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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.

Referendum 
In het vorige Schooljournaal staat een 
artikel waaruit blijkt dat leraren niet 
klaar zijn voor passend onderwijs. En 
dan vraag ik mij een paar dingen af: 
passend onderwijs, voor wie eigen-
lijk? Financieel economisch passend 
onderwijs, maar ten koste van wie en 
van wat? Door de Commissie Dijssel-
bloem was toch duidelijk geworden 
dat de overheid en het management 
zich niet meer inhoudelijk met het 
onderwijs moesten bemoeien? Dat 
had al genoeg slecht onderwijs en 
mislukking met zich meegebracht. 
En weer gaat scholing van onder-
wijsgevenden de oplossing brengen 
voor alle problemen. Ik wil dat er een 
referendum onder het onderwijsper-
soneel gehouden wordt over de vraag 
of zij passend onderwijs wel echt 
passend vinden. Ook de mening van 

de kinderen die nu in het speciaal 
onderwijs zitten (nadat ze uit het 
reguliere onderwijs zijn gekomen) 
lijkt mij reuze interessant. Ik hoor 
vaak dat zij zich nu eindelijk op hun 
plaats voelen: niet langer meer op 
de tenen hoeven te lopen; niet meer 
steeds geconfronteerd worden met 
wat je allemaal niet kan; niet meer 
uitgedaagd worden voor taken die 
niet passend zijn; niet meer steeds 
voor spek en bonen mee mogen 
doen. Ook bij onderwijsgevenden 
zijn er grenzen in leerbaarheid na 
tig cursussen en nascholingen op 
allerlei terrein. En grenzen aan 
hoeveel ze kunnen behappen in een 
groep. Passend onderwijs moet er 
alleen komen als 75 procent van het 
onderwijsveld er volledig achter-
staat en als uit onderzoek bij leerlin-
gen die naar het speciaal onderwijs 

zijn verwezen in grote meerderheid 
blijkt dat zij die weg terug kunnen en 
willen.  
Dick Westerbeek, Nijmegen

Cito
Staatsecretaris Dekker slaagt er met 
regelmaat in om met zijn uitspraken 
het onderwijsveld tegen de schenen 
te schoppen.
In de afgelopen weken stelde hij 
dat de Citoscores van scholen via 
internet openbaar gemaakt moeten 
worden. Dat leidde tot felle reac-
ties vanuit het veld. De Citoscore is 
bedoeld als tweede, onafhankelijke 
gegeven om leerlingen in het voort-
gezet onderwijs te kunnen plaatsen. 
Niet meer en niet minder. Het plan 
van Dekker leidt ertoe dat de scores 
worden opgewaardeerd tot een soort 
kwaliteitskaart van de basisschool. 
Veel scholen publiceren de scores al 
lang in de schoolgids. Misschien wat 
overtrokken, maar wel begrijpelijk is 
de reactie van heel veel basisscholen 
om dan de Citotoets maar niet meer 
af te nemen. Dekker reageert hierop 
dan weer heel verkeerd. In het pro-
gramma Buitenhof (17 maart) daagt 
hij scholen uit om meer open te zijn 
over waar ze mee bezig zijn. Als 
voorbeeld noemt hij de Citoscores. 
Dergelijke opmerkingen dragen nu 
niet bepaald bij aan een goede com-
municatie met het veld. Ook deze 
staatssecretaris is dus niet van plan 
het onderwijsveld met rust te laten.
Frank Gordijn

Brieven

colofon
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Excellent
Na lezing van het bericht in Schooljournaal 4 over de uitverkiezing 
van zogenaamde excellente scholen, bleef ik zitten met een twee-
tal prangende vragen. Als eerste: zouden die excellerende scholen 
de rest van onderwijsland niet hartstikke dankbaar moeten zijn dat 
die maar gewoon of zelfs zwak functioneren? Anders zou hun eigen 
voortreffelijkheid niet uit de verf kunnen komen.  We mogen  niet 
allemaal gaan uitblinken, want dat zou dan weer zo gewoon zijn. Ver-
der vroeg ik me bezorgd af, hoe het  toch momenteel met de geinter-
viewde meneer Hakkeling  zal gaan. Immers merkt de verslaggever 
op: Ondanks een gevoelstemperatuur van min acht draagt Hakkeling 
alleen een shawl.  Lijkt me een tikje riskant, tenzij Hakkeling natuur-
lijk over een excellente conditie beschikt.
Nico van der Hoogt, Venlo
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Met trommels, fluitjes en bekkens maakten tienduizenden basisschoolleerlingen vorige week 
donderdag een minuut lang herrie voor de actie Wij trekken aan de bel. De actie, geïnitieerd 
door het Liliane Fonds, was bedoeld om aandacht te vragen voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Slechts tien procent van hen gaat naar school. 
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CNV Onderwijs: ‘Kom niet aan  
arbeidsvoorwaarden leraren’
CNV Onderwijs reageert kritisch op het voorstel van Onder-

wijsminister Jet Bussemaker om de arbeidsvoorwaarden van 

oudere leraren aan te passen, om financiële ruimte te scheppen 

voor het coachen van beginnende leraren. In een interview met 

BNR zegt de bewindsvrouw: ‘We hebben nu veel maatrege-

len die oudere werknemers ontzien en vrij geven. Als we die 

middelen zouden inzetten voor de professionalisering van alle 

leraren kunnen we enorme slagen maken.’ Ze doelt met name 

op de Bapo-regeling (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen: 

urenvermindering om de werkdruk van oudere werknemers te 

verlichten, red.). Volgens Helen van den Berg, voorzitter van 

CNV Onderwijs, gaat de overheid hier niet over. ‘Zij bemoeit 

zich met zaken waar werkgevers- en werknemersorganisaties 

over spreken. Met uitspraken als deze frustreert de minister de 

onderhandelingen die plaatsvinden aan de cao-tafel.’ Van den 

Berg vindt dat ouderen in staat moeten worden gesteld om het 

werk in het onderwijs tot hun pensioengerechtigde leeftijd vol 

te kunnen houden. ‘Daar is een goede ouderenregeling voor 

nodig. Het is verstandig dat we met het opschuiven van de 

pensioengerechtigde leeftijd nadenken over aanpassing van de 

huidige regeling. Maar het kabinet moet een wijziging niet zien 

als een bezuinigingsmaatregel die kan worden ingeboekt. Dan 

wordt elke andere investering in het onderwijs een sigaar uit 

eigen doos en daar zijn we absoluut op tegen. Kom niet aan de 

arbeidsvoorwaarden van onze leraren.’

Voor de Bapo-regeling heeft het onderwijspersoneel loon inge-

leverd voor arbeidstijdverkorting. Het motief was de bevorde-

ring van de arbeidsparticipatie van oudere leraren. Van den 

Berg: ‘Juist in deze tijd waarin binnen afzienbare tijd leraren-

tekorten dreigen te ontstaan is het van belang dat leraren het 

werk langer kunnen volhouden, zodat we de kwaliteit van het 

onderwijs kunnen blijven garanderen.’ EvB
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‘Natuurlijk had ik deze reacties verwacht. En ik vind ze ook 

valide, want je kunt een school niet alleen maar beoorde-

len op basis van de Citoresultaten.’ Voorafgaand aan de 

internationale onderwijsconferentie in de Beurs van Ber-

lage in Amsterdam (zie pagina 26) geeft staatsecretaris 

Dekker van Onderwijs toe de protesten te begrijpen tegen 

het openbaar maken van de Citoresultaten van scholen. 

Hiervoor deed RTL Nieuws met succes een beroep op 

de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dekker: ‘Het 

klopt dat een school meer is dan dat. En ik denk dat veel 

ouders en leerlingen dat ook wel weten. Als je kijkt naar 

steden als Arnhem en Amsterdam waar de Citoscores al 

jaren worden vrijgegeven, merk ik dat ouders daar op een 

hele verstandige manier mee om kunnen gaan.’ Volgens 

Dekker kan hij alleen nee zeggen tegen uitvoering van 

de WOB als de belangen van instellingen ernstig worden 

geschaad.’ Dat is ook de reden dat we hebben gezegd 

niet de informatie van individuele leerlingen vrij te geven.’ 

Op schoolniveau ligt dat volgens hem net wat anders. ‘Wij 

hebben de scholen de ruimte geboden om in de komende 

weken aan te geven hoe zij tegen de situatie aankijken. 

We gaan dat zorgvuldig bekijken.’ Nederland is weliswaar 

halsstarrig over de Citoscores, maar in gidsland Finland 

worden deze gegevens helemaal niet verstrekt. Dekker: ‘Er 

zijn heel veel landen die minder moeilijk en spastisch doen 

om informatie te geven over de vorderingen die leerlingen 

hebben gemaakt, en om daar verantwoording over af te 

leggen.’ (Zie pagina 10 t/m 12) PM

Staatssecretaris Dekker over Cito:  
‘Wij moeten niet zo spastisch doen’



De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is verkozen tot de nieuwe paus. 

Afgelopen dinsdag werd hij in de Sint-Pieterskerk in Rome geïnstalleerd. 

De nieuwe paus heeft de naam Franciscus aangenomen, die verwijst 

naar zijn grote voorbeeld Franciscus van Assisi die zich inzette voor de 

vrede en de armen. ‘Het is een mooie naam met een goede gedachte 

erachter. Ik ben benieuwd of de nieuwe paus gaat waarmaken waar hij 

voor staat. Wij vinden het geweldig dat de paus de naam Franciscus 

heeft aangenomen. Zo komt onze school meer op de kaart te staan 

en zal ik vanaf nu waarschijnlijk nooit 

meer mijn e-mailadres hoeven spel-

len’, grapt Marieke Oomes, locatielei-

der op basisschool Franciscus in het 

Noord-Brabantse Biezenmortel. ‘Het 

was voor ons een leuke aanleiding 

om het verhaal over Franciscus weer 

eens te vertellen. We hebben er dan 

ook zeker aandacht aan besteed. 

Met de kinderen uit de bovenbouw 

hebben we naar het Jeugdjournaal 

gekeken en Omroep Brabant is bij 

ons langs geweest om met de kin-

deren te praten over de nieuwe paus 

en zijn naam. We zijn er een hele dag 

zoet mee geweest.’ 

Adjunct-directeur Henk Raben van 

basisschool St. Franciscus in het 

Gelderse Babberich: ‘De naam Fran-

ciscus is voor de kinderen van onze 

school een beeldende naam. Het 

straalt respect uit voor de natuur, 

de omgeving en de medemens. Dit 

spreekt ons als school erg aan, omdat we het verhaal goed kunnen 

vertellen aan de kinderen. Uiteraard is er aandacht besteed aan de 

nieuwe paus. In de ochtend hebben we gezamenlijk naar het Jeugd-

journaal gekeken. Dit was een mooie aanleiding om op het onderwerp 

door te gaan. We hebben het hier vaker over Franciscus. 4 oktober 

is voor ons, naast Dierendag, ook Franciscusdag. Hij is altijd duidelijk 

aanwezig in onze school. In elke klas hangt wel een beeldje of afbeel-

ding dat iets zegt over hem. Dat koesteren wij dan ook.’ MdG

Paus Franciscus de eerste

Schoolnieuws

• er bestaat een rekenprogramma voor rekenzwakke 
kleuters: een evidence based remedierend 
programma speciaal voor kleuters die achterstand 
vertonen op het gebied van rekenvaardigheid. HuH? 
Rekenen kleuters dan? Of beter gezegd: moeten 
kleuters al rekenen?
• Mijn dochtertje is ruim 2 jaar en zegt ‘een twee 
hoppa’ en dat vind ik al heel wat. Moet zij over dik 
anderhalf jaar gaan rekenen? ik vind het schokkend. 
Laat haar lekker spelen en spelenderwijs leren!

• finland is toch zo’n gidsland, zo’n walhalla voor 
Nederland als het om onderwijs gaat? Niet om het 
een of ander, maar daar gaan kinderen pas naar 
school als ze 6 of 7 jaar zijn. 
• in Amsterdam is de kleutertoets verplicht. Daar 
zitten vijfjarigen met de gordijnen dicht omdat ze 
zich dan beter kunnen concentreren te blokken 
op de toets. Gek he, dat de weerzin tegen toetsen 
steeds groter wordt?
Ciska de Graaff
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Basisschool Franciscus in Biezenmortel.
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Wensen voor cao   
primair onderwijs?
Wat heb jij nodig om goed te werken? Dat is de vraag die CNV 

Onderwijs, de andere bonden en de PO-Raad aan het onderwijs 

stellen. CNV Onderwijs roept zijn leden op wensen en ideeën 

door te geven over ontwikkeling (loopbaan, levensfase, profes-

sionalisering), prestaties (kwaliteit van onderwijs en van wer-

ken), tijd (werktijden, roosters, verlof) en rollen en taken (afspra-

ken op de werkvloer, rolverdeling). Onder het motto Mijn werk 

Onze scholen start op 8 april een actie van twee weken, met 

daarin inspirerende ontmoetingen op scholen. In mei krijgen die 

gesprekken een digitaal vervolg. De uitkomsten van alle gesprek-

ken worden gebruikt bij de onderhandelingen van de nieuwe cao 

na de zomer. Schrijf je nu in voor een van de ontmoetingen. Kijk 

op www.cnvo.nl > knop Inzet nieuwe cao-po 2014.

Oranje!
Schooljournaal 8 van 20 april zal flink oranje kleuren. Voor de 

inhoud hebben we u nodig! Heeft u op school wel eens konin-

gin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Máxima of andere 

Oranje-familieleden op bezoek gehad? Stuur ons dan (uiterlijk 2 

april) een mail met uw ervaringen. Wat gaat u als school doen 

aan de komende troonswisseling? Doet u mee aan de Konings-

spelen, studeren de leerlingen een lied in, praat u erover in de 

geschiedenis- of maatschappijleerlessen of doet u iets anders 

serieus of ludieks? Vertel het ons (uiterlijk 2 april)! En tot slot, 

kleurt uw school al lekker oranje of prijken er al koningen en 

koninginnen aan de muur? Stuur ons dan (uiterlijk 12 april) een 

foto. De leukste foto’s krijgen een plekje in Schooljournaal. Voor 

alle reacties: schooljournaal@cnvo.nl o.v.v. oranje.

ErkENNiNg voor gezag
Op woensdag 10 april houdt de Stuurgroep Jong van CNV 

Onderwijs een netwerkbijeenkomst met als thema Erkenning 

voor gezag. Er zijn twee praktische workshops die leraren kun-

nen leren (nog) beter om te gaan met ouders en leerlingen. Zo 

spreekt vmbo-docent en specialist orde en gezag Rene Kney-

ber over orde houden bij leerlingen, en geeft trainer van CNV 

Onderwijs Henk Hospes praktische voorbeelden en tips over 

afstemming en samenwerking met ouders. Alle jonge docenten 

tussen 20 en 39 jaar zijn welkom, leden gratis, niet-leden beta-

len € 7,50. Locatie: CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in Utrecht. Meld 

je nu aan: www.cnvo.nl/gezag.

