sbo De Vogel-
veste, Lelystad. Over Hoogsensitiviteit, door 
Mieke Vijn, kindercoach en auteur. Info/
aanmelden: Lisenka van Midden, l.van.
midden@isg-arcus.nl

anDerS aCTieven
Donderdag 21 maart, 12–16 uur (+ 
Brabantse koffietafel), Vlijtig Liesje, 
Ten Hagestraat 2, Eindhoven, regionale 
netwerkbijeenkomst. Presentatie: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, door 
Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onder-
wijs. Workshop: Werkdruk-werkplezier, door 
John van den Groenendal. Info/aanmelden: 
Tinie Arts, tiniearts@gmail.com,.(043) 407 
13 12 of (06) 25 53 59 78

voorTGeZeT onDerwijS
Donderdag 4 april, 16 uur (+ brood/soep), 
Praedinius Gymnasium Groningen, the-
mabijeenkomst Sectorraad Voortgezet 
Onderwijs. Thema’s: Lesgeven als de beste, 
opbrengstgericht werken vanuit het eigen 
vak, dyslexie en dyscalculie. Gastsprekers: 
Myriam Lieskamp, Lydia van Deelen-
Meeng, Saskia Visser en Marlies Smit. 
Aanvraag volledige uitnodiging via voort-
gezetonderwijs@cnvo.nl of www.cnvo.nl/
agenda.

neTwerk GeLDerLanD
Maandag 25 maart, 16.30-20 uur, leden-
bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs in de regio, sbo De Vlinderboom, 
Dorpsstraat 10, Bemmel. Keuzeworkshops: 
De kwaliteit van de leraar, door Mark Oort-
wijn, Hoogsensitiviteit, door Rita Mulder, Zo 
zit dat met uw pensioen, door John Gorissen, 
voorlichter ABP, Assertiviteit, door Jean-
nette de Haan-Dijkstra. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnvo.nl (o.v.v. bijeen-
komst 25-03-2013)

PriMair onDerwijS
Midden-limburg
Donderdag 14 maart, 20 uur Baexheimerhof, Baexem, 
bijeenkomst voor alle leden uit het primair onderwijs. 
Informatierondes: Arbeidsvoorwaarden speciaal voor 
jongeren, door Melanie de Zeeuw, De toekomst van 
mijn pensioen, door Fred Lardinois, Loyalis, Onderwijs 
maak je samen, door Frank Cuppers, Algemene info, 
door regiobestuurder Tom Boot. En verder Barbara de 
Vries, Theater Rabarber, met een eigentijds onder-
wijssprookje + aandacht voor de jubilarissen. Info/ 
aanmelden jacquelinearts@hetnet.nl

aGrariSCH onDerwijS
Vrijdag 15 maart, 9.30-15 uur, 
studiebijeenkomst/jaarvergadering, 
Warmonderhof, Wissentweg 12, Dronten. 
Thema’s: Een innovatieve blik op de toekomst van 
het groene onderwijs, door G. Vos, Ontwikkelingen 
bij CNV Onderwijs en de cao, door Paul Hassing/
Joany Krijt, respectievelijk beleidsmdewerker 
en bestuurderCNV Onderwijs. Rondleiding PTC+, 
Warmonderhof, schoolboerderij, door A. Dijk, 
locatiedirecteur. Info/aanmelden (tot 11 maart): 
agrarischonderwijs@cnvo.nl

vrouwen
Zuid-Holland
Woensdag 20 maart, 16 uur, Johanneskerk, Rotter-
dam. Over Mindfulness, door Adrion de Wit en Ellen 
Schaap, regioadviseurs voor het Vervangingsfonds/
Participatiefonds. Info/aanmelden: Lydia Maria, 
LydiaMaria@live.nl

noord-brabant
Woensdag 20 maart, 16 uur, Praktijkschool de Zwaai-
kom, Oosterhout. Over Oplossingsgerichte gesprekken, 
door Martine van Eunen-Rietveld, ambulant begelei-
der. Info/aanmelden: Tineke Engelen, tengelenrsd@
gmail.com

