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

Altijd al passend
Staatssecretaris Sander Dekker 
heeft in zijn column in School-
journaal 15  volkomen gelijk. Het 
basisonderwijs is in zijn organisatie 
en aanpak nog steeds niet in staat 
voldoende individuele en longitu-
dinale ontwikkeling van leerlingen 
te realiseren (de goeden niet te na 
gesproken, maar dat deed Dekker 
ook niet). Ik had zelfs kinderen met 
Down-syndroom op school; niet 
voor de cognitieve ontwikkeling, 
maar voor de sociale acceptatie 
in de school en in de wijk waar we 

stonden. Die acceptatie van zoge-
naamde zorgleerlingen was en is 
de grote wens van ouders, om ze 
toch erbij te laten horen, als hun 
kind om welke reden dan ook niet 
mee blijkt te kunnen. Toch was het 
onvoorstelbaar wat ze cognitief 
nog meekregen. En dat terwijl veel 
scholen hun ‘moeilijke’ leerlingen 
in - wat toen nog - het buitenge-
woon onderwijs heette ‘dropten’. 
Toch hadden we toen ook klassen 
van dertig leerlingen. Alleen werk-
ten we op onze school niet met 
klassen, maar met stamgroepen 
(Jenaplan), dus met verschillende 

leeftijden door elkaar. En verder 
was het onderwijs, naast vele geza-
menlijk activiteiten, op Dalton-wijze 
georganiseerd. Kinderen hielpen 
elkaar, maar er was ook veel ruimte 
voor individuele ontwikkeling. Door  
op deze wijze te werken kunnen alle 
vakken op niveau worden gegeven. 
Het onderwijs was vanzelf passend. 
Toch vind ik het een belachelijke 
kreet. Onderwijs moe(s)t altijd al 
passend zijn. Het klassikale is toch 
hopelijk allang achterhaald? Maar 
misschien schort het daar ook wel 
aan in de opleiding op de pabo’s?
Leo W.C. Boeters, Veenendaal

Academische  
leraren
Tweede Kamer en minister steu-
nen het voorstel van VVD-kamerlid 
Duisenberg dat  alle leraren in de 
bovenbouw van het vwo een univer-
sitaire mastertitel moeten hebben. 
Mits dat gepaard gaat met voldoen-
de didactische opleiding én training 
is dat prachtig. Maar ik mag toch 
hopen dat de onderwijsvakbeweging 
ook stevig inzet op het creëren of 
open houden van mogelijkheden 
voor andere leraren (bijvoorbeeld 
die van de onderbouw) om via diepe 
bijscholing (denk aan de vroegere 
MO-B-akten) door te stromen naar 
die bovenbouw.
W. Stoop, Santpoort

Brieven

colofon
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Tijd voor omslag
De laatste tijd is het onderwijs nogal eens in het nieuws; de werk-
druk, de kleutertoets, de steeds groter wordende klassen, de 
enorme bureaucratie, het passend onderwijs, de afrekencultuur, de 
rol van het Cito, de overheid en de Inspectie.
Er wordt van alles onderzocht en geconstateerd, maar helaas blijft 
het daarbij. Tenminste, daar lijkt het in ieder geval wel op, aange-
zien wij er in de praktijk nog steeds helemaal niets van merken; 
integendeel zelfs!
Naar mijn idee wordt het echt tijd voor een omslag, voor het anders 
benaderen van en omgaan met het onderwijs. Wanneer wordt er 
daadwerkelijk iets gedaan aan bovenstaande punten? Wanneer 
merken wij het verschil? Wanneer krijgen wij het vertrouwen en ons 
vak weer terug (en daarmee ook ons werkplezier)? Ik ben benieuwd 
naar de toekomst...!
Sylvia Ribbers, Borculo

Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 55.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Helen J. van den Berg Redactie Edwin van Baarle, Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.), Sanne Weeber (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Mirjam de Goey, Liesbeth Hermans, Beatrice Keunen, Tessa Klooster, Josephine Krikke, Marloes Oelen, Petra Pronk, Marlies Sietsma, Marian Vullers Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Opgeven bij Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. 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. 
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Met een vuurwerkbril op luisterden leerlingen van basisschool De Plevier in Rotterdam naar de les van 
een arts van het Oogziekenhuis in die stad. Kinderen moesten oefenen om te kijken hoe het is om een 
oog te missen of het puntje van hun neus. De les vormde eind vorige maand de start van de Nationale 
Campagne Vuurwerkbril. 
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Oudere werknemers steeds meer 
weggekeken
Steeds meer oudere werknemers worden min of meer wegge-

keken op school. Opeens krijgen ze te horen dat ze niet meer 

functioneren en of het niet eens tijd is om van de kleinkinderen 

te gaan genieten. Tussen 2010 en nu is het aantal conflicten 

en ontslagen bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging 

van CNV Onderwijs van werknemers van 58 jaar en ouder ver-

vijfvoudigd, van 123 in 2010 tot 551 op 1 november in 2013. 

Voorzitter CNV Onderwijs Helen van den Berg vindt dit een 

onwenselijke ontwikkeling. ‘We komen echt schrijnende geval-

len tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen.’ 

Uit de inventarisatie van CNV Onderwijs blijkt dat van de 

genoemde zaken 90 negentig procent draait om persoonsge-

bonden kwesties, zoals te hoge werkdruk, ongeschiktheid of 

verstoorde verhoudingen en slechts 10 procent om bedrijfs-

economische redenen. Van den Berg: ‘De afrekencultuur is het 

onderwijs binnengekomen. Dat was zeven, acht jaar geleden 

niet zo. Daarnaast is het zo dat de mogelijkheden om eerder 

te stoppen met werken afgenomen zijn of duurder geworden 

zijn. Onderwijswerknemers moeten dus tot hun 67ste door en 

dat valt sommigen zwaar. CNV Onderwijs heeft er grote moeite 

mee dat werknemers er op deze manier uitgewerkt worden, 

en vindt juist dat met goed personeelsbeleid mensen geholpen 

moeten worden om het tot hun pensioen vol te houden. Daar-

bij moet rekening gehouden worden met levensfases en kwali-

teiten van mensen, zodat ook oudere werknemers met plezier 

een zinvolle bijdrage blijven leveren aan het onderwijs.’ CdG

Zie ook het artikel op pagina 16.

fOtOArie  Kieviet
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Salaris mbo-bestuurder gaat omlaag
‘Minister Bussemaker zou ook wat over de secundaire 

arbeidsvoorwaarden moeten zeggen. Als je kort op iets, 

zal dit op een andere manier weer terugkomen. Denk 

aan bijvoorbeeld lease auto’s. Dit proces zie je ook in de 

bankwereld, waar salarissen van bankiers worden gecom-

penseerd.’ waarschuwt Wim Maas, lid van de Sectorraad 

Mbo van CNV Onderwijs voor de beslissing van minister 

van Onderwijs Jet Bussemaker om het salaris van mbo-

bestuurders te laten afhangen van het aantal leerlingen op 

een school. Hoe meer leerlingen, hoe hoger het salaris. Op 

deze manier strijken schoolbestuurders niet meer auto-

matisch het maximumbedrag van €198.279,- per jaar op. 

Het mbo is de laatste onderwijssector waar het belonings-

systeem wordt aangepast. Daarnaast vermoedt Maas dat 

deze nieuwe regel slechts een kant op werkt: ‘Als het aan-

tal leerlingen op een school toeneemt, zal het salaris toene-

men. Dit moet dan ook andersom in de regelgeving worden 

vastgesteld. Het aantal mbo-leerlingen wordt op een gege-

ven moment minder, dan moet het salaris ook afnemen.’