7 maart: Ongeveer 1,6 miljoen kinderen doen op 
26 april mee aan de Koningsspelen ter gelegen-
heid van de troonswisseling op 30 april. Staatsse-
cretaris Sander Dekker (Onderwijs) en voorzitter 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Annemarie Jorritsma, krijgen in de Haagse 
Sporttuin in de Schilderswijk in Den Haag de eer-
ste brief waarin alle gemeenten worden opgeroe-
pen de sportdag voor scholieren te organiseren. 
De bedoeling is dat 7.500 basisscholen meedoen. 
Deelname is niet verplicht. (Leeuwarder Courant)

11 maart: Drie kleine scholen in Doorn (twee 
protestants, één katholiek) bundelen de krachten 
en kijken gezamenlijk naar nieuwe huisvesting. 
De scholen lopen vooruit op de plannen van de 
overheid om scholen onder de honderd leerlin-
gen te sluiten. (www.rtvutrecht.nl)

12 maart: Studenten die er met de pet naar 
gooien, kunnen voortaan ook na het eerste jaar 
gedwongen worden te stoppen met hun oplei-
ding. Minister Bussemaker (Onderwijs) geeft 
hogescholen en universiteiten de vrije hand om 
ook in vervolgjaren een bindend studieadvies op 
te leggen. Alleen studenten in het laatste jaar 
worden uitgezonderd van de regeling.  
(De Telegraaf)

13 maart: Er komt meer aandacht voor homo-
discriminatie op alle scholen in Rotterdam en 
omgeving. Korrie Louwes (D66), wethouder van 
Arbeidsmarkt, Hoger onderwijs, Innovatie en 
Participatie van de gemeente Rotterdam, tekent 
daarom het manifest De Rotterdamse School een 
veilige haven voor iedereen. Het manifest is niet 
alleen een erkenning van de problemen voor 
homoseksuelen, maar ook voor lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders. (Metro NL)

15 maart: Een conciërge van het Mondial College 
in Nijmegen is ontslagen. Hij heeft de gedrags-
regels van de school overtreden. Hij zou buiten 
schooltijd contact hebben gehad met leerlingen, 
dit mag niet volgens het protocol van de middel-
bare school. (Algemeen Dagblad)

Wat was!
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 
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geachte heer dronkers, 
Beste Jaap,

Scholen zijn verplicht de 
resultaten van de Citotoets 
openbaar te maken. Trans-
parantie is een goede zaak. 
Ouders zijn gewend om op basis 
van veel informatie hun keuze te 
maken. Naast tal van andere zaken, 
zoals vriendjes, bereikbaarheid en 
het imago van de school kan het 
resultaat van een toets ook worden 
meegewogen. Getallen zorgen echter 
al snel voor ranglijstjes.
En daar zit nu net het probleem. 
Publicatie van Citoscores kan een 

ver-
keerd 

signaal 
geven. Het is verleidelijk om de 
school die hoge scores kan overleg-
gen als beter te zien dan scholen 
die mindere resultaten boeken. Het 
werken met meetbare gegevens, met 
ranglijsten en met toetsen die zijn 
gemaakt door een erkend instituut 
wekt de suggestie dat de ene school 
beter is dan de andere. Schoolbe-
sturen en schoolleiders zullen er 
onder druk van ouders veel voor over 
hebben om hoger te scoren. Als die 
neiging te ver wordt doorgevoerd 

gaat het erom kinderen op te leiden 
tot zeer goede toetsenmakers. Ik 
ken scholen waar het programma in 
groep 7 en 8 grotendeels bestaat uit 
het oefenen met Citotoetsen. Zelfs 
fraude is niet uitgesloten. Dat kan 
toch nooit de bedoeling zijn.  
Iedereen weet dat de Citotoets een 
momentopname is. Iedereen weet 
dat de toetsen niet veel zeggen 
over de ontwikkeling die een kind 
heeft doorgemaakt. En iedereen 
weet dat de resultaten ieder jaar 
zullen verschillen. Maar toch. Laat 
scholen met rust. Dan kunnen ze zelf 
bepalen of zij de resultaten op hun 
eigen website publiceren, naast hun 
onderwijsvisie en schoolplan. Ouders 
hebben dan de relevante informatie 
per school en kunnen op basis 
daarvan hun keuze maken.

Het is verleidelijk 
scHolen met Hoge scores 

als beter te zien dan 
scHolen met mindere 

resultaten

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week 
gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar 
het graf kijken.
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van 
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de 
steen weg en ging erop zitten. 
Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 
De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, 
ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd 
heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opge-
staan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie 
voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te 
zeggen had.’

Bron: Het Mattheüs-evangelie 
Hoofdstuk 28, vers 1-8, nieuwe Bijbelvertaling

Opstanding uit de dOOd
Pasen 2o13

Illustratie: Russisch icoon, ±1500. 



Docenten moeten beter les gaan geven! Dit zag ik laatst 
in een nieuwsbericht. Iedereen schijnt het weer beter te 
weten. Geen wonder dat het gezag van docenten ten onder 
gaat! Het is tegenwoordig not done om alleen maar klas-
sikaal les te geven. Dat behoort niet meer tot een ‘goede’ 
les. Ik ben het hier een klein beetje mee eens, want 
hoeveel leerlingen luisteren daadwerkelijk actief mee als 
een docent twintig minuten uitlegt? Maar dat betekent 
niet dat wij als docenten elke les met diverse werkvormen 
moeten werken en frontaal les geven helemaal moeten 
verbannen. Een klassikale les kan heel goed onder een 
‘goede’ les vallen als het maar geen eenrichtingsverkeer 
wordt. Je moet de leerlingen zien te betrekken in jouw 
uitleg. Als economiedocent heb ik het geluk dat ik de stof 
op verschillende manieren kan aanbieden. Ik kan bijvoor-
beeld een echt vergelijkend warenonderzoek uitvoeren in 
mijn lessen. Ik kan mijn leerlingen naar buiten sturen om 
de marketingmix van een bepaalde winkel uit te zoeken. 

En ook kan ik de actualiteit terugkoppelen aan de stof. 
Laatst vroeg ik nog aan de klas wie dit jaar op Prinsjesdag 
de troonrede zal gaan voorlezen. Een deel dacht dat 
koningin Beatrix dit zou  gaan doen en een ander deel 
dacht weer aan prins Willem-Alexander. ‘Want hij wordt 
toch binnenkort de koning, juf?’ Hierdoor onstaat wel een 
relevant klassikaal gesprek, waar de leerlingen leren van 
elkaar en van de docent. Tenminste, als de juiste type 
vragen worden gesteld.

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

Mariam Zanzan

Fo
to

: E
ve

rt
 E

lz
in

ga

    drOnkers

Fo
to

: K
ic

k 
Sm

ee
ts

     Jaap Dronkers is hoogleraar onderwijssociologie 
aan de Universiteit Maastricht
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Neem twee scholen met 
dezelfde gemiddelde Citoscore. 
De ene school heeft alleen kin-
deren van universitair geschoolde 
ouders, de andere kinderen van 
ouders met alleen lagere school. De 
tweede school biedt de beste kwaliteit 
en een hoge toegevoegde waarde, 
vanwege  de slechte startpositie van 
deze leerlingen (weinig cultureel 
kapitaal thuis). De eerste school heeft 
een lagere kwaliteit en minder toege-
voegde waarde door de goede startpo-
sitie van hun leerlingen (veel cultureel 

kapi-
taal 

thuis). 
Dit voorbeeld laat zien waarom het 
publiceren van alleen maar Citoscores 
geen goed inzicht geeft in de kwaliteit 
van een basisschool. Dat geldt ook 
voor scholen die goede sier maken 
met hun Citoscore bij de voorlichting 
aan ouders of op hun webpage. En dat 
geldt ook voor de staatssecretaris die 
de Citoscores van alle basisscholen 
vrijgeeft, zonder hun toegevoegde 
waarde erbij te geven. Wat dat betreft 
is uw standpunt onlogisch: als je niet 
erg vindt dat afzonderlijke scholen ten 

onrechte goede sier maken met hun 
Citoscores, kan je ook geen bezwaar 
meer maken tegen een overzichtslijst. 
Beiden geven een oneerlijk beeld van 
de kwaliteit van basisscholen en in 
beide gevallen wordt geen rekening 
gehouden met de soms grote startver-
schillen van leerlingen. Zo moeilijk is 
het niet die toegevoegde waarde uit te 
rekenen. De Inspectie, de Volkskrant 
en Elsevier baseren hun oordeel 
daarop. De Citotoets is niet slechts een 
momentopname. Het is een betere 
voorspeller van later succes in het 
onderwijs dan een intelligentietest. 
Alleen het advies van de basisschool 
heeft een nog grotere voorspellende 
kracht, omdat het rekening houdt mét 
en vooruitloopt óp de maatschappelijke 
ongelijkheid, die ook in het voortgezet 
onderwijs blijft doorwerken.

de citotoets is een betere 
voorsPeller van later 
succes in Het onderwijs 
dan een intelligentietest
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‘Citoscore is te kaal cijfer 
voor beoordeling 
school’ 

Staatssecretaris Dekker wil de 
Citoscores openbaar maken. 

Aanleiding: een dringend 
verzoek van RTL Nieuws. De 
Tweede Kamer vindt het een 

slecht idee, het onderwijs vindt 
het niks en zelfs Cito staat niet 
bepaald te juichen. Discussies 

laaien op. Wat zegt een 
Citoscore eigenlijk? En werkt 

het geen gesjoemel in de hand?

D66 zegt ‘waanzin’, de VVD noemt het ‘niet wenselijk’ en ‘een 
momentopname’, het CDA vindt het ‘jammer’ en noemt ‘het een 
foto in plaats van een film van acht jaar onderwijs’, de PVV noemt 
de Citoscore ‘een heel kaal cijfer’. Michel Rog, CDA-Kamerlid en 
oud-voorzitter van CNV Onderwijs, stelt schriftelijke vragen aan 
de  staatssecretaris: Deelt u de mening dat het ongewenst is om steeds 

meer nadruk te leggen op het belang van toetsen en dat uw besluit om de 

Citotoetsen openbaar te maken de kwaliteit van het onderwijs verengt tot 

toetsen alleen? Uit een onderzoek onder leden van de Algemene 
Vereniging Schoolleiders blijkt dat 60 procent van de schoolleiders 
overweegt te stoppen met het afnemen van de Citotoets als het 
ministerie lijsten met scores gaat publiceren. De PO-Raad wil dat 
de staatssecretaris de scores pas aan RTL Nieuws beschikbaar stelt 
als de gegevens vergelijkbaar en transparant zijn. De Raad werkt 

CitO: OnZin van rangOrdelijstjes 
Op basis van de CitOtOets 
Cito zelf staat ook niet bepaald te juichen, zo blijkt uit 
een uitvoerig epistel op de eigen site, getiteld De onzin 
van rangordelijstjes op basis van de Eindtoets. ‘Is de 
gemiddelde schoolscore op de Citotoets geschikt als 
maat voor de kwaliteit van het onderwijs? Het antwoord 
hierop is overduidelijk “nee”’, schrijft Cito. ‘De toets is 
bedoeld als hulpmiddel voor de scholen, als tweede 
onafhankelijke gegeven naast het advies van de basis-
school. Terecht stellen verschillende geledingen in het 
onderwijs dat de Citotoets niet meet wat de kwaliteit 
van een school is, maar meet wat leerlingen van groep 
8 kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse 
taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden.’ 
Verder wijst Cito er op dat de gemiddelde scores niet 
altijd gebaseerd zijn op alle leerlingen uit groep 8, dat 
er scholen zijn die andere toetsen gebruiken en dat 

het opleidingsniveau van de ouders van grote invloed 
is op de resultaten van hun kinderen, maar in zo’n 
rangorde onzichtbaar is. Verder wijst Cito er op dat de 
scores ‘dermate dicht bij elkaar liggen, dat een kleine 
verandering in de score leidt tot een grote verandering 
in de rangordepositie van een school. Zo hebben de 
nummers (op basis van een proeflijst die Cito van 2012 
samenstelde, red.) 1.954 tot en met 2.687 deze gemid-
delde schoolscore afgerond op één cijfer achter de 
komma.’ Bovendien is een rangorde niet stabiel, omdat 
een individuele leerling een groot effect op de school-
score kan hebben, zeker in de over het algemeen wat 
kleinere groepen 8. Als op een kleine school met een 
kleine groep 8 de zwakste leerling niet meer mee zou 
doen aan de Citotoets, zou dat honderden plekken in de 
rangorde kunnen schelen. Cito concludeert dan ook dat 
de waarde van een rangorde op basis van Citoscores 
beperkt is.
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momenteel aan een dergelijk transparant systeem, Vensters PO, 
waarin bredere gegevens dan een Citoscore worden verzameld.

sleCHtste dOCent
In de kranten laaien discussies op en worden Amerikaanse toestan-
den aangehaald. In de New York Post werd in maart 2012 een lijst 
gepubliceerd met een rangorde van scholen en leraren. Onderaan 
bungelde Pascale Mauclair, leerkracht op een achterstandsschool. 
Zij zou de slechtste zijn omdat de testresultaten van haar leerlingen 
allerbelabberdst waren. Dat wist ze zelf al, want haar leerlingen 
waren immigranten die nauwelijks Engels spraken. In Los Angeles 
werd Rigoberto Ruelas Jr. door de Los Angeles Times tot slechtste 
docent bestempeld op basis van de resultaten van zijn leerlingen. 
Hij kon de openbare vernedering niet aan en pleegde zelfmoord, 
tot groot verdriet van de ouders, collega’s en leerlingen die met 
hem wegliepen.

ratraCe
‘Meten is weten’ is de trend. Onderwijspersoneel wordt er wel 
eens moe van, zo blijkt uit de diverse fora op social media, zoals 
de Schooljournaal LinkedIngroep. Een paar citaten: ‘Beter plan: 
de ouders afrekenen op de schoolprestaties van hun kinderen. 
Als die onder de maat zijn, moeten de ouders de kinderbijslag 
terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente.’ ‘De betere 
bedrijven weten al lang dat prestatiebeloning op basis van “meet-
bare doelstellingen” een recept voor ellende is. Het geeft perverse 
prikkels en meet de werkelijke prestaties niet.’ ‘Kijk verder dan je 
neus lang is! Kijk ook naar andere factoren dan de cognitieve!’ ‘Ik 
ben bang dat het tij niet te keren is. Gevolg zal zijn dat scholen 
zwakke leerlingen zullen gaan weigeren.’ ‘Kaal cijfer, alweer een 

‘beeld van acht jaar onderwijs belangrijker dan momentopname 
als de Cito-toets.’

stap in de ratrace achter de momentopnames 
aan. Je maakt kinderen jaren mee en dan ga je 
uit van 1 score! Heb je het ooit zo kort door de 
bocht gezien?’ Veel medestanders zijn er niet 
te vinden. In Arnhem en Amsterdam bestaan 
al lijsten met Citoscores, maar daar worden 
ze aangevuld met andere gegevens van de 
Inspectie. 