overijssel
Woensdag 20 maart, 16 uur, Hogeschool Windesheim, 
Zwolle. Over Omgaan met hoogbegaafde leerlingen, 
door Lammy van Midwoud-Klomp, intern begeleider 
en specialist in werken met hoogbegaafde kinde-
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Rekenprogramma voor 
rekenzwakke kleuters
Hoogleraar dyscalculie Hans van Luit 
heeft in samenwerking met promo-
venda Sylke Toll van de Universiteit 
Utrecht een nieuw rekenprogramma 
samengesteld: Op weg naar rekenen. 
Een evidence-based remediërend 
programma speciaal voor kleuters die 
achterstand vertonen op het gebied 
van rekenvaardigheid. Het programma 
helpt vaardigheden in het kleuter-
rekenen te stimuleren, zodat de 
kleuters zonder achterstand aan het 
formele rekenen in groep drie kun-
nen beginnen. Het programma is tot 
stand gekomen tijdens het Utrechtse 
onderzoeksproject Ook een kleuter met 
een beperkt rekentaalbegrip kan goed 
leren rekenen, in samenwerking met 
het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap. Meer informatie 
over dit programma: www.graviant.eu 
(onder de kop categorieën > remedial 
teaching > dyscalculie/rekenen).

grAtis oPen dAgen APP 
voor scHolieren
Twee afstuderende studenten hebben in samen-
werking met 4NET en Ambrero, in opdracht van 
EDG Media onder het merk tkmst, een open dagen 
app ontwikkeld voor scholieren. Deze app biedt 
een overzicht van alle open dagen in Nederland 
(mbo, hbo en wo). Daarnaast geeft het  gebruikers 
de mogelijkheid om zich direct aan te melden 
voor een open dag, favorieten te bewaren, direct 
contact te leggen met studenten of een instelling 
en te navigeren naar de open dag zelf. Naast deze 
hoofdfuncties kunnen scholieren ook instellings-
brochures aanvragen en aanvullende informatie 
vinden. Nieuwsgierig naar deze app? Downloaden 
kan via www.tkmst.nl/opendagenapp.

Hoera! ik heb adhd
’”Gefeliciteerd meneer! U hebt adhd…” 

Breed glimlachend schudt de psy-

chiater mij de hand en hij begint mij 

prachtige verhalen te vertellen over de 

vele voordelen van adhd. Hoera! Ik heb 

adhd’, Van patiënt tot temperament is 

een boek met meer dan honderd tips, 

voorbeelden en ervaringen die je helpen om het maximale 

uit je adhd te halen. Niet alleen voor jezelf, maar juist voor 

je omgeving. Het boek rekent af met aannames die je leven 

met adhd negatief beïnvloeden. Een voorbeeld is dat adhd 

een ziekte, een stoornis is. Dit boek beweert het tegendeel. 

Het biedt je de mogelijkheid tot het leiden van een uniek 

uitdagend leven. Niet ondanks, maar dankzij de adhd. Het 

boek is te bestellen voor € 24,90 via www.swpbook.com. 

(ISBN 9789088503597)

write now! 
Zijn er leerlingen in de klas met talent op het 
gebied van schrijven? En zijn ze vijftien jaar of 
ouder? Laat hen dan deelnemen aan de grootste 
schrijfwedstrijd voor jongeren in het Nederlandse 
taalgebied (Nederland, Vlaanderen en Suriname). 
Write Now! biedt jongeren de mogelijkheid met 
eigen geschreven werk hun talent te testen. Voor 
docenten is een lespakket ontwikkeld dat bestaat 
uit een handleiding met algemene toelichting op de 
wedstrijd en verschillende manieren en suggesties 
hoe het gebruikt kan worden binnen het voortgezet 
onderwijs. Naast individuele stukken, kan ook als 
klas meegedaan worden aan deze wedstrijd. Voor 
meer informatie over lespakketten en deelname: 
www.writenow.nu. 