Omdat de salarissen van bestuurders met publieke mid-

delen worden gefinancierd, spreekt Bussemaker van een 

terechte aanpassing. Maas zou het echter anders aanpak-

ken. ‘Waarom zou je het salaris niet onder de cao laten val-

len? Als het onder de cao-bve valt, heb je een salarisschaal 

die oploopt tot €18.000,-. Dan ben je gelijk van dit pro-

bleem af.’ De minister riep de bestuurders in het mbo begin 

dit jaar al op om de lonen te matigen, nadat het kabinet 

besloot dat bestuurders in de publieke en semi-publieke 

sector niet meer mogen verdienen dan de minister-presi-

dent. SW



Nelson Mandelascholen eren naamgever

De twee Nelson Mandelascholen in Nederland, in Rotterdam en Pur-

merend, hebben beide stilgestaan bij de overleden naamgever van 

de school. De oud-president van Zuid-Afrika overleed op 5 decem-

ber op 95-jarige leeftijd.

Basisschool Nelson Mandela in Rotterdam doet ‘heel wat’ ter nage-

dachtenis aan de anti-apartheidstrijder, vertelt directeur Peter Jelly. 

‘Allereerst hebben we een les voor de bovenbouw voorbereid, een 

lesbrief over zijn leven. Verder hebben we voor de zomer een nieuws-

krant gemaakt, aangezien het toen al niet goed ging met de gezond-

heid van Mandela. Op beide locaties van onze school is een herden-

kingshoek met foto’s, krantenartikelen en een condoleanceregister 

waar ouders en kinderen in kunnen schrijven. In de gang hangt al 

jaren een knipselhoek met al het nieuws over Mandela.’ 

Daarnaast heeft de school een herdenkingsdienst gehouden op het 

schoolplein. Peter Jelly hield een toespraak met quotes van zowel 

Mandela als kinderen. Vervolgens was het tijd voor een minuut stilte, 

waarna zwarte en witte ballonnen zijn opgelaten met wenskaart-

jes. De herdenking werd afgesloten met het nummer Free Nelson 

Mandela. Jelly: ‘We willen met de zwarte en witte ballonnen gelijk-

heid benadrukken. Dit komt ook terug in het logo van de school, dit 

bestaat uit een zwart en een wit gezicht die elkaar aankijken.’ 

Scholengemeenschap Nelson Mandela in Purmerend heeft geen 

herdenkingsdienst gehouden. ‘We hebben wel in de klassen de uit-

vaartdienst bekeken’, vertelt directeur René Visser. ‘De vrijdag na het 

overlijden van Mandela hebben we de eerste lesuren aan hem gewijd. 

Deze lessen lagen al een tijdje klaar en bestonden uit het maken van 

onder andere muurkranten en tekeningen. We willen goed overbren-

gen wat hij met zijn ideeën betekend heeft.’ SW

Schoolnieuws

• education is the most powerful weapon which 
you can use to change the world. Dat zei 
Nelson Mandela, die ons vorige week verliet. en 
hij heeft gelijk.
• Ik sta zelf niet voor de klas, maar schrijf er al 
wel vele jaren over, en leraar zijn lijkt mij een 
heel dankbaar vak. Kinderen leren iets van je, 
niet alleen over rekenen en taal, maar ook over 
waarden en normen en sociale vaardigheden. 
Je bent van onschatbare waarde voor de 

ontwikkeling van kinderen en daarmee voor  
hun en ons aller toekomst.
• Natuurlijk is het dan ergerlijk dat deze 
ongelooflijk belangrijke mensen in te grote 
klassen werken, het te druk hebben en zich 
suf moeten verantwoorden. Maar sta ook eens 
stil bij de woorden van Mandela en realiseer je 
wat voor dankbaar en invloedrijk werk je doet. 
Prettige feestdagen.
Ciska de Graaff
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Het volgende ScHooljournaal verScHijnt op 11 januari. de redactie wenSt u allen fijne feeStdagen en een goed nieuw jaar.

Het standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag.
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Oproep kandidaatstelling 
verantwoordingsorgaan ABP
CNV Onderwijs roept leden op zich te melden als kandidaat voor het 

nieuw in te stellen Verantwoordingsorgaan (VO) bij ABP. Dit VO komt 

in de plaats van de huidige medezeggenschapsraden bij ABP. Het 

VO vergadert minstens twee keer per jaar met het bestuur. Daar-

naast heeft het VO recht op overleg met de Raad van Toezicht van 

ABP of een geleding van bestuursleden. Ook zal het VO nog een 

aantal malen voor intern overleg bijeenkomen. De leden krijgen een 

onkostenvergoeding. Binnen het VO van ABP komt er een geleding 

voor werknemers die nog pensioen opbouwen, een geleding voor 

gepensioneerden en een geleding voorgedragen door werkgevers. 

CNV Onderwijs gaat, mogelijk samen met andere (CNV) bonden, 

kandidatenlijsten indienen voor de verkiezing van zowel de werkne-

mersgeleding als die van gepensioneerden. Details over de verkiezin-

gen, die naar verwachting in de periode februari/maart 2014 zullen 

plaatsvinden, en de wijze van functioneren van het VO zijn nog niet 

bekend. Via www.pensioeninhetonderwijs.nl gaan we verdere infor-

matie verstrekken over het nieuwe bestuursmodel van ABP. Bent u 

geïnteresseerd en wilt u een steentje bijdragen aan een goed wer-

kend pensioenfonds, meld u zich dan voor 15 januari aan bij beleid@

cnvo.nl. Na uw aanmelding wordt u geïnformeerd over de verdere 

procedure. Gevraagd worden affiniteit met het pensioendossier en de 

bereidheid tot scholing. Daarnaast gaan we ervan uit dat onze kandi-

daten zeer gemotiveerd worden door de belangen van de achterban. 

Ook dienen zij oog te hebben voor het pensioenbeleid van de bond 

en bereid te zijn dit vanuit hun ervaringsdeskundigheid te voeden. 

rechtShulp bij  
PRIVé kWeSTIeS
Rechtsbijstand is een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap 

van CNV Onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om rechtsbijstand 

op het gebied van werk en inkomen, maar ook bij privékwesties. 

Per 1 januari gaat CNV Onderwijs op het gebied van rechtsbijstand 

bij privékwesties samenwerken met Stichting Achmea Rechtsbij-

stand (SAR). Met deze samenwerking wordt de rechtshulp voor 

privé kwesties qua voorwaarden en dekking verder verbeterd, 

zonder dat dit effect heeft op uw contributie. 

Vanaf 1 januari belt u voor een kwestie die niet met arbeid of inko-

men te maken heeft met Stichting Achmea Rechtsbijstand, (088) 

462 37 20. Het bijbehorend collectiviteitsnummer is CNV Onder-

wijs (Utrecht) 49356

Bij Schooljournaal 1 van 11 januari ontvangt u een brief met 

nadere informatie. Verder kunt u ook alle informatie en de nieuwe 

polisvoorwaarden terugvinden op onze website, www.cnvo.nl/

rechtsbijstand.  