OngenuanCeerd
‘Ik ben er tegen’, zegt Wally van der Vlugt, 
directeur van de Bisschop Bekkersschool in 
Groningen, een school met 216 leerlingen, 
waarvan de helft met een andere thuistaal. De 
school heeft een Citoscore net iets boven het 
landelijk gemiddelde van 535. ‘We willen de 
ouders van potentiële leerlingen graag breder 
informeren dan met een kale Citoscore. Daar-
mee stigmatiseer je een school met een lage 
score, zonder informatie te geven over bijvoor-
beeld de achtergrond van de leerlingpopulatie. 
Een rankinglijst op basis van de Citoscore 
is te ongenuanceerd. Ouders kijken pas op 
de website van de school als ze al interesse 
hebben. De ouders die alleen af gaan op een 
hoge Citoscore, en die heb je, haken dan bij 
voorbaat al af. Veel allochtone ouders vinden 
hoge resultaten heel belangrijk en dan melden 
ze een kind aan dat geen Nederlands spreekt. 
Dan is er veel werk aan de winkel.’ Op de 
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Het standpunt van cnv onderwijs is te lezen op 
pagina 8.

Groningse school doen alle leerlingen mee 
aan de Citotoets. ‘Lekker makkelijk om dat 
niet te doen. Zo krik je je score wel op ja’, 
kritiseert Van der Vlugt. ‘Maar wij willen 
een eerlijk beeld geven van de school. 
Wij geven trouwens al voor het afnemen 
van de Citotoets het schooladvies aan de 
leerlingen. En we zitten er vrijwel nooit 
naast, weten we door monitoring van de 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. We 
vinden het beeld dat wij hebben na acht 

jaar onderwijs van groter belang dan een 
momentopname als de Citotoets.’

niet bang
‘We moeten niet bang zijn voor open-
baarmaking van de Citoscores’, zegt Rob 
Wilschut, directeur van basisschool De 
Acker in Bergschenhoek, een vrijwel 
witte school met een Citoscore van 539. 
‘Volgens mij is het al behoorlijk openbaar 
of in elk geval in te zien via Inspectierap-
porten. Onze stichting publiceert de 
gegevens ook en vergelijkt de scholen 
daarop. Ik vermeld de score ook in mijn 
weekbrief aan ouders, maar dan wel met 
een heel verhaal erbij. Daarom ben ik er 
niet voor om zo’n rankinglijst te maken, 

omdat het een te kaal cijfer is. Het “meten is weten” is een hype 
geworden. Dan denk ik: laat ons eens met rust, vertrouw ons nou 
een keer! Denk je dat leraren harder gaan werken als de Citoscores 
online staan? Ik vrees voor gesjoemel en fraude om de score op te 
krikken.’ Op De Acker doen alle leerlingen mee aan de Citotoets, 
maar ‘af en toe vind ik het wel misdadig, vooral als van te voren al 
duidelijk is dat een kind bijvoorbeeld op rekenniveau eind groep 
6 zit.’ Met een uitroep: ‘Ik vind alle kinderen kanjers! En ik vind 
het mooier als leerlingen zich veilig voelen en plezier hebben, dan 
dat ze goede resultaten behalen op rekenen en taal. Ik wil dat we 
kinderen breed ontwikkelen en dat ze gelukkig zijn. En daar zegt 
een Citoscore niet veel over. Ouders kiezen daar ook niet op. Het 
speelt een rol, maar belangrijker zijn de signatuur van de school en 
de goede ervaringen met bijvoorbeeld de zorg op school.’ 

dOOrslaan
‘Het geeft aan hoe ver de staatssecretaris afstaat van de praktijk’, 
zegt Marleen van Duren, gedragstrainer/docent op het Máximacol-
lege (praktijkonderwijs en reboundvoorziening) in Ridderkerk. 
‘Als men werkelijk denkt de kwaliteit van een school te kunnen 
weergeven in een Citoscore, dan weet je niet veel van onderwijs. 
Het is een kaal cijfer waar geen enkele betekenis aan gegeven kan 
worden.’ Van Duren heeft veel ervaring met zorgleerlingen in 
Rotterdam en weet dat de Cito-eindtoets niks zegt over de leerling-
populatie, het startpunt van de leerlingen, de weg die ze afgelegd 
hebben, de inzet van de leerkracht. ‘Met al die cijfertjes kunnen 
we makkelijk doorslaan. We willen het allemaal zo graag in orde 
hebben. Maar observaties van leraren, die een kind acht jaar mee-
maken en volgen, zijn van veel meer belang.’

Ciska de Graaff
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‘ik wil dat we kinderen 
breed ontwikkelen en dat ze 
gelukkig zijn. en daar zegt 
een citoscore niet veel over’

ermindo armino: ‘denk je dat leraren harder gaan werken als de Cito-scores online staan?!’
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‘ga elkaar inzePen, 
ga sneeuwballen 

gooien naar 
leraren…  ga sPelen 

in ieder geval!’
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mijke Pelgrim

Brugklassers zijn leuk.  In onze sectie vinden we dat 
iedereen die dat wil een brugklas zou moeten hebben 
en daarom verdelen we ze eerlijk. Bruggen zijn vaak 
nog zo lekker enthousiast over dingen. Als je een vraag 
stelt in de klas, gaan er vaak minstens tien vingers 
tegelijk de lucht in. Je kunt ze tekeningen laten maken 
en voorlezen. Je kunt een sterk verhaal vertellen en 
zeker de helft tuint daar dan met boter en suiker in.
En waar de meesten van mijn leerlingen een beetje 
rond staan te hangen en wat tegen elkaar aan lopen te 
keuvelen, zie ik mijn bruggen soms nog echt spelen.  
Of spelen… ze lopen een beetje achter elkaar aan te 
rennen in een soort halfslachtige versie van tikkertje, 
waarvan ze diep in hun hart wel weten dat dat op een 
middelbare school niet meer kan. Ze zitten torens te 
bouwen van gummetjes en stiften. Ze doen rock-paper-
scissors en allerlei handenklapspelletjes totdat ik er 
een ons van weeg.
Maar zodra het pauze is, of de lessen voor die dag zijn 
afgelopen, zijn ze uitgespeeld. Want du moment dat 
de  bel gaat worden de mobieltjes uit de schooltassen 
gevist en nog voor mijn leerlingen het lokaal hebben 
verlaten zijn ze al volledig naar binnengezogen door het 
scherm van hun telefoon. Ze horen niets meer. Ze zien 
niets meer. De wereld gaat aan hen voorbij. 
Pas had het gesneeuwd en ik was totaal verbijsterd 

toen ik mijn bruggen in een driedubbele cirkel in de 
aula aantrof, elk met een mobiel in de hand, druk aan 
het Whatsappen. ‘Ik vraag nu wat hij van jou vindt’, 
riep de één. ‘Hij zegt dat hij nog geen verkering 
heeft’, zei de ander. ‘Waarom loopt Esmee zich er 
nou weer mee te bemoeien?’, riep een derde. ‘Zo’n 
stalker is dat.’
‘Jongens, meiden wat doen jullie hier!’, zei ik. ‘Ga 
naar buiten, ga elkaar inzepen, ga sneeuwballen 
gooien naar leraren…  Ga spelen in ieder geval!’ ‘Ja 
mevrouw…,’ mompelden er een paar. Maar toen ik 
een half uur later weer langs liep, stonden ze er nog, 
in exact dezelfde opstelling. Mijn energieke bruggen 
gereduceerd tot cyberslaafjes.
Hoe keren we het tij? Hoe weken we die kinderen 
los van hun telefoons en krijgen we ze weer aan het 
spelen in hun vrije tijd? Steve Jobs wordt door som-
mige mensen vereerd als een heilige, maar hebben 
hij en de zijnen ons eigenlijk wel zo’n grote dienst 
bewezen?
Daar denk ik wel eens over na, en dan zet ik me maar 
weer aan de voorbereiding van een zwaar chaotische 
les. Iets met toneelspelen en muziek. Iets over 
verhalen en verbeelding. Misschien komt rock-paper-
scissors zelfs nog wel langs. Maar spelen zullen ze, 
mijn bruggen.    

uitgespeeld
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mijke Pelgrim (34) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.
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‘Ckv dreigt 
ondergeschoven  
kindje te worden’ 

‘Volgens mij heeft Van Bijsterveldt geen 
idee waarover ze het heeft als het gaat om 

het vak culturele en kunstzinnige vorming 
(ckv)’, is de reactie van David Pluister-van Til, 

docent beeldende vorming, docent ckv en 
cultuurcoördinator op Het Baarnsch Lyceum, 

op het wetsvoorstel van voormalig minster 
van Onderwijs Van Bijsterveldt. Hier staat 

onder andere in ckv af te schaffen als verplicht 
eindexamenvak voor havo- en vwo-leerlingen. 

Pluister-van Til: ‘Ckv, muziek en 
beeldende vakken worden vaak gezien 
als vakken onder de streep die minder 
belangrijk zijn dan de kernvakken. Van 
ouders hoor ik juist dat ze kunstvakken 
belangrijk vinden voor de ontwikkeling 
van hun kind.’ Wanneer ckv afgeschaft 
wordt als verplicht eindexamenvak, 
krijgen scholen meer ruimte om aan-
dacht te besteden aan de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. In 
het wetsvoorstel staat dat scholen zelf 
mogen bepalen hoe zij ckv gaan invul-
len. Deze verantwoordelijkheid ligt niet 
langer bij de overheid. Culturele en 
kunstzinnige vorming blijft wel een wet-
telijke verplichting voor scholen. 

Weinig vertrOuWen
‘Het gaat niet alleen om kennis. Het 
gaat ook om persoonlijke ontwikke-
ling. De school faciliteert de uren en 

ckv-docenten vullen naar eigen inzicht de lessen in. Mijn 
idee is dat dit op een goede manier gebeurt en het is zonde 
om die kennis, en deze uren, verloren te laten gaan. Scholen 
zullen, onder invloed van bezuinigingen, misschien kiezen 
om het cultuuronderwijs onder te brengen bij andere vakken. 
Hierdoor raakt ckv versnipperd waardoor er geen samenhang 
en structuur meer is tussen de verschillende kunstdisciplines. 
Hetgeen de leerlingen bij ckv krijgen, verdwijnt in het normale 
lesprogramma. Het is niet meer onderscheidend en iets wat 
in bijna vijftien jaar is opgebouwd, dreigt verloren te gaan. 
Dankzij ckv in de huidige vorm komen leerlingen nog eens 
in het theater, het filmhuis en het museum’, zegt Pluister-van 
Til. Lisanne van Werkhoven, eerstegraads kunstdocent en 
decaan op het Atlascollege Copernicus SG in Noord-Holland, 
beaamt dit. ‘Ik denk dat als dit gebeurt, er veel verloren 
gaat waar de afgelopen jaren in is geïnvesteerd. Mijn collega 
Nederlands kan ook gerust een leuke ckv-opdracht bedenken, 
maar die zegt uit zichzelf al: “Ik moet er niet aan denken om 
dat allemaal in te passen in mijn lesprogramma”. Ik heb er 
weinig vertrouwen in dat dan dezelfde kwaliteit wordt behaald 
en dat het dezelfde beleving oplevert voor leerlingen. Als het 
ondergebracht wordt bij een ander vak, zie ik dat niet als kwa-
liteitsverbetering, maar echt als bezuinigingsmaatregel. Het vak 
dreigt een ondergeschoven kindje te worden. Als het niet meer 
meetelt als examenvak, dan wordt het een soort hobbyclubje 
en ik vind het wel veel meer dan dat. Daarnaast zie ik niet 
dat leerlingen er nog hard voor zullen gaan lopen. Dit vind 
ik zonde als ik zie hoeveel ze ervan leren.’ Onderwijsdirecteur 
Zegert Vis, van het Staring College in Lochem, is ook tegen 
het wetsvoorstel. ‘Bij ckv vind ik het juist een belangrijk punt 
dat havo- en vwo-leerlingen, ook kennis krijgen van cultuur 
in de breedste zin van het woord. Wil je dat als school, als 
ministerie, opnemen in de algemene vorming van jongeren 
die straks naar het hbo en de universiteit gaan, dan moet je 
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dit beschermen en niet overlaten aan de 
school. Als je ckv niet als zelfstandig vak 
respecteert, en je gaat dat onderbrengen 
bij andere vakken, dan weet je dat het 
op termijn niet meer terug te vinden is.’  

OM Zeep Helpen
Het is goed dat scholen met het wets-
voorstel de gelegenheid krijgen het 
onderwijsprogramma beter, en passend 
bij de eigen schoolsituatie, te organise-
ren, stelt de VO-raad. Wel waarschuwt 
de raad dat het wetsvoorstel er niet toe 
mag leiden dat vorming, waaronder 
culturele vorming, minder belangrijk 
wordt en dat de nadruk teveel komt te 
liggen op wiskunde. Vis: ‘Ik vind dit 
echt een drogreden van de VO-raad. 
Onder het mom van vrijheid wordt de 
brede culturele vorming van leerlingen, 
die zo belangrijk is, om zeep geholpen. 
Als je ckv belangrijk vindt en je weet 
dat het geen verplicht eindexamenvak 
meer wordt, dan zeg je dus eigenlijk: 
wij willen dit vak helemaal niet meer 
beschermen en we vinden het prima als 
het afgeschaft wordt.’ Van Werkhoven 
reageert verontwaardigd op de reactie 
van de VO-raad. ‘Ik denk dat een 
school, binnen de kaders die nu gesteld 

zijn, deze invulling al zelf kan bepalen. Ik vind het een beetje 
kortzichtig en makkelijk gedacht. Deze reactie had ik niet 
verwacht.’ Pluister-van Til: ‘Beter passend? Op Het Baarnsch 
Lyceum werken wij met vijf docenten beeldende vorming en 
een cultuurcoördinator bovenbouw aan een goed en mooi 
programma dat telkens vernieuwd wordt. Ik denk het met deze 
kleine groep beter passend te maken is dan wanneer ckv onder-
gebracht wordt bij verschillende vakken.’

sCHrappen
In een artikel in Het Parool van 18 oktober 2012 stond dat 
het schrappen van ckv 1.500 banen zou kosten. Pluister-van 
Til en Van Werkhoven vrezen niet voor hun baan. De eerste: 
‘Ik verwacht niet dat mijn werk op het spel staat, maar ik 
verwacht wel minder uren voor de klas te kunnen staan.’ Van 
Werkhoven zal zich, door het schrappen van ckv als verplicht 
eindexamenvak, moeten omscholen. ‘Mijn baan staat niet op 
de tocht. Mijn uren voor ckv zullen wel verdwijnen. Ik geef ook 
nog kunstgeschiedenis en dramalessen. Maar om een volledige 
baan te behouden, word ik nu eigenlijk gedwongen tot omscho-
ling en ik heb al drie studies afgerond. Hier baal ik van, zeker 
vanwege het instellingscollegegeld dat onlangs is ingevoerd.’ 

Marleen de Groot

knippen en plakken tijdens de textielles. 
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Huidige minister van onderwijs, jet bussemaker, 
gaat onderzoeken of het vak ckv in het voortgezet 
onderwijs toch kan blijven bestaan. de stand van 
zaken rondom het wetsvoorstel, is nog niet bekend.



oorzaken daarvoor liggen in opvoeding of omgeving.’ Zonder Lera-
renbeurs had De Kort de opleiding waarschijnlijk niet gedaan.