Stage in het buitenland 
Het nieuwe digitale platform Agritrainee.org is een initiatief 
van kenniscentrum Aequor en Stichting Uitwisseling en 
Studiereizen voor het Platteland (SUSP) om internationaal 
leren in het domein van agri & food te bevorderen. Voor 
stagebegeleiders, van scholen in Nederland of van bedrijven 
in het buitenland, biedt dit platform handig tools, tips en 
handige links. Daarnaast biedt dit platform alle informatie 
die leerlingen nodig hebben om hun stageperiode goed te 
regelen zoals verschillende landen en hun stagemogelijk-
heden, het regelen van een verblijfsvergunning en toegang 
tot door Aequor erkende leerbedrijven. Een handige tip voor 
de leerlingen die willen stage lopen in het buitenland. Meer 
informatie: www.agritrainee.org.
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Congres Primair Onderwijs
Van goed naar geweldig onderwijs! Dat is het thema van 
het jaarcongres van de Sectorraad Primair Onderwijs 
op woensdag 3 april 2013 (in Schooljournaal 4 stond per 
abuis woensdag 17 april) in congrescentrum Belmont te 
Ede. De bijeenkomst voor leraren, oop’ers en directie-
leden  begint om 10.30 en duurt tot 16.30 uur. Er wordt 
gesproken over goede arbeidsvoorwaarden voor goed 
onderwijs aan kinderen, over loopbaanontwikkeling, 
levensfases, professionalisering, kwaliteit van onderwijs 
en van werken, werktijden, roosters, verlof, afspraken op 
de werkvloer en wat deelnemers verder wensen te be-
spreken. Tijdens de dag kunnen twee workshops worden 
gevolgd. Bezoekers kunnen hierbij kiezen uit de volgende 
onderwerpen: integratie basisonderwijs en speciaal 
onderwijs – duurzame inzetbaarheid van personeel – 
unieke samenwerking tussen basisonderwijs  en speciaal 
basisonderwijs – professionele ruimte – IPC in theorie en 
praktijk – kernkwaliteiten bij kinderen – LeerKRACHT: 
elke dag samen beter – mijn werk, onze scholen: een 
nieuwe cao. Dit congres is gratis voor leden van CNV 
Onderwijs en CNV Schoolleiders. Niet-leden betalen  
€ 25,-. Voltijdstudenten hebben gratis toegang.  
Kijk voor meer informatie of direct aanmelden op  
www.cnvo.nl/po-congres. 

B Bezig
voor de ond

naam: 
Han Kooreman

Leeftijd: 
61 jaar 

Beroep: 
Projectleider Passend Onderwijs bij schoolbe-
stuur Kind en Onderwijs Rotterdam 

vrijwilligerswerk: 
bestuurslid van de Stuurgroep Passend 
Onderwijs, die de leden begeleidt en infor-
meert bij het invoeringsproces en de vereni-
ging adviseert over maatregelen ter onder-
steuning. Verder ben ik lid van de redactie van 
vakblad Zorg Primair.

Motivatie: 
Het is goed een steentje bij te dragen aan de 
actuele onderwijsontwikkelingen, waarbij het 
steeds weer gaat om de toekomst van onze 
kinderen! We hebben een belangrijke taak te 
vervullen, die we met plezier moeten kunnen 
blijven doen. Elkaar daarbij ondersteunen en 
enthousiasmeren doet goed!
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samsung onderwijsinnovatie 
Aanmoedigingsprijs
Leerkrachten denken steeds vaker aan gebruik 
van ict en sociale media om hun lessen innovatie-
ver te maken, maar door gebrek aan apparatuur, 
zoals digitale schoolborden en tablets, en geld om 
dit aan te schaffen, lukt dit meestal niet. Samsung 
Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs moedigt 
scholen aan sociale media en technologie toe te 
passen in de klas en bekroont daarom ambitieuze 
projectplannen met de benodigde apparatuur 
ter waarde van € 10.000,-. Met deze prijs worden 
scholen, die sociale media en technologie willen 
integreren in de klas, ondersteund. Alle professio-
nals uit het basis- en voortgezet onderwijs (vmbo, 
havo en vwo) mogen mee doen om deze prijs in de 
wacht te slepen. Scholen kunnen tot 13 april een 
projectvoorstel indienen. Meer informatie:  
www.onderwijsinnovatiefonds.nl/aanmoedigingsprijs.
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‘Humor en speelsheid 
essentieel voor 
leraar van nu’ 

