
Nr. 18  23.11.2013
 



84
.0
41
7.1
3A

Hoe gaat u om met vertrek en ontslag?
Minder leerlingen? Krappere budgetten? Dat kan leiden tot boventalligheid in uw 

organisatie. Vaak kan dat opgelost worden door vrijwillig vertrek. Maar er zijn ook 

andere vertrekmogelijkheden. Wij kunnen u inzicht geven in de opties. Voor uw 

medewerkers kunnen we de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen op 

maat berekenen. En voor u leveren we het meest voordelige advies. Daarvoor is er 

de Financiële Vertrekscan van Loyalis.

Meer weten of direct een offerte aanvragen? Neem contact op met uw Loyalis-adviseur. 

Of bel de Loyalis Klantenservice: 045 579 69 96. Elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17 uur.

‘Er moeten mensen vertrekken,
maar dat regelen we in goed overleg’
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Omdat de jongens hun klasgenoot Bart, die chemokuren krijgt tegen kanker,  een hart onder de riem 
wilden steken, lieten 13 studenten Werktuigbouwkunde van Roc Nova College in Beverwijk zich op initiatief 
van Geerten Lankelma (derde van links bovenaan) kaalscheren door de meiden van de kappersopleiding. 
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Scholieren: klas is te groot
Vier op de tien middelbare scholieren stellen dat er te veel leer-

lingen in hun basisklas zitten om goed onderwijs te krijgen. Bij 

klassen van 27 leerlingen of meer, vinden zes op de tien de 

klas te groot. Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenrubriek 

EenVandaag, in samenwerking met scholieren.com. Aan het 

onderzoek deden 820 middelbare scholieren mee. 

Vakbond Leraren in Actie strijdt voor kleinere klassen en heeft 

met een burgerinitiatief 40.000 handtekeningen opgehaald. 

Daardoor komt het onderwerp op de agenda van de Tweede 

Kamer. Jasper van Dijk (SP) werkt aan een wetsvoorstel om 

een maximum te stellen aan het aantal leerlingen per klas. ‘Het 

uiteindelijke doel is om maximaal 25 leerlingen per klas te heb-

ben. Maar eerst moeten de hele grote klassen worden aange-

pakt, waarin meer dan dertig leerlingen zitten’, laat hij weten. 

Het voorstel moet voor zowel het voortgezet als het primair 

onderwijs gaan gelden. Uit een groot deel van de onderzoe-

ken die de Onderwijsinspectie heeft gepubliceerd op haar web-

site blijkt dat de verandering van groepsgrootte in het primair 

onderwijs geen of nauwelijks effect heeft op de leerprestaties. 

Volgens Van Dijk moet je die onderzoeken met ‘een korreltje 

zout nemen’. ‘Daarin wordt alleen gekeken naar kwaliteit en 

resultaat, niet naar beleving en arbeidsplezier van leraren.’ 

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is niet van plan 

om een wettelijk maximum vast te stellen aan het aantal leer-

lingen in de klas. Aan EenVandaag laat hij weten: ‘Iedere groep 

en iedere docent is anders en ik wil daarbij scholen juist aan-

moedigen om te innoveren met lesvormen.’ Van Dijk vindt dat 

de staatssecretaris het probleem bagatelliseert. ‘Het toont aan 

dat hij niet zelf voor de klas staat en ook geen weet heeft van 

wat zich in de klas afspeelt.’ TS

fOtOMarisaBeretta
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thuisonderwijs door ‘exotische’ levensovertuiging
Wie bijvoorbeeld het objectivisme of het sedevacantisme aanhangt, 

hoeft zijn kinderen niet verplicht naar school te sturen en kan daarom 

thuisonderwijs geven. Dat staat in een rapport van het Wetenschap-

pelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM). Er is immers 

geen school die lesgeeft volgens dezelfde normen en waarden. Wie 

het sedevacantisme aanhangt, gelooft dat alle pausen sinds 1958 

onrechtmatig en ongeldig benoemd zijn. Een aanhanger van het 

objectivisme ziet de mens als heroïsch wezen met zijn eigen geluk 

als ethisch doel. Het WBOM waarschuwt dat steeds meer ouders 

onrechtmatig gebruik maken van de procedure van richtingbezwa-

ren. Zij willen hun kinderen eigenlijk thuisonderwijs geven, maar dat 

kan alleen maar op grond van die specifieke regeling. Hiermee wor-

den bedenkingen tegen godsdienst of levensovertuiging van scholen 

bedoeld. Rechters moeten toetsen of de bezwaren betrekking heb-

ben op de richting. In sommige gevallen is een minimale toelichting 

voldoende om dat duidelijk te maken. Volgens het WBOM betekent dit 

dat de deur wijd open staat voor wie de richtingbezwarenprocedure 

wil misbruiken om thuisonderwijs te geven. In 2001 werden 94 vrijstel-

lingen gegeven voor thuisonderwijs, in 2012 waren dat er 429. Staats-

secretaris van Onderwijs Dekker vindt dat alle kinderen naar school 

moeten, daarom wil hij thuisonderwijs helemaal onmogelijk maken. 

Omdat er in Nederland wel vrijheid van onderwijs is, wil hij ‘richtingvrije 

planning’ van scholen introduceren. Dit betekent dat ouders van leer-

lingen een school kunnen oprichten zonder dat de richting hierbij een 

rol speelt. Dat is volgens de Nederlandse Vereniging voor Thuisonder-

wijs geen goed alternatief. ‘Er zijn niet zoveel mensen die thuisonder-

wijs geven, dat ze een eigen school op kunnen richten’, laat voorzitter 

Tonnie Nijenhuis weten. Over het misbruiken van de wet zegt hij. ‘De 

strafrechter oordeelt of een aanvraag terecht is, als dat nu vaak niet 

goed gaat, moeten de criteria worden aangescherpt.’ TS



Scholen in Filipijnen dienen als 
opvang voor slachtoffers

‘We need help’ staat met rode koeienletters op het schoolplein 

van een middelbare school in het zwaargetroffen Tacloban, de 

hoofdstad van het eiland Leyte op de Filipijnen. ‘Ik heb het een 

leraar op laten schrijven zodat het goed te zien is vanuit de lucht’, 

vertelt de wanhopige directrice van de school aan verslagge-

ver Koen de Regt. De orkaan Haiyan verwoestte een gebied zo 

groot als van Londen tot Berlijn en kostte tienduizend mensen 

het leven. In de uitzending van RTL Nieuws vertelt De Regt dat 

alleen al in het schooldistrict van Talcoban alle 28 scholen zijn 

beschadigd, waarvan sommige ‘volledig weggevaagd’. Hoe de 

gebouwen hersteld moeten worden weet de lokale bevolking 

niet volgens hem. De klaslokalen die wel gespaard zijn geble-

ven, dienen nu als opvang voor gezinnen die helemaal geen huis 

meer hebben. Een geïnterviewde juf vertelt geëmotioneerd dat 

deze ramp een schep bovenop de financiële problemen doet 

die ouders al hadden. Ze vreest voor nog meer uitval van leerlin-

gen. Wanneer de kinderen weer naar school kunnen, is nog niet 

bekend. Verschillende scholen in Nederland deden afgelopen 

week hard mee aan acties voor giro 555 om geld in te zamelen. 

Zo hebben bijvoorbeeld honderden Zwolse scholieren van onder 

andere basisschool De Zevensprong ruim € 3.000,- opgehaald 

met een klein benefietconcert waar ze een zelfgeschreven lied 

zongen. Op basisschool De Kring in Haarlem zamelden ze spul-

letjes als zaklampen, potloden en schriften in voor de Filipijnse 

tante en familie van leerling Sarah. De leden van de Koninklijke 

Vereniging van Nederlandse Reders hebben ook een specifiek 

doel uitgekozen. Ze geven een kwart miljoen euro aan de mede-

werkers en studenten van de Zeevaartschool in Palompon op 

het zwaar getroffen eiland. Het geld is voor het herstellen van de 

gebouwen van de zeevaartschool en de directe omgeving. MB

Schoolnieuws
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Nieuw  
advertentiebureau 
Schooljournaal
Met ingang van 1 december werkt Schooljournaal 

samen met een nieuw advertentie-aquisitiebureau: 

Recent BV in Amsterdam. Wie meer wil weten over onze 

tarieven, advertentiemogelijkheden, speciale thema-

nummers en verschijningsdata, kan contact opnemen 

met Ray Aronds. Hij is bereikbaar op (020) 330 89 98, 

of per email op ray@recent.nl. Voor meer info over dit 

bureau: www.recent.nl.   

8 november: Het Dr. Pierson College in Den Bosch 
ontslaat een 29-jarige docent geschiedenis omdat zij 
pikante berichten stuurde aan haar leerlingen. Een 
dag later wordt bekend dat een stagiar (27) van het 
Hervion College in Den Bosch ook seksueel getinte 
WhatsApp- en Facebookberichten heeft verstuurd 
naar minderjarige leerlingen. (Bron: De Telegraaf)

12 november: Het Ashram College in Alphen gaat 
energiedrankjes als Red Bull vanaf januari verbieden. 
‘Energiedrank is troep’, vindt een gymdocent. (Bron: 
Algemeen Dagblad)
• Chinees mag een examenvak op het vwo worden. 
Leerlingen kunnen een schoolexamen doen, maar 
er komt geen centraal examen van Cito. (Bron: De 
Telegraaf)

13 november: Het Christiaan Huygenscollege in 
Eindhoven wordt ontruimd omdat er iets misgaat in 
het scheikundelokaal. Leerlingen krijgen een brande-
rig gevoel in het gezicht en enkele docenten worden 
onwel. Later blijkt dat tijdens het schoonmaken van 
potten een halve liter van de oxiderende stof kalium-
permanganaat is ontsnapt. (Bron: Algemeen Dagblad)
• Ook basisschool de Fontein in Kampen wordt 
ontruimd, dit vanwege een mislukte kookles. Tijdens 
het bakken van appelflappen bij de kleuters vliegt de 
oven in brand. (Bron: De Stentor)

14 november: Burgemeesters van gemeenten aan 
de Duitse grens komen in verweer tegen het besluit 
van het kabinet om Duits als verplicht vak in het mbo 
te schrappen. Burgemeester Bruls van Nijmegen: ‘In 
onze grensregio’s kun je niet zonder Duits. (Bron: De 
Telegraaf)
• Gemeenten willen een eind maken aan de zoge-
noemde ‘refo-busjes’. Ze willen niet langer opdraaien 
voor de vervoerskosten van kinderen die vanwege 
hun geloof naar een school ver buiten de regio gaan. 
(Bron: Trouw)

18 november: Evangelische basisschool Timon in 
de Rotterdamse wijk Charlois gaat op 1 januari 2014 
dicht. De Inspectie stelde na onderzoek vast dat 
onbevoegden voor de klas stonden en sommige leer-
lingen zich zo agressief gedroegen dat verscheidene 
ouders hun kinderen thuis hielden. 

Wat was!Volgende 
Schooljournaal
Het eerstvolgende Schooljournaal verschijnt op 14 decem-

ber. Deze uitgave is meteen de laatste van dit jaar.   

Leraar24 zoekt 
REDAcTIELEDEN
De Onderwijscoöperatie zoekt leraren die voor Leraar24, 

een multimediaal platform voor leraren, redactielid willen 

zijn. Het platform biedt informatie rondom talloze thema’s 

die aansluiten bij het beroep van leraar. Er zijn informatieve 

video’s te vinden die samen met verdiepende informatie 

een rijk dossier vormen. Als je een bijdrage wil leveren aan 

de redactie kom je tussen januari en juni vier keer naar 

Utrecht voor een redactievergadering. Andere werkzaam-

heden bestaan onder andere uit meedenken over onder-

werpen op Leraar24, voorbereiden van video’s uit jouw 

sector en het (her)schrijven van dossiers. Het is gewenst 

dat redactieleden ervaring hebben met werken in een cMS 

(content Management System). Kennis en ervaring in het 

maken van video is een pre. De Onderwijscoöperatie biedt 

gemiddeld drie uur per week, vergoed volgens de GOVAK-

regeling. Hierbij wordt de leraar beloond in tijd, waarbij de 

vervangingskosten aan de school worden vergoed vol-

gens een vaste normtabel. Meer informatie is verkrijgbaar 

bij Gertjan Sinke via g.sinke@onderwijscooperatie.nl of 

(030)-230 69 60. Een reactie met een korte motivatie en 

beschrijving van relevante kennis kan naar secretariaat@

onderwijscooperatie.nl 
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer bisschop, 
Beste Roelof,

Middelbare scholen ontvan-
gen dankzij het Nationaal 
Onderwijsakkoord en het 
begrotingsakkoord binnenkort 
veel geld. Dit geld is hard nodig 
om de werkdruk te verlagen en 
onderwijspersoneel meer professi-
onele ruimte te geven. Meer tijd en 
geld voor scholing en ontwikkeling. 
Er is een groep waar wat mij betreft 
extra in geïnvesteerd moet worden. 
Dat zijn de docenten die drie tot vijf 
jaar in het onderwijs werken. Na die 
korte periode maken zij de balans 

op of zij een verdere carrière in 
het onderwijs ambiëren. Heel 
veel jonge docenten haken dan af. 
Helaas. Zij kunnen voor vers bloed 
in de school zorgen en er een meer 
divers team van maken. Dit is van 
belang, omdat over een paar jaar 
een grote uitstroom van docenten 
plaatsvindt. Het zou goed zijn als de 
volgende generaties klaar staan om 
het stokje over te nemen, maar dan 
moet er wel iets gebeuren. 
Ik pleit ervoor om alles in het werk 

te stellen deze groep docenten 
voor het onderwijs te behou-
den. Er moeten aantrekkelijke 
professionaliserings- en ontwik-
kelingsplannen komen waardoor 
een goed loopbaanperspectief 
ontstaat en er moet worden ingezet 
op betere begeleiding. Dat kan 
alleen als scholen zich bewust zijn 
dat talentvolle docenten hun heil 
anders in het bedrijfsleven zoeken. 
Na de keuze om een functie in het 
publieke domein te vervullen, moet 
die keuze wel bevestigd worden 
door aandacht voor de ambities van 
jonge docenten. Dat is een investe-
ring die zichzelf terug verdient. 