28 november: Het Udens College in Uden ont-
slaat een docent omdat hij een ‘ontoelaatbaar’ 
aanstootgevend filmpje op zijn mobiele tele-
foon laat zien aan enkele leerlingen.   
(Bron: BN/De Stem)
• In Zwolle is de Thorbecke Scholengemeen-
schap ontruimd na de vondst van asbest. De ruim 
1.500 leerlingen en docenten worden halsover-
kop naar huis gestuurd, maar van paniek is geen 
sprake. De school blijft in ieder geval de dag erna 
dicht voor onderzoek. (Bron: De Telegraaf)

30 november: Op schoolpleinen met veel groen 
wordt minder gepest dan op reguliere pleinen, 
beweert het onderzoeksinstituut van Wagenin-
gen Universiteit. Als er meer keuze is uit speel-
activiteiten lopen kinderen elkaar minder in de 
weg en komen minder opstootjes voor. Het gaat 
dan vooral om gras, klimbomen en hutten van 
wilgentakken. (Bron: Nederlands Dagblad)
• Het aantal te zware kinderen in Amsterdam is 
het afgelopen jaar afgenomen. In de stad heeft 
nu 22 procent van de 5- tot 19-jarigen overge-
wicht, wat veel meer is dan het landelijk gemid-
delde (15 procent). In 2009-2010 lag het aantal 
te zware kinderen in Amsterdam nog op 26,3 
procent. Het probleem is het grootst bij Turkse 
en Marokkaanse kinderen. (Bron: Het Parool)

3 december: Nederlandse scholieren pres-
teerden de afgelopen drie jaar slechter op het 
gebied van wiskunde, bijkt uit de PISA-lijst. Toch 
stijgt Nederland op de ranglijst (tiende), omdat 
de resultaten in andere landen harder achteruit 
gaan. (Bron: NRC Handelsblad)

5 december: In de jaarlijkse kwaliteitswijzer 
worden nog vier Amsterdamse basisscholen 
‘zwak’ genoemd, terwijl in 2009 nog 44 scholen 
het label ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’ kregen. ‘Zeer 
zwak’ komt niet meer voor. Deze ontwikke-
ling heeft vooral te maken met een vernieuwde 
manier van vergelijken. De sociaaleconomische 
gegevens van leerlingen werden dit jaar vergele-
ken met Citoscores, waardoor scholen in achter-
standswijken gunstig afsteken ten opzichte van 
andere scholen. (Bron: De Telegraaf)

Wat was!
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer Pinter, 
Beste Robert,

Lesgeven is een prachtig vak. 
Het is een vak waarvoor veel 
pedagogische en didactische 
kennis en vaardigheden zijn 
vereist. En terecht. Wie dagelijks 
kinderen kennis en vaardigheden 
bijbrengt en verantwoordelijk is voor 
hun vorming heeft een zeer belang-
rijke taak. Toch bestaat het nog 
steeds dat scholen deze taak aan 
onbevoegden toevertrouwen. Begin 
deze maand verscheen de driejaar-
lijkse PISA-rapportage van Oeso. 
Daarin staat dat ruim 17 procent van 

de 
full-

time 
werkende 

docenten en 25 procent van de par-
time werkende docenten niet of niet 
volledig bevoegd is voor de vakken 
waarin zij lesgeven. Dat is meer dan 
het gemiddelde van alle landen die 
aan het PISA-onderzoek meedoen. 
Ook onze eigen peiling onder star-
ters en jonge leraren geeft het beeld 
dat scholen te vaak onbevoegden les 
laten geven. Het lijkt er sterk op dat 
dit vooral gebeurt vanuit financiële 
motieven. Slechts 30 procent ont-
vangt het salaris van een leraar als 

zij lesgeven, 14 procent krijgt hele-
maal geen beloning voor het werk 
dat zij doen. Bovendien blijkt dat een 
grote meerderheid van de scholen 
niet bereid is om financieel bij te 
dragen om de onbevoegde in staat 
te stellen de bevoegdheid te halen. 
De helft van de ondervraagden voelt 
zich zelfs misbruikt als goedkope 
arbeidskracht. Dit is slecht voor de 
beeldvorming van het vak van leraar 
en slecht voor de kwaliteit van het 
onderwijs.
Dit jaar komt er meer geld naar het 
onderwijs. Laten we als sector aan 
kwaliteitsbewaking doen en alleen 
professionals met de verantwoorde-
lijke taak van lesgeven belasten. De 
hoge uitzondering van onbevoegden 
voor de klas mag geen regel worden.

Schooljournaal 8

Het lijkt er sterk op dat 
scHolen onbevoegden 

vooral vanuit financiele 
motieven les laten geven

‘Mogen we al juf?’ Rustig, gebaar ik met mijn 
handen. De jongens staan te duwen en te trekken. 
‘Die bal is van mij als ik ‘m nog een keer door de 
hal zie vliegen’, dreig ik, met gelijk erachter aan: 
‘lopen maar!’ Ze schieten de trap af. Het begint. De 
bal wordt hoog boven het hoofd gehouden. ’Gooi 
dan , gooi dan’, wordt er geschreeuwd. Ik zou niet 
meer durven gooien maar dit jochie gooit toch. Er 
zitten spelregels in want af en toe roept iemand 
‘hands’. Ik zie geen lijnen, maar de bal is toch vaak 
uit. Waar het doel is, is me niet duidelijk. Er is een 
keeper of keepers? In mijn ogen lijkt dit op Austra-
lisch football zonder regels. ‘Klootzak!’ ‘Ho, stop!’, 
roep ik. Met een dreigend vingertje laat ik hem bij 
mij komen. Nou heeft de juf het gedaan. Inmiddels 
zitten er twee rode, kwade jongetjes bij mij op het 
strafbankje. Een bal vliegt rakelings langs mijn 

kaak. Er rennen drie pony’s achter mij langs. De 
meiden zijn pony’s. Galopperende beesten op dit 
rugbyveld lijken mij nu niet handig. Afgeleid door de 
pony’s zie ik een speler dramatisch over de grond 
rollen. Ik klap in mijn handen, we gaan naar binnen. 
Ze vallen elkaar in de armen, er worden liederen 
gezongen. Elke maandag mag ik bij groep zes de 
wedstrijd fluiten. Daar kan menig hooligan nog een 
puntje aanzuigen. Een vredig nieuwjaar allemaal!
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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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Lesgeven is inderdaad een prachtig 
vak. Dat prachtige vak verdient het 
om uitgeoefend te worden door ter-
zake kundige mensen. Deze terzake 
kundige mensen zouden naar mijn 
bescheiden mening bevoegd moeten 
zijn. De praktijk wijst echter uit dat 
qua bezetting dit probleem niet altijd 
zo eenvoudig op te lossen is. Vaak 
kiezen schoolleiders bij de invulling 
van ziektevervanging voor een prak-
tische oplossing. Dit betekent  dat de 
beschikbare mensen in adhoc-situ-
aties ingezet worden. Helaas blijkt 

maar al 
te vaak dat 
deze invallers nog niet bevoegd zijn, 
wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
deze mensen niet bekwaam zijn. Dat 
de afhandeling van de invalbeurt in 
financiële zin niet wordt opgepakt 
door de schoolleiding vind ik per-
soonlijk verwijtbaar. Als iemand het 
volwaardige werk levert dan dient 
de invaller ook volledig te worden 
vergoed. Vaak vraagt dat links en 
rechts wat papierwerk. Ik vind het 
een morele plicht om dit goed te 
verwerken.

Aan de andere kant vind ik het 
heel belangrijk dat we nagaan 
hoe wij bevoegde docenten 
daar kunnen inzetten waar 
zij nodig zijn. Het zou mooi 
zijn om regionaal afspraken 

te maken - zeker in gebieden 
waar de krimp toeslaat- , over 

de vrijgekomen docenten op de 
arbeidsmarkt en hun eventuele 
inzetbaarheid. Dat geeft een echte 
win-win-situatie: de onbevoegde 
leraar kan dan samen met de 
bevoegde leraar het onderwijs geven 
waar leerlingen recht op hebben. 
Voor de onbevoegde een goede erva-
ring en voor de bevoegde leraar een 
prima kennismaking met de school 
en haar leerlingen. 