ALETTA VLAAR (30), LEERKRACHT GROEP 7/8 VAN BASIS-
SCHOOL DE BOEMERANG IN DE UTRECHTSE WIJK ONDIEP, 
IS MET BEHULP VAN DE LERARENBEURS NU EEN HALF 
JAAR BEZIG MET DE MASTER SEN, 
UITSTROOMPROFIEL GEDRAGSSPECIALIST. 
‘Ik zoek altijd uitdagingen en wilde graag iets meer handvatten 
voor het omgaan met zorgleerlingen. Bij ons op school zitten veel 
gewichtenleerlingen en zijn behoorlijk wat gedragsproblemen. Hoe 
meer vaardigheden en kennis ik heb om hiermee om te gaan, hoe 
beter! Mijn schoolleider vond het ook een goed idee.’ Op de vraag 
hoeveel tijd ze momenteel besteedt aan haar studie, kan ze niet echt 
antwoord geven. Lachend: ‘Laat ik het er op houden, dat ik er méér 
tijd aan zou moeten besteden. Maar ik ga in elk geval al vier uur 
per week naar school. Wat ik er tot nu toe al van heb geleerd? Dat 

JOOST DE KORT (57), DOCENT ECONO-
MIE EN LEVENSBESCHOUWING AAN DE 
WALEWYC-MAVO IN WAALWIJK, DEED DE 
AFGELOPEN TWEE JAAR MET DE LERA-
RENBEURS EEN MASTER SEN.
‘Ik heb me altijd bijgeschoold’, vertelt hij, ‘zolang 
als ik in het onderwijs werk. Ik vind het leuk en 
interessant om dingen te leren, vooral over de 
vraag hoe ik leerlingen verder kan helpen. Toen 
ik twee jaar geleden zorgcoördinator op school 
was, ben ik met de Lerarenbeurs de Master SEN 
gaan doen om mijn kennis te verdiepen.’ De 
Kort leerde veel over verschillende onderwijsvi-
sies op het gebied van zorgleerlingen. ‘Dat was 
heel interessant én de uitwisseling met mede-
studenten vond ik boeiend. In mijn Meesterstuk, 
de eindopdracht, heb ik een andere opzet 
beschreven van omgaan met rugzakleerlingen op 
onze school. Ik stel daarin voor de mentor de 
hoofdrol te geven, zodat de leerling niet meer te 
maken heeft met heel veel verschillende mensen 
om zich heen.’ Na zijn studie kijkt De Kort met 
een andere bril naar zorgleerlingen. ‘Ik heb meer 
begrip voor mogelijkheden en onmogelijkheden 
van leerlingen, zie beter in dat kinderen vaak 
niet zo veel kunnen doen aan hoe ze zijn, dat de 
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‘ I k  kan de kenn is   goed 
gebruiken in mijn groep’

‘Een waardevolle aanvulling op mijn pabo-
opleiding’, zegt Aletta Vlaar, leerkracht groep 

7/8 van basisschool De Boemerang in Utrecht. 
‘Zonder Lerarenbeurs had ik de Master Special 

Educational Needs (SEN) ook graag gedaan, 
maar dan had ik er behoorlijk voor moeten 
sparen.’ Tussen 1 april en 15 mei kunnen 

leraren weer de Lerarenbeurs aanvragen en 
daarmee de 33.000 collega’s volgen die dat al 

deden de afgelopen jaren. Hierbij geldt: wie het 
eerst komt, het eerst maalt.

Op 1 april start inschrijving voor Lerarenbeurs

Aletta Vlaar: ‘Ik kan de kennis goed gebruiken in mijn groep. 
Misschien wil ik uiteindelijk wel ambulant begeleider worden.’
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RENEE SMITS (25), LEERKRACHT GROEP 3 AAN DE PAULUS-
SCHOOL IN HILVERSUM, GEBRUIKT DE LERARENBEURS VOOR 
DE MASTER LEREN EN INNOVEREN. 
‘Ik wilde eigenlijk altijd al een master doen’, legt ze uit, ‘en nu deed zich de 
mogelijkheid voor. Ik zat eerst te denken aan Master SEN, maar die studie 
is voornamelijk gericht op het werk in de klas, terwijl ik iets breder wil 
kijken en niet aan een groep gebonden wil blijven. Onze school is erg met 
vernieuwingen bezig, bijvoorbeeld door mee te doen aan een pilot Early 
English, waarbij we vier uur per week de lesstof in het Engels aanbieden. 
We merken echter dat het moeilijk is die vier uur te halen. In gesprek met 
de schoolleider kwam ik op de Master Leren en Innoveren, waarbij ik zou 
gaan kijken hoe we meer richting die 4 uur komen. Ik leer over vernieuwen 
van je onderwijs, over effectieve leerprocessen, het ontwerpen van cursus-
sen en dergelijke. Ik schat in dat de school wel iets aan mijn studie gaat 
hebben.’ Smits zou de studie niet gedaan hebben zonder Lerarenbeurs. 
‘Nee, dat zou ik fi nancieel niet kunnen dragen. En ook niet qua tijd trou-
wens, want het is best een pittige opleiding. Door de Lerarenbeurs heb ik 
daar nu twintig dagen vrij voor per jaar, maar daarnaast ben ik er ook best 
veel tijd mee kwijt.’

Ciska de Graaff

ik positief kijk naar leerlingen, dat ik niet 
denk in problemen maar in oplossingen, 
dat ik meer inzicht heb in het werken met 
groepsplannen en in oplossingsgericht 
werken. De komende periode gaan we 
bezig met preventie en interventie van 
gedragsproblemen.’ Enthousiast: ‘Ik vind 
het echt een hele waardevolle aanvulling 
op mijn pabo-opleiding. Ik kan de kennis 
goed gebruiken in mijn groep. Misschien 
wil ik uiteindelijk wel ambulant begeleider 
worden, maar dat is iets voor de toekomst.’ 
Zonder Lerarenbeurs had Vlaar misschien 
ook wel de opleiding gedaan, ‘maar dan 
had ik er wel fl ink voor moeten sparen. Dus 
ik ben heel blij dat er zoiets als de Leraren-
beurs is!’

‘ I k  kan de kenn is   goed 
gebruiken in mijn groep’
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Meer info op
WWW.DELERARENBEURS.NL

DE REGELING 
Sinds 2008 hebben 33.000 leraren gestudeerd met de Lerarenbeurs. 
Dit jaar start de inschrijving op 1 april en eindigt op 15 mei. De 
beurs bedraagt maximaal 7.700 euro en subsidie voor het verle-
nen van studieverlof voor werkgevers. De beurs is eenmalig aan te 
vragen. Komend schooljaar is er budget voor ongeveer 2.000 nieuwe 
beurzen. De Lerarenbeurs is bestemd voor bevoegde leraren in 
elke sector en heeft als doel het professionele niveau te verhogen, 
vakkennis te verbreden of te specialiseren. Nieuw is dat ambulant 
begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs er nu ook gebruik 
van kunnen maken. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt op de 
eis dat de aanvrager van de beurs voor minimaal 20 procent van zijn 
werktijd belast moet zijn met lesgeven. Sinds 2012 mag de beurs 
niet meer ingezet worden voor korte cursussen, alleen nog voor 
bachelor- en masteropleidingen. De beurs wordt vanaf 2013 per jaar 
uitbetaald. Per jaar moeten minimaal vijftien studiepunten worden 
behaald op straffe van terugbetaling van de beurs. Aanvragen kan 
op www.duo.nl>lerarenbeurs. Aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld, dus het is zaak er snel bij te zijn.
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Er doen op scholen talloze mythes de 
ronde over leren, over het gevoerde 

onderwijsbeleid, over bètavakken, dat 
jongeren goed kunnen multitasken en 

dat onze linkerhersenhelft analytisch is en 
de rechter creatief. De meeste mythen 

vallen volgens psycholoog en docent 
onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, 
Casper Hulshof, onder de noemer broodje 

aap. ‘Vooral in het onderwijs bestaat er 
een bijna heilig geloof in dit soort clichés. 

Maar er is nergens wetenschappelijk 
onderbouwd bewijs voor te vinden.’

Mythes over leren en 
onderwijs ontkracht

NIEUWE AUTO    
De universitair docent opvoedkunde schreef met Pedro De Bruyc-
kere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in 
Gent, het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over 

leren en onderwijs. Zij verzamelden daartoe talloze ‘indianenverhalen’ 
die door velen als een vaststaand feit worden beschouwd. Hulshof: 
‘Wij namen het onderwijs als uitgangspunt, want die wereld kennen 
we. Het is verbazingwekkend hoeveel hardnekkige clichés daar leven. 
Dat gaat van  de opvatting dat we kunnen leren tijdens het slapen, 
tot aan het idee dat als je niet jong een taal leert je het vermogen 
verliest de taal goed te leren. Het is niet zo dat er helemaal niets van 
waar is, maar het is in elk geval niet of onvoldoende wetenschappe-
lijk onderbouwd. Als je er gevoelig voor bent vind je in het dagelijks 
leven al snel bewijzen voor je overtuiging.’ Hij geeft als voorbeeld 
de aankoop van een nieuwe auto. ‘Opeens zie je dat model overal 
rondrijden. Verrassend vaak in dezelfde uitvoering en met dezelfde 
kleur.’ 

A²+B²
Een van de hardnekkigste mythes is volgen Hulshof die van de 
leerstijlen. ‘Sommige mensen zouden visueel beter leren, anderen 
met hun gehoor. En je hebt er ook bij die de stof beter onthouden 
als het is gekoppeld aan een beweging: aantekeningen maken op 
papier of op een laptop. Verder kun je ook nog indelingen maken 
in denkers, doeners, dromers of beslissers. Maar steevast is de rede-
nering dat als we het onderwijs zouden aanpassen aan de leerstijl 
van mensen, ze beter zouden  presteren. Welnu’, komt Hulshof 
met de afmaker, ‘het is gewoon niet waar. Leerstijltheorieën gaan 
er van uit dat hoe iets geordend is of hoe je erover denkt, bepaalt 
hoe snel of makkelijk je iets leert. Daniël Willingham (professor in 
psychologie aan de Universiteit van Virginia, red.) toont aan dat ons 
brein zo niet werkt. Sommigen zullen misschien iets beter zijn in het 
onthouden van beelden, wellicht een voordeel bij het herkennen 
van gebouwen of kaarten, maar slechts een minderheid zal daar echt 
problemen mee hebben. En zou dat dan ook betekenen dat iemand 
die beter met zijn gehoor werkt nooit of met moeite met een kaart 
leert werken? Dat is niet zo. Als je mensen vraagt iets te onthouden, 
gaat het meestal niet over wat ze zien of horen, maar wel over de 
betekenis. En het is toch zo dat we op school vooral betekenissen 

‘Wij noemen dat het Mozart-effect’, zegt 
Hulshof onmiddellijk bij het noemen van de 
mythe dat baby’s slimmer worden van klassieke 
muziek. Het is een van de vele hardnekkige 
mythes die de ronde doen onder direct betrok-
kenen bij onderwijs en opvoeding. ‘Het is ook 
onzin’, meent de ervaren onderzoeker die effec-
ten van onderwijskundige experimenten meet. 
‘Diverse onderzoeken hebben weliswaar aange-
toond dat luisteren naar werken van Mozart een 
toename laat zien van cognitieve vaardigheden 
als het vermogen om dingen te leren, te onthou-
den en waar te nemen, maar dat is maar tijdelijk 
van aard. Signifi cante verschillen zijn nooit 
aangetoond. Laten we het erop houden dat zijn 
composities prettig in het gehoor liggen bij een 
breed publiek en dus ook bij de gemiddelde 
foetus. Nee, stel je voor’, lacht Hulshof, ‘dat je 
als een Elvis Presley of een Beatle in de dop in 
de baarmoeder voortdurend zou zijn geconfron-
teerd met zijn serenades en symfonieën. Al die 
tijd klassieke muziek aanhoren, terwijl je van 
hele ander dingen houdt.’
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aanleren.’ Hulshof komt met de defi nitieve nekslag voor de mythe 
van de verschillende leerstijlen. ‘Een visueel ingestelde leerling 
zou dan van wiskunde enkel de tekens onthouden en niet weten 
waar (a+b)²=a²+2ab+b² eigenlijk voor staat. Kortom er is geen 
wetenschappelijke meerwaarde voor het aanpassen van leerstijlen 
aan leerlingen.’

GEKLEURDE LENZEN 
Hulshof en De Bruyckere worstelden zich in totaal door 36 
mythes, die ze wisten te ontkrachten. Er zitten een aantal opmer-
kelijke tussen. Over leren: Als je alles kunt opzoeken, is kennis onbe-

langrijk, Leren door zelf te ontdekken is beter dan uitleg krijgen, Effecti-

viteit van leren kun je in een piramide weergeven en, naar de titel van 
het boek, Jongens zijn beter in wiskunde dan meisjes. Hulshof: ‘Veel 
onderzoeken naar het gegeven dat meisjes meer talig zouden 
zijn en jongens beter in exacte vakken, blijken wetenschappelijk 
behoorlijk te rammelen. Volgens nieuwe inzichten zou het 
meer te maken hebben met sociale en culturele factoren. Dat 
jongens beter zijn in wiskunde is veeleer een westers fenomeen. 
Overigens, meisjes die verbaal sterker zijn, zijn vaak ook beter in 
wiskunde. Niet zo vreemd, want voor wiskunde heb je heel veel 
taal nodig.’ 
Dat gekleurde lenzen helpen tegen dyslexie is ook discutabel. 
De gedachte dat kleur kan helpen bepaalde aandoeningen te 
genezen, loopt van de oude Egyptenaren tot recent de Universi-
teit van Oxford. Daar stelden onderzoekers dat 25 procent van 
de dyslectici geholpen zou zijn met blauwe fi lters en nog eens 25 
procent door gele fi lters. Hulshof: ‘Vergelijkend onderzoek van 

de literatuur hierover wijst hooguit op een 
licht placebo-effect.’ 

MULTITASKEN
Over technologie in het onderwijs worden 
verder nog mythes geslecht als: Jongeren lezen 

niet meer, Internet hoort in de klas, want het sluit 

aan bij de leefwereld van kinderen en Internet 

maakt ons dommer. Bij onderwijsbeleid worden 
vraagtekens gezet bij: Een kleinere klas is beter, 

Jongens hebben er baat bij als ze vaker les krijgen 

van een man en Je kunt testresultaten van verschil-

lende landen zo met elkaar vergelijken.

Dat vooral jongeren goed zijn in multitasken 
wordt onder het hoofdstuk neuromythes naar 
het rijk der fabelen verwezen. Hulshof: ‘Ons 
brein schakelt razendsnel tussen de verschil-
lende taken. Dat switchen kost energie en 
maakt wat we op dat moment doen gewoon 
minder effi ciënt.’ 

Peter Magnee
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Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere 
mythen over leren en onderwijs kost € 19,99 en is 
uitgegeven door Lanno Campus en Van Duuren 
Psychologie (ISBN 978 90 815 1637 2) 



Werk &Recht
Cao primair onderwijs 2013
De cao-po 2013 is ondertekend en staat op www.

cnvo.nl (onder arbeidsvoorwaarden > onderwijs 
cao’s > primair onderwijs). In deze cao zijn zaken als 
arbeidsduur, verlof, reiskostenvergoedingen, profes-
sionalisering en de functiemix geregeld (de secundaire 
arbeidsvoorwaarden). Over de loonontwikkeling en 
de bovenwettelijke regelingen bij ziekte en werkloos-
heid (de primaire arbeidsvoorwaarden) onderhande-
len CNV Onderwijs en de andere vakbonden nog 
met de minister van Onderwijs. De cao-po 2013 geldt 
vanaf 1 januari 2013 en loopt door tot er een ver-
nieuwde cao-po 2014 van kracht wordt. De cao 2013 
bevat afspraken over het traject naar deze vernieuwde 
cao en over de professionalisering van directieleden. 
Voor het vakantieverlof is aangegeven welk deel van 

het verlof wettelijk is en hoe het samenvallen van 
vakantieverlof met ziekteverlof is geregeld. 