Welke deugden maken een leraar tot een 
kanjer in zijn vak? Op die onderzoeksvraag 
promoveerde voormalig schoolpsycholoog 

en lerarenopleider Wim Claasen vorige 
week in Utrecht. Hij ontwikkelde daartoe 

een zogenaamde Deugdenwaaier, 
die veertien kwaliteiten omvat. De 

belangrijkste voor een leraar? Claasen: 
‘Interactie. Goed contact kunnen leggen 

met je leerlingen.’ 

Lerarenopleider: 14 kwaliteiten nodig om les te geven

vak verstaat’, legt Claasen uit. ‘Maar ook welgemeende aandacht 
en betrokkenheid bij leerlingen, zorgvuldig oordelen, zelfbeheer-
sing, humor en speelsheid en authenticiteit.’
Bevlogen vertelt hij dat er geen ander beroep is waaraan, qua ken-
nis en vaardigheden, zoveel eisen worden gesteld als dat van de 
leraar. ‘Een goed pedagoog én een goed didacticus moet hij of zij 
in zich verenigen. Binnen de beroepsgroep zijn er velen, die deze 
kwaliteiten al beheersen vóórdat ze aan de lerarenopleiding begin-
nen. Jongeren bijvoorbeeld die graag als oppas werden gevraagd.’ 
Zelf keek Claasen op tegen zijn schoolmeester uit de zesde klas. 
‘Hij was zo enthousiast. Zowel in het benaderen van de leerlingen 
als in het overbrengen van de leerstof.’

Onbewust
Waarom eigenlijk die ‘deugdenzoektocht’? Claasen: ‘De focus ligt 
te veel op hoe schoolorganisaties beter kunnen functioneren. Ik 
wil de nadruk op goed functionerende onderwijsprofessionals. 
Maar dan moest ik wel op papier heben wat iemand tot een goede 
leraar maakt. Aan de hand daarvan kun je leraren beter opleiden. 
Uiteindelijk komt dat henzelf, de leerlingen én de school ten 
goede.’
Aan de hand van diepgravend praktijkonderzoek bij acht leraren 
die het brevet ‘goed’ kregen van hun leerlingen en collega’s,  
stelde Claasen de deugdeninventarisatie op. ‘Het waren leraren 
die opvielen door hun bijdragen aan een positief schoolklimaat. 
Kanjers zeg maar. Op hen liet ik de door mij ontwikkelde 
moderne deugdenbenadering los. Door middel van longshot 
video-opnames en interviews kon ik de goede deugden definiëren. 
Tijdens het reflecteren hierop werd me weer eens duidelijk hoe 
complex onderwijssituaties zijn, hoeveel handelingen daarbin-
nen – vaak als vanzelf – worden verricht. Neem het  regelmatig 
scannen van alle leerlingen in de klas. Veel docenten doen dat 
onbewust; het kost ze geen energie. Daarmee zijn ze veel lastige 
situaties voor.’