Schooljournaal 8

Op 27 november is de 2e Algemene Vergadering van dit jaar in Con-

grescentrum De Eenhoorn in  Amersfoort. De bijeenkomst begint om 

14 uur en is inclusief warme maaltijd.

spreker
Mr. Jan Veringa, directeur Wetgeving en Juridische zaken van het mi-

nisterie van Onderwijs, legt, in een inleiding bij de start van de AV, uit 

hoe vanuit het perspectief van het ministerie, de ambities uit het Natio-

naal Onderwijsakkoord in de praktijk gerealiseerd worden.

voorstellen, amendementen en moties
Verenigingsorganen konden t/m 29 oktober amendementen indienen. 

Het rayon Amsterdam e.o. van de Sectorraad Gepensioneerden heeft 

die ingediend op de Arbeidsvoorwaardennota 2014 van CNV Onder-

wijs. Ze zijn te downloaden via www.mijncnvo.nl.

geen verkiezingen
Er zijn op dit moment geen vacatures in het bestuur of in AV-commis-

sies. Er zijn dan ook pas weer verkiezingen op de AV van juni 2014. De 

verenigingsorganen ontvangen hierover tijdig informatie, zodat zij  ge-

legenheid hebben op zoek te gaan naar kandidaten in hun achterban.

opvragen van teksten av-stukken
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. Wie zich 

heeft aangemeld krijgt in de week voor 27 november het agendaboek 

thuisgestuurd. Geen deelnemer, maar toch interesse in de stukken, 

stuur  een e-mail naar av@cnvo.nl of download de stukken op www.

mijncnvo.nl. 

spreken tijdens de av
Tijdens de AV heeft iedereen spreekrecht. Voor een ordelijk verloop 

is het echter prettig als van te voren bekend is of iemand over een 

bepaald onderwerp het woord wil voeren. 

Mocht bij het bestuderen van de stukken het idee ontstaan dat dit 

vanuit uw verenigingsorgaan het geval is, neem dan voorafgaand aan 

de AV contact op met bestuurssecretaris Janneke de Groot, Postbus 

2510, 3500 GM Utrecht, e-mail jdegroot@cnvo.nl.

vragen aan het verenigingsbestuur
Wilt u vragen stellen aan het verenigingsbestuur? Ook dan kunt u het 

beste vooraf contact opnemen met de bestuurssecretaris. U wordt 

dringend verzocht uw vragen schriftelijk in te sturen.

Schoolnieuws

Zij kunnen voor vers 
bloed in de school 

Zorgen en er een meer 
divers team van maken

Algemene Vergadering CNV Onderwijs
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Er was een tijd in het voortgezet 
onderwijs dat een student aan een 
lerarenopleiding soms als begin-
nende docent plompverloren voor 
de klas werd gezet. Wel of geen 
stage of werkervaring gehad? Ach, 
niet van het grootste belang. De 
(kleine) vacature moest opgevuld 
worden. Pas na verloop van tijd 
kwam de directeur een kijkje nemen 
in de klas. Als er niet al te veel 
problemen met leerlingen waren, 
kwam het allemaal goed. Een pittige 
leerschool, met aanzienlijke risico’s 

bovendien.
Deze aanpak 
uit de oude doos biedt tegenwoordig 
weinig perspectief. Veel startende  
leraren verlaten het onderwijs omdat 
ze het niet redden, of ze rennen naar 
een andere baan door gebrek aan 
uitdaging. Daarom is het inderdaad 
absoluut nodig dat een school inves-
teert in begeleiding van startende 
docenten. Scholen zijn veel groter 
geworden en de klassen complexer. 
Dat brengt allerlei problemen, 
maar ook uitdagingen met zich 
mee. Kansrijke docenten moeten 

we steunen en stimuleren om in 
de dynamische wereld van het 
onderwijs actief te (kunnen) 
blijven.  Gelukkig biedt het 
Herfstakkoord extra mogelijk-
heden om dit volop te doen.

Hoe begeleid je startende 
docenten? Niet door hen zodanig 

te pamperen dat ze in het onder-
wijs 'blijven hangen', ook als ze geen 
klik krijgen met hun leerlingen. 
Waar die klik ontbreekt, zijn zowel 
de docent zelf, als de leerlingen, het 
onderwijs en de samenleving gebaat 
bij een andere beroepskeuze. Wat 
wel werkt is grondige en confronte-
rende coaching door professionals 
uit de praktijk. Ook dat is een pittige 
leerschool, maar wel een toekomst-
bestendige!

  
     Roelof Bisschop is lid van de Tweede Kamer 

namens de SGP 
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Mijn vorige column stond op een andere bladzijde. 
Het lag te laat bij de redactie, dat was de reden. In 
het onderwijs kun je het gemakkelijk lekker druk 
hebben: ‘Wij zoeken nog een voorzitter.’ ‘Ja, doe 
ik.’ ‘Jij kan zo leuk schrijven.’ ‘Ja, doe ik.’ Achteraf 
denk ik wel eens, heb ik nu alweer gezegd: ‘Ja, doe 
ik?’ Tegen het weekend was er nog geen column, 
maar wel een weekend weg gepland. Zondagavond 
begon ik op Facebook tegen scharrel A. te zaniken. 
‘Ik moet zoveel doen en mijn column is ook nog niet 
af.’ ‘Zal ik je komen helpen?’, vroeg hij. ‘Ja’, hoorde 
ik mezelf weer zeggen. Achteraf geloof ik dat hij iets 
anders bedoelde met ‘helpen’. Maandag was er nog 
steeds geen column. ‘Ga maar naar school’, zegt A, 
‘ik schrijf het wel.’ Hij is een betere schrijver dan ik 
en heb ik een andere optie? Terwijl ik les geef, geeft 
de onderwijsassistent mij een briefje. Schooljournaal 

vraagt waar je column blijft? WAAR BLIJFT MIJN 
COLUMN?!!, mail ik A. Met rode blosjes van de avond, 
of is het van de stress, zie ik een mailtje binnenko-
men. Terwijl de bel gaat, lees ik ‘mijn column’ die dui-
delijk is geschreven door een mannelijke vrijershand, 
niet door mijn rozejuffenpen. Ik besluit de redactie te 
bellen. ‘Kun je het voor morgen nog regelen?’ ’Ja, doe 
ik.’ Die column kwam op het nippertje. Nu nog ‘nee’ 
leren zeggen. 
 mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van 
 basisschool de notenkraker in amsterdam

mirjam de goey
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Dagboek van een startende leraar
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kansrijke leraren moeten 
we steunen en stimuleren 

om in het onderwijs 
actief te blijven.
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‘Er is maar een soort 
eerstegraads 
docenten’

Alleen nog maar academici voor de klas in 
de bovenbouw van het vwo vanaf 2020. Een 

VVD-motie die pleit voor academisch opgeleide 
docenten in de hoogste klassen van het vwo 

werd met een ruime meerderheid aangenomen 
in de Tweede Kamer. VVD’er Duisenberg: 

‘Scholen doen het stempel vwo tekort als er 
geen academicus voor de klas staat.’ Een 
diskwalificatie van eerstegraads docenten 

zonder universitaire opleiding?

VVD: Alleen nog maar academici in bovenbouw vwo

‘Persoonlijk vind ik het totale flauwekul dat alleen academisch 
geschoolde docenten goed Duits zouden kunnen geven’, liet 
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, 
weten aan het Hoger Onderwijs Persbureau. Hij vindt het fun-
damenteel onjuist om alleen nog maar academici voor de hoog-
ste vwo-klassen te zetten. ‘Een mix van academici en hbo’ers is 
de beste garantie voor goed onderwijs. Goede leraren hebben 
kennis van zaken en zijn didactisch bekwaam. Die mensen vind 
je niet alleen op universiteiten.’ Wel vindt hij het goed dat er 
meer academici voor de klas komen te staan. ‘Maar het vwo 
hoeft niet exclusief hun domein te worden.’

ervaringsdeskundigen
‘Scholen die voorbereidend wetenschappelijk onderwijs geven, 
doen het stempel vwo eigenlijk tekort als er geen universitair 
opgeleide docent voor de klas staat’, meent VVD-Kamerlid Pie-
ter Duisenberg. ‘Wie kan leerlingen nu beter voorbereiden op 
de wetenschap dan ervaringsdeskundigen zelf?’, vraagt hij zich 
op de website van de VVD af. Staatssecretaris van Onderwijs 
Sander Dekker ziet de motie als ondersteuning van zijn beleid 
en kan daarom een heel eind meegaan met het streven van de 
VVD om in de bovenbouw van het vwo alleen maar academici 
voor de klas te laten staan. ‘Maar honderd procent in 2020 kan 
natuurlijk niet, al was het maar omdat er geen universitaire 
opleidingen zijn tot gym- of muziekdocent’, zei hij in de Tweede 
Kamer. Ook lijkt het de staatssecretaris niet wenselijk docenten 
die een eerstegraads bevoegdheid op het hbo hebben gehaald 
te vragen of ze hun opleiding opnieuw willen doen. Duisenberg 
noemt dat ‘uitvoeringskwesties’, terwijl hij simpelweg een 
ambitie uit wilde spreken. Maar hij zwakte wel zijn motie af. 
Stond er in de tekst eerst nog het academisch opleidingsniveau 
voor alle leraren in de vwo-bovenbouwklassen vanaf 2020 
als uitgangspunt te nemen, in de gewijzigde motie liet hij het 
woordje ‘alle’ weg. 
Momenteel heeft ongeveer zestig procent van de docenten in 
de hoogste klassen van het vwo een wetenschappelijke oplei-
ding gevolgd. Lesgeven in die klassen mag met een eerstegraads 
bevoegdheid. Zo’n bevoegdheid is te halen op de universiteit 

top vijf ambitie 
De motie van de VVD moet zorgen voor beter 
onderwijs in Nederland. Het kabinet heeft ten 
doel gesteld dat het onderwijs tot de top vijf van 
de wereld moet gaan behoren. Duisenberg denkt 
dat met dit plan de kwaliteit van het onderwijs 
toe zal nemen. Wellicht heeft hij een kijkje geno-
men in Finland, waar alle docenten in het basis- 
en voortgezet onderwijs universitair geschoold 
zijn. De studieplaatsen zijn er beperkt en aan 
de toelating gaat een zware selectieprocedure 
vooraf. Bovendien is de studie erg pittig. Finland 
is wel als enig Europees land te vinden in de top 
drie van de PISA-lijst, wat betekent dat het land 
in de top drie staat van het beste onderwijs in de 
wereld. En dat terwijl Finse leerlingen gemid-
deld één uur per dag minder les hebben en ze 
pas leerplichtig zijn vanaf zeven jaar. Nederland 
staat in de PISA-lijst op plek elf. 
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met een educatieve master of door een lerarenopleiding na de 
master. Maar ook hbo’ers kunnen een eerstegraads bevoegd-
heid halen door een hbo-master of education te halen na hun 
bachelor. Daarnaast zijn er ook nog docenten die onbevoegd 
voor de klas staan in de bovenbouw, omdat er niet genoeg 
bevoegde docenten in dienst zijn bijvoorbeeld. Officieel mag 
iemand zonder eerstegraads bevoegdheid niet langer dan een 
jaar lesgeven aan de bovenbouw en voor maximaal de helft van 
zijn of haar werktijd. 

slecht plan
‘Het is goed als universiteiten aangespoord worden om meer 
leraren op te leiden. Een hoge instroom van leraren die van 
de universiteit komen juich ik zelfs toe. Maar alleen acade-
mici voor de klas lijkt me een slecht plan’, zegt Ans Buys, 
directeur van de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen 
in Tilburg. ‘Een eerstegraads bevoegdheid kan je halen op de 
universiteit, maar ook door de master of education op het 
hbo. Kwalitatief gezien verschillen die opleidingen niet. Beide 
masteropleidingen (hbo en universiteit) worden door de NVAO 
(Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, oordeelt over de 
kwaliteit van het Hoger Onderwijs, red.) geaccrediteerd met 
dezelfde maatstaven.’