Aan het totale volume van het vakan-
tieverlof is uiteraard niets gewij-
zigd. De cao is ook aangepast aan 

de stijgende AOW-leeftijd. Bepaald 
is dat het dienstverband eindigt met ingang van 

de eerste dag van de maand volgend op die waarin 
de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt of op een 
latere datum die men overeenkomt. Verder zijn er 
technische aanpassingen doorgevoerd en verduidelij-
kingen aangebracht.

Toch verlenging cao kennis-
centra 2010-2012 
Bonden en werkgevers hebben besloten de cao ken-
niscentra 2010-2012 toch te verlengen. Afgesproken 
is geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 
De bepalingen omtrent de bapo en de bovenwet-
telijke werkloosheidsregeling blijven dus vooralsnog 
ongewijzigd van kracht. Wel zijn een paar technische 
aanpassingen noodzakelijk, zoals het vervangen van 
‘65 jaar’ door ‘AOW-gerechtigde leeftijd’. Eind maart 
vervolgen partijen het overleg om tot een nieuwe cao 
Kenniscentra 2012-2014 te komen.

Leden Dyade tegen nullijn
De leden van CNV Onderwijs en AbvaKabo hebben zich uitge-
sproken tegen de door de werkgever voorgestelde verlenging van 
de cao 2012. Die verlenging zou hebben betekend dat er in 2013 
geen sprake zou zijn van een algemene salarisverhoging. Tijdens 
vijf bijeenkomsten bleek begrip voor de moeilijke fi nanciële posi-
tie van Dyade, maar de leden verlangden wel een materiële blijk 
van waardering voor de hoge inzet. Dyade heeft CNV Onderwijs 
inmiddels voor overleg uitgenodigd.

Geen sociaal statuut Almeerse 
scholen
Het is niet gelukt om voor vier Almeerse schoolbesturen één 
sociaal statuut af te spreken. Het overleg, dat bijna twee jaar 
geduurd heeft, is vastgelopen op de wens van de werkgevers om 
werknemers te kunnen dwingen om van het ene naar het andere 
schoolbestuur over te stappen. CNV Onderwijs en de andere 
bonden vonden dat in strijd met de geldende cao-afspraken. 
Voor de vier besturen, samenwerkend in de Almeerse Scholen 
Groep, was dat aanleiding het voorgestelde sociaal statuut vol-
ledig in te trekken.

Naar een cao-po 2014 
Nu de cao-po 2013 van kracht is, richten bonden en PO-
Raad de blik op een vernieuwde cao-po die per 1 januari 
2014 zou moeten ingaan. De komende maanden zal een 
uitgebreid traject plaatsvinden, waarin leden van de vakbon-
den en leden van de PO-Raad gezamenlijk gaan brainstor-
men en discussiëren over kansen en vernieuwingen voor het 
primair onderwijs en wat die voor de cao zouden moeten 
betekenen. CNV Onderwijs hoopt dat veel leden hieraan 
zullen deelnemen. Informatie is te vinden op de homepage 
van www.cnvo.nl onder de knop Nieuwe cao-po? Ook de 
komende maanden zal CNV Onderwijs op die plek de leden 
uitgebreid blijven informeren over dit traject en hun bij-
dragen hieraan blijven vragen. Na de zomer zal het formele 
overleg worden gestart waarbij de geleverde input uiteraard 
zal worden gebruikt.
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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.
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Continurooster: hoe zit 
het met de pauzes van 
het personeel?

VRAAG:

Een groot aantal scholen gaat over op het continurooster. 
Uiteraard heeft dat allerlei gevolgen voor leerlingen, 
ouders en voor personeel. Maar een van de vragen die het 
meest wordt gesteld is: hoe zit het met de pauzes?

Laten we eerst kijken wat de wet er over zegt. De Arbeids-
tijdenwet stelt dat als je meer dan 5,5 uur werkt, je recht 
hebt op minimaal 30 minuten pauze. Deze pauze mag 
gesplitst worden in 2 maal 15 minuten. Wie meer dan 
10 uur werkt, heeft recht op 45 minuten pauze. Ook deze 
pauze kan opgesplitst worden. Let op, het gaat hier over 
door de werkgever opgedragen werkzaamheden. 

Een misverstand is dat de pauze of een deel van de pauze 
in ieder geval binnen de eerste 5,5 uur opgenomen moet 
worden. Dat staat niet in de arbeidstijdenwet. Wanneer 
mag de pauze dan wel opgenomen worden? In principe 
bepaalt de werkgever wanneer de pauzes genoten worden. 
Bij een continurooster is de kans dus bijzonder groot dat 
de pauze pas na de lessen opgenomen kan worden en wel-
licht ook nog opgesplitst. Maar hoe dan ook, er moeten 
heldere afspraken over gemaakt worden. Deze afspraken 
moeten worden vastgelegd in een arbeids- en rusttijdenre-
geling, die ter instemming voorgelegd moet worden aan 
de personeelsgeleding van de (G)MR. Individueel kunnen 
er natuurlijk wel andere afspraken gemaakt worden tussen 
een werkgever en een werknemer.

Valt het de MR op dat het team wel erg veel opgedra-
gen werkzaamheden in avonden heeft, weet dan dat 
een werknemer recht op een rustperiode van 11 uur. 
Slechts eenmaal per werkweek mag daarvan worden 
afgeweken. Dan mag de rustperiode 8 uur zijn. Zorg 
dat dit soort zaken ook in de arbeids- en rusttijden-
regeling staan. Daarnaast zeggen de cao’s ook nog 
het een en ander over de inzet en de pauze van de 
werknemers. Zo staat in de cao primair onderwijs 
een staatje in artikel 2.4 waarin wordt beschreven wat 
het maximaal aantal dagen en dagdelen (een avond 
is ook een dagdeel) is dat het personeel ingezet kan 
worden. Het een en ander is afhankelijk van de werk-
tijdfactor. Ook in de cao voortgezet onderwijs staan 
hier heldere bepalingen over. In de cao bve staat een 
staatje voor docenten en aparte bepalingen voor het 
oop en obp. Hier staat dat werknemers maximaal 
2 avonden per week opgedragen werkzaamheden 
mogen uitvoeren. 

Is er al een vastgestelde  arbeids- en rusttijdenregeling 
en wil de personeelsgeleding van de MR of OR deze 
aanpassen? Maakt u dan gebruik van het initiatief-
recht van de MR en doe een voorstel tot wijziging van 
de regeling. Binnen 3 maanden moet de directie of 
het bestuur beargumenteerd reageren op dit voorstel 
en de raad ook nog uitnodigen voor een gesprek.

ANTWOORD:

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

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
Donderdag 25 april Rotterdam   
Dinsdag 14 mei Assen   
Dinsdag 14 mei Roermond   
Donderdag 16 mei Den Bosch



Uw partner in training en advies

Cursussen
CNV Onderwijs Academie biedt niet alleen het MR- of OR-Partnerschap aan, maar ook worden er 
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder een greep uit het aanbod. 
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MR- of OR-Partnerschap 
Bent u werkzaam in de MR, GMR of OR? Maak dan gebruik van het MR- of OR-Partnerschap. Met het 
Partnerschap heeft de medezeggenschaps- of ondernemingsraad recht op een aantal uren dienstverlening 
per jaar. Bovendien krijgt elke (G)MR of OR een vast contactpersoon bij CNV Onderwijs Academie, die u kan 
bijstaan als trainer, adviseur, sparringpartner of coach. 

Bijeenkomst voor schoolcontactpersonen en 
OR-leden in het mbo 
Bent u schoolcontactpersoon of OR-lid in het mbo? 
Op woensdag 10 april organiseert CNV Onderwijs 
Academie een bijeenkomst waarin actuele thema’s 
aan bod komen, zoals de rol van ondernemingsraden 
bij reorganisaties. Een mooie gelegenheid om uw 
collega-OR-leden of andere schoolcontactpersonen 
te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen. 
De bijeenkomst is in Utrecht en de toegang is gratis. 
Ook als u geen OR-lid of schoolcontactpersoon in het 
mbo bent, maar dit wel wilt worden, bent u van harte 
welkom. Wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met CNV Onderwijs Academie: tel. (030) 751 17 47 
of stuur een e-mail naar aanvraagopmaat@cnvo.nl.

MR Proefl okaal in Meppel 
Bent u lid van de MR of GMR in het basis-
onderwijs? Dan nodigt CNV Onderwijs u 
uit voor het MR Proefl okaal op woensdag 
17 april. Tijdens deze bijeenkomst kunt 
u proeven van de deskundigheid van CNV 
Onderwijs. In diverse workshops krijgt 
u actuele informatie op het gebied van 
medezeggenschap, u kunt terecht met uw 
MR-vragen en u ontmoet collega-(G)MR-
leden. En natuurlijk wordt ook het culi-
naire proeven niet vergeten. Wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met CNV 
Onderwijs Academie: tel. (030) 751 17 47 of 
stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl.  



Jan Bijstra
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‘Leraren niet klaar voor passend onderwijs’, kopte School-
journaal in het vorige nummer. Dat roept de vraag op wat 
er dan nog zoal moet gebeuren voordat ze er wel klaar voor 
zijn. Waar volgens mij in ieder geval winst is te halen, is hoe 
we omgaan met het fenomeen psychiatrische diagnose.
Het is een merkwaardig ding. We zijn geneigd om een 
psychiatrische diagnose te beschouwen als een objectief 
vaststelbaar gegeven, bijna zoals de meeste lichamelijke 
ziekten kunnen worden vastgesteld. Zo praten we er ook 
doorgaans over: Klaas heeft een keelontsteking en Jan 
heeft adhd. Nog een stap verder gaat de zegswijze ‘Jan is 
een adhd’er’. Jan wordt daarin als persoon vereenzelvigd 
met bepaald gedrag dat hij vertoont.  Maar een psychiatri-
sche diagnose is niet meer of minder dan een label voor 
een serie gedragingen zoals vastgelegd in de Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, het grote handboek 
van psychiatrische stoornissen. Eigenlijk zouden we moeten 
zeggen: Jan vertoont gedragingen waar we gezamenlijk 
over hebben afgesproken dat we daar het label adhd voor 
gebruiken.
Denken en praten over kinderen als adhd’ers kan conse-
quenties hebben voor de ervaren noodzaak om te zoeken 
naar een aanpak.  Als Jan een adhd’er is, ligt het probleem 
namelijk bij hem. Let wel: ik zeg daarmee niet dat het 
gedrag van Jan aan zijn omgeving ligt. En ik beweer ook niet 
dat het gedrag van kinderen die de diagnose adhd hebben 

gekregen, niet heel lastig of moeilijk (hanteerbaar) kan 
zijn. De kans bestaat echter wel dat de focus minder komt 
te liggen op het bedenken van een aanpak die gericht is op 
het reguleren, veranderen of verbeteren van zijn gedrag. 
Want uiteindelijk is het toch Jan die adhd heeft.
De wijze waarop kinderen sinds de invoering van de Wet 
op de Expertisecentra worden geïndiceerd voor het speci-
aal onderwijs cluster 4, heeft in dit opzicht niet veel goeds 
bijgedragen. De huidige indicatiesystematiek is sterk 
stoornisgericht: centraal staat het vaststellen van een 
psychiatrische diagnose en het aantonen dat het gedrag 
van een kind moeilijk hanteerbaar is en allerlei problemen 
met zich meebrengt waar de leraar/docent niet mee uit de 
voeten kan.
Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Nu al niet 
en straks met passend onderwijs al helemaal niet. Want 
passend onderwijs vraagt dat voor ieder kind een pas-
send onderwijsaanbod wordt ontwikkeld, bij voorkeur in 
de eigen reguliere school en als het echt niet anders kan, 
in het speciaal onderwijs. Weet hebben dat een kind een 
psychiatrische diagnose heeft, kan dan zinvol zijn voor het 
‘grotere plaatje’, maar die kennis biedt te weinig houvast 
voor een te ontwikkelen aanpak in de klas. Immers: de 
aanpak van twee kinderen die beiden dezelfde psychia-
trische diagnose hebben, kan wezenlijk verschillend zijn. 
Psychiatrische diagnostiek? Ja, maar met mate.

DE HUIDIGE 
INDICATIESYSTEMATIEK 

IS STERK 
STOORNISGERICHT

Psychiatrische diagnostiek

COLUMN

Jan Bijstra (56) is 
ontwikkelings-
psycholoog en 

onderzoekscoordinator 
Regionaal Expertise-

centrum Noord-Neder-
land 4
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Wanneer je naar binnen kijkt in een 
willekeurig klaslokaal op het Hondsrug 
College in Emmen, zie je geen boeken, 

maar iPads. Linde (13): ‘Hiermee 
werken is veel leuker dan met boeken. 

Ik heb nu voor elk vak een app in 
plaats van een boek, dus geen zware 

boekentas meer.’ Sinds april 2011 
weten de brugklassers van deze 

Drentse school niet beter. Toen startte 
een innovatief onderwijskundig project 

waarbij met tablets gewerkt wordt: 
Leren op maat. 

Onderwijs op maat 
met tablets  

‘Ik heb nu voor elk vak een app in plaats van een boek’

kwaliteit verbetert, docenten worden ontlast en dat leerlingen 
ervaren dat onderwijs ook gewoon leuk is en van deze tijd.’

STICKERS
Om de leerling weer centraal te stellen en maatwerk te bieden 
aan ieder individu, kreeg Versteeg hulp van een ict-bedrijf. ‘Op 
het moment dat je dit wilt uitvoeren en er komt iemand voor-
bij die technieken gebruikt waarmee je dit zou kunnen realise-
ren, dan heb je gewoon mazzel. Alles viel samen’, zegt Versteeg 
enthousiast. Het idee van leren op maat met behulp van een 
tablet, is uniek in Nederland. Maar wat is leren op maat? ‘We 
werken met methodes. In gewoon Nederlands: we plakken 
stickers op kleine stukjes van de inhoud. Dit hoofdstuk is 
geschikt voor een beelddenker en deze paragraaf past goed bij 
een leerling met veel inzicht. Zo plakken we overal stickers op 
zodat alles goed terug te vinden is. Daarnaast werken we met 
profi elen van leerlingen. Dit profi el bevat alle informatie over 
een leerling zoals niveau en snelheid. De software zorgt ervoor 
dat elke leerling, op basis van het profi el, de oefeningen krijgt 
die het beste bij hem of haar passen. Zo krijgt misschien ieder 
kind een andere oefening, maar kunnen ze wel aan hetzelfde 
doel werken. Door middel van leren op maat en het werken 
met een tablet, proberen we leerlingen gemotiveerd te houden 
en weer plezier te laten krijgen in het leren.’ 