Een school ergens in Nederland. De kleutergroep 
maakt gezamenlijk de legpuzzel van een paashaas. 
Elsje (5) is boos. Zij kreeg minder puzzelstukjes 
van haar juf. Denkt ze. Sterker nog: Elsje is ervan 
overtuigd. Ze doet niet meer mee en blijft hangen 
in haar negatieve gedachte. Tot de juf zegt:  ‘Ach 
Elsje, wil je me even helpen? Pak jij de servetjes in 
de speelhoek. Leg ze daar maar op tafel.’ 
‘Niets anders dan afleiding doorbreekt de situatie. 
Geen standje, geen ergernis van de juf. Maar 
inzicht in het kindvriendelijk oplossen van een 
lastige situatie, die uit de hand zou kunnen lopen. 
Een mooie deugd van haar,’ zegt Wim Claasen, 
voormalig schoolpsycholoog en lerarenopleider
aan Fontys Hogeschool Tilburg. Vorige week 
promoveerde hij aan de  Universiteit voor Huma-
nistiek in Utrecht op een onderzoek naar de  
deugden van een goede leraar.
‘Interactie. Goed contact kunnen leggen met je 
leerlingen. Met elk van hen afzonderlijk, in een 
klas vol verscheidenheid. Ik geloof dat dat de 
allerbelangrijkste deugd is van een leraar die zijn 



Schooljournaal 35

HumOr
Opvallend element in de deugdenwaaier is volgens Claasen 
humor. ‘Een zeer belangrijke kwaliteit in de omgang met leerlin-
gen. Humor relativeert problemen,  kan ze zelfs doen oplossen. 
We weten wel hoé humor werkt. Maar hoe je het kunt inzetten 
om cognitie te bevorderen? Dat is vooralsnog onbekend. Een voor-
beeld uit mijn onderzoek: een kwetsbare leerling moet een test 
maken. De spanning pompt z’n adrenaline-gehalte omhoog, het 
liefst gaat hij de situatie uit de weg, maar dat kan leiden tot faal-
angst. Zijn leraar reageert met humor op de situatie en doorbreekt 
de spanning. De adrenaline zakt, de leerling overwint zichzelf. Het 
opzien tegen testen wordt geleidelijk aan minder.’
Wat Claasen betreft, gaan de lerarenopleidingen meer gericht op 
dit soort deugden inspelen. De invoering van passend onderwijs 
maakt dat noodzakelijk, vindt hij. ‘Daardoor moeten leraren beter 
kunnen reageren op de diversiteit van de groep. Beheersen zij de 
belangrijkste deugden daarvoor, of gaan zij zich er verder in ont-
wikkelen? Ik hoop het van harte. Het zal de directe relatie tussen 
docent en leerling verbeteren. Zo voorkom je dat de leraar in de 
controle-/beheersstand gaat staan. Dan krijg je een monster voor 
de klas. Beter een zelfbewuste leraar, die plezier heeft in kijken en 
leert van hetgeen in de klas gebeurt. Iemand die zijn vak verstaat, 
zijn doelen kent, kan omgaan met verschillen. Die professionals 
hoef je niet lastig te vallen met een Inspectierapport. Aan hen kun 
je de beroepseer teruggeven. Daar ben ik groot voorstander van.’

Claasen: ‘De focus ligt te veel op hoe schoolorganisaties beter kunnen functioneren.’ 

epke ZOnDerlanD
En als je nu enkele, voor het vak bepalende, 
kwalificaties mist en toch graag voor de klas 
wilt? Claasen: ‘Heb je het over vakdidactiek en 
organisatiekunde, dan kun je die leren tijdens 
de opleiding. Het wordt lastiger als het om 
deugden gaat als humor en authenticiteit. Dat 
zijn kwaliteiten die je al jong ontwikkelt. Een 
natuurtalent voor de klas, dat is eigenlijk het 
beste. Maar ook natuurtalenten hebben oplei-
ding en ontwikkeling nodig. Neem Epke Zon-
derland, de Nederlandse turner die afgelopen 
zomer bij de Olympische Spelen in Londen 
goud won. Uitzonderlijk getalenteerd, en toch 
moet ook hij dagelijks blijven oefenen.’