De Vereniging Hogescholen is het daar 
mee eens. 'Er is maar een soort eerstegraads 
docenten. Of je die graad nou gehaald hebt 
op universitair niveau of op een hogeschool, 
je bent in beide gevallen even bevoegd en 
bekwaam om in de bovenbouw van het vwo 
les te geven’, laat een woordvoerder weten. 
‘Bovendien heerst er heel veel tevredenheid 
over eerstegraads hbo-docenten.’ De Vereni-
ging Hogescholen vindt het daarom vreemd 
dat er alleen maar academici voor de klas 
zouden mogen staan.
In een brief die het bestuur van de Vereni-
ging naar de Tweede Kamer stuurde, wordt 
duidelijk gemaakt dat eerstegraads leraren al 
decennia via twee routes worden opgeleid. 
Waar dat nu gebeurt met een master in het 
hbo, kon dat vroeger via het stapelen van 
aktes. Met een LO-akte kon je doorstuderen 
voor een MO-A-akte en vervolgens voor 
een MO-B-akte, waarmee les kan worden 
gegeven in de bovenbouw van het algemeen 
voortgezet onderwijs. Met de invoering 
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van de bachelor-master structuur in het 
hoger onderwijs, zijn de MO-B opleidin-
gen omgezet in hbo-masteropleidingen. 

didactisch sterker
Directeur Buys werkte zelf jarenlang 
als rector op een middelbare school. 
Bij openstaande vacatures had ze nooit 
op voorhand een voorkeur voor een 
academicus. ‘Hbo’ers zijn didactisch en 
pedagogisch meestal sterker dan leraren 
die van de universiteit komen. Zij leren 
ook heel toepassingsgericht, zij willen 
weten wat ze voor de klas kunnen met de 
leerstof, terwijl academici juist vakinhou-
delijk erg sterk zijn.’ Buys is daarom voor-
stander van zowel hbo’ers als academici 
voor de klas. 
Zij gaat er dan ook vanuit dat de wens 
van Duisenberg niet doorgaat. ‘Als je 
alleen al naar de kwantiteit kijkt, is het 
bijna onmogelijk om het plan uit te 
voeren. Bij onze lerarenopleiding leiden 
wij al meer eerstegraads docenten op dan 
alle universiteiten bij elkaar. En het staat 
haaks op andere afspraken. Nu kan je 
als onderbouwdocent via een hbo-master 

alsnog een eerstegraads bevoegdheid halen, dat kan straks 
dan niet meer.’

hoge nood
Aan het begin van dit academisch jaar pleitte Rector Magni-
ficus van de Radboud Universiteit Nijmegen Bas Kortmann 
al voor enkel universitair opgeleide docenten op het vwo. In 
zijn speech zei hij het volgende: ‘Goede docenten zijn van 
grote waarde voor de ontwikkeling van leerlingen, voor de 
universiteit en voor de samenleving. De onderwijskwaliteit 
wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de per-
soon voor de klas. De nood is hoog. Binnen het vwo blijken 
universitair opgeleide docenten sterk in de minderheid te 

zijn. Het dreigt er niet beter op te worden. De komende 
jaren gaan veel van deze docenten met pensioen en de 
instroom van academische docenten is onvoldoende om 
de teruggang te compenseren. Dat geldt in het bijzonder 
voor talen, beta- en techniekvakken. Het is verontrustend 
dat in de gemiddelde vwo-school de universitair geschoolde 
docent straks een witte raaf is. Kan dergelijk onderwijs 
worden gegeven als de docenten zelf niet universitair zijn 
gevormd? Academici kunnen vanuit eigen ervaring en met 
academische vaardigheden de vwo-scholier voorbereiden op 
wat een universiteit is. Een vwo-school zonder voldoende 
universitair opgeleide docenten is een school met een valse 
noemer.’

mes in de rug
Daar is Han Beyer het niet mee eens. Hij volgt een master 
of education voor het vak geschiedenis aan de Fontys Hoge-
scholen in Tilburg. Om te laten weten hoe hij tegen de zaak 
aankijkt, stuurde hij een brief naar zijn directeur. Daarin 
schrijft hij: ‘Dit voorstel voelt voor mij als een mes in de 
rug. Ik word bestraft voor mijn idealen en passie om als 
vwo-leerling bewust voor het leraarschap te kiezen. Docen-
ten met een master of education functioneren prima in de 
bovenbouw van het vwo. Ik heb zelf het atheneum afgerond 
en heb heel bewust gekozen voor de lerarenopleiding 
geschiedenis in plaats van een universitaire opleiding. Mijn 
keus had ik onder andere gebaseerd op een praktijkervaring. 
Ik zag dat een universitaire opleiding echt geen garantie is 
voor goed onderwijs. In mijn derde jaar van mijn bachelor 
opleiding liep ik samen met een universitair student stage. 
De universitair student in kwestie kwam constant naar me 
toe met de vraag "Han, hoe leg jij dit de leerlingen uit?" Hij 
kon de vertaalslag niet maken naar de leerlingen, die overi-
gens ook op het vwo zaten.’

Tim Steen
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‘ik word bestraft voor mijn 
idealen en passie om bewust 
voor het leraarschap te 
kieZen’



marlies sietsma
column

als bewijs wappert 
hij wild met Zijn 
schrift door de 

lucht

‘Mevrouw, kunnen we het huiswerk alstublieft nakijken, 
want ik snapte er niks van.’ Met grote ogen en zijn hoofd 
zo rood  als een tomaat, staat een jongen uit de eerste 
klas voor me. ‘Ik heb het wel geprobeerd te maken, 
hoor!’ Als bewijs wappert hij wild met zijn schrift door 
de lucht. 
Ik moet er eigenlijk wel om lachen. De paniek die deze 
leerling laat zien, past wel bij mijn worstelingen rondom 
het maken van de planning van de lessen. Die zorgen 
bij mij ook regelmatig voor lichte paniek. Het is vaak 
puzzelen wat ik in de lessen ga behandelen en wat het 
huiswerk voor de leerlingen is. Dan denk ik dat de leer-
lingen de instructie makkelijk op zullen pakken en blijkt 
het toch meer tijd in beslag te nemen. Of zijn er in de 
volgende les veel vragen over het gemaakte huiswerk. 
Mezelf afvragend of dit beginnersfouten zijn, pas ik mijn 
planning aan. Vijfenveertig minuten voor één les, waarin 
je alles zo effectief mogelijk wilt doen. Hoe handig ik 
erin was geworden om een gedifferentieerde planning 
te maken in het basisonderwijs, zo lastig vind ik het nu 
om er een te maken voor een klas van hetzelfde niveau.
Ik vind mijn redding hoogstwaarschijnlijk in mijn 
studie Onderwijskunde, waarmee ik net ben gestart. 
Hiervoor begin ik binnenkort aan een onderzoek waar 
ik een passend onderwerp voor nodig heb. Na enige 

research kwam ik bij flipping the classroom. Zoals de 
term al zegt, draai je de opbouw van je lessen om. 
De leerlingen kijken thuis naar de instructie; een 
door de docent gemaakt filmpje. In de les worden de 
opdrachten gemaakt. Volgens voorstanders van de 
methode krijgt de docent zo meer tijd om de leer-
lingen te begeleiden, en kunnen ze meer op eigen 
niveau en tempo werken. Want een leerling die de 
stof goed aan kan, bekijkt de instructie één keer. Een 
leerling die er moeite mee heeft bekijkt het twee, drie 
of vier keer. 
Mijn lesboeken heb ik even aan de kant geschoven 
en met een kop thee zit ik op de bank te mijmeren 
over flipping the classroom. Wat een tijd hou je over 
als de instructie al is bekeken door de leerlingen. De 
leerlingen komen de klas in, starten met de opdracht 
en ondertussen kan de docent aandacht schenken 
aan de individuele leerling. Maar aan de andere kant: 
leerlingen zitten nog meer achter een beeldscherm. 
De interactie tijdens de instructie ben je kwijt. Of 
het goed is voor de sociale vaardigheden van de 
leerlingen, ik weet het niet. Misschien een eerste 
instructiefilmpje maken. Ik ben benieuwd of er dan 
ook leerlingen met grote ogen en een rood hoofd, 
wapperend met een laptop, voor me staan. 

flipping my classroom?
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marlies sietsma (27) is 
docent nederlands op 
het agnieten college in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar onderwijskunde 
in groningen.



Bij de behandeling van de onderwijs-
begroting in de Tweede Kamer vroegen 
diverse partijen om uitstel of fasering van 
de invoering van passend onderwijs per 1 
augustus 2014. PvdA en VVD wezen echter 
op de scholen waar het wel goed gaat en 
op de 70.000 plekken die blijven bestaan 
in het speciaal onderwijs. Uit de 1-meting 
van de stuurgroep Passend Onderwijs van 

CNV Onderwijs blijkt nu dat scholen, in vergelijking met de 0-meting 
in april, met kleine stapjes vooruit gaan. Op de vraag of ze klaar zijn 
voor passend onderwijs geven leraren zichzelf (op een schaal van 1 tot 
en met 10) in het basisonderwijs een 5,1, in het voortgezet onderwijs 
een 4,6 en in het mbo een 4,2. Deze vraag was niet gesteld in de 
0-meting, dus een vergelijking is niet mogelijk. Wat wel opvalt is dat 
de betrokkenheid onder leraren niet is toegenomen het afgelopen half 
jaar, maar dat werkdruk minder vaak, als belemmering wordt genoemd 
dan in de 0-meting. 

betrokken
In totaal vulden 2.648 leden van CNV Onderwijs de vragenlijst van 
de 1-meting in: docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, 
schoolleiders, ambulant begeleiders, MR- en OR-leden en onderwijson-
dersteuners, werkzaam in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
Algemeen beeld: niemand voelt zich echt klaar voor passend onderwijs 
en hoe dichter bij de werkvloer, hoe kleiner de betrokkenheid. In het 
mbo is slechts een derde van de docenten betrokken bij de invoering 
van passend onderwijs, in het voortgezet onderwijs ligt dat op ruim de 
helft en in het primair onderwijs op zo’n 80 procent. In het primair 
onderwijs gaat het verhoudingsgewijs het beste, in het mbo het minste. 
In het mbo kan het gebeuren dat een docent verzucht: ‘Laatst is ons 
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Met kleine stapjes vooruit
Mbo zorgenkindje passend onderwijs

Leerlingen die in november gemiddeld een 
4 of een 5 staan, krijgen van hun mentor 

te horen dat ze nu echt hard moeten gaan 
werken om aan het eind van het schooljaar 

over te gaan. Op weg naar passend 
onderwijs geven leraren zichzelf diezelfde 
cijfers als het gaat om de vraag of ze ‘er 

klaar voor zijn’. Nog hard werken dus! Maar 
er zijn zeker ook succesjes te melden.

succeservaringen  
respondenten
•  Na het volgen van een tweedaagse cursus 

over gedragsproblematiek voel ik me com-
petenter in het begeleiden van kinderen die 
deze specifieke zorg nodig hebben.

•  Het aanpassen van je klassenmanagement 
omwille van het bedienen van zoveel mogelijk 
leerlingen is mogelijk en werkt.

•  Diverse ouders besloten hun kind niet aan te 
melden voor speciaal onderwijs nadat hun 
kinderen bij mij in de klas kwamen. 

•  We hebben een leerling met gehoorproble-
men. Daarover hebben we veel contact gehad 
met de dovenschool, over de beste aanpak en 
plek binnen de klas. En het is een succes!

•  Als school beschikken wij over een zorgteam 
met een flinke expertise op het gebied van 

begeleiding van leer- en gedragsproblemen. 
Regelmatig overleg tussen zorg en coaches/
docenten.  

•  Ik heb een meisje met autisme vier jaar 
begeleid en ze heeft haar havo-diploma bin-
nen de normale tijd behaald.  

•  'Peer'situaties in les- en leersituaties creë-
ren waarin sterke leerlingen zwakke leerlin-
gen ondersteunen. Eerste- en tweedejaars 
samenvoegen in lesgroepen. Lesstof in een 
cyclus aanbieden: kennismaken, verbreden, 
verdiepen en herhalen.

•  In praktijkonderwijs wordt al erg ingezet op 
individuele leerroutes en ondersteuningsbe-
hoeften. Op het gebied van preventief hande-
len leren we leerlingen hoe om te gaan met 
problemen of situaties waardoor probleem-
gedrag zoveel mogelijk voorkomen wordt. 
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verteld dat we passend onderwijs gaan 
invoeren, maar ik weet niet wat dat is.’ 
De speciale (basis)scholen voelen zich het 
meest betrokken. Daar vraagt iemand 
zich af: ‘Ik weet niet hoe dat straks in het 
primair onderwijs moet. Ik heb er een hard 
hoofd in.’ 

belemmeringen
Vrijwel iedereen geeft aan dat er belemme-
ringen zijn voor passend onderwijs. ‘Onvol-
doende tijd (werkdruk)’scoort het hoogst 
(75 procent primair onderwijs, 69 procent 
voortgezet onderwijs en 64 procent mbo), 
gevolgd door onder meer ‘onvoldoende 
menskracht’, ‘kennis missen’, ‘verwarrende 
politieke ontwikkelingen’. 
Leerkrachten in het primair onderwijs zijn 
het meest bekend met wat er van hen wordt 
verwacht per 1 augustus 2014 (67 procent 
vindt dit volledig of deels helder), in het 
voortgezet onderwijs ligt dat op ruim de 

Met kleine stapjes vooruit

een kwart van de leraren verwacht straks zowel differentiatie 
als individuele hulp te kunnen bieden.

•  Wij zijn een havo voor leerlingen met een 
stoornis in het autistisch spectrum en we zijn 
aan het pionieren op dit gebied. De resultaten 
van de eerste examens zijn veelbelovend. 
We hebben veel contact met ouders en een 
gedifferentieerd docententeam. 

•  Wij hebben een leerling met een lichamelijke 
handicap van groep 1 tot en met 8 op onze 
school gehad. Dit is succesvol verlopen. 
Ook hebben wij momenteel een leerling met 
syndroom van Down op school en dat gaat 
goed. 

•  In mijn klas zit een kind dat teruggeplaatst  
is vanuit het speciaal onderwijs. We hebben 
het zo geregeld dat ik als leerkracht twee 
keer per week zelf de rugzakbegeleiding  
kan doen. Ik sta dicht bij het kind en dat 
werkt goed.

•  Door het maken van een ondersteunings-
groep is het mogelijk om de kinderen die 
veel aandacht vragen/nodig hebben op vaste 
tijden buiten de groep op te vangen. 

•  Ik ben mentor leerjaar 1 vmbo/aoc. Als er 
leerlingen aangemeld worden die extra 
aandacht en ondersteuning nodig hebben 
dan worden die (al 6 jaar) bij mij in de klas 
geplaatst. Maximaal twee lgf-leerlingen en 
maximaal zes lwoo- leerlingen in een klas. 
Dat gaat naar tevredenheid van leerling, 
ouders, zorgcoördinator, ambulant begelei-
der en mijzelf. 