GEEN MIDDENMOOT
Scheepers legt uit dat zijn school een overeenkomst heeft met 
de ouders over de fi nanciering van een tablet. De school koopt 
het apparaat, die samen met onderhoud en beschermde case 
ongeveer € 450,- kost. De ouders betalen hiervan uiteindelijk 
€ 300,- verspreid over vier jaar. De leerling krijgt de tablet 
gelijk mee en na vier jaar is deze offi cieel van hem. Sven (12): 
‘Ik weet niet beter dan dat ik met een iPad werk.’ Met deze 
manier van lesgeven, wordt nu nog te weinig gedaan, vindt de 
Emmense directeur. ‘Een docent heeft één methode, één les 
en één oefening voor dertig verschillende leerlingen. Dit werkt 
niet. Iedere leerling leert anders, is anders, en wat wij doen 

‘Twee jaar geleden is het Hondsrug 
College gaan nadenken over het onder-
wijs dat zij gaven. Over hoe het zou 
moeten zijn en wat er allemaal mogelijk 
is’, vertelt directeur Kees Versteeg. ‘We 
kwamen tot de conclusie dat het hui-
dige onderwijs niet meer past bij deze 
tijd. De maatschappij zet grote stappen, 
maar het onderwijs blijft achter. We 
worden geacht onze leerlingen op te 
leiden voor de zogenoemde beroepen 
van de toekomst, maar dat doen we met 
de kennis en methodes van gisteren. 
Kortom, hier wilden we iets aan doen. 
Er wordt van scholen verwacht dat zij 
een hoger rendement behalen en eigen-
tijds onderwijs aanbieden voor minder 
geld. In de structuur waarin wij nu 
lesgeven, is dit vrijwel onmogelijk. Dus 
zijn we gaan nadenken over een andere 
manier om dit te bereiken. Een manier 
waardoor het rendement stijgt, de 
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is ons teveel richten op de middenmoot. Door middel van 
gepersonaliseerd leren, bied je maatwerk voor ieder individu 
op basis van bijvoorbeeld leerstijl, leervoorkeur en niveau. 
Door op deze manier te werken, wordt ook een docent weer 
volledig in zijn kracht gezet. Alles waarvoor ik een docent 
feitelijk niet betaal, zoals administratie, wordt overgenomen 
door de software, die alles wat de leerling doet registreert. 
De docent kan zich weer volledig richten op lesgeven en 
coachen.’ 

NIET BANG ZIJN
Momenteel worden op het Hondsrug College alleen de 
vakken Duits en wiskunde door middel van leren op maat 
aangeboden. Voor de andere vakken wordt gebruik gemaakt 
van apps van uitgevers. De eigen ict-afdeling heeft apps ont-
wikkeld voor de school, zoals een absentie-app voor docenten 
en een rooster-app voor de leerlingen. Shelissa (12): ‘Ik heb 
moeite met wiskunde. Tijdens het maken van de oefeningen 
kan ik via internet op mijn iPad opzoeken hoe ik moeilijke 
sommen moet uitrekenen. Ik heb geen rekenmachine meer, 
maar een rekenmachine-app. Ook heb ik een app voor mijn 
rooster.’ Het streven is om leren op maat voor alle vakken 
voor de gehele school te realiseren met behulp van een tablet. 
‘Docenten zijn bang dat kinderen niet meer leren schrijven, 

Met hulp van hun tablet werken leerlingen op hun eigen niveau.

maar waarom zou je hier bang voor 
zijn? Tijden en defi nities veranderen. 
Ik vind het veel belangrijker dat een 
kind snel en goed leert typen, dit zou 
de nieuwe manier van schrijven moeten 
zijn’, zegt Scheepers. Door leren op 
maat, verandert ook de structuur. ‘Nu 
werken we nog met een jaarklassensy-
steem, maar misschien wil ik wel op 
niveau gaan werken met leerlingen uit 
klas één, twee en drie. Zo ontstaan er 
nieuwe groepen en nieuwe samenwer-
kingsverbanden. Het is niet voor niets 
dat ik dit type onderwijs in Nederland 
van de grond probeer te krijgen. Op 
een gegeven moment kun je als school 
niet meer achter blijven. Ik zag een 
kans om het onderwijs te verbeteren. 
Die kans heb ik gegrepen. Ik dacht, 
dit is zo groot, dat beperk je niet tot je 
eigen school. Ik deel de kennis, zodat in 
de toekomst alle scholen kunnen gaan 
werken met deze methode.’ 

Marleen de Groot
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Niveau van leraar centraal op ‘Onderwijs G-20’ 
Bezorgdheid over het niveau van het onderwijs 

door de toestroom van onbevoegden, 
parttimers en vrijwilligers en de kwaliteit van 

de leraar. Dat waren twee hoofdthema’s 
tijdens de derde International Summit on the 
Teaching Profession in de Beurs van Berlage 
in Amsterdam. Vorige week debatteerde en 

discussieerde een internationaal gezelschap 
van onderwijsministers, vakbondsbestuurders, 

schoolleiders en (toekomstige) leraren uit de 
twintig meest toonaangevende onderwijslanden 

over de toekomst van het onderwijs.

CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg en staatssecretaris Sander        Dekker en minister Bussemaker 
van het mede organiserende ministerie van Onderwijs. 
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de jaren meerdere leraren bij de ontwikkeling van een kind betrok-
ken. Onderwijs is geen wasmachine die zich door de Consumentengids 
kan laten beoordelen. Het oordeel van de studenten, de leerlingen, de 
collega’s en de ouders: dat is van belang. Dat proberen we de regerin-
gen hier ook duidelijk te maken.’ 

Regie teRugkRijgeN 
Yvonne Uiterwijkwinkel (28) herkent zich deels in de vrees voor meer 
parttimers in het onderwijs. ‘Als je steeds moet overleggen vergeet 
je soms toch dingen’, zegt de leerkracht groep 6 van basisschool De 
Regenboog in het Drentse Noordscheschut. Ze is in Amsterdam als 
lid van de Stuurgroep Jong van CNV Onderwijs. ‘Iemand die fulltime 
voor de klas staat, ziet de kinderen de hele week door en pakt alles 
op, ook sociaal-emotioneel. Daar kun je dan eerder op ingaan. Kom je 
pas op woensdag, dan moet je opnieuw beginnen. Zeker als je collega 
vergeet door te geven dat een van de kinderen niet zo lekker in zijn 

‘We zeggen niet dat de kwaliteit van het 
onderwijs achteruit gaat, maar we waar-
schuwen voor een internationale trend dat 
het leraarsvak dreigt te worden uitgehold, 
omdat meer onbevoegden, parttimers en 
vrijwilligers voor de klas komen te staan. Dat 
kan als gevolg hebben dat op kwaliteit zal 
worden ingeboet’, weet Fred van Leeuwen, 
algemeen secretaris van het mede organi-
serende Education International, waarbij 
CNV Onderwijs is aangesloten. ‘Het belang 
van deze conferentie is dat we oplossingen 
zoeken hoe dat vak van leraar een vak kan 
blijven. Wij als onderwijsorganisaties hebben 
het idee dat leraren een steeds kleinere rol 
vervullen in het onderwijs. Het speelt zeker 
in een aantal ontwikkelingslanden, als gevolg 
van het feit dat de Wereldbank daar vanwege 
de schulden de lakens uitdeelt.’ Nederland 
hoort daar volgens Van Leeuwen weliswaar 
niet bij, maar hij waarschuwt wel, dat het 
in ons land steeds populairdere ranken tot 
gevolg kan hebben dat scholen nagaan welke 
leraren verantwoordelijk zijn voor de min-
dere resultaten. ‘Die kant moeten we niet 
opgaan. Er is simpelweg geen objectief  
systeem denkbaar waarmee je leraren in zijn 
algemeenheid zou kunnen beoordelen. Dan 
ontmoedig je mensen. Bovendien zijn over 



Niveau van leraar centraal op ‘Onderwijs G-20’ 

CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg en staatssecretaris Sander        Dekker en minister Bussemaker 
van het mede organiserende ministerie van Onderwijs. 
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vel zit. Veiligheid is dus een belangrijk 
aspect. Aan de andere kant, we leven in 
een moderne tijd, we moeten hier onze 
weg in zien te vinden. Voor een echte 
professional zou het eigenlijk niets uit 
hoeven maken.’
Om die status te bereiken moet er 
volgens staatssecretaris Dekker nog wel 
wat gebeuren. ‘Ik denk dat de lat voor 
de kwaliteit van leraren in zijn algemeen-
heid omhoog moet. Momenteel beschikt 
één op de zeven leraren in het voortgezet 
onderwijs niet over voldoende basisvaar-
digheden. Dat betekent dat veel leerlin-
gen niet het onderwijs krijgen dat zou 
moeten’, zei hij na afloop van de onder-

wijstop tegen nieuwssite NU.nl. Minister Bussemaker pleitte in 
datzelfde interview voor excellentie door meer academici voor de 
klas, het  geven van masterclasses op scholen door de betere lera-
ren en coaching van beginnelingen door oudere leerkrachten, 
zoals in Schotland, Slovenië en Nieuw-Zeeland gebeurt.

B-RaNkiNg
‘De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de leerkracht 
voor de klas, en van mij mag die ook best omhoog’, vindt Simon 
van der Wal, directeur/bestuurder van het in Winsum gevestigde  
schoolbestuur VPCO. ‘Maar wat dat betreft hoor ik vandaag 
niets nieuws. Ach, het is  leuk om bij te praten en de ambities 
nogmaals neer te leggen.’ Ook voor hem is Finland, waar hij 
vorig jaar nog was, een aansprekend voorbeeld met zijn acade-
misch geschoolde leraren. ‘Die hebben hun meerwaarde. Ik 
hoop dat onze bewindspersonen goed hebben geluisterd, want 
Finland is alweer aan nieuwe onderwijsprogramma’s bezig voor 
2016. Wij moeten niet te veel bezuinigen, anders dreigt voor ons 
inderdaad een B-ranking, want bij sommige werkgevers staat 
het water aan de lippen. Ik moet het komende jaar leerkrachten 
inzetten die drie groepen bedienen. Als je een beetje hart hebt 
voor het onderwijs, dan wil je dat helemaal niet. Ondertussen 
wordt er te veel gefocust op opbrengsten.’    

COmplexeR
Dat de kwaliteit van leraren en van het door hun gegeven onder-
wijs niet altijd in een definitie op papier valt te vangen blijkt uit 
de input van Kai-ming Cheng van Hong Kong University. Aan 
studentenblad Folia van de Hogeschool van Amsterdam zei een 
tweedejaars pabo-student daarover: ‘Hij stelde filosofische vragen 
door te zeggen dat we eigenlijk niet goed weten hoe kinderen 
leren. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn met uitspraken 
hoe leraren les horen te geven. Een goede leraar is namelijk niet 
in woorden te vangen, want er bestaat niet slechts één profiel 
voor.’
Iets soortgelijks zei voormalig astronaut André Kuipers ook 
tijdens een van de vele masterclasses in het glazen klaslokaal 
naast de Beurs van Berlage. Hij betoogde dat als je de ruimte 
in wil, precies op papier staat wat je moet weten en wat je moet 
kunnen. Voor het vak van leraar zijn volgens hem veel zaken niet 
benoemd. Daardoor is lesgeven veel complexer.
Cees Beeke, coach en councelor bij Roc A12 in Tiel en bestuur-
der Beroepsvereniging Mbo, kent de oplossing. ‘Het is goed als 
leraren de regie terugkrijgen over hun vak.’ Zelf inhoud, uitvoe-
ring en ontwikkeling bepalen is volgens hem positief voor het 
imago en de status. Daarom promoten wij het Lerarenregister als 
kwaliteitsborg, zodat we weer trots kunnen zijn op ons beroep.’   

Peter Magnée
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webbedingetjes

@ Op www.koningsspelen.nl alles over de sportdag op de 

basisscholen ter ere van het komende koningschap van prins 

Willem-Alexander. Elke school mag zelf bepalen of en hoe de 

spelen, inclusief ontbijt, worden vormgegeven. Scholen met 

de meest creatieve invulling maken kans op een persoon-

lijke ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin 

Máxima!

@ Aandacht besteden aan techniekonderwijs kan op ver-

schillende manier. Op www.techniektalentinjeklas.nu staan 

verschillende lesmaterialen en tips zoals gastlessen, excur-

sies en proefjes. Lesmaterialen zijn geschikt voor kinderen uit 

groep 1 tot en met 8.

Kijk op www.techniektalentinjeklas.nu/index.php?onderdeel= 

lesmaterialen-techniek-talent

@ Het is bijna Pasen. Zin om gezellig met de klas te knutse-

len? Kijk dan op www.knutselidee.nl/pasen. De site staat vol 

knutselideeën zoals het maken van eierdopjes, eieren versie-

ren, paashaasjes vouwen en een zelfgemaakt doosje om de 

paaseitjes in te stoppen.

     Scholen moeten minimaal 100 
leerlingen hebben.

@ @ @@ @ @@ @

@ @@@@@@@@

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:

Het hoge aantal parttime werkende leraren is slecht voor  

de kwaliteit van het onderwijs.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Ahmed Marcouch: 
Stass onderwijs hamert terecht op kwaliteit 
leraren maar zegt niets over al die managers 
die leerkrachten verwaarlozen en beperken.
twitter.com/ahmedmarcouch

Stelling:

In de Schooljournaal LinkedIngroep is fanatiek gediscus-

sieerd over het voorstel van de Onderwijsraad om scholen 

met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Een paar reacties: 

‘De ware reden hiervoor is niet de kwaliteit van de scho-

len, maar bezuinigingsdrift van dit kabinet.’ En: ‘Een van de 

speerpunten van passend onderwijs is: thuis nabij onder-

wijs. Dat geldt toch niet alleen voor leerlingen uit het speciaal 

onderwijs en speciaal basisonderwijs? Dat geldt dan toch 

voor álle leerlingen?’



opleider kunt doen om aantrekkelijk te zijn voor 
de student.’ 

taalBaRRièRe
Een tweede punt is beroepsonderwijs als top-
werkgever. Vos: ‘Scholen moeten snel kunnen 
anticiperen op de veranderende omgeving en 
regelgeving. Wat daarbij van belang is, is om 
meer te focussen op de inhoud dan op budget-
ten. Nu ligt er een te grote nadruk op de drive 
naar geld. Dat leidt alleen maar af. In plaats 
van projecten op te zetten om geld binnen te 
halen, moeten instellingen zelf innoveren.’ Hij 
is voorstander van een nauwere band tussen het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Vos vindt dat er 
een professionele dialoog moet komen tussen 
beide. ‘Op dit moment is er een taalbarrière tus-
sen de opleidingen en het agrarische leven. Het 
onderwijs denkt te veel in termen van onmoge-

lijkheden. Het bedrijfsleven juist meer 
in ondernemerschap en vakmanschap. 
Het onderwijs kan erg gebaat zijn bij 
innovatief ondernemerschap. Hiervoor 
is een up to date kennisniveau nodig.’  
 