Beatrice Keunen
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Wim Claasen: Pedagogisch handelen van leraren. Een 
theoretische en empirische verkenning op basis van 
een alledaagse deugdenbenadering. Uitgeverij Garant, 
Antwerpen/Apeldoorn. De prijs is € 34,90.  
ISBN 978 90 441 3018 8



Onderwijs: speciaal voor iedereen

Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen? En wilt 
u zich verder ontwikkelen als professional? Kies dan voor de master SEN! 
U kunt kiezen uit zes profi elen: Onderwijsexpert speciale onderwijs-
behoeften, Onderwijsexpert begeleiden en innoveren, Onderwijsexpert 
talentontwikkeling, Onderwijsexpert taal- en leesinnovatie, Onderwijs-
expert reken- en wiskunde-innovatie, Onderwijsexpert gedrag en leren.

Laat u voorlichten!
•  Amsterdam 14 maart 18.00 uur
• Hengelo 14 maart 18.00 uur
•  Groningen 27 maart 19.00 uur
•  Haarlem/Den Haag/

Alkmaar/Amstelveen 3 april 17.00 uur
•  Zwolle 3 april 18.30 uur
•  Utrecht 3 april 19.30 uur
•  Leeuwarden 10 april 19.00 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl 
of www.oso-windesheim.nl

Master Special Educational Needs

 GEBRUIK UWLERARENBEURS!

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor 
(aankomend) onderwijsmanagement. 
• Oriëntatie op management
• IMPULS trainingen
• opleiding Middenmanagement
• opleiding Schoolleider
• opleiding Directeur Primair Onderwijs
• Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd) 

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtings avonden in maart 
april en mei op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?

Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Start 5e leergang: september 2013
Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie: www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs 
Alblasserdam-Zwijndrecht

Onderwijs uit vertrouwen, overtuiging en optimisme

- Actief in twee samenwerkingsverbanden
- Nauwe samenwerking met kinderopvang
  en voortgezet onderwijs
- Bedrijvig in sociale media
- Eigen opleidingscentrum

Het bestuur zoekt een 

directeur (0,8-1 fte) per 1 augustus 2013

voor 

PCBS De Schalm 

in 

Alblasserdam

Zie de volledige advertentie op 
www.pcoaz.nl

“Door de bomen het bos zien, 
getuigt van overzicht. 

In één boom een bos zien, 
getuigt van visie.”

school-st pco az 130305.indd   1 05-03-13   09:29
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 
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Voor actuele seksuele vorming 
in attractieve vorm voor leerlingen 

en opvoeders.

‘De borsten voorbij’ 
De familie van Beuken verkent seksland.

(o.a.: aan de pil?)

Kosten € 15,50 (=  incl. € 1,25 verzk.)
117390151 t.n.v.  C.W. v. Eijck

verzendadres vermelden: 
cveyck@kpnmail.nl
www.cvaneijck.nl

school-van eijck 130305.indd   1 05-03-13   12:00



Kleine advertenties
Lessen: 
Ontspannen door inspannen! Dat is het sleutelwoord van 

kinderyogapraktijk Yoga-Mudra uit Spijkenisse van Karin de 

Man-Ram. Tijdens de kinderyoga- en tieneryogalessen gaan 

de kinderen op eigen niveau en spelenderwijs aan de slag 

met houdingen, mindfulness, visualisatie/meditatie en adem-

halingstechnieken. Ook ouder-kind workshops. Voor meer 

informatie: www.yoga-mudra.nl 

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort 
in deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of 
aan bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max.  
55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. 
Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- 
over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/
Utrecht, o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst 
wordt de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie 
is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden 
vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

www.cnvo.nl/adverteren

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 6 23 maart

nr. 7 6 april

nr. 8 20 april

nr. 9 11 mei

nr. 10 25 mei

nr. 11 08 juni

nr 12. 22 juni

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Bureau Van Vliet BV. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com,  
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, 
fax: (023) 571 76 80.

www.cnvo.nl/adverteren

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

Tel : 023 - 571 47 45
Mail : zandvoort@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50

Nr. 14  17.09.2011

 

DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

Heeft u een vacature voor uw school? Plaats deze dan in Schooljournaal, 
want daarmee bereikt u uw toekomstige collega’s zeker!