•  Wij zijn tijdig begonnen met de voorlichting 
over passend onderwijs, het team is deels 
voorbereid, deels afwachtend, deels anti, 
maar er zit groei in het aantal docenten, dat 
nieuwsgierig wordt en ook kansen ziet.
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helft en binnen het mbo zegt zestig procent 
helemaal niet te weten wat er van hen 
wordt verwacht. Binnen primair en voort-
gezet onderwijs heeft ongeveer de helft 
van de scholen een standpunt ingenomen 
om de zorgplicht vorm te geven, binnen 
het mbo is dat een derde. Een kwart van 
de leraren verwacht straks differentiatie 
én individuele hulp te kunnen geven aan 
leerlingen, de meesten verwachten slechts 
aan één van beiden toe te komen. In het 
mbo verwacht één op de vijf van de docen-
ten geen van beiden te kunnen bieden. 
Bijna de helft van de leraren in het primair 
onderwijs vindt dat er onvoldoende onder-
steuning beschikbaar is om zorgleerlingen 
te begeleiden, binnen het voortgezet onder-
wijs en mbo is dat ongeveer een derde. Wel 
is behoorlijk geschoold de afgelopen tijd, 
maar in het mbo nog nauwelijks. 

meer coachen
Intern begeleiders zijn veel beter (80 
procent) op de hoogte van wat er van hen 

wordt verwacht per 1 augustus 2014. Volgens hen moeten ze colle-
ga’s meer gaan coachen, meer contacten onderhouden met exter-
nen en meer leerlingen begeleiden. Driekwart vindt het nog wel 
onduidelijk hoeveel extra zorgleerlingen op school mogen komen. 
En voor ruim de helft is het (enigszins) duidelijk hoe binnen het 
nieuwe samenwerkingsverband zware ondersteuning aan leerlingen 
zal worden aangeboden. In het voortgezet onderwijs meent ruim de 
helft van de ib’ers voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan 
collega’s bij hulpvragen, in het primair onderwijs is dat een derde. 
Ook ambulant begeleiders voelen zich nog niet klaar voor passend 
onderwijs. Zij geven zichzelf een 6,1. 

nog vragen
Zelfs schoolleiders zijn nog niet helemaal klaar voor passend onder-
wijs.  Ze geven zichzelf een 6 (primair onderwijs) en een 5,7 (voort-
gezet onderwijs). De meeste schoolleiders in primair en voortgezet 
onderwijs zitten nog met vragen over financiering, praktische invul-
ling in de klas en de gevolgen voor de werkdruk. Ongeveer zes op 
de tien scholen in het primair en voortgezet onderwijs beschikken 
over een schoolondersteuningsprofiel. Onderwijsondersteuners 
vinden het helemaal lastig in te schatten wat er voor hen verandert. 
Ruim de helft weet niet wat hun rol wordt vanaf 1 augustus 2014. 
Slechts een klein deel heeft scholing gevolgd. Toch geven onder-
wijsondersteuners zichzelf een 5,9 (primair onderwijs) en een 4,7 
(voortgezet onderwijs) voor ‘het klaar zijn voor passend onderwijs’. 

Ciska de Graaff

Schooljournaal 16

cnv onderwijs: ‘aan de bak!’  
‘Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren 
op de scholen voordat op 1 augustus 2014 
passend onderwijs wordt ingevoerd’, constateert 
Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs. ‘Tot 
nu toe is veel tijd gestoken in het bestuurlijk 
vormgeven van de nieuwe samenwerkingsver-
banden. De leerkrachten die straks echt met 
de gevolgen te maken hebben, zijn in deze fase 
nog onvoldoende betrokken. Maar nu moeten de 
scholen, de besturen en de samenwerkingsver-
banden echt aan de bak!’  CNV Onderwijs is niet 
voor uitstel, omdat de kans bestaat dat besturen 
en samenwerkingsverbanden dan minder druk 
ervaren, waardoor het proces niet sneller zal 
gaan. Krijt: ‘Uitstel zou alleen zin hebben als 
de extra tijd gebruikt wordt om de scholen en 
het personeel goed voor te bereiden.’ Ze wijst 
er op dat er vooral goed gecommuniceerd moet 
worden met de mensen op de werkvloer. Elk 
samenwerkingsverband besluit namelijk zelf 
hoe passend onderwijs ingevuld gaat worden. 
‘Het is goed dat er in het primair onderwijs al 
veel geschoold wordt, maar deze scholing moet 
ook gericht zijn op de manier waarop het straks 
op de eigen school geregeld wordt. Daar moet 
nog stevig in geïnvesteerd worden.’

hoeveel extra zorgleerlingen door passend onderwijs de 
reguliere scholen binnen zullen komen, is onduidelijk.
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‘Voel je tijdens mijn presentatie boosheid 
opborrelen? Dan doe ik mijn werk goed!’ 
Zo opent Veltenaar de themadag over de 
toekomst van pedagogisch leiderschap 
op een eigenwijze, tegendraadse manier. 
‘De school van tegenwoordig prikkelt niet 
langer de nieuwsgierigheid van kinderen 
en helpt hen niet zichzelf te motiveren. Ze 
maken van alle leerlingen voorspelbare, 
uniforme producten. Onderwijs is een 
doodlopende straat en school is een fabriek 
met te veel bureaucratische regels en 
standaardtesten. We stelen de dromen van 
kinderen!’ Veltenaar wil een verandering 
in denken teweegbrengen. Er moet meer 
aandacht worden gegeven aan persoonlijk 
leiderschap, passie en creativiteit. Het liefst 
nu direct. Want ‘als je wacht op een besluit 
uit Den Haag dan kan je wachten totdat je 
een meterslange baard hebt.’ Tijdens zijn 
openingspeech zet hij de schijnwerpers op 
de aanstaande technologische revolutie. 
Het zou naïef zijn om te denken dat er 
geen verandering op dit gebied komt in het 
onderwijs. ‘De helft van de postbodes had 

met de komst van de e-mail ook niet direct verwacht dat dit hun 
baan zou gaan kosten.’ 

Durf nee te zeggen
Dat er verandering in het onderwijs nodig is, vindt ook adviseur 
Frank Cuppers, die de workshop Finse Leiderschappen geeft. 
Cuppers maakt direct duidelijk dat we lang niet alles over moe-
ten nemen van het Finse onderwijssysteem. ‘Kopiëren gaat niet, 
Nederland is in vele opzichten anders. Kijken naar het Finse 
Onderwijs en ervan leren gaat wel.’ Hij vraagt wie een idee heeft 
van het aantal Cito-toesten die een gemiddelde basisschool leer-
ling heeft gemaakt voordat hij/zij naar het voortgezet onderwijs 
gaat. ‘Dat zijn er 95. Heb lef, en durf nee te zeggen tegen de 
onderwijsinspectie. Het is belangrijk terug te gaan naar de basis, 
wat geeft jouw energie als schoolleider?’ ‘Het contact met de 
leerkracht’, reageert een deelnemer. Een ander vertelt dat juist het 
staan voor een groep kinderen het leukste is en dat het hem weer 
even terugbrengt naar waar het om gaat. 
Ineke Woldman, directeur van de J.A. Donnerschool in Hilver-
sum, bruist weer van de energie na zo’n dag. ‘Ik sta open voor 
nieuwe ideeën. Zoals we gehoord hebben gaan de ontwikkelingen 
erg snel en daar zijn we ons weer bewust van geworden. Ik wil nu 
eerst goed luisteren naar de leerkracht en de kinderen en niet 
meteen achter nieuwe ideeën aanhollen.’

Marjolein Bakker

Toekomst van het 
onderwijs? Via een 
3d-projectie lesgeven!

Door middel van 3d-projectie, een 
hologram, op meerdere plekken 

tegelijk lesgeven. Je verstand 
protesteert: ‘Nee, onzin! Negeren!’ 
Maar wat nou als dit de toekomst 

is? Het zou mogelijk kunnen zijn 
volgens spreker Ruud Veltenaar. 

Niet de ogen dichtdoen voor 
technologische ontwikkelingen maar 
die juist omarmen, dat is wat hij met 

zijn inleiding op de themadag van 
CNV Schoolleiders wil overbrengen. ruud Veltenaar: ‘De school van tegenwoordig maakt van alle kinderen 

voorspelbare producten.’
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‘Leerlingen van nu hoef je niets meer uit te leggen over het gebruik 
van computers, iPads, smartphones en social media.’

Schooljournaal 18

‘We willen dit 
erfgoed beschikbaar 
stellen voor scholen’

Oude Polygoonbeelden, filmpjes uit 
de jaren van de naoorlogse opbouw, 

de politionele acties in Nederlands-
Indië, de huwelijken en begrafenissen 

van de Oranjes, de successen van 
het Nederlands Elftal, tv-series en 

radioprogramma’s. Wat ligt er eigenlijk 
niet opgeslagen in het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, een 

gebouw met een veelkleurig mozaïek 
van zonweringen, aan de rand van het 

Mediapark in Hilversum.

Ledenwervers CNV Onderwijs gratis naar mediamuseum

‘Uiteindelijk bleef van het oorspronkelijke idee alleen dat witte 
uniform over. Maar we zijn bezig om het te vervangen.’

toP 2000
‘Kijk, daar komen over een paar weken de uitzendingen van de 
Top 2000 à Go-Go met Matthijs van Nieuwkerk vandaan.’ Leek 
doelt op de ingang van een nagemaakte bar in de centrale hal 
van het mediagebouw. ’Daar’, wijst hij naar het restaurant aan 
de andere kant, ‘komt maandag (het interview vond anderhalve 

‘Joop van den Endeplein’ staat op het straat-
naambord tegenover de hoofdingang van 
station Hilversum-Noord. Richtingwijzers 
geven de weg aan naar omroepen MAX, 
VPRO en RTL. Even verderop leidt een weg 
naar de liveopnames van The Voice of Hol-

land: ‘Voice-VIPS rechtdoor’, ‘Voice-publiek 
rechtsaf’. Alles wat er in radio- en tv-land toe 
doet, lijkt gevestigd op het Mediapark, een 
gigantisch bedrijventerrein vol studio’s en 
productiebedrijven. Aan de rand daarvan 
staat het opvallende, veelkleurige Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid. Gidsen in 
witte ‘spreekstalmeesterpakken’ vangen er 
de bezoekers op. ‘Het was de bedoeling om 
er met chromakey (techniek waarbij tegen 
een witte, groene of blauwe achtergrond 
afbeeldingen geprojecteerd kunnen worden, 
red.) iets leuks mee te doen’, zegt John Leek, 
manager Onderwijs van het mediamuseum. 
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week geleden plaats, red.) de marathonuitzending van de inzame-
lingsactie voor de Filipijnen vandaan. Zitten er allemaal bekende 
Nederlanders achter de telefoon.’ Een paar tellen later op zijn 
kamer op de derde verdieping, gaat plotseling het brandalarm af. 
Iedereen moet naar buiten, ook de schoolklassen, die het als een 
coole, extra attractie beschouwen. Op het grasveld vertelt Leek 
over het ‘gigantische’ beeld- en geluidsarchief dat zijn museum 
herbergt. ‘Een van de grootste van Europa. Ik zie het als onze 
opdracht dit erfgoed beschikbaar te stellen aan het onderwijs. Er 
is zo veel aanwezig: van de eerste experimentele tv-uitzendingen 
en het huwelijk van Beatrix en Claus tot De Wereld Draait Door en 
uiteraard ook veel radiowerk, films en documentaires.’ 

MastercLass
Om daarover een les samen te stellen hoeven scholen niet per se 
naar Hilversum te komen, klinkt het geruststellend. ’Veel mate-

riaal kan digitaal worden 
uitgewisseld. Vrijwel alle 
scholen hebben tegen-
woordig een smartboard’, 
weet Leek. ’Zo’n 60 
procent van de scholen in 
het basisonderwijs en 40 
procent in het voortgezet 
onderwijs maakt gebruik 
van Teleblik. Een website 
met daarop nieuw en oud 
audiovisueel materiaal 
dat is geselecteerd op ken-
nisniveau en via streaming 

video (direct afspelen van 
het gevraagde materiaal 
zonder eerst het hele 
programma te moeten 
downloaden, red.) kan 
worden geïntegreerd in 
de les. Leerlingen kunnen 
er ook hun voordeel mee 
doen voor een werkstuk, 
spreekbeurt of presentatie. 
In het hoger onderwijs bie-
den we met Academia iets 
soortgelijks aan, met af en 
toe een masterclass, zoals 
deze week met documen-
tairemaker Frans Bromet.’ 

ProfessionaLisering
Terwijl we naar binnen kijken bij een klas die een workshop 
nieuwsitems maken volgt, vertelt Leek dat je aan de leerlingen 
van nu, zelfs als ze heel jong zijn, niets meer hoeft uit te leggen 
over het gebruik van computers, iPads, smartphones en social 
media. ‘Nou ja, behalve dan over de gevaren die op de loer liggen 
door misbruik van foto’s en persoonlijke informatie. Hun leraren 
echter lopen vaak nog een flinke pas achter. Juist in het kader van 

professionalisering van hun vak hebben 
wij veel te bieden. Bijvoorbeeld over het 
gebruik van digitaal lesmateriaal en nieu-
we didactieken vanwege de gamification 

van de samenleving. Er groeit een hele 
generatie op die haar talenkennis opdoet 
met gamen in plaats van lezen. Maar ook 
als het gaat om leerlingen te leren kritisch 
met tv en social media om te gaan, kun-
nen wij een helpende hand bieden over 
hoe ze zich moeten gedragen voor een 
camera.’

stiLLe reVoLutie
Leek geeft aan dat er langzamerhand een 
Media Valley ontstaat tussen Amsterdam 
en Hilversum met tal van audiovisuele 
bedrijven. Het Instituut voor Beeld 
en Geluid heeft in die constructie de 
spilfunctie van Media Campus. ‘Terwijl 
scholen nog maar net het gebruik van 
ict hebben geïncorporeerd, vraagt het 
bedrijfsleven steeds meer om mediaken-
nis- en vaardigheid. Denk bijvoorbeeld 
aan het analyseren van gegevens van 
zoeksystemen en het ontwikkelen van 
apps. Wat dat betreft is er in de land- en 
tuinbouw en de zorg al een stille revolutie 
aan de gang. Daar is juist steeds meer 
vraag naar personeel voor de communi-
catieafdelingen. Wij faciliteren mbo-in-
stellingen, maar ook basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs – een 
aantal Technasia zijn voorlopers  - om 
daar een slag in te maken met projecten 
en het opzetten van nieuwe opleidingen. 
Met alleen het aanbieden van knutselen 
en klassiek tekenen redden scholen het 
straks niet meer in de slag om de leerling.’ 