Spil 
In goede educatie is de docent de 
spil. ‘Het gaat nu te weinig over de 
persoon voor de klas en te veel over 
instituties. De vraag moet zijn hoe je 
als leraar voorkomt dat je op routine 
gaat werken’, aldus Vos. Inspiratie en 
vernieuwing zijn daarbij sleutelwoor-
den. Een idee dat hij aandraagt is om 
als docent een relatie aan te gaan met 
professionals uit het bedrijfsleven. ‘Zo 
ben je tegelijkertijd met nieuwe inhoud 
en met ondernemerschap bezig.’ Hij 
noemt de vleesindustrie als voorbeeld. 
‘Deze sector zou het hardst moeten 
veranderen, maar doet dat het minst. 
Een samenwerking tussen bedrijfsleven 
en onderwijs zou hier van betekenis 
kunnen zijn.’

Yvette Ruyters
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ger Vos: ‘er is een taalbarrière tussen de 
opleidingen en het agrarisch leven.’
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InnovatieNetwerk is een instelling die zich inzet voor ontwikkeling 
in agricultuur en voedselvoorziening. Directeur Ger Vos deelt op 
15 maart zijn ideeën over het geven van een innovatieve impuls aan 
het groene onderwijs met de leden van de Stuurgroep Agrarisch 
Onderwijs. Volgens hem hebben twee dingen prioriteit. Ten eerste 
een goed vakmanschap met een bijpassend imago. Hiermee doelt 
Vos op een maatschappelijk goed beeld van de agri-opleidingen. 
‘Op dit moment laten instellingen een filmpje zien dat aanstaande 
studenten moet overtuigen van hoe leuk een bepaalde agrarische 
opleiding wel niet is. Beter zou zijn om je af te vragen wat je als 

Innovatieve blik op 
groen onderwijs

‘Het onderwijs denkt te veel in termen van onmogelijkheden, 
het bedrijfsleven juist in termen van ondernemerschap 
en vakmanschap. Het onderwijs kan erg gebaat zijn bij 

innovatief ondernemerschap.’ Dat zegt Ger Vos, directeur bij 
InnovatieNetwerk, op de jaarvergadering van de Stuurgroep 

Agrarisch Onderwijs van CNV Onderwijs.
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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.

Info/aanmelden: Thea Bouma-Putter, (072) 511 67 91 of 
atm.bouma1@upcmail.nl

Rayon midden limburg
Woensdag 17 april, 14 uur, Geleide wandeling door de 
omgeving van de grafheuvels in Heythuysen, verzamelen op 
de parkeerplaats van Restaurant De Busjob, Busschopsweg 
9, Heythuysen. Introducés € 5,-. 

Rayon Fryslân
Donderdag 18 april, 14-16.30 uur (inloop 13.30 uur),  voor-
jaarsvergadering, CNV-gebouw, Zonnedauw 30, Drachten. 
Thema: De Gepensioneerden en onze sector, door voorzitter 
Ans Wibier, aansluitend discussie. Aanmelden (tot 12 april): 
Ad Permentier, adpermentier@gmail.com of (0518) 84 02 10 
(Geef a.u.b. uw e-mail adres door) 

Rayon kennemerland
Donderdag 18 april, 13.30 uur, ledenvergadering, rond-
leiding Historisch Museum, Haarlem. Aanmelden (voor 1 
april): Th. Wokke, th.wokke@hetnet.nl of (0251) 65 15 03

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Vrijdag 19 april, 10 uur, jaardag sector MBO. Thema’s: De 
filosofie over beroepsonderwijs van het Scheepvaart en Trans-
portcollege, door R. Kooren, lid college van bestuur van het 
STC, De veranderende samenwerking tussen Beroepsonderwijs 
en Bedrijfsleven, door Hans Huibers, projectconsultant bij de 
SBB. Verder: Huishoudelijk gedeelte, verantwoording + ver-
kiezingen bestuur. Keuzeprogramma: Rondleiding gebouw 
STC, Excursie SS Rotterdam Cruise Hotel, Workshop: Het 
EU beleid m.b.t. beroepsonderwijs, door Gerrit Jansen. Info/
aanmelden (voor 13 april): kaderservice@cnvo.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Woensdag 3 april, 16.30 uur (inloop 16 uur), Best Western 
Hotel, Markt 22, Schagen, bijeenkomst Sectorraad Voort-
gezet Onderwijs. Thema: Actuele onderwijsontwikkeling in 
Noord-Holland. Workshops: Social Media, door J.W. Mol, 
Onderwijs en werkgelegenheid, door Hans van Dinteren, 
trainer CNV Onderwijs, Actuele ontwikkelingen en arbeids-
voorwaarden, door Cor Duinmaijer, regiobestuurder en 
onderhandelaar CNV Onderwijs. Aanmelden:  
ckeuten@dse.nl o.v.v.Schagen.

MR PROEFLOKAAL
Woensdag 17 april, 15 – 18 uur, Anne Frank-
school, Meppel, deskundige informatie over 
medezeggenschap, high tea, workshops, 
informatie over het (G)MR trainingsaanbod 
van CNV Onderwijs, gelegenheid tot vragen 
aan trainers, adviseurs en juridisch mede-
werkers. Toegang gratis. Info/aanmelden: 
scholing@cnvo.nl (o.v.v. aanmelding 
proeflokaal, naam, school/bestuur en  
aantal personen)

GEPENSIONEERDEN
Rayon Zeeland
Woensdag 3 april, 12 uur (inloop 11.30 uur), voor-
jaarsexcursie, brasserie ’t Hoofdkantoor, Mortiere 
Boulevard 34, Middelburg. 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.

Rayon Noord-limburg
Donderdag 11 april, 13.15 uur, Maasbree, Restau-
rant Boszicht, ledenvergadering. Bestuurszaken, 
vakbondsnieuws en huldiging jubilarissen door 
Helen van den Berg, voorzitter CNV Onderwijs. 
Optreden van de Heldense Hofzangers. Info/aan-
melding: J.H. Kurver, Convent 50, 5961 RE Horst, 
(077) 398 35 96 of jkurver@online.nl

Rayon Brabant Noordoost
Woensdag 17 april, 13.45 uur, excursie naar 
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 
5216 TV, Den Bosch, (bij A2, afslag 22)
Info/aanmelden vóór 4 april (0485) 45 14 82 of 
verbrug@home.nl

Rayon Noord-Holland Noord
Woensdag 17 april, 10-15.30 uur (+ lunch), voor-
jaarsvergadering en rondleiding huisvuilcentrale, 
Koek en Bier, Kennemerstraatweg 16, Alkmaar. 



Schooljournaal 31

a
g

e
n

d
a

Donderdag 4 april, 16 uur (+ brood/soep), Praedinius 
Gymnasium Groningen, themabijeenkomst 
Sectorraad VO. 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 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl of www.cnvo.nl/agenda. 

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

NETWERK FRIESLAND
Woensdag 17 april, 16.30–20 uur, cbs Toermalijn, P.J. 
Troelstrastraat 24, Franeker. Ledenbijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs in de regio. Keuzeworkshops 
(2 rondes): Flexwerk, hoe zit dat?, door Roderik Mol, Zo 
is invallen wel leuk, door Hetty van Rijn, Aan de slag met 
je loopbaan, door Marlinde Bredewout, Hoogsensitiviteit, 
door Rita Mulder. Info/aanmelden: netwerkfriesland@
cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 17-04-2013)

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 18 april, 11.30–16 uur, regiobijeenkomst Mid-
den- en West- Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, Hotel 
Merks, Brugstraat 55-57, Roosendaal. Thema’s: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, door Wanne Ho, 
Geen werk - wel zingeving, door Tinie Arts. Info/aanmel-
den (voor 10 april): tiniearts@gmail.com, 043-4071312 of 
06-25535978

PRIMAIR ONDERWIJS
Zuid-Holland
Woensdag 24 april, 15–18 uur (inloop 14.30 uur), onder-
wijsmiddag, Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stol-
berglaan 154, Den Haag. Muzikale start, door ‘zingkikker’ 
Chris Winsemius. Workshops: Muziek telt!, Omgaan met 

agressie, Veranderende schooltijden, Diversiteit 
in je school en in je klas. Rechtspositiespreek-
uur. Info/aanmelden (voor 20 april): Henk van 
Drunen, CNVOprimoZH@telfort.nl, (010) 452 
03 45, of sms (06) 33 65 32 93 (o.v.v. eet wel/
niet mee (’s avonds), maakt wel/geen gebruik 
van het rechtspositiespreekuur) 

VROUWEN 

Woensdag 10 april, 14.30 uur, congres 
en jaarvergadering stuurgroep Vrouwen 
CNV Onderwijs, zalencentrum Den 
Hommel, Utrecht. Thema: Energie(k), 
congres over duurzame inzetbaarheid. 
Lezing door Tinka van Vuuren, bijzonder 
hoogleraar Vitaliteitsmanagement, 
Open Universiteit Nederland. 
Keuzeworkshops: Actief werken aan je 
vitaliteit, Chi Neng Qigong, Leven Lang 
Leren, wat past bij jou? Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl 

Zeeland
Woensdag 17 april, 16 uur, Zeeuwse Biblio-
theek, Middelburg. Thema: Hoogsensitiviteit, 
door Mieke Vijn, kindercoach en auteur. 
Info/aanmelden: Marijke Donker, donker@
zeelandnet.nl

groningen
Woensdag 17 april, 16 uur, Gomarus College, 
Groningen. Thema: Hoogsensitiviteit, door 
Monique Vronik. Info/aanmelden: Zwanny 
Potze, z.potze@pentaprimair.nl

Woensdag 24 april, 16.30-20 uur, 
De Schakel, Nijkerk, bijeenkomst 
voor vrouwen in een leidinggevende 
rol (schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders, middenmanagement). 
Discussie over het vak, workshop: 
Meerwaarde van leidinggeven, door Janny 
Dammingh, manager CNV Onderwijs 
Academie. Info/aanmelden: vrouwen@
cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 24-04-2013)
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Kloek kuiken
Op een piepkleine 
boerderij, in een 
pietepeuterig kip-
penhok legt een 
bijzonder kleine 
hen een heel groot 
ei. Er komt een 
reusachtig kuiken 
uit. Kloek kuiken is 
een prentenboek 
met een unieke 

humoristische illustratie- en schrijfstijl 
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Auteur van het boek, Keith Graves, is 
geobsedeerd door tekenen en maakte 
al vele kinderboeken. Het verhaal Kloek 
kuiken is er om hardop om te lachen. 
Een leuk boekje om voor te lezen 
tijdens de paasviering op school. Het 
boek is te bestellen via jeugd.defontein-
tirion.nl/boeken en kost € 12,95. (ISBN 
9789026133558) 

Educatief programma over WO II
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen komt in april 
en mei met een nieuw educatief programma voor 
leerlingen uit groep 7 en 8: Van bonkaart tot persoons-
bewijs. Het programma confronteert de kinderen met 
het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog in het 
voormalig Zuiderzeegebied. Bij ontvangst krijgen de 
leerlingen eerst een introductie van de museumdo-
cent. Hierna gaan ze in groepjes op verzetstocht door 
het buitenmuseum en voeren verschillende opdrach-
ten uit zoals het vervalsen van persoonsbewijzen, 
voedselbonnen stelen en een veilige plek zoeken voor 
onderduikers. Na deze tocht ontvangen alle kinderen 
een medaille voor bewezen dapperheid en moed. De 
kosten bedragen € 59,- per klas en € 5,74 per kind. 
Er kunnen per klas maximaal dertig leerlingen mee-
doen onder begeleiding van minimaal zes volwas-
senen. Het programma duurt in totaal ander half uur. 
Reserveren kan via e-mail: sales@zuiderzeemuseum.
nl of telefonisch: (0228) 35 11 35. Meer informatie over 
het museum: www.zuiderzeemuseum.nl.

Superjuffie van het jaar-verkiezing 2013
Wegens het grote succes in 2012, organiseert Uitgeverij Unie-
boek Het Spectrum voor de tweede keer de Superjuffie van het 
jaar-verkiezing. Dit jaar is het opnieuw mogelijk voor basis-
schoolleerlingen om hun juf of meester op te geven voor deze 
verkiezing. Leerlingen maken kans om met de gehele klas en 
hun juf of meester aanwezig te zijn bij de uitreiking die plaats 
zal vinden in Safaripark Beekse Bergen. Niet alleen de Super-
juffie van het jaar wint mooie prijzen, ook de klas van de win-
nende juf. Inzenden kan tot 1 mei . Voor meer informatie en de 
actievoorwaarden: www.superjuffie.nl. 

Conferentie pesten past niet!

Het Seminarium voor Orthopedagogiek en uitgeverij 

Pica organiseren op woensdag 5 juni in Nieuwegein 

de conferentie Pesten past niet! De conferentie richt 

zich op leraren en directies uit het (speciaal) basis- en 

voortgezet onderwijs. De vraag die deze dag centraal 

staat is: ‘Hoe kunnen we pestgedrag zoveel mogelijk 

leren voorkomen?’. Naast lezingen van verschil-

lende sprekers, zijn er workshops die gevolgd kunnen 

worden. Tot 16 april aanstaande is er een vroegboek-

korting van toepassing. Meer informatie over het 

programma en inschrijving: www.pestenpastniet.nl.    

Debat met de klas
Mensen discrimineren is mensen buitensluiten. Dan 
behandel je ze niet meer als ieder ander mens en 
hebben ze niet meer dezelfde rechten. Een voor-
beeldargument uit één van de oefeningen van 
lesbrief 1, onderdeel van Debat met de Klas les-
pakketten. Het debatprogramma is ontwikkeld 
voor middelbare scholieren in Nederland door de 
International Debate Education Association (IDEA) 
in samenwerking met Interkerkelijke Omroep Ne-
derland (IKON). Binnen dit programma debatteren 
leerlingen over thema’s als democratie, populisme 
en discriminatie. Het lespakket biedt de docent con-
crete handvatten om met de stof aan de slag te gaan. Meer informatie over IDEA, de lesbrief en debatteren: nl.idebate.org.
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B Bezig
voor de ond

Naam: 
Jeroen Dejalle

Leeftijd: 
26 jaar 

Beroep: 
Student bestuurskunde aan de Erasmus Uni-
versiteit en docent Marketing en Pensioenen 
aan de Hogeschool Rotterdam 

Vrijwilligerswerk: 
Ik ben namens CNV Onderwijs actief in de 
deelnemersraad van Pensioenfonds ABP.

Motivatie: 
Ik zie het belang van een duidelijk, houdbaar 
en eerlijk pensioenstelsel. Veel jongeren zien 
dit niet. Ik wil een brug zijn, bouwen aan, jon-
geren vertellen over ons huidige en toekom-
stige pensioenstelsel. Ik wil begrijpen waarom 
pensioenfondsland zo in de achtbaan zit. Wat 
is er aan de hand en wie heeft er gelijk? Zeker 
vanuit het perspectief van jongeren is er nog 
veel in te brengen in pensioenfondsen. 
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UITVINDWEDSTRIJD 2013
Op donderdag 20 juni is de opening van de 
nieuwe zomertentoonstelling De Uitvindfabriek 
van sciene center Nemo in Amsterdam. In het 
kader van deze tentoonstelling, is er een uit-
vindwedstrijd voor kinderen tussen de 8 en 12 
jaar. Op 19 juni worden de uitvindingen gepre-
senteerd aan een deskundige jury en worden de 
tien beste uitvindingen gekozen die uiteindelijk 
in de tentoonstelling komen te staan. Meedoen? 
Stuur dan vóór 24 mei een (bouw)tekening of een 
foto van de uitvinding naar uitvindwedstrijd@e-
NEMO.nl met duidelijke vermelding van naam, 
adres, woonplaats, telefoonnummer, naam van 
de school en leeftijd. Deelname is gratis. Meer 
informatie en de voorwaarden: www.e-nemo.nl/
uitvindwedstrijd. 