  
     Robert Pinter is voorzitter van de Stuurgroep 

CNV Schoolleiders
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als iemand Het volwaardige 
werk levert, dan dient de 
invaller ook volledig te 

worden vergoed.

* 10% korting op VGZ Natura en Restitutie, 8% korting op VGZ Natura Selectief, 
5% korting op VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best, 5% korting op Alles-in-1 Pakketten VGZ Fit & Vrij en Gezin.

 Dus,
ik kan rekenen op ruime
vergoedingen en profiteren
van collectieve korting?
Ja, want dankzij CNV Onderwijs kunt u profiteren 
van korting op de VGZ zorgverzekering. U kiest zelf 
het pakket dat het beste bij u past. VGZ biedt u hoge 
vergoedingen voor o.a. tandzorg, fysiotherapie, 
brillen en lenzen. 

Benieuwd naar uw goede deal? 
Ga naar vgz.nl/cnvo

Korting*

10%
basisverzekering 

5% 
aanvullende 

verzekering
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Onbevoegd voor de   klas voor een 
appel en een ei

Onbevoegd voor de klas zónder toezicht. 
Werken voor een boekenbon of zelfs werken 

voor niks. Het komt voor in het onderwijs. 
CNV Onderwijs hoorde deze geluiden 

al tijdens de dik honderd gastlessen die 
gegeven worden op pabo’s elk jaar, en die 

worden nu bevestigd in een enquête onder 
starters. Vijftig procent van de onbevoegd 

werkenden in primair en voortgezet 
onderwijs en mbo voelt zich wel eens 

misbruikt als goedkope arbeidskracht, maar 
94 procent is ook blij met deze mogelijkheid 

om ervaring op te doen.

geeft 64 procent van de starters uit het primair onderwijs 
aan wel eens onbevoegd les te (hebben) gegeven. Slechts 14 
procent deed dat onder toezicht van een bevoegde collega, wat 
inhoudt dat door fysieke aanwezigheid of openstaande deuren 
de onbevoegde in het oog wordt gehouden. Bijna de helft 
werkte soms onder toezicht en 38 procent helemaal niet. Eén 
op de vijf kreeg niet betaald voor het onbevoegde werk, zestig 
procent met een salaris als onderwijsassistent en 7 procent 
met een lerarensalaris. Van de onbevoegd werkenden in het 
primair onderwijs voelde 60 procent zich wel eens misbruikt 
als goedkope arbeidskracht. Toch was ook 92 procent blij met 
de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Tien procent 
was het zelfs eens met de stelling: Ik hoef(de) geen geld, als ik 

maar ervaring op kon doen.

LangsLoPen
Een invaller in het basisonderwijs werkte voor haar afstuderen 
regelmatig onbevoegd: ‘Ik deed mijn lio-stage op die school 
en werd gezien als eerste invaller: als er iemand ziek was, werd 
ik als eerste benaderd. Er waren weken bij dat ik mijn eigen 
stageklas niet zag. Dat vond ik wel wat ver gaan. Ik kreeg in 
mijn invaluren betaald als onderwijsassistent. Voor de school 
was dat natuurlijk mooi makkelijk. Toen voelde ik me wel 
eens misbruikt als goedkope arbeidskracht. Maar ondertussen 
was ik ook blij met de kans ervaring op te doen.’ Bij de vraag 
of er toezicht was van een bevoegde leraar vulde ze in ‘nee’, 
maar dat nuanceert ze: ‘Er kwam wel af en toe een collega 
langslopen om te vragen hoe het ging.’

Misbruikt
In het voortgezet onderwijs is onbevoegd werken niet verbo-
den. Alle respondenten uit die onderwijssoort hebben dan 
ook onbevoegd lesgegeven, waarvan de helft zonder toezicht. 
Driekwart kreeg in die uren betaald als docent, vijf procent 
kreeg niet betaald en de rest met iets daar tussenin (als leraar-
ondersteuner bijvoorbeeld).  Bijna de helft voelde zich wel 
eens misbruikt als goedkope arbeidskracht. Tien procent van 

Een bijna afgestudeerde juf gaf in de peiling 
aan het eens te zijn met de stelling Ik hoef 

geen geld, als ik maar ervaring op kan doen. ‘Ik 
ben stagiaire hier op school en val af en toe 
wel eens een paar dagen in. Ik krijg daar 
niet voor betaald en vind dat ook niet erg. 
Ik heb nu eenmaal mijn bevoegdheid nog 
niet. En dat bevoegde collega’s hetzelfde 
werk doen en daar wel voor betaald krijgen, 
tja, dat is dan maar zo. Ik ben blij dat ik de 
kans krijg om praktijkervaring op te doen 
en voel me niet misbruikt.’ Ze staat zonder 
toezicht voor de klas. ‘Dat ervaar ik juist als 
een blijk van vertrouwen.’

Weinig toezicht
Onbevoegd lesgeven mag in het primair 
onderwijs niet, in het voortgezet onderwijs 
wel, mits binnen twee of vier jaar de 
bevoegdheid alsnog gehaald wordt. Toch 
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Onbevoegd voor de   klas voor een 
appel en een ei

de respondenten is het eens met de stelling: Ik vind/vond het 

onnodig om een bevoegdheid te halen, ik heb genoeg ervaring in de 

praktijk.

geen ProbLeeM
Een onbevoegde economiedocent in het voortgezet onderwijs 
is het eens met de stelling Ik vind het onnodig een bevoegdheid te 

halen, ik heb genoeg ervaring in de praktijk. Hij werkt al jaren als 
economiedocent, tot volle tevredenheid van zijn school. ‘Het 
zit goed met mijn kennis en mijn didactische vaardigheden: 
ik heb klassen goed in de hand en boek goede resultaten met 
mijn leerlingen. Mijn schoolleiding wil me niet kwijt, maar 
weet ook dat ik eigenlijk binnen vier jaar mijn bevoegdheid 
moet halen. Maar ik red het gewoon niet naast 40 uur wer-
ken. Ik ben heel ver met mijn studie, maar het afronden is 
lastig. Dus ik werk inmiddels langer dan vier jaar onbevoegd, 
krijg gewoon een docentensalaris betaald, en niemand heeft 

er een probleem mee, behalve de minister.’ 

niet afschePen
CNV Onderwijs heeft begrip voor leraren 
die onbevoegd voor de klas staan. Bestuur-
der Joany Krijt: ‘Ik snap dat studenten en 
starters elke gelegenheid aangrijpen om 
ervaring op te doen. Ik vind dan wel dat 
schoolleiders het goed moeten regelen 
voor deze mensen. Zij verdienen goede 
begeleiding van ervaren collega’s en een 
passende beloning. Je kunt leraren die de 
verantwoordelijkheid voor een klas dragen, 
of ze nou bevoegd of onbevoegd zijn, niet 
afschepen zonder beloning of met een 
boekenbon.’ 