Peter Magnée
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gratis toegangskaarten
Leden van CNV Onderwijs kunnen gratis naar 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
in Hilversum als ze een nieuw lid aanbrengen. 
Maak je collega lid van de bond, ontvang bei-
den 2 gratis toegangskaarten en geniet straks 
in de kerstvakantie van uren mediahistorie. 
Deze actie loopt t/m 28 februari 2014. Kijk 
voor alle informatie op www.cnvo.nl/wordlid. 



Werk &Recht
Primair onderwijs krijgt  
volwaardige cao
Vakbonden, PO-Raad en staatssecretaris Dekker zijn 
overeengekomen dat bonden en PO-raad met ingang van 
1 januari 2014 ook over de primaire arbeidsvoorwaarden 
gaan. Hieronder vallen het salaris, de bovenwettelijke 
uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en 
de normjaartaak. Over alle andere arbeidsvoorwaarden, 
de secundaire arbeidsvoorwaarden, maken vakbonden en 
PO-Raad sinds 2006 al afspraken. De overeenkomst bete-
kent dat vakbonden en PO-Raad nu in één cao afspraken 
moeten gaan maken over alle arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel in het primair onderwijs. In november 
zijn de onderhandelingen over deze nieuwe integrale 
cao gestart. CNV Onderwijs zet daarbij in op eigentijdse 
en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die zorg dragen 
voor professionele ruimte, duurzame inzetbaarheid en 
een beroep met prestige. De onderhandelingsinzet is te 
vinden op www.cnvo.nl onder de tabbladen ‘arbeidsvoor-
waarden’ en ‘primair onderwijs’. 

aBP en cnV nog druk aan  
het lobbyen voor betere  
pensioenregels
Het lukt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken 
maar niet om haar plannen voor nieuwe pensioenregels 
rond te krijgen. Na eerder uitstel had ze het wetsvoorstel 
voor eind dit jaar bij de Tweede Kamer willen indienen. 
Dit gaat Klijnsma niet halen en ze zegt nu uiterlijk eind 
januari met het wetsvoorstel te komen. Wel houdt de 
staatssecretaris er aan vast dat de nieuwe regels in 2015 
ingaan. ABP en CNV zijn nog uit alle macht aan het 

proberen de plannen van Klijnsma bij te sturen. 
Voor ABP en CNV is cruciaal dat de 
nieuwe pensioenregels de overstap op een 
echt op waarde- of welvaartsvaste ambitie 

gericht pensioencontract voluit mogelijk moeten maken. 
Zo’n contract zou veel minder rentegevoelig moeten zijn, 
zodat pensioenfondsen zich kunnen focussen op een zo 
goed mogelijk langetermijnrendement.

Haalt aBP eind december de 
104,2 procent? 
Eind oktober lag de dekkingsgraad van ABP op 106,2 
procent. Dat is precies twee volle procentpunten hoger 
dan de fatale grens die ABP eind 2013 moet halen om 
een nieuwe korting te kunnen voorkomen. Toch is de 
buit nog allerminst binnen. De dekkingsgraad wordt 
berekend met de gemiddelde rente over de laatste drie 
maanden. Dat gemiddelde was eind oktober behoorlijk 
opgelopen. Maar de actuele rente was toen helaas al weer 
een stukje gedaald. Het lijkt er voorlopig dus op dat het 
driemaands gemiddelde van de rente eind dit jaar weer 
wat lager gaat uitkomen. Ook kan de ontwikkeling op 
de beurzen de dekkingsgraad nog sterk beïnvloeden. Het 
blijft dan ook spannend tot het laatst.

Bonden presenteren thema’s voor inzet 
cao-bve
In het cao-overleg in oktober hadden de bonden duidelijk 
gemaakt de achterban te willen raadplegen over de ver-
gaande voorstellen van de MBO Raad. Afgesproken werd 
dat de bonden zelf met een inzet zouden komen in het 
overleg op 5 november. De gezamenlijke bonden hebben 
dit gedaan door hun gespreksthema’s voor een nieuwe 
cao-bve door middel van een PowerPoint-presentatie te 
presenteren. De inzet van de bonden is mede gebaseerd 
op de regionale rondetafelbijeenkomsten van afgelopen 
voorjaar, waaruit naar voren kwam dat vooral de werkdruk 
tot problemen leidt op veel mbo-instellingen. De bonden 
hebben aangegeven hoe deze problemen aangepakt zouden 
moeten worden. Ook willen zij via uitbreiding van de wer-
kingssfeer van de cao tot meer vaste banen komen. Verder 
deden de bonden een aantal suggesties om de bapo-regeling 
te vervangen door een nieuwe seniorenregeling, met een 
overgangsregeling voor de huidige bapo-gerechtigden. Ten 
slotte wensen de bonden een reële loonontwikkeling. Eind 
november wordt het overleg voortgezet.
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Overzicht regiOspreekuren 

maandag 2 december  Utrecht
dinsdag 3 december Roermond
dinsdag 10 december Assen
donderdag 12 december Apeldoorn
donderdag 12 december Rotterdam
donderdag 12 december Den Bosch

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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Het is vaak al lastig genoeg om ouders te vinden voor de MR, 
maar welke ouders, voogden of verzorgers kunnen eigenlijk 
zitting nemen in de MR? Bepalend is welke ouder ouderlijk 
gezag heeft en welke rol personen spelen in de dagelijkse ver-
zorging van het kind. Mr. P. Vlaardingerbroek, familierecht-
deskundige, maakt in dat verband een onderscheid tussen 
verzorgers met gezag (ouders of voogdij) en verzorgers zonder 
gezag en komt daarmee tot de volgende indeling ter bepaling 
van het kiesrecht:
De verzorgers met gezamenlijk ouderlijk gezag

Dit zijn de wettelijke ouders van het kind. Het doet hierbij 
niet ter zake of de ouders getrouwd zijn, samenwonen of 

Welke ouders mogen  
zitting nemen in de mr?

gescheiden zijn. Beide ouders hebben het kiesrecht.
De ouders waarvan er één is belast met het ouderlijk gezag

Dit is vaak het geval na een scheiding, waarbij een van de 
ouders het ouderlijk gezag krijgt. Alleen die ouder heeft het 
kiesrecht.
De ouder met ouderlijk gezag met een partner

De ouder met het ouderlijk gezag is de wettelijke vertegen-
woordiger van het kind en heeft uiteraard het actief en het 
passief kiesrecht. De partner speelt echter ook een belangrijke 
rol in de (dagelijkse) verzorging van het kind. Het is niet meer 
dan redelijk deze partner ook kiesrecht te geven. 
Meer informatie bij Marjolein Hoekstra: mhoekstra@cnvo.nl.

vraag:

antwOOrd:



In de regio
Vorige week op een bijeenkomst van gepensioneerden sprak ik over de  veranderingen in 
het pensioenstelsel. Er werd fel gereageerd op de verlaging van de pensioenopbouw voor de 
komende generatie. De aanwezigen stelden dat nu zij van het pensioen genieten de waarde van 
een  goede opbouw dagelijks ondervinden. Ook voor de huidige starters vonden zij dat een 
belangrijk punt. Na deze bijeenkomst vertrok ik naar een samenwerkingsverband in het voort-
gezet onderwijs en sprak met collega’s van de andere bonden over de gevolgen van passend 
onderwijs. Het gesprek ging vooral over de borging van de kwaliteit van het onderwijs en de 
veranderende rol van de ondersteuning daarbij. Voor CNV Onderwijs is het daarbij van belang 
dat de mensen in het werkveld hun expertise kunnen blijven inzetten voor de leerlingen. Aan 
het einde van de middag was ik bij de opening van een nieuw gebouw van een roc. Daarin zijn 
een aantal bedrijven gevestigd, waar de studenten stage kunnen lopen. Aan het einde van de 
rondleiding liep ik de bakkerij nog even in, waar een leerling trots haar vers gebakken koekjes 
toonde. Dat gebaar gaf precies aan waarom wij in het onderwijs werken: namelijk leerlingen 
motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Regiobestuurder:
Cor Duinmaijer
cduinmaijer@cnvo.nl 
(06) 53 78 36 57

Regio:
Noord-Holland
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Cursussen
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? 

Waar en hoe zijn die vastgelegd? in de cursus krijgt u antwoord op deze vragen. ook is er volop ruimte om uw 

eigen vragen te stellen.

inhoud 
U maakt uitgebreid kennis met het (G)MR- of 
OR-reglement en u krijgt een overzicht van andere 
(wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. We 
gebruiken casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk. 
De cursusleider gaat ook in op de veelgestelde vragen 
rondom het verschil tussen de MR en GMR.

Praktische informatie
De cursus wordt op maat en op locatie aangeboden en is 
beschikbaar in twee varianten: één of twee dagdelen. 

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en 
de tarieven contact op met (030) 751 17 85 of stuur een 
e-mail naar aanvraagopmaat@cnvo.nl.

‘De bedoeling van de cursus is om (G)MR-
leden de rechten en plichten die zij hebben in 
hun werk uit te leggen’, zegt Klaas Jurjens, 
trainer bij CNV Onderwijs Academie. ‘De 
cursus is niet alleen interessant voor begin-
nende leden van de medezeggenschapsraad, 
maar ook voor hun meer ervaren collega’s, 
die zo hun kennis kunnen opfrissen. We 
werken aan de hand van casuïstiek, dus 
met eigen documenten en voorbeelden. We 
nemen bijvoorbeeld gezamenlijk het regle-
ment van de (G)MR door. Tijdens cursussen 
merk je vaak dat (G)MR-leden niet helemaal 

op de hoogte zijn van hun bevoegd-
heden, of dat er dringend behoefte 
bestaat aan het aanbrengen 
van structuur in alle informatie 
waarover een (G)MR beschikt. 
We besteden ook aandacht aan 
de verschillende rollen die de 
(G)MR kan spelen: wil je een 
formele (G)MR zijn of wil je 
juist actief meedenken over het 
beleid?’ Deze cursus is ook geschikt voor 
OR-leden. Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie.
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Basiscursus (G)MR/OR en bevoegdheden
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Jan Bijstra
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‘Mag lesgeven aan leerlingen met een extra ondersteu-
ningsbehoefte ook nog gewoon leuk zijn?’ Uitspraak van 
een onderwijsadviseur van mijn cluster 4-organisatie toen 
we aan de praat raakten over de brochure van de PO-Raad 
over het ontwikkelingsperspectief. Recentelijk versche-
nen en maar liefst 79 bladzijden dik. Akkoord, met veel 
plaatjes erin maar toch…… Dus vooruit: dan toch maar 
even met gestrekt been erin. Opgeleid als psycholoog ben 
ik het wel gewend om relatief gemakkelijke dingen moei-
lijk te zeggen. Maar kan het misschien allemaal ook een 
beetje begrijpelijker? Het zal er aan liggen dat ik vooral 
een gedragsmens ben en minder een leermens, maar na 
een hele verhandeling in de brochure dat het toch beter is 
om te spreken van geplande vaardigheidsgroei in plaats 
van leerrendementsverwachting, ben ik al bijna uitgetuned 
(om het maar eens modern te zeggen). En let wel: in het 
vervolg hebben we het dan wel over GVG. Jammer hoor: 
heeft iedereen zich net met veel moeite door de brochure 
Duiden en doen heen gewerkt en zit de term leerrende-
mentsverwachting er een beetje in, moet we het ineens 
over geplande vaardigheidsgroei (pardon: GVG) hebben.  En 
nu we het toch over Duiden en doen hebben: die afko’s van 
de referentieniveaus zitten mij ook niet lekker. Ik snap ze 
hoor: de ‘F’ in 1F is de afko voor ‘fundamentele kwaliteit’ en 
de S in 1S die voor ‘streefkwaliteit’, maar op een of andere 
manier zit er te veel afstand tussen afko en wat er mee 

wordt bedoeld. En dan wil ik er nog niet eens over vallen 
dat in de brochure soms over fundamentele kwaliteit en 
streefkwaliteit wordt gesproken en soms over fundamen-
teel niveau en streefniveau.

Nog even terug naar de brochure over het ontwikkelings-
perspectief. In het speciaal onderwijs is het zo dat daar 
relatief veel leerlingen zijn die een onderwijsaanbod nodig 
hebben dat is toegespitst op hun specifieke functionering-
sniveau. Als een leerkracht daar rekening mee houdt in 
het onderwijsaanbod, dan begrijp ik uit de brochure dat hij 
of zij een systeem van divergente differentiatie hanteert. 
Is het curriculum bij een bepaald leerjaar leidend in het 
leerstofaanbod, dan is er sprake van convergente differen-
tiatie. Nou kan ik mij natuurlijk flink vergissen, maar welke 
mensen in een school praten zo?

Het is in deze brochures inhoudelijk vast allemaal dik voor 
elkaar. Maar houden we het wel een beetje behapbaar? Het 
is wellicht niet zo bedoeld, maar de ondertitel van de bro-
chure Duiden en doen voelt eigenlijk al als een ontkenning 
op deze vraag. Die luidt namelijk: ‘Werken aan kerndoelen, 
referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwik-
kelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en….
enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt’. Hoe 
luidde die slogan van de belastingdienst ook al weer?

Hoe luidde die 
slogan van de 

Belastingdienst ook 
al WeeR?

Beetje begrijpelijk graag!

column

Jan Bijstra (56) is 
ontwikkelingspsycho-
loog en onderzoeks-
coordinator Regionaal 

expertisecentrum 
noord-nederland 4



carla Luycx: ‘kinderen leren dat zij het verschil maken.’
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‘Echt, je kunt een kleuter  
leren proactief te zijn!’

Kleuters al eens proactief zien doen en horen 
spreken over win-win? Het kan! Op basisschool 

Atlantis in Amersfoort werken ze met de zeven 
gewoonten van leiderschapsgoeroe Stephen 

Covey. Schoolleider Carla Luycx: ‘Met deze 
universele principes leer je kinderen dat zij het 

verschil maken!’ 