Van goed naar geweldig onderwijs!
Van goed naar geweldig onderwijs! Dat is het thema van 
het jaarcongres van de Sectorraad Primair Onderwijs op 
woensdag 3 april in congrescentrum Belmont te Ede. De 
bijeenkomst voor leraren, oop’ers en directieleden  be-
gint om 10.30 en duurt tot 16.30 uur. Er wordt gesproken 
over goede arbeidsvoorwaarden voor goed onderwijs aan 
kinderen, over loopbaanontwikkeling, levensfases, pro-
fessionalisering, kwaliteit van onderwijs en van werken, 
werktijden, roosters, verlof, afspraken op de werkvloer 
en wat deelnemers verder wensen te bespreken. Tijdens 
de dag kunnen twee workshops worden gevolgd. Bezoe-
kers kunnen hierbij kiezen uit de volgende onderwerpen: 
integratie basisonderwijs en speciaal onderwijs – duur-
zame inzetbaarheid van personeel – unieke samenwer-
king tussen basisonderwijs en speciaal basisonder-
wijs – 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. 
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Amsterdam ziet weer 
muziek in muziekonderwijs 

Het muziekonderwijs heeft op de 
meeste basisscholen geen prioriteit. 
Hoe wenselijk is het om dit naar een 
hoger plan te krijgen? Zéér, vindt de 

Amsterdamse wethouder Gehrels, 
die er een ambitieus plan voor liet 

ontwikkelen.

Mocca, een expertisenetwerk voor cultuureducatie, werkt hij voor 
de gemeente Amsterdam aan een groots plan: vanaf het schooljaar 
2017-2018 wordt het muziekonderwijs aangeboden in alle klassen 
van het overgrote deel van de hoofdstedelijke basisscholen. 
Het idee is afkomstig van Onderwijswethouder Carolien Gehrels. 
Vorig schooljaar werd een pilot uitgevoerd op zeven scholen, inmid-
dels zijn dat er 32. Daarna is begonnen met het inventariseren van 
de behoeftes onder basisscholen en het per school opzetten van een 
lange leerlijn op maat. ‘Scholen zijn enthousiast’, merkt Van der 
Vossen. ‘Ze hebben het gemist.’ De reden waarom ze er niet veel 
aandacht aan hebben kunnen besteden, heeft volgens hem verschil-
lende oorzaken. Zo lag in Amsterdam de focus lange tijd op het 
inhalen van de taal- en rekenachterstanden. Ook ligt de drempel 
om zelf muziek te geven bij veel leerkrachten erg hoog.

PABO
Michel Hogenes, muziekdocent aan de pabo van de Haagse Hoge-
school, herkent dat. De eerste twee jaar van hun opleiding krijgen 
zijn studenten dertig klokuren muziekonderwijs. ‘Daarna maken ze 
nog een musical, volgen wellicht de minor kunst- en cultuureduca-
tie en voeren misschien nog een ander project uit waar muziek bij 
wordt gebruikt, maar meer niet. Als je van huis uit niets van muziek 
hebt meegekregen, hoe moet je je dan met dat beperkt aantal uren 
pabo-onderwijs competent voelen om muziekles te geven?’ Hogenes 
is naast pabo-docent ook voorzitter van Gehrels Muziekeducatie, 
een vereniging voor het bevorderen van muziekonderwijs voor 
kinderen van nul tot twaalf. Daar kunnen onder anderen (vak)
leerkrachten bijscholingen volgen en lespakketten aanvragen. De 
vereniging is vernoemd naar Willem Gehrels, de oprichter van de 
Amsterdamse Volksmuziekschool - en oudoom van de Amster-
damse wethouder.
Hij wil niet klagen, benadrukt Hogenes. ‘Er is perspectief. Zo ben ik 
heel blij met initiatieven in Amsterdam. En ik denk dat als ouders 
zich net zo hard maken voor muziekonderwijs als voor verkeersles 
op school, er ook heel veel kan gebeuren.’ Dat het er niet zo best 
voor staat op de Nederlandse scholen is volgens hem geen nieuwe 
ontwikkeling. ‘We doen alsof het de laatste jaren heel slecht is 
gesteld, maar het gaat al zeker vijfentwintig jaar niet goed met het 
muziekonderwijs.’

ZINgEN ALS SOCIALE vAARDIgHEID
Op basisscholen gebeurt volgens Hogenes best veel met muziek, 
maar vaak is het, vindt hij, niet om over naar huis te schrijven. ‘Het 

vAKDOCENt WEg 
Aan de andere kant van het land, in Doetinchem, 
heeft basisschool Hogenkamp drie jaar geleden 
afscheid moeten nemen van haar vakdocent 
muziek. ‘Het was een financiële kwestie’, vertelt 
directeur Joost van Campen. ‘Als ik moet kiezen 
tussen kleinere klassen en geen vakleerkracht, 
of klassen van veertig kinderen en dus geld voor 
een muziekdocent, dan kies ik toch voor het 
eerste.’ 
Hij merkt dat leerkrachten die van de pabo 
komen te summier en te theoretisch zijn toe-
gerust in hun opleiding. ‘Het lijkt wel of de 
essentie, die van muziek máken en beléven, is 
verdwenen.’ Van Campen hoopt dat dat zal ver-
anderen. Of dat de portemonnee het op een dag 
weer toe zal laten een vakdocent in te huren. 
Of, nog mooier, dat het Amsterdamse initiatief 
overwaait naar zijn regio. ‘De ontwikkelingen 
daar spreken mij enorm aan.’

Iedereen lijkt het er over eens te zijn: muziekon-
derwijs is goed voor kinderen. Er verschijnen 
steeds meer (hersen)onderzoeken die dat beves-
tigen en docenten merken zelf in de klas wat het 
met leerlingen doet: ze worden er rustiger van, 
socialer of het is gewoon een lekkere uitlaatklep 
tussen de lessen door.
Toch is het op de basisscholen ‘ontzettend weg-
gezakt’ volgens Thijs van der Vossen. Namens 
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muziekonderwijs is heel erg divers: sommige scholen hebben vak-
leerkrachten en werken samen met bijvoorbeeld de mensen van 
het innovatieve muziekeducatie-programma Het Leerorkest. Maar 
dat is meer uitzondering dan regel.’ 
Tachtig tot negentig procent van de muziekeducatie wordt ver-
zorgd door groepsleerkrachten. Op zich is dat prima, vindt Hoge-
nes, zo lang zij maar zekerheid ervaren over hun kwaliteiten. Hij 
ziet wel dat de groepsleerkracht wordt opgeleid met het idee van 
opbrengstgericht werken in het achterhoofd. ‘Taal en rekenen lij-
ken tegenwoordig het belangrijkst. Maar je kunt kinderen niet vijf 
uur lang zo geconcentreerd met deze onderwerpen bezig laten zijn. 
Je moet ook dingen doen die de energie op peil brengen en daar is 
muziek een goed hulpmiddel bij. De docent kan het bijvoorbeeld 
ook ter ondersteuning van taal gebruiken. Of bij geschiedenis 
muziek behandelen uit allerlei periodes.’ Muziek helpt een school 
kinderen op te voeden tot evenwichtige mensen, meent Hogenes. 
‘De competenties van de 21ste eeuw hebben veel met creativiteit 
te maken. Je moet kunnen samenwerken met anderen. Zingen 
bijvoorbeeld, is een sociale vaardigheid en helpt daarbij.’

DURvEN ZINgEN
In Amsterdam worden nu, met bestaande cultuursubsidies, 
docenten van de muziekschool opgeleid tot vakleerkracht voor 
de basisschool. Ook krijgen zij training om groepsleerkrachten 
te begeleiden. ‘Als groepsleerkrachten het zien zitten, wordt het 
draagvlak pas echt vergroot’, zegt Van der Vossen van Mocca. 
‘Wanneer iedereen weer durft te zingen, werkt dat aanstekelijk.’ 
Het kost de scholen geen extra geld. Het project is een ‘pittige 
ambitie’, constateert hij. ‘Er moet heel goed worden gekeken naar 
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MUZIEKLES gOED vOOR  
DE HERSENEN
Muziekles heeft invloed op vaardigheden als 
luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en 
emotionele intelligentie. Kinderen die jong 
met muziek bezig zijn, leren beter te luiste-
ren en informatie van ruis te onderscheiden. 
Tot die conclusie komt Mark Mieras, fysicus 
en wetenschapsjournalist gespecialiseerd 
in hersenonderzoek, na het bestuderen van 
belangrijke internationale publicaties over 
dit onderwerp. Amerikaanse hersenonder-
zoekers waarschuwden in 2010 in Nature 
Reviews dat de trend om zang en muziek op 
te offeren aan andere schoolvakken ‘op de 
lange termijn onze academische prestaties 
kan aantasten’. Zelf muziek maken heeft 
overigens aanzienlijk meer impact dan pas-
sief luisteren naar muziek.

wat scholen aankunnen. Ze zitten vaak krap in 
de tijd. Daarom staat maatwerk voorop.’

Josephine Krikke

Het gezamenlijke Leerorkest van de Amsterdamse basisscholen Samenspel en Wereldwijs.



Volg een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar 
ook dat van je leerlingen. Haal het maximale uit jezelf én zie dat terug in je klas. Een Lerarenbeurs aanvragen 
kan van 1 april tot en met 15 mei 2013 op www.duo.nl. 

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.

123501042 OC&W_210x297_PO.indd   1 26-02-13   10:49
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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 

Een betrouwbaar adres 
voor kwaliteit en service. Kijk voor 
meer informatie op onze website 
of neem vrijblijvend contact op.

050 - 549 11 05 - info@rapportomslagen.nl

www.rapportomslagen.nl

RO.nl adv (90x64) mrt2013.indd   1 17-03-13   15:08
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 GEBRUIK UWLERARENBEURS!

Innoveren 
binnen uw school?
Kies voor de Master Learning & Innovation!

Na het afronden van de master:
•  zet u duurzame innovatieprocessen in gang 
•  vervult u een voortrekkersrol bij het initiëren 

van onderwijsvernieuwingen

Start:  september 2013
Lesplaats:  Zwolle
Voorlichting: 3 april 2013,  18.30 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl of 
e-mail naar info@windesheim.nl 

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

uw vakkennis verdiepen of verbreden?
Hogeschool Utrecht heeft een ruim en divers professio-
naliseringsaanbod op het gebied van onderwijs en 
opvoeding. Onderstaande masters voldoen aan de 
criteria van de lerarenbeurs (aanvraagperiode:  
1 april t/m 15 mei 2013). 

• Master Special Educational Needs (SEN)
• Master Pedagogiek
•  Master of Education  

(talen, maatschappij- en exacte vakken)
•  Master Management of Education
• Master Leren & Innoveren
• Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal
• Master SEN: Auditief Gehandicapten
• Master SEN: Communicatief Gehandicapten

Ook onze deeltijd bachelor opleidingen komen in 
aanmerking voor de lerarenbeurs. Kijk voor het aanbod 
en voor meer informatie op www.hu.nl/lerarenbeurs.

Van meester tot master; een investering in 
jezelf die je op voorsprong zet!

Fontys biedt ondermeer de volgende deeltijdopleidingen aan:

• Master Special Educational Needs (M SEN)
• Master Leren en Innoveren (MLI)

Kijk voor meer informatie en aanvraag van een brochure op
www.fontys.nl/masters.
Of stuur een mail naar: OSO@fontys.nl of MLI@fontys.nl 



Het bestuur van de Vereniging voor Hervormde scholen te Ede zoekt met 
ingang van 1 augustus 2013 voor de locatie Nieuwe Maanderbuurtweg een:

Directeur (wtf 0,8 - 1,0)

Wij zoeken:
•	 	een	directeur	die	integraal	verantwoordelijk	is	voor	de	locatie	
	 Nieuwe	Maanderbuurtweg;
•	 	een	directeur	die	zich	herkent	in	de	christelijke	identiteit	van	de	school	
	 en	die	deze	identiteit	kan	vertalen	naar	de	dagelijkse	praktijk;
•	 	een	teambuilder	die	een	klimaat	van	vertrouwen	en	veiligheid	weet	te	
	 creëren	waarbinnen	het	team	zich	gemotiveerd	en	gewaardeerd	voelt;
•	 een	onderwijskundig	leider	met	uitstekende	communicatieve	vaardigheden.
	
U	kunt	uw	motivatie	met	CV	voor	2	april	per	mail	sturen	naar	de	secretaris	van	
de	VHSE.		Dit	ten	name	van	mw.	C.I.	Medema:	secretaris.hse@gmail.com	

Op	de	website	van	de	school	www.koepelschool.nl	vindt	u	de	uitgebreide	
functie	beschrijving	met	profielschets	en	de	basisnotitie	identiteit.	
Voor	aanvullende	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	voorzitter	
van	de	Vereniging	dhr.	P.	Plug	tel:	06-38054294

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken staat gepland op dinsdagmorgen 
en -middag 9 april.

Koepelschool	 Nieuwe	Maanderbuurtweg	2	 T	 0318-630564	 E	 info@koepelschool.nl
	 6717	AS	Ede	 F	 0318-630565	 W	www.koepelschool.nl
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verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 7 6 april

nr. 8 20 april

nr. 9 11 mei

nr. 10 25 mei

nr. 11 08 juni

nr. 12 22 juni

nr. 13 07 september

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
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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   13:49:30



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

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.
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school in Amersfoort gewerkt en is nu al tien jaar werk-
zaam op basisschool De Klim in de Utrechtse wijk Lunet-
ten. ‘Ik ben leerkracht van groep 6 en 7. Ik ben een echte 
bovenbouwer en vind dat een leuke leeftijdsgroep. Aan 
de ene kant hebben ze nog dat naïeve over zich en aan 
de andere kant vertonen ze al pré-puberaal gedrag. Je 
kunt er alle kanten mee op.’ Haar school werkt volgens 
het  Ontwikkelingsgericht Onderwijsconcept (OGO). ‘Ik 
geef samen met de kinderen invulling aan de lessen. 
Door de kinderen te betrekken bij het onderwijs worden 
zij nieuwsgierig en willen ze graag leren. Zo houden we 
de motivatie erg hoog. Er wordt veel aandacht besteed 
aan reflectie, eigen zelfstandigheid, leren van elkaar, het 
zelf vergaren van kennis via verschillende middelen en er 
worden veel presentaties gehouden.’ MdG

‘CNV Onderwijs geeft veel trainingen en cursussen. Ik ben 
vooral lid geworden omdat ik op deze manier zelf inbreng 
kan hebben. Ik ben naast leerkracht ook coach. Ik heb een 
eigen coachpraktijk en geef workshops over lichaamstaal 
en het voeren van moeilijke oudergesprekken.’ Dianne 
Janssen is al twintig jaar werkzaam in het onderwijs. Ze 
begon als invalkracht, heeft daarna zeven jaar op een 

Dianne Janssen (43):  
‘Ik ben een echte  

bovenbouwer’
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in de school

 


	1-7
	8-15
	16-25
	26-33
	34-40