Ciska de Graaff
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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’

Schooljournaal 12
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Meneer Hoonhorst is bijna negentig. Hij vertelt over het 
leven van lang geleden hier ‘op Onna’. Ik schrijf daar een 
boekje over en bezoek de oudste inwoners van ons dorp.
Onverwacht wandelt kleinzoon Jeroen met dreumes Jaro 
binnen. Fijn! Nog meer visite. Dreumes kruipt rond en 
bekijkt alles. Dan wil hij gaan staan en trekt zich op aan 
het tafelkleedje. Het bloemenvaasje erop wankelt en 
meneer Hoonhorst geeft net op tijd een harde brom! Man-
neke schrikt, laat los en ploft op zijn billen in de zachte 
luier. Even later hetzelfde nog een keer. Jeroen pakt het 
kleedje en het vaasje van tafel en deponeert beide hoog op 
de kast. 
Weer klinkt een harde brom van opa. Leg terug dat 
kleedje! 
Beduusd gehoorzaamt Jeroen. Kleedje op tafel, vaas er 
weer op. Opa neemt Jaro bij de hand en legt geduldig uit 
hoe de kleine man kan gaan staan zonder aan het kleedje 
te gaan hangen. In de loop van het bezoek grijpt Jaro er 
nog een paar keer naar, maar telkens klinkt op tijd een 
venijnige waarschuwing. Heel consequent. En zie, na een 
uurtje hijst Jaro zichzelf omhoog aan de tafelpoot. Trots 
kijkt hij in het rond. De vaas met bloemen straalt mee 
midden op de tafel. En ook papa glundert: zijn zoontje 
staat voor het eerst rechtop! Maar het meest tevreden is 
opa. Die  realiseert zich dat ook Jeroen een belangrijke 
levensles heeft geleerd: wijk niet voor de grillen van je 

spruit, geef zelf het goede voorbeeld. Ruim niet alle 
obstakels uit de weg, daar wordt je kind niet sterker 
van. Dat kost tijd, energie en aandacht. En leuk is het 
lang niet altijd. Maar dat hoeft toch ook niet?

Op de fiets naar huis denk ik aan mijn leerlingen: ik 
ken ze aan hun handschriften. Die zijn vaak om van 
te gruwen. Dat ligt niet aan hen, dat ligt aan de vol-
wassenen om hen heen. De taalmethode vraagt drie 
zinnetjes om in te vullen, soms zelfs alleen maar enige 
woordjes. Een dictee van tien zinnen? Ze zuchten al na 
zin twee. Pfff, mijn hand is moe, juf. 
Wie niet netjes aanéén kan schrijven, mag overgaan op 
blokletters. En zo verlagen wij met zijn allen massaal 
onze eisen. Op velerlei vlakken, didactisch en pedago-
gisch. 
Gelukkig weten we hoe we de gevolgen modern kun-
nen aanpakken: neem nóg meer toetsen af en schakel 
nóg meer externe deskundigen in (aan de wal staan 
immers…).  En verantwoord alles op papier naar Jan 
en alleman. 
Ik voel mij Don Quichotte, vechtend tegen windmolens. 
Ik voel me net als meneer Hoonhorst.  
Ik werk inmiddels niet meer in het onderwijs.
Dit is mijn laatste column. 
Blijf denken aan het vaasje bloemen, zet het niet weg!

ruim niet alle 
obstakels uit de weg, 
daar wordt je kind 

niet sterker van

Meneer hoonhorst

column

liesbeth Hermans (52) 
is leerkracht groep 7/8 
op een daltonschool in 

steenwijk. 



Les doet het goed op basisschool ’t klokhuis in geldrop.
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Passend onderwijs  
kán wel

‘Hij fladdert met zijn armen als een vogel of 
draait met zijn ogen weg, maar ach, zo heeft 

iedereen wel iets’, volgens juf Ellen van den 
Wildenberg. Sinds begin dit jaar is er een 

nieuwe leerling bij haar in groep 6 gekomen, 
een jongen met Asperger. 

‘Het is juist fijn om zelf de begeleiding te doen’

verteld dat hij Asperger heeft. Hij legde uit dat buiten spelen snel 
te druk voor hem wordt.’

sPeLLetjes Leren sPeLen
De bel gaat en de kinderen rennen naar buiten. De juf bukt bij 
de tafel van Lex en vraagt zachtjes aan hem wat hij wil doen deze 
pauze. ‘Neem je het spel Vier op een rij mee?’ Een spelletje helpt 
hem contact te maken. ‘Je staat er niet bij stil, maar hoe vraag je 

‘Wat is het verkleinwoord van haring?’ vraagt 
Van den Wildenberg tijdens de spellingles 
in de ochtend op basisschool ’t Klokhuis 
in Geldrop. De jongen met blonde krullen 
links van haar weet het antwoord en steekt 
snel zijn vinger op. Helaas, iemand anders 
krijgt de beurt. ‘Harinkje!’ ‘Heel goed! 
Maar hoe schrijf je dat?’ De blonde Lex zit 
voorover gebogen over zijn schrift. Hij pent 
hard mee. Zo op het eerste gezicht zie je niets 
bijzonders aan hem, behalve dat hij een spe-
ciale plek in de klas heeft. Tijdens de lessen 
zit hij weggedraaid van zijn groepje, recht 
voor het bord. De kast waarop hij uitkijkt, is 
helemaal kaal, ontdaan van alle prikkels.

sPeciaLe theMadag
Lex heeft het syndroom van Asperger. 
Daardoor heeft hij een rekenachterstand en 
kan hij sociale situaties moeilijk inschatten. 
Aansluiting met zijn klasgenoten heeft hij 
nog niet gevonden, maar ze accepteren 
hem wel volgens de juf. ‘In het begin van 
het schooljaar hadden we in de klas direct 
een speciale themadag: Iedereen is anders. 
We gaven aandacht aan hoe verschillend 
iedereen van de buiten- en binnenkant is. 
Kinderen vertelden uit zichzelf dat ze adhd 
hadden of dyslexie, Lex heeft toen terloops 
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iemand eigenlijk om een spelletje te spelen, en wat doe je als 
hij nee zegt? Bij Lex gaat dit niet vanzelfsprekend.’ Twee uur per 
week geeft Van den Wildenberg zelf de individuele begeleiding 
aan hem en dat vindt ze erg fijn. ‘Als juf zie je tijdens de week 
dingetjes gebeuren. Laatst ging er bijvoorbeeld iets mis bij het 
knikkeren. Dat moment haal ik terug: wat gebeurde er nou 
precies? Op deze manier zit ik er boven op.’ Daarnaast vindt 
ze het ook interessant om meer kennis te krijgen van autisme. 
‘Natuurlijk weet je wel een beetje wat het is, maar daar ga je 
eens dieper induiken. Met behulp van financiering uit de 
Rugzak heb ik een kleine cursus gespreksvoering gedaan. Met 

verschillende technieken kan ik meer uit Lex krijgen, een echte 
uitdaging.’

Microfoontje
Net als basisschool ’t Klokhuis geeft ook basisschool De Rank 
in Sprang-Capelle ruimte aan speciale leerlingen. Juf Liesbeth 
Spohr heeft een dochter met een spierziekte die daardoor nooit 
heeft kunnen lopen. ‘Inmiddels is ze een stuk ouder, maar 
ze is met plezier naar deze school gegaan’, vertelt Spohr. De 
drempels werden aangepast en er kwam een extra groot toilet 
met een tillift. ‘Het is positief voor de hele school. Klasgenoten 

leren ervan en helpen daar waar nodig is. Ze zien in 
dat ze met deze kinderen ook vriendje en vriendin-
netje kunnen worden. Ze zijn weliswaar iets anders 
dan gebruikelijk maar krijgen gewoon een plekje in 
de klas.’ 
Momenteel heeft Spohr een meisje met gehoorpro-
blemen in de klas. Tijdens kringactiviteiten praat 
de juf door een microfoontje en zorgt ze ervoor dat 
het meisje haar goed kan zien. ‘De andere kinderen 
nemen dit wonderbaarlijk goed op. Wanneer 
ze tegen haar praten, gaan ze voor haar staan en 
articuleren ze duidelijk. Ze beschouwen het als heel 
normaal. Hier moet ik wel bij zeggen: dit zijn kinde-
ren die qua gedrag goed integreren. Ik realiseer me 
goed dat een kind met gedragsproblemen een stuk 
moeilijker is.’ 
Spohr staat afwachtend tegenover de invoering 
van passend onderwijs. ‘Er zijn veel zaken nog niet 
duidelijk en onzeker. Vooral het financiële aspect 
maakt me onrustig.’ 