School werkt met principes leiderschapsgoeroe Covey

Klas 4b van basisschool Atlantis in Amersfoort leert wat proactief 
zijn is. Juf Jolanda deelt blaadjes uit en zegt: ‘Maak je keuze. Blijf 
je stil totdat je je blaadje hebt en ga je dan rustig aan het werk? Of 
ga je kletsen zodat ik jullie daarna weer stil moet maken?’ Alle kin-
deren kiezen ervoor stil te blijven. Julia zegt: ‘Ik was proactief.’ Juf 
Jolanda: ‘En het gevolg was dat ik jullie niet stil hoefde te maken 
en jullie meteen aan het werk konden.’ 
Even later komen andere gewoontes aan de orde. ‘Als je boos bent, 
wat kun je dan kiezen?’ vraagt de juf. ‘Stop, hou op zeggen’, zegt 
een meisje. ‘Overleggen?’ oppert een jongetje. ‘Welke gewoonte 
hoort daarbij?’ ‘Eerst begrijpen dan begrepen worden’, weet het 
jongetje. ‘Of iets bedenken waar je allebei tevreden over bent’, zegt 
een meisje. ‘Wat heb je dan?’ vraagt de juf. ‘Win-win!’ antwoordt 
het meisje. Een jongetje laat zich de hele tijd demonstratief op de 
grond vallen. ‘Welke keuze ben jij nu aan het maken?’ vraagt de juf 
streng. ‘Ik zie sterretjes door de flits van de fotograaf en dan val ik’, 
verdedigt de jongen zich. Aan de muur hangt een poster met daar-
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op de afspraken die alle kinderen met zichzelf en de klas hebben 
gemaakt. ‘Wij zorgen dat het voor de juf ook gezellig is’, staat er 
bijvoorbeeld. 

geMiste kans
Op basisschool Atlantis werken ze volgens de zeven eigenschappen 
van leiderschap van Stephen Covey, ook wel de zeven gewoonten 
genoemd. Schoolleider Carla Luycx schreef er onlangs het boek 
Opvoeden met Stephen Coveys 7 eigenschappen over. In 2008 startte 
Luycx met de school, die in vijf jaar groeide van 12 naar bijna 500 
leerlingen. ‘Toen ik zelf op de schoolleidersopleiding in aanraking 
kwam met de managementtheorie van Covey, dacht ik: “Dit zijn 
universele principes die je niet pas in een managementopleiding 
moet leren, maar al veel eerder! Wat een gemiste kans in mijn 
leven!”’ Ze lacht: ‘Ja echt, je kunt een kleuter al leren wat proactief 
zijn is. Hoe? Door een verhaal voor te lezen over kiezen en er daar-
na over te praten: “Waarbij kun jij zelf kiezen? Ja, als je zelf mag 
kiezen in welke hoek je wilt spelen of in welke volgorde je taken 
wilt doen!” Een leraar wordt coach door kinderen te betrekken bij 
hun keuzes. Als twee kinderen ruzie maken over hetzelfde speel-
goed, kun je vragen: “Heb je al geprobeerd om eerst te begrijpen 
en dan begrepen te worden? Vraag eerst eens waarom hij er zo 
graag mee wil spelen.” Of: “Bedenk eens een oplossing waarmee 
je allebei tevreden bent. Denk win-win!” Zo leer je kinderen zelf 
onderzoeken wat ze willen, wat ze belangrijk vinden of hoe ze een 
probleem denken te gaan oplossen.’

netjes groeten
De leraren op Atlantis worden uitgebreid getraind in de zeven 
gewoonten en ook ouders zijn welkom op trainingen die leerkrach-
ten aan hen geven over het gedachtegoed van Covey. Leerlingen 
werken met een portfolio, waarin ze hun eigen leerdoelen stellen, 
plannen bijhouden en evalueren. Luycx merkt echt verschil bij de 
leerlingen: ‘Vooral qua gedrag ja: deze kinderen zullen de deur voor 
je openhouden, zelf conflictjes oplossen, je netjes groeten. Het is 
nog te vroeg om al resultaten te zien in bijvoorbeeld Cito-scores. 

Ervaringen in Amerika en Canada leren echter dat 
kinderen enorme stappen maken door het op Covey 
geïnspireerde programma The leader in me: ze leren 
dat zij het verschil maken, zelf keuzes kunnen maken 
en stappen kunnen zetten. Zelf ben ik echt een ander 
mens geworden door Covey: ik ben onderzoekender 
geworden, luister beter naar mensen, ben opener en 
eerlijker, durf meer te confronteren, kan dingen beter 
accepteren, pieker minder.’ 

Mooie Dingen
Juf van groep 4b Jolanda Gerritsen, kwam fris van 
de pabo op Atlantis werken. ‘Ik verdiepte me in de 
principes en wat ik zelf leerde, kon ik direct overbren-
gen op de kinderen. Als je de win-wingewoonte een 
keer uitlegt en ze gaan dat gebruiken bij conflictjes, 
gebeuren er zulke mooie dingen! Als ze met hetzelfde 
speelgoed willen spelen, spreken ze bijvoorbeeld af: 
“Jij eerst 5 minuten en dan ik 5 minuten” en dan 
zijn ze allebei tevreden. Bij echt heftige ruzies gebruik 
ik de talking stick: als iemand die stok in zijn handen 
houdt, moet de ander luisteren totdat hij het begrijpt 
en dat aantoont door het te herhalen. Pas dan mag de 
ander de talking stick overnemen en gaan praten.’ Het 
kost juf Jolanda geen extra tijd, de Covey-principes. 
‘Nee, het geeft mij juist energie. Ik integreer het in 
mijn lessen en dan wordt het vanzelf een taal en een 
manier van leven.’ 

Ciska de Graaff

‘Echt, je kunt een kleuter  
leren proactief te zijn!’

jolanda gerritsen: ‘ik krijg energie van het werken met de 
gewoonten van covey.’

De zeVen geWoonten  
VoLgens stePHen coVey
1.  Wees proactief – jij maakt keuzes voor 

jezelf in je leven
2.  Begin met het einde voor ogen – maak een 

plan
3.  Belangrijke zaken eerst – eerst werken, dan 

spelen
4.  Denk win-win – er is genoeg voor iedereen
5.  Eerst begrijpen, dan begrepen worden – 

luister voordat je praat
6. Synergie – samen bereik je meer
7. Houd de zaag scherp – zorg goed voor jezelf



Co Winnips: ‘Kies als team wat waardevol is’
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‘De school is blijkbaar 
overal goed voor’

Eerder dit jaar klaagden leden van CNV 
Onderwijs over te hoge werkdruk, vooral 

veroorzaakt door activiteiten die niets met  
lesgeven te maken hadden. Niets nieuws 

onder de zon, blijkt uit de afstudeerscriptie 
pedagogiek MO-B van de nu 87-jarige Co 

Winnips. Thuis in De Bilt vertelt hij nog eens 
over het onderzoek dat hij in 1961 deed naar 
wat hij als ‘twijfelachtige taken’ op katholieke 
lagere scholen definieerde. Het varieerde van 
huisbezoek en het klassikaal afnemen van de 
biecht tot het verzamelen van oud papier ten 

bate van de schoolkas of een goed doel.

Extra taken ook 50 jaar geleden al als belastend ervaren 

Breda, omdat de afdeling Steenbergen op de Algemene Vergadering 
van de RK Onderwijzersbond van april 1959 een voorstel had inge-
diend. Deze riep op tot een rapport over de vraag ‘in hoeverre de 
school betrokken moet blijven bij allerlei zaken, die niet onmiddel-
lijk de school betreffen’. Het bestuur van de diocesane bond stemde 
in en riep de hulp in van Winnips voor een enquête. Buiten dat 
was het hem opgevallen dat in bladen als het Katholiek Schoolblad 
(rechtsvoorganger van Schooljournaal, red.) terloops of in langere 
bijdragen geklaagd werd ‘over veel schooltijd eisende beslommerin-
gen, waarvan de ingenomen plaats in twijfel getrokken of bestreden 
wordt.’ Volgens Winnips kwamen de klachten in het tijdschrift en 
in de door hem geschreven scriptie ‘recht uit het hart’. ‘Vele taken, 
die niet direct het onderwijs betreffen, ontmoeten in het lager 

Schoolmelkverstrekking, schoolbiecht, voorbe-
reiding op de eerste Heilige Communie, school-
sportdag, verzamelen van oud papier, overblijven, 
gezinsavonden, besprekingen met de school-sociaal 
werkster, de blokfluitclub, helpen bij het organi-
seren van filmavonden door het Rode Kruis, het 
opleiden van misdienaars. Het is een deel van de 
waslijst aan taken die de onderwijzer anno 1961 op 
een katholieke lagere school kon verwachten. Blij 
werden veel juffen en meesters er niet altijd van, 
wijst  de enquête uit van Co Winnips, ex-onderwij-
zer en ex-pedagogisch/didactisch medewerker bij 
het Katholiek Pedagogisch Centrum (tegenwoordig 
KPC Groep). De vragenlijst was onderdeel van 
zijn afstudeerscriptie pedagogiek MO-B uit 1961. 
Sommige ondervraagden meenden cynisch dat de 
school ‘blijkbaar overal goed voor is’. 

Uit het hart
Onderzoek naar de forse toename van extra taken 
op 90 katholieke lagere scholen in Amsterdam en 
280 in het bisdom Breda, luidde de opdracht voor 
Winnips. De hoofdstad omdat hij verwachtte dat 
scholen daar veel extra taken hadden, het bisdom 
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onderwijs een sceptische houding’, schrijft hij als inleiding van zijn 
onderzoek. ‘De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in de aard van 
bepaalde activiteiten, in een teveel van op zichzelf wellicht goede 
dingen, in een combinatie van beide of in een onjuiste opvatting 
van de leerkrachten.’ 

Leren tandenpoetsen
Omdat Winnips veel raakvlakken zag met de werkdrukervaring 
van nu, naar aanleiding van het onderzoek daarover eerder dit 
jaar door CNV Onderwijs, stuurde hij een kopie van zijn scriptie 
naar de redactie van Schooljournaal. ‘Ik ben mij bewust van de 

heel andere school, hun teams, de ouders, de kinderen en de 
instituties eromheen. Toch lijken er overeenkomsten te zijn met 
wat ik vroeger signaleerde. Misschien zitten er voor u interessante 
elementen tussen’, stond in de begeleidende brief. ‘Bij hem thuis 
in De Bilt legt hij uit dat de leraren in die tijd oprecht bezorgd 
waren dat er te veel tijd verloren ging aan bijzaken. Dat ging ten 
koste van het onderwijs.’ Uit de voor de zomervakantie van dit jaar 
gepubliceerde onderzoeksgegevens in dit blad blijkt dat er in 50 
jaar niet veel is veranderd. Neem de reactie van Anneke Heislinga, 
leerkracht groep 7/8 van basisschool De Wegwijzer in Wolvega. ‘Ik 
weet niet goed welke activiteit geschrapt zou kunnen worden, want 
dan ontneem je de kinderen toch weer een leuke spelmiddag of 
een projectweek.’ Het liefst wilde ze meer tijd om alles goed uit te 
voeren. Ze schreef haar hoge werkdruk toe aan alle nevenactiviteiten 
naast het lesgeven en de hele administratieve rompslomp, zoals het 
maken van handelingsplannen en het bijhouden van het leerling-
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volgsysteem. Ook de zware prestatiedruk door 
de eisen en verwachtingen van de Inspectie was 
volgen haar een belangrijke reden van het gevoel 
dat ze deelde met 80 procent van de respondenten 
in het primair onderwijs. Eensluidend vonden de 
geënquêteerden dat er geschrapt moest worden in 
taken als aandacht voor obesitas en drugs/alcohol, 
zwemlessen, de avondvierdaagse en vergaderingen 
en groepsplannen. Leraren wilden toch vooral 
les geven in plaats van voordoen hoe je moest 
tandenpoetsen?

Grens
Winnips signaleerde een gelijksoortige reactie. 
‘Het belangrijkste bezwaar van veel bijkomende 
activiteiten is wel, dat ze een overbodige belasting 
voor het onderwijzend personeel vormen. Voor 
allerlei zaken probeert men al of niet met succes 
toegang tot de school te krijgen. Veel bezigheden 
van instanties eisen tijd, die van de lesuren afgaat. 
Wordt de tijd na de lessen in beslag genomen, dan 
raakt dit de tijd van de onderwijzer, die hij niet 
verplicht is te geven. Nu zal hij er zich wel voor 
willen hoeden een mentaliteit aan te nemen van 
precies op tijd klaar te willen zijn en niets extra’s 
te willen doen voor algemene belangen, die vaak 
in het spel zijn. Maar evenzeer moet men er op 
bedacht zijn, dat er aan de andere zijde een  
grens is.’ 
‘Merkwaardig is het verschijnsel’, schrijft Winnips 
ook, ‘dat degene die al verschillende taken 
hebben, toch vaak nog tijd vinden iets extra’s te 
doen, terwijl zij die minder actief zijn, gauw klagen 
wanneer een beroep op hen wordt gedaan.’ 

ConCUrrentie
Weer terug in deze eeuw waarschuwt de nog 
kwieke tachtiger aan zijn met onderwijsherinne-
ringen bedekte tafel de huidige generatie leraren: 
‘Wees kritisch en laat je niet overspoelen door 
activiteiten.’ In zijn enquête legden collega’s 
uit die tijd vaak bij voorbaat al het hoofd in de 
schoot. Als redenen werden onder meer genoemd:  
‘Andere scholen doen het toch ook?, ‘Breken 
met de traditie is soms erg moeilijk, omdat de 
verantwoordelijke personen (dikwijls de ouders) 
nogal eens in gebreke blijven’, ‘Concurrentie van 
buurtscholen’, ‘Er zijn geen andere instanties die 
het kunnen doen’, ‘Druk van bestuur of pastoor’, 
‘Omdat specialisten op een bepaald gebied (bij-
voorbeeld gezondheid) beweren dat het zo goed is 
voor de kinderen en de ouders het toch niet doen.’ 
Winnips schudt het hoofd. Hij weet intussen wel 
beter. ‘Kies als team alleen wat waardevol is.’