 

 

De voordelen op een rij
• Direct en gericht contact met een grote, geïnteresseerde doelgroep.
• Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing op www.cnvo.nl/vacatures
• Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken met andere media
• Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag in het blad
• Voor € 40,- wordt uw vacature doorgeplaatst in Direct, het vakblad voor 
 schoolleiders

Informatie en opgave
Kijk op www.cnvo.nl/adverteren voor verschijningsdata, formaten en tarieven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jenny Duindam, 
j.duindam@bureauvanvliet.com of (023) 571 47 45

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30Schooljournaal 38



AdReS CNV ONdeRwiJS
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR/OR-advies

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn
(030) 751 10 06, startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging 
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

LedeNVOORdeeL
Leden van CNV Onderwijs kunnen profi-
teren van lagere premies en kortingen door 
collectieve contracten met verzekeringsmaat 
schappijen en andere organisaties (zie voor 
meer informatie: www.cnvo.nl):
•  Dennenheuvel  

tel.: (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

tel.: (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade 

tel.: (026) 400 40 40, coll. nr. 3725

•  Zorgverzekeraar VGZ 
tel.: (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

peRSONeeLSAdVeRTeNTieS
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com, 
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 
47 45, fax: (023) 571 76 80. Personeels advertenties 
kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag  
14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 106,– excl. BTW.

BeSTUUR
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur: Cees Kuiper, algemeen 
secretaris CNV Onderwijs, tel.: (030) 751 17 10, 
e-mail: abagci@cnvo.nl.

SOCiAAL fONdS CNV ONdeRwiJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester A. van Vliet, 
Theeheuvellaan 66, 3903 DD Veenendaal.  
tel.: (06) 36 19 33 76, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com.  
B.g.g. voor dringende zaken: Dhr. J. Engelhart
(0412) 64 05 50.

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten,  
CNV Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.

AdReS CNV ONdeRwiJS
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR/OR-advies

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn
(030) 751 10 06, startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging 
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

LedeNVOORdeeL
Leden van CNV Onderwijs kunnen profi-
teren van lagere premies en kortingen door 
collectieve contracten met verzekeringsmaat 
schappijen en andere organisaties (zie voor 
meer informatie: www.cnvo.nl):
•  Dennenheuvel  

tel.: (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

tel.: (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade 

tel.: (026) 400 40 40, coll. nr. 3725

•  Zorgverzekeraar VGZ 
tel.: (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

peRSONeeLSAdVeRTeNTieS
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com, 
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 
47 45, fax: (023) 571 76 80. Personeels advertenties 
kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag  
14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 106,– excl. BTW.

BeSTUUR
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur: Cees Kuiper, algemeen 
secretaris CNV Onderwijs, tel.: (030) 751 17 10, 
e-mail: abagci@cnvo.nl.

SOCiAAL fONdS CNV ONdeRwiJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester A. van Vliet, 
Theeheuvellaan 66, 3903 DD Veenendaal.  
tel.: (06) 36 19 33 76, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com.  
B.g.g. voor dringende zaken: Dhr. J. Engelhart
(0412) 64 05 50.

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten,  
CNV Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.

stuurgroepen

CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
(020) 647 68 43

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

pRimAiR ONdeRwiJS
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGeZeT ONdeRwiJS
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middeLBAAR BeROepSONdeRwiJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGeR ONdeRwiJS 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONdeRwiJSdieNSTVeRLeNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GepeNSiONeeRdeN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis

(06) 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl



Dáág nullijn, 
hallo waardering!

www.jestaatnietinje1tje.nl

Als het aan het kabinet ligt krijg je er wéér geen cent bij. 

4 jaar is genoeg. Jij verdient meer waardering!

Doe mee! Teken de petitie op:
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