stiLLe Muisjes
Docent Jeroen Kalter geeft les aan de vso-vestiging 
Gunning op de Daaf Gelukschool in Haarlem. Hij 
ziet naast negatieve kanten ook het positieve van 
passend onderwijs. ‘Het is goed dat het ons dwingt 
op te schrijven welke kwaliteiten we hebben. Ouders 
kunnen zo beter bediend worden. Het wordt wel 
gevaarlijk als je passend onderwijs laat samengaan 
met bezuinigingen. Dat is vragen om problemen.’
Kalter vindt het belangrijk dat het speciaal onder-
wijs blijft bestaan voor hen die het echt hard nodig 
hebben. ‘Twee leerlingen van onze school zullen 
in een reguliere klas allebei verzuipen. Dit zijn 
kinderen met internaliserend gedrag, dat wil zeggen; 
naar binnen gekeerd. Ze vallen niet op en zijn de 
stille muisjes. In een grote groep zullen ze vertrapt 
worden of het zal tot een explosie leiden. Een 
docent moet dus aandacht kunnen hebben voor 
deze leerling, zonder het in een uitzonderingspositie 
te plaatsen.’

stabieLe kLas
Van den Wildenberg lijkt met Lex deze situatie 
goed aan te kunnen. ‘Daarbij moet ik wel zeggen: ik 
kan deze begeleiding op deze manier geven omdat 
ik een stabiele klas met 21 leerlingen heb en een 
lio-stagiaire. Als ik tien kinderen meer had en nog 
twee Lexen erbij, dan zou ik daarover wel goed 
moeten nadenken. Voor nu gaat het heel goed en 
ik hoop dit volgend jaar door te zetten. We hebben 
daarvoor nu een stevige basis gelegd en daar ben ik 
erg blij mee.’

Marjolein Bakker
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‘Jij bent de duurste, dan verwacht ik wel dat 
je de beste bent’, had de nieuwe directeur 
haar tijdens een functioneringsgesprek laten 
weten. Even daarvoor hadden de beide 
dames een duidelijk verschil van mening 
gehad tijdens een teamvergadering. Anneke 
(59), met dertig jaar voor de klas een brok 
ervaring, was aanvankelijk stomverbaasd 

over de suggestie van haar leidinggevende dat bijscholing geen 
overbodige luxe zou zijn. ‘Ze twijfelde of ik wel de 65 zou halen 
als leraar, omdat mijn manier van lesgeven te veel energie kostte. 
Ze had een paar keer onaangekondigd achterin mijn groep 6 
gezeten en was tot de conclusie gekomen dat ik sneller moest zijn 
met mijn instructie en ook meer rust en gezag moest uitstralen. 
Het gekke is, ik had met niemand problemen. Niet met de leer-
lingen, niet met de ouders en evenmin met mijn collega’s, maar 
ineens deugt er niets meer van je. Uiteindelijk stemde ik in met 
een assessment. Na enige tijd adviseerde de coach positief over 
mijn ontwikkelpunten, zoals meer voor mijzelf opkomen. Helaas 
was mijn directeur niet overtuigd geraakt tijdens de lessen die ze 
af en toe bleef volgen. Sommige leerlingen zouden te veel hun 
eigen gang gaan.’

Spanning
‘Ik wil je toch niet meer op school hebben’, luidde het definitie-
ve vonnis voor Anneke. ‘Zelfs collega’s die op mijn verzoek mijn 
lessen volgden ontdekten geen buitensporige dingen. Ik sprong 
er misschien niet echt uit, maar de resultaten van de leerlingen 
waren goed en ook met de school ging het prima. Ondertussen 
vrat de spanning aan me. Ik nam het ook mee naar huis. Ik 
bereidde mijn lessen extra goed voor, omdat ik nooit wist of de 
directeur langs zou komen. Ik bleef zelfs doorwerken met flinke 
koorts. Uiteindelijk trok ik het niet meer en wilde ik dat ze een 
besluit zou nemen. Mij luchtte het op, maar de ouders hoorde 
pas na de zomervakantie dat ik niet terug zou komen. Nee, een 
afscheidsreceptie wilde ik niet, maar ik heb een aantal opbeuren-
de kaarten ontvangen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ben 
weggepest. Ik hield het voor mezelf op een verschil van inzicht. 
Maar toch, een paar weken na mijn ontslag werd er een 23-jarige 
leerkracht aan het team toegevoegd.’ Anneke is nog niet klaar 
met werken. ‘Of het onderwijs wordt weet ik niet, maar zo nega-
tief mag mijn werkzame carrière niet eindigen.’

Peter Magnée

De naam anneke is gefingeerd.

‘Ineens deugt er 
niets meer van je’

In drie jaar tijd is het aantal leerkrachten van 58 jaar en ouder dat werd ontslagen of een conflict 
had vervijfvoudigd tot ruim vijfhonderd. Ineens lijkt er niets meer te deugen van hun manier van 

lesgeven en moet een assessment uitkomst bieden. De hoge salarissen, krimp en eigenzinnigheid 
worden genoemd als achterliggende motieven.
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weg. Ook niet-or-
thodoxe scholen, 
ongeacht waar de 
school staat, moeten 
wat hem betreft 
vasthouden aan het 
vertellen of verwijzen 
naar Bijbelverhalen, 
het vieren van 
christelijke feesten, 
aan gebeden en het 
zingen van geloofslie-
deren. ‘Hou wat je 
ten diepste drijft niet 
verborgen. Maar doe 
het wel in de context 
van de huidige maat-
schappij en wat deze 
verhalen nu kunnen 
betekenen: opkomen 
voor zwakkeren, 
het tegengaan van 
pesten.’ Belangrijk is 
volgens Den Bakker 
wel dat alles ingebed 
is in een onder-
wijsconcept, een 
visie, ‘want met een 
Kerstfeest alleen ben 
je er niet. Weliswaar 
zijn niet alle leraren, 
ouders en leerlingen 
kerkelijk betrokken, 
wel is een flink deel 
zoekende naar zinge-
ving en betekenisge-
ving. Pas als je elkaar gevonden hebt in een visie op onderwijs komt de 
levensbeschouwing aan bod.’

Peter Magnée 

Scholen met lef. Tien noties bij christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd, 

door Dick den Bakker. Prijs € 15,-, ISBN 978-90-70724-92-4. Het boek is te bestellen 

bij uitgever Besturenraad, tel. (0348) 74 44 44.

Foto: Henriëtte Guest
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‘In hbo en mbo en ook in het voortgezet 
onderwijs speelt het geloof een steeds 
minder prominente rol. In het primair 
onderwijs is de christelijke identiteit op 
veel protestants-christelijke en katholieke 
scholen gelukkig nog niet verwaterd. 
Maar ook daar is het niet meer zo vanzelf-
sprekend als pakweg veertig jaar geleden’, 
weet Den Bakker. ‘Ja op reformatorische 
scholen, maar ook scholen op gerefor-
meerde grondslag worstelen tegenwoordig 
met de dogma’s van het geloof. Religieuze 
tradities spelen een steeds minder belang-
rijke rol, mensen beleven hun geloof op 
een meer bezinnende, levensbeschouwe-
lijke manier. Dat verlangen ze ook van de 
school. Wat is de visie van de leiding op 
wat waardevol is? Telt ieder kind mee?’

normen en waarDen
Den Bakker blikt in zijn boek terug op 
zijn jaren op een nieuwe basisschool in 
een Vinexwijk boven Rotterdam. ‘Eind 
jaren negentig dacht ik dat geloven op 
zijn laatste benen liep. Ik durfde als de 
nieuwe directeur, uit angst om toekom-
stige ouders af te schrikken, de naam van 
God niet te schrijven in de schoolgids. 
Wat ik wel deed, en dat sluit precies aan 
bij wat ouders nu willen, was uitgebreid 
ingaan op de normen en waarden die we 
leerlingen wilden meegeven, door weeko-
peningen en  sluitingen, maar ook door 
leraren aan het begin en het einde van 
de dag elk kind een hand te laten geven. 
Concreet wilden we jonge mensen laten 
ervaren dat ze er niet alleen voor staan en 
dat hun leven zin heeft.’
     
onDerwijSconcept
Een ding werd hem in die jaren wel dui-
delijk: als God niet meer ter sprake komt 
is het eigene van een christelijke school 

Christelijke school zonder God?
‘Op het moment dat God niet meer ter sprake komt is het eigene van een christelijke school weg.’ Dat 
vindt Dick den Bakker, directeur van werkgeversorganisatie in het protestants-christelijke onderwijs 
Besturenraad. Hij schreef het boek Scholen met lef om scholen, die vasthouden aan christelijk 
geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd, een hart onder de riem te steken.

ouders willen weten wat de visie is van de leiding op wat 
waardevol is? telt ieder kind mee?
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Instructie via YouTube
De Amerikaan Salman Khan wilde zijn 

nichtje wiskundebijles geven. Omdat ze 
ver weg woonde, deed hij dat via internet. 

Op YouTube zette hij instructiefilmpjes 
die erg populair werden. Khan zegde zijn 
baan op om een non-profitorganisatie op 

te richten, de Khan Academy.  Op zijn 
Youtube-kanaal staan inmiddels meer dan 
3.300 filmpjes. Online filmpjes, ook nuttig 

voor de docent in de klas?

Flipping the classroom: thuis de stof, in de klas de opdrachten 

Academy is dat de leraren resultaten van de 
kinderen makkelijk kunnen volgen. ‘Het 
werkt als een soort leerlingvolgsysteem. Bij 
rekenen kan ik zelfs per som zien hoe lang er 
over gedaan wordt.’  
Maar niet alleen met de Khan Academy is het 
mogelijk lessen digitaal te maken. Dat bleek 
wel in de bibliotheek van Zwolle tijdens een 
workshop flipskills door onderwijsorganisatie 
Rima-educatie. Onderwijskundige Rick Nijhof 
liet zien dat met een gratis computerprogram-
ma al heel makkelijk zelf een flmpje te maken 
is om de les te flippen. Met het programma 
screencast-o-matic, gratis te downloaden, maak 
je een filmpje van een powerpointpresentatie 
door het beeld van het computerscherm op 
te nemen en daarbij een tekst in te spreken. 
Zo’n filmpje kan dan bijvoorbeeld op You-
Tube gezet worden en leerlingen kunnen dat 
dan bekijken. Ook liet Nijhof zien dat bij een 
filmpje dat op YouTube staat, vragen, extra 
informatie of een discussie ingevoegd kunnen 
worden. Dat gaat via de educatieve website 
van Ted X, ed.ted.com. Op die site kunnen, 
eveneens gratis, leerlingen online vragen 
beantwoorden over een filmpje dat ze net 
gezien hebben.
 
relatie niet beter
Workshopleider Nijhof deed voor zijn master 
onderwijskunde onderzoek naar flipping the 

classroom. Hij ging na in hoeverre de relatie 
tussen leerling en docent hierdoor wordt 
beïnvloed. Daarvoor liet hij acht docenten op 
het vwo zes weken lang hun lessen flippen. De 
relatie tussen beiden werd niet beter, bleek 
uit zijn onderzoek. ‘Dat betekent niet dat het 
niet nuttig is, maar wel dat het implementeren 
op een juiste manier moet gebeuren en dat 

Van wiskunde tot geschiedenis en van begin 
basisschool tot eind middelbare school. De 
filmpjes van de Khan Academy behandelen 
uiteenlopende vakgebieden op verschillende 
niveaus. De video’s zijn in het Engels. Daar-
om is er in 2012 een Nederlandse versie, 
khanacademy.nl, opgericht door Arco de 
Bonte, leraar op de Koningin Julianaschool 
in ‘s Gravenpolder. Op de site staan de 
filmpjes van de Amerikaan Khan, maar dan 
vertaald naar het Nederlands, dat zijn er nu 
ongeveer 30, maar ook de Engelse versies 
gebruikt De Bonte in zijn lessen.

eigen filmpjeS
De filmpjes kunnen onder andere gebruikt 
worden voor flipping the classroom. Bij dit 
principe wordt de les omgedraaid (geflipt). 
Leerlingen kijken thuis via internet naar 
een instructievideo waarin de stof wordt 
uitgelegd en op school wordt er gewerkt aan 
opdrachten. Voordeel daarvan is dat leerlin-
gen de stof zo vaak als ze willen terug kun-
nen kijken. De Bonte gebruikt de filmpjes 
daar niet voor, omdat kinderen op de basis-
school nog niet veel huiswerk hebben. ‘Op 
de middelbare school gebeurt dat wel, maar 
ik gebruik ze als aanvulling op de methodes 
die we in de klas hebben.’ Ook gebruikt hij 
de filmpjes als huiswerkhulp of als methode 
om kinderen zelfstandig te laten werken. 
Wat De Bonte zo goed vindt aan de Khan 
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heeft tijd nodig. Het doel moet altijd zijn om het onderwijs te 
verbeteren, niet om per se iets nieuws te willen doen.’ Nijhof 
ziet flipping the classroom vooral als een onderdeel van de gereed-
schapskist van de docent. ‘Je moet zoiets alleen toepassen als 
het de beste keuze is, bijvoorbeeld bij het uitleggen van droge 

‘je kan de stof zo vaak terugkijken als je wil’

of taaie stof. Door het filmpje kijk je de 
stof net zo vaak terug als je zelf wil.’ 
Wilco van Kasteren en Corrie Kappert, 
beide leraar in groep 5, willen het idee 
van flipping the classroom wel uitproberen, 
weten ze na afloop van de workshop. 
‘Maar in het basisonderwijs is het wel 
lastig, want de leerlingen krijgen nog niet 
zo veel huiswerk’, zegt Kappert. ‘Het kan 
wel handig zijn om spellingsregels uit te 
leggen. Ouders kunnen dan ook samen 
met hun kinderen oefenen en samen zo 
vaak als ze willen de regels bekijken’, vult 
Van Kasteren aan. Kappert ziet ook moge-
lijkheden om online video’s in de klas te 
gebruiken. ‘Vooral voor kinderen die nog 
extra stof aankunnen lijkt het me handig 
om filmpjes te verrijken met vragen.’

Youtube veel te groot
Voor wie geen zin heeft om een video te 
maken of uren op YouTube te zoeken naar 
het juiste filmpje, is er sinds kort de websi-
te videobijdeles.nl. Leraar speciaal onderwijs 
Harm Hofstede maakte die website samen 
met een collega. ‘Op YouTube staan ont-
zettend veel filmpjes, maar daarvan zijn 
er ook heel veel Engelstalig of niet onder-
wijs gerelateerd. Op onze website staan 
video’s die geschikt zijn voor in de klas. 
Iedereen mag die filmpjes aanleveren’, laat 
Hofstede weten. De video’s kunnen op 
verschillende manieren worden gebruikt. 
Hij gebruikt ze in zijn klas voor kinderen 
die de stof niet helemaal begrijpen. Terwijl 
andere kinderen werken aan opdrachten, 
kunnen zij nog een keer bekijken hoe het 
zit. ‘Maar ook voor ouders is het handig. 
Nu komt het nog wel eens voor dat ouders 
bijvoorbeeld staartdelingen uitleggen 
aan hun kinderen, maar dat op een hele 
andere manier doen dan dat het in de klas 
behandeld is. Als ouders de instructie-
filmpjes kijken, die de leraar heeft geselec-
teerd, gebeurt dat niet meer.’
De video’s lijken een deel van het werk 
van de leraar of docent uit handen te kun-
nen nemen, maar de leraar zal niet over-
bodig worden. ‘Het is juist een verrijking 
voor de docent’, vindt Nijhof. Hofstede: 
‘Een filmpje kan nooit zo inspirerend zijn 
als een leraar.’

Tim Steen



Individuele Belangen

Juf Jojanneke is aan het einde van het vorige schooljaar haar baan 
kwijt geraakt. Na ruim 25 jaar werken op een basisschool is zij nu 
aangewezen op een werkloosheidsuitkering. Maar Jojanneke zit 
niet bij de pakken neer en heeft zich bij verschillende schoolbestu-
ren aangemeld als invaller. Al gauw blijkt dat het invalwerk een 
hele administratie met zich mee brengt. 

Voor UWV, de uitkeringsinstantie waarvan  Jojanneke een WW-uit-
kering ontvangt, moet zij per week bijhouden hoeveel uur zij werkt. 
Dat lijkt heel gemakkelijk, maar in de praktijk is dat toch wat inge-
wikkelder. Want hoeveel uur heb je nu gewerkt als je een hele dag 
les hebt gegeven? De cao geeft enige duidelijkheid: als je een hele 
dag les hebt gegeven dan heb je een werktijdfactor van 0,2306. Dat 
is duidelijk, maar hoeveel uren zijn dat nu eigenlijk? Een telefoontje 
naar CNV Onderwijs brengt uitkomst: je moet de werktijdfactor 
vermenigvuldigen met 36,86 uur.  Een hele dag lesgeven betekent 
dus dat je 0,2306 x 36,86 uur = 8,5 uur hebt gewerkt. Op dezelfde 
manier kom je voor een hele ochtend op 5,5 uur, een middag op 
3 uur en een dag waarop alleen in de ochtend les wordt gegeven 
(bijvoorbeeld de woensdag) 6 uur. Die uren moet je dus invullen op 
het inkomstenformulier van UWV.

anDere werktijDfactor
En hoe zit het nu met het salaris? Jojanneke heeft de salarisstroken 
van verschillende besturen naast  elkaar gelegd. Tot haar verbazing 
zitten daar nogal wat verschillen tussen. Zo krijgt ze soms haar 
vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering meteen uitbetaald, maar 
bij andere besturen weer niet. Maar ook krijgt ze niet bij ieder 
bestuur de schaal-uitlooptoeslag die ze in haar oude baan wel had. 
En bij het ene bestuur is het brutosalaris voor een dag werken soms 
anders dan bij een ander bestuur. 
De verschillen in salaris worden veroorzaakt doordat besturen soms 
een andere werktijdfactor hanteren dan 0,2306 bij een hele dag. Dat 
is in strijd met de cao en mag dus niet. 

En hoe zit het nu met die schaal-uitlooptoeslag ?  Besturen geven 
meestal als reden op dat ze bij een kortdurende vervanging geen 
beoordeling kunnen uitvoeren. En zonder positieve beoordeling is 
er geen recht op de toeslag. Maar dat klopt niet. De cao zegt juist 
dat iemand die op het maximumsalaris is ingeschaald recht heeft 
op de toelage schaal-uitloop tenzij uit een beoordeling blijkt dat 
het functioneren onvoldoende is. Als het bestuur geen beoorde-
ling uitvoert moet de toelage dus gewoon uitbetaald worden. 
Daarnaast heb je als invaller altijd recht op de vergoeding levens-
loop en de inkomenstoelage. Afhankelijk van de gereisde afstand 
is er ook recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer. Deze 
moeten tegelijk met het salaris worden uitbetaald. De vakantie-uit-
kering, eindejaarsuitkering en de eenmalige uitkering ‘dag van de 
leraar’ kunnen per maand worden uitbetaald. Maar vaak betalen 
besturen deze toelagen eenmaal per jaar uit.
Als je naast het invalwerk ook een uitkering hebt, dan moet je er 
op letten dat bij de uitbetaling van het invalwerk geen loonhef-
fingskorting wordt toegepast. Die korting wordt al toegepast op de 
werkloosheidsuitkering. 

aanSluitenDe uitkering
Tja, en dan nog die ingewikkelde uitkering. Een WW-uitkering 
wordt berekend per week en uitbetaald per 4 weken. Als je werk-
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Hoe zit het met mijn rechten  
als invaller?
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loos bent uit een  volledige baan berekent UWV de uitkering 
over 37 uren per week. Heb je in een week 2 hele dagen gewerkt 
(17 uur) dan krijg je voor die week dus nog een uitkering voor 
20 uur. In het eerste jaar van de werkloosheid wordt de WW 
aangevuld tot 78 %. Dat gebeurt door WWplus. Deze instantie 
berekent de uitkering eveneens per week, maar betaalt per 
maand uit. Bovendien is de uitkering altijd een maand achteraf: 
in december krijg je de uitkering van november. Was je op het 
moment dat je werkloos werd 40 jaar of ouder en had je ten 
minste 5 jaar in het onderwijs gewerkt in de periode vooraf-
gaand aan het ontslag? Dan heb je recht op een aansluitende 
uitkering na afloop van de WW.  

recht op toeSlagen
Om enigszins invloed te hebben op het juiste salaris en de juiste 

uitkering krijgt Jojanneke van de adviseur bij de bond nog 
een paar tips: Geef een nieuwe werkgever een salarisstrook 
uit je oude vaste baan zodat hij kan zien op welke toeslagen 
je recht hebt. Vraag de nieuwe werkgever zo snel mogelijk 
een opgave van de gewerkte uren (meestal uitgedrukt in een 
werktijdfactor) zodat je die tijdig kunt doorgeven aan de uit-
keringsinstantie. Bewaar alle arbeidsovereenkomsten en sala-
risstroken. UWV of WWplus kunnen er om vragen. Bewaar 
ook de toekenningbeschikkingen van de uitkeringen en de 
uitkeringsspecificaties. Stuur nooit een originele salarisstrook 
of arbeidsovereenkomst naar de uitkeringsinstantie, maar 
kopieën. Heb je de indruk dat zaken niet goed gaan, meldt 
dat dan zo snel mogelijk bij de werkgever of de uitkeringsin-
stantie. Kom je er helemaal niet meer uit, vraag dan advies bij 
je bond.

overzichT regiospreekureN 

Dinsdag  14 januari Roermond  
Maandag  20 januari  Utrecht
Dinsdag  21 januari  Assen
Donderdag 23 januari Apeldoorn  
Donderdag  30 januari  Rotterdam
Donderdag  30 januari Den Bosch  
Dinsdag 4 februari  Roermond
Dinsdag  18 februari Assen

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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abp geeft vooralSnog weer geen inDexatie
Het bestuur van ABP heeft besloten de pensioenen en opge-
bouwde pensioenaanspraken op 1 januari opnieuw niet te 
laten meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in 
de sectoren overheid