Peter Magnée
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Eens 42%

Oneens 58%

webbedingetjes

@ De klimaatstudio in het Museon in Den Haag is een nieu-

we les-expositiezaal. In een televisiestudio zitten bezoekers 

op de plek van de presentator en beslissen wat er in de 

uitzending komt. Klimaatverandering staat tijdens de uit-

zending centraal. Dertig reporters uit drie landen vertellen 

hoe hun leven wordt beïnvloed door de klimaatveradering.  

www.museon.nl

@ Het laboratorium van Science Centre Nemo in Amsterdam 

is volledig vernieuwd. Hier maken bezoekers kennis met het 

effect van chemie op hun eigen leven. Schoolklassen kunnen 

het laboratorium reserveren. Scholieren kunnen proefjes doen 

met reageerbuisjes, kolven en maatcilinders en verschillende 

stoffen bij elkaar voegen. Zo maak je allerlei nieuwe stoffen 

met mooie (kleur)effecten. Voor deze en andere educatieve 

uitjes van Nemo, kijk op www.e-nemo.nl/?id=3

@ Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen via de web-

site www.eduapp.nl/organisaties/malmberg apps vinden die 

aansluiten bij hun vakgebied en bij hun methode. Aanmelden 

kan gratis via www.eduapp.nl/aanmelden. Bovendien kunnen 

docenten met collega’s (ook van andere scholen) een app-

lijst en lesideeën maken. 

     Zwarte Piet, Witte Piet en Gekleurde 
Piet, zo erg is dat niet.

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:

Een docent met een eerstegraads bevoegdheid kan gewoon 

lesgeven in de bovenbouw van het vwo.  

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Jasper van Dijk (Tweede-Kamerlid SP): 
Rekentoets te overhaast ingevoerd. Onderzoek 
nodig. En Tweede Kamer organiseert een hoor-
zitting #wordtvervolgd
Twitter.com/JaspervanDijkSP

De kleutertoets is gesneuveld in de Tweede Kamer. Weg met 

het cijferfetisjisme en de toetsgekte. De Onderwijsraad meent 

dat het onderwijs verschraalt door cognitieve prestatiedruk. 

Daarover ontstond afgelopen weken een discussie. Alhoewel 

discussie deze keer niet echt het goede woord is. Iedereen die 

reageert is het eens met de Onderwijsraad. Een aantal reacties: 

‘Eens, en wat mij betreft schaffen we de rest van de Cito ook 

af!’ ‘Mee eens! Kinderen moeten niet leren voor een Cito, maar 

hun eigen talenten ontwikkelen!’ ‘Al die cognitieve toetsen pas-

sen niet in deze tijd en ook niet in het onderwijsbeleid dat we 

voorstaan. Stop met bureaucratie en prestatiedrift.’ ‘Het wordt 

hoog tijd dat de Onderwijsinspectie gaat inzien dat we met al die 

kleutertoetsen vaak volledig ons doel voorbij schieten.’

@ @@ @@ @@@@

@ @@ @@ @@@@



Onderwijs, elke dag anders. Je ziet kansen.  
Geniet ervan om het beste in leerlingen naar boven 
te halen. Je zoekt naar nieuwe manieren en blijft 
ook zelf continue in ontwikkeling. Wij delen jouw 
passie en zijn het steuntje in de rug.  

We komen op voor jouw belangen. Helpen je  
bij (juridische) problemen en stimuleren jouw  
professionele ontwikkeling. Dit doen we niet  
alleen, maar samen met onze 53.000 leden.
Deze actie loopt t/m 28 februari 2014.

 Goed onderwijs maak je met elkaar. Ga naar www.cnvo.nl/wordlid.

ontvang allebei2 gratis kaarten!

Maak nu een collega lid van CNV Onderwijs en ontdek ruim 
800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. Jij en je collega 
 ontvangen allebei 2 gratis kaarten voor Beeld en Geluid.  
Nu lid worden is nog in de kerstvakantie op stap!

Gratis naar Beeld en Geluid? 
Maak je collega lid!
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ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 12 december, 12 uur (inloop 
11.30), netwerkbijeenkomst. Met presen-
tatie van Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs, over Actuele ontwikkeling op 
het gebied van sociale zekerheid. Workshop 
door Meint Veldstra over Anders actieven 
zijn creatieve ondernemers. Incl. lunch. CNV 
regiokantoor, Zonnedauw 30, Drachten. 
Info/aanmelden (voor 1 dec.): Frits Eizema, 
feizema@gmail.com, (0512) 53 14 96, (06) 
19 17 02 10.

JONG
Woensdag 15 januari, 16.30-20 uur (incl. 
lichte maaltijd), Hogeschool Stenden, 
locatie Meppel, Van der Duyn van Maas-
damstraat, Meppel. Netwerkbijeenkomst. 
Thema: Het nationaal onderwijsakkoord 
voor jou! Meer waardering, meer werkgele-
genheid, minder werkdruk. CNV Onderwijs 
Jong is blij met het NOA en gaat een 
stap verder. Met workshops: Rechten en 
plichten van de invaller, Sollicitatietraining 
door CNV Jongeren, Van werkdruk naar 
werkplezier, Professionalisering door de 
Onderwijscoöperatie. Mogelijkheid tot het 
volgen van 2 workshops. Info/aanmelden 
(voor 6 jan.): jongeren@cnvo.nl

WERKGROEP INVALLERS
Woensdag 22 januari, 17-20 uur (incl. 
broodjes), basisschool De Bonckert, 
Stationsweg 40A, Boxmeer. Netwerkbij-
eenkomst. Thema: CNV Onderwijs netwerk 
invallers oost. Werk jij als invaller in het 
onderwijs of probeer je als invaller werk 
te vinden? Melanie de Zeeuw, consulent 
starters en studenten, stelt je op de hoogte 
van jou rechtspositie als invaller. Info/aan-
melden: werkgroepinvallers@cnvo.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS 
Donderdag 28 november, 16.15 
(inloop)-19.30 uur, CNV-kantoor, Utrecht. 
Havo/vwo-bijeenkomst over Een kijkje 

achter de schermen van het Cito door Jan van den 
Berg en De leraar als sleutel tot succes door Hans 
van Dinteren, trainer CNV Onderwijs. Met soep/
broodjes. Info/aanmelden: voortgezetonderwijs@
cnvo.nl o.v.v. 'bijeenkomst Utrecht'.

LERARENBEURSDAG
Woensdag 5 februari, 16 uur, CNV kantoor, 
Tiberdreef Utrecht. Wie volgend schooljaar 
overweegt een opleiding te volgen met de 
Lerarenbeurs moet beslist naar de Leraren-
beursdag komen. Deelnemers worden deze 
dag voorzien van alle benodigde informatie. 
Ook wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de 
opleidingen die met de Lerarenbeurs kunnen 
worden gevolgd en welke passend is.  
Info/aanmelden: Marianne van Wessel, 
mvwessel@cnvo.nl.
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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

ZIJ IS ALLES 
KWIJT! 
HELP NU!
Syrische kinderen hebben uw hulp
keihard nodig. 

 Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu!

Bel 0800 1747 of stort op giro 809.



Direct regelen? 
Ga naar www.ohracollectief.nl/cnvo3725

U weet wat u wel en niet zoekt in uw zorgverzekering. Daarom wilt u zelf kiezen wat u precies verzekert. Zo heeft u een verzekering waar 

u echt iets aan heeft.  En sluit u uw zorgverzekering via CNV Onderwijs af, dan krijgt u negen procent korting op de OHRA Zorgverzekering. 

Zelf regelen, wel zo makkelijk

Bij OHRA regelt u veel zelf.  Dat kan met Mijn OHRA Zorgverzekering; uw eigen online polismap. Hiermee heeft u altijd een helder 

overzicht van uw verzekeringen, uw zorgkosten, vergoedingen en meer. En met de online Vergoedingenwijzer ziet u precies wat er 

vergoed wordt en of er een eigen risico geldt.

Rekening. Foto. Geld terug.

Meestal wordt de rekening van uw zorgverlener rechtstreeks naar OHRA gestuurd. Heeft u toch een rekening ontvangen? Met de 

OHRA-app declareert u die heel eenvoudig met uw mobiel.

Negen procent korting 

Als lid van CNV Onderwijs profiteert u van negen procent korting op de OHRA Zorgverzekering. 

Zelf regelen, wel zo makkelijk!
Als lid van CNV Onderwijs krijgt u 
bij OHRA negen procent korting

ZC00949_1113.indd   1 14-11-2013   13:16:08
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Slotsymposium LOBO  
De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs 
op algemene grondslag (LOBO) stopt eind 2013. Op 
woensdag 11 december is er in het Paard van Troje in 
Den Haag nog een symposium over welke rol ouders 
willen in het onderwijs. Centraal staat dat voor onder-
wijs dat iedereen past een actieve inzet van ouders 
en school en stevige samenwerking noodzakelijk zijn. 
Aanmelden via www.lobo.nl.

dieuwertje Blok leest  

sinterklaasverhalen 

Presentatrice van het Sin-

terklaasjournaal Dieuwertje 

Blok leest dit jaar in alle 

provincies sinterklaasverha-

len voor. Dat doet zij in het 

kader van het Jaar van het 

Voorlezen op initiatief van 

de Leescoalitie. In een aantal provincies is Blok al 

geweest, maar in andere provincies komt ze nog een 

verhaaltje voorlezen. Kijk voor de precieze plaatsen 

en tijdstippen op www.jaarvanhetvoorlezen.nl.

schoenendozen voor de  Filipijnen 
Ontwikkelingsorganisatie Edukans, die de actie 
Schoenmaatjes organiseert, wil extra schoenendozen 
sturen naar de Filipijnen. Met Schoenmaatjes vullen 
Nederlandse schoolkinderen een versierde schoenen-
doos voor kinderen in ontwikkelingslanden. Edukans 
wil hiermee opkomen voor Filipijnse schoolkinderen 
die slachtoffer zijn geworden van de tyfoon Haiyan. Er 
worden extra schoenendozen gevraagd met schoolspul-len, toiletartikelen en speelgoed. Voor scholen die met de actie mee willen doen, komt het transportbedrijf van Edukans op donderdag 19 december de schoenendozen ophalen. Aanmelden via http://schoenmaatjes.edukans.nl.

Politieke thriller voor 12-plusser
Om politiek toegankelijk te maken voor jongeren heeft 
Jacobine de Brauw een politieke thriller geschreven. De 
Brauw werkte als parlementair journalist bij BNR Nieuws-
radio en schreef het boek op basis van haar ervaringen. In 
het boek gaat Willem op het Binnenhof op onderzoek uit om 
te bewijzen dat zijn vader, een gerenommeerd parlementair 
journalist, niet door een ongeluk om het leven is gekomen. 
Het boek kost €14,95 en is te koop in de boekhandel en op 
www.jacobinedebrauw.nl ISBN: 9789045116013.

Schoolvoorstellingen 
Internationaal Film 
Festival 
Tijdens het Internationaal Film Festival Rot-
terdam van woensdag 22 januari tot en met 
zondag 2 februari wordt er iedere doorde-
weekse dag een schoolvoorstelling voor 
het voortgezet onderwijs gedraaid. Voor de 
bovenbouw worden er films vertoond die 
aansluiten bij de vakken CKV, Engels, Duits, 
Frans en Nederlands. Voor de onderbouw 
organiseert het festival schoolvoorstellingen 
die bestaan uit een verzamelprogramma van 
korte festivalfilms, geschikt voor leerlingen 
van 12 t/m 15 jaar. Voor zowel de bovenbouw 
als de onderbouw is er aan het eind van de 
voorstelling een vraaggesprek. Ook is er 
lesmateriaal beschikbaar dat docenten in de 
klas kunnen behandelen. Een schoolvoor-
stelling kost  
€ 3,50 per leerling. Voor een aanmeldings-
formulier kan een mail naar education@
filmfestivalrotterdam.com worden gestuurd. 
Naar dat mailadres kunnen ook vragen 
worden gemaild. 

Verzetsmuseum junior
Voor kinderen van 9 tot 14 jaar is het verzetsmuseum 
junior geopend. In het museum staan vier ooggetuigen 
centraal die nu gemiddeld 82 jaar zijn. In de oorlog 
waren zij tussen de 9 en 14 jaar. Zij vertellen over 
persoonlijke, waargebeurde verhalen aan de hand van 
originele objecten. Hoe zag hun leven er tijdens de 
oorlog uit en wat maakten ze mee? Groepen van maxi-
maal dertig leerlingen kunnen een rondleiding krijgen 

van anderhalf tot twee uur inclusief twee opdrachten. 
De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per persoon. 

Meer info op www.verzetsmuseum.org.
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positieve groepsvorming primair 
onderwijs
In een groep kunnen leerlingen elkaars gedrag en gevoel 
positief en negatief beïnvloeden. Voor leerkrachten is het 
een uitdaging om dat proces in een groep te begeleiden. 
Het boek KlasseKids van Aukje Donker- van der Meer en 
Ben Tempert biedt leerkrachten in het primair onderwijs 
veel oefeningen die helpen om de leerlingen in de groep 
op een speelse wijze positief te verbinden. Het boek kost 
€ 16,95. ISBN: 9789491806032.

Internet zoekgidsIets opzoeken is niet zo moeilijk, maar iets vinden dat je nog niet kent is lastiger. Zoeken op internet is vaak een tocht vol afleidingen. Met het boek Slim Zoeken van Maarten Sprenger leren kinderen een eigen pad te banen en ontdekken ze hoe je een zoekopdracht versterkt met bijvoorbeeld aanhalingstekens of twee puntjes. Het boek kost € 17,50 en is verkrijgbaar via www.bol.com en in de boekhandel.

Meditatiesprookjes 
In het boek De toverdoos van Marneta Viegas staan 52 

meditatieverhaaltjes waarmee kinderen op een relaxte 

en grappige manieren leren ontspannen. Bij het minste 

en geringste raken kinderen afgeleid of overprikkeld. 

Met de sprookjesmeditaties van Viegas gaan kinderen 

zelf op onderzoek naar hun innerlijke wereld en wordt 

de fantasie en creativiteit geprikkeld. Het boek kost 

€15,95. ISBN: 9789020209860 

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

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 

De St. Michaëlschool is een katholieke basis-
school in het hart van Groningen. De school 
vormt een hechte gemeenschap waar de ruim 
200 leerlingen en hun ouders zich thuis en veilig 
voelen. De school streeft naar een hoge onder-
wijskwaliteit en onderscheidt zich door de klein-
schaligheid en de grote ouderbetrokkenheid.

Wij zoeken een 

directeur
die de school verder kan ontwikkelen.

Wij bieden:
een school met een uitstekende naam, een 
ervaren en enthousiast team en een goed 
ontwikkelde organisatie. 

Wij zoeken:
een persoon met onderwijskundig leiderschap 
die de organisatie en de kwaliteit van het 
onderwijs verder kan verbeteren. Wij ver
wachten van de directeur dat hij of zij een 
ruimtebiedende, coachende en verbindende 
leider is die de diversiteit en de deskundig
heid van het team weet te benutten en die 
integriteit, veilig heid en consequentheid van 
gedrag uitdraagt en bevordert. De directeur 
die wij zoeken kan de gemeenschapszin en de 
identiteit van de school verder ontwikkelen en 
uitdragen. 

Wij willen zo snel mogelijk tot een benoeming 
overgaan. De huidige directeur zal het bestuur 
gaan ondersteunen, de overdracht van taken 
kan hierdoor goed begeleid worden. 

Wilt u reageren? 
Op onze website www.michaelschoolgroningen.
nl staat onder informatie vacature directeur 
meer informatie over de functie en de 
procedure.
U kunt per mail uw interesse voor deze 
functie kenbaar maken, mail uw sollicitatie 
aan: secretariaat@kocgroningen.nl.

Advertentie
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‘Niet de docent, maar 
de leerlingen zijn de baas’

Waar vroeger gewelddadige lijfstraffen op 
scholen de dagelijkse gang van zaken leken 
te zijn, wordt in deze tijd elke vorm van straf 
ervaren als een ‘pedagogische nederlaag’. 

Maar met ‘jongens willen jullie alsjeblieft 
luisteren?’ komt de leraar niet ver. Die 

constant pratende leerling kan als een irritant 
zoemend geluid de les behoorlijk ontregelen. 

In het gareel zullen ze komen. ‘Dat was de 
laatste waarschuwing!’ En dan..?

Straffen op school: van gewelddadig naar ‘te lief’

grappen over ze maakten. Hun vervelende gedrag zouden ze bezu-
ren, het werd met harde hand de kop ingedrukt.

EEn dictator
De leraren zelf waren in die tijd ook geen lieverdjes volgens filosoof 
en humanist Desiderius Erasmus. Zo schreef hij destijds: ‘Meesters 
zijn zeer met zichzelf ingenomen, zolang ze hun angstige schare 
terroriseren met hun dreigende gezicht en stemgeluid, zolang ze 
met roeden, takken en zwepen de arme kindertjes tot bloedens toe 
slaan, en zolang ze op alle mogelijke manieren volgens hun eigen 
willekeur woedend tekeergaan.’ Een citaat uit de satire Lof der 

Zotheid uit 1511. 
Met afschuw denkt mevrouw S. Bakker in een geschreven brief aan 
het naoorlogse dagblad Het Vrije Volk terug aan haar meester. ‘Wat 
een mán was dat, een echte sadist en dictator, totaal ongeschikt 
voor het onderwijs. Hij sloeg er op los met de liniaal, trok aan oren 
en niet zo zachtjes, die man was een kwelling. Ik word nog kwaad 
als ik aan hem denk. Omdat ik linkshandig was en toch rechts 
moest schrijven, dat was vroeger zo, heb ik, omdat ik m’n pen wel 
eens te krampachtig vast hield, menige klap met de liniaal op mijn 
vingers gehad.’

PEdagogischE nEdErlaag
In de loop van de negentiende eeuw komt er een verbod op lijfe-
lijke straffen. Al zal tot ver in de twintigste eeuw met dat verbod de 
hand worden gelicht. Leraren moeten verplicht andere manieren 
verzinnen om het gezag te behouden en dat is niet gemakkelijk. Uit 
een enquête van CNV Onderwijs twee jaar geleden blijkt dat bijna 
iedereen wel eens met gezagsondermijnend gedrag te maken heeft. 
De leerling hierop aanspreken kan anno 2013 een reeks scheld-
woorden recht in je gezicht of een bedreiging achter je rug om via 
Twitter betekenen. ‘Ordeproblemen kan het lesgeven behoorlijk in 
de weg staan. Vooral als er meerdere leerlingen zich verenigen tot 
een zogeheten ‘kliergroep’, vertelt orthopedagoog Astrid Boon.  

WildE krachtEn
Boon, die voor schrijfstraffen pleit, werkt ook als extern vertrou-
wenspersoon op verschillende middelbare scholen in Amsterdam 
en merkt dat het met straffen door schiet naar de andere kant. 

Dreigend aan de muur hingen of binnen 
handbereik op de lessenaar stonden de roede 
en de plak. Strafvoorwerpen die tegen de platte 
hand werden geslagen. Een verantwoord onder-
deel van een opvoedingsmethode. Voor de 
vervelende leerling die te ver weg zat, was ook 
een oplossing bedacht: ‘de pechvogel’. Een met 
zand gevulde knuffel in de vorm van een vogel 
die door de leraar naar de stoute leerling werd 
gegooid. Hij of zij moest hem terug komen 
brengen waarop een straf volgde.
Op het schaamtegevoel inwerken ging de leraar 
drie eeuwen geleden ook niet uit de weg. De 
stoute kinderen kregen als straf een schand-
bord om de nek. Voor de domme kinderen 
bestond een ezelsbord. Zo moesten ze een tijdje 
stilstaan in de gangen van de school terwijl hun 
medeleerlingen vernederende en spottende 

VoordElEn Van straf 
Aan straf zit altijd een negatieve klank, maar 
je kunt er ook je voordeel mee doen. Willem de 
Bruin van de bekende rapgroep De Opposites 
ontdekte zo zijn talent toen hij op de middelbare 
school als straf een rap moest schrijven. 
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‘Straffen is in deze tijd meer dan ooit nodig. We zijn heel goed 
politiek correct bezig, maar pedagogisch totaal ondoelmatig.’ 
Blijven praten alleen helpt niet volgens haar. ‘Dertig pubers bij 
elkaar in de klas zijn breintechnisch in een fase dat ze enorm op 
elkaar zijn gericht. Ze hebben in eerste instantie geen aandacht 
voor de docent. Als dat niet begrensd wordt, zijn ze voortdurend 
aan het kletsen. Dan kom je met belonen van positief gedrag niet 
echt ver. Voor je het weet besteed je de helft van de lestijd aan orde-
verstoringen.’ Volgens Boon zijn leraren zelf verantwoordelijk voor 
het grenzen stellen aan jongeren. ‘Anders zijn ze overgeleverd aan 
zichzelf en de wilde krachten van de puberteit. Dan zijn ze alleen 
nog maar met de vraag bezig: hoe ver sta ik op de maatschappelijke 
ladder van de klas?’ 

schadElijk
Verkeerde straffen gebruiken kan zelfs schadelijk zijn. Met kinderen 
de klas uitsturen schiet je niets op volgens Boon. ‘Dan geef je een 
kind twee beloningen. Ten eerste mag hij weg uit de les die hij 
saai vond en ten tweede krijgt hij aandacht. Een uur vegen? Dat 

kan zelfs gezellig worden in de gangen waar 
je vrienden zijn. Strafregels schrijven over je 
eigen gedrag is heel vervelend. Daarnaast zien 
de kinderen in wat ze eigenlijk doen en wat de 
voordelen zijn als je dat niet doet. Bovendien 
ontneem je iets wat heel waardevol is: vrije tijd.’ 

duPE
‘Als je dertig kinderen stil hebt, dan is dat een 
heilig moment. De eerste de beste die dat ver-
stoort moet je direct duidelijk maken: als ik je 
nog één keer hoor, heb je een dik probleem. Bij 
docenten die zich laten onderbreken, raakt de 
les verbrokkeld. De stille kinderen zijn hier de 
dupe van.’ Vaak neemt Boon enquêtes in pro-
bleemklassen af. ‘Op de vraag wie de dupe zijn 
van rumoerigheid in de klas, antwoordt ieder-
een: “de stille kinderen.” Dan staat er zo nu en 
dan nog achter: “zoals ik.” Dat is toch te gek?’ 
Volgens Boon is soms niet de docent, maar zijn 
de kinderen de baas. ‘Bij enquêtes schrijven ze 
bij de docent waar het vaak onrustig is dat “hij 
of zij is te lief is, dat hij blijft waarschuwen en 
geen orde kan houden. We kunnen doen wat 
we willen.” Opvallend is, wanneer de kinderen 
de docent waar ze goed kunnen werken moeten 
typeren, dat altijd de strenge docent is. Daar 
achteraan komt vaak: “maar hij is ook aardig.” 
In die volgorde, niet andersom.’

Marjolein Bakker

Illustratie: Archief Nationaal Onderwijsmuseum

BillEnkoEk 
Aan een pak slaag denkt niemand meer anno 
2013. Toch werd afgelopen oktober nog een 
Belgische juf op non-actief gezet. Ze zou een 
stoute 2-jarige peuter een paar tikken op de 
blote billen hebben gegeven. 

Een potlood
tekening van 
illustrator 
Petrus van 
geldorp 
(18721939), 
die bekend 
stond om zijn 
spotprenten 
waarin 
eigentijdse 
gebeurtenissen 
centraal staan. 



FOTO KOCH | schoolfotografie

Voor meer informatie ga naar www.fotokoch.nl | 📞📞📞📞📞📞035 - 538 4114

Voordelen voor leerkrachten

De leerkracht dient alleen een 
inlogkaart af te geven met de inlog-
gegevens, zodat de ouders of 
verzorgers de foto’s veilig online 
kunnen bekijken en bestellen.

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

Schoolfoto’s en Foto Koch zijn al jaren onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Met ruim 
tachtig jaar ervaring in het fotograferen en het 
aanleveren van foto’s voor kinderen op de 
basis- en middelbare scholen is Foto Koch een 
begrip geworden in Nederland.

NIEUW: Actie foto, net even anders

Van iedere leerling maken wij nu ook een 
“actie” foto. Hier staan de leerlingen in een 
ongedwongen houding op. Uit ervaring weten 
wij namelijk dat ouders graag een keuze willen 
hebben uit meerdere poses.
De extra opname kost nauwelijks extra tijd. De 
ouders kiezen zelf online welke foto ze willen 
hebben, uiteraard zijn hier geen extra kosten 
aan verbonden.

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

school-foto koch 131105.indd   1 05-11-13   11:56
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www.nomc.nl 

De jongeren met wie u werkt staan via 
hun smartphones en internet direct in 
contact met de wereld en met elkaar. 
Mediawijsheid behoort deel uit te maken 
van de hedendaagse educatie en begeleiding 
van de jongeren van nu. Laat u opleiden tot 
Nationaal MediaCoach! 

Studiewijzer en informatie:
Nationale Opleiding

MediaCoach

Nationale Opleiding MediaCoach
Veelzijdige en actuele opleiding op post-HBO niveau

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 19 14 december

nr. 01 11 januari

nr. 02 25 januari

nr. 03 08 februari

nr. 04 22 februari

nr. 05 08 maart

De personeelsadvertenties worden verwerkt door  

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds,  

ray@recent.nl, Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam.  

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ray Aronds, 
ray@recent.nl of (020) 330 89 98

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30
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Kleine advertenties

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

www.cnvo.nl/adverteren

Hulpproject Filipijnen:

Steun a.u.b. ons project voor opbouw en onderwijs na de super-
orkaan op Daanbantayan (Noord Cebu). Rek.nr. 509879624, Stg. 
Elisabethfonds, Schoonebeek. Info: (0524) 53 33 74 (dhr. Admiraal), 
www.elisabethfonds.nl.
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WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG
®®

Ik ben leukemiepatiënt
GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE 
DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333  EN 
DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

0316 functiemix advertentieoutline.indd   1 07-11-13   11:03



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) 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. F. Goedendorp
(06) 24 55 46 17
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
(06) 42 98 65 43
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 tot 1 december de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal (na 
die tijd is dat Recent 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. 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.



strenge juf die mij een onvoldoende gaf, is later mijn 
schoonzus geworden. We kunnen er samen om lachen.’ 
Speciale herinneringen heeft ze aan basisschool Het 
Palet in Almelo, een school voor asielzoekers, waar ze 
zes jaar heeft gewerkt. ‘Voor die kinderen was school 
even weg uit de ellende en onzekerheid. Ze vonden 
het vreselijk als de vakantie eraan kwam. Nu geef ik in 
groep 3 op De Enkschool in Kampen les aan kinderen 
met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Het leukste 
daarvan is lekker creatief bezig zijn. Ze vergeten dan 
even alles om hun heen.’ Aanvankelijk vond Bakker 
lid worden van een vakbond maar niets. ‘Dan moet ik 
zeker de barricade op. Maar mijn collega Marlinde, zelf 
lid, wees op de ondersteuning. “Nu heb je altijd iemand 
achter je staan.’” MB

‘Mijn eerste stage was bij een school in Spakenburg die 
bekend stond als de Bonte Hond. Ik kreeg een verschrik-
kelijk drukke klas. De strenge juf die mij begeleidde, gaf 
me een onvoldoende. Ik wilde stoppen maar dat mocht 
niet van mijn vader. “Jij moet zo nodig op kamers en 
onderwijzer worden, dan maak je het af ook.’’’ Nu geeft 
Frieda Bakker alweer ruim 25 jaar met plezier les. ‘Die 

Frieda Bakker (57):  
‘Na mijn eerste stage 

wilde ik stoppen’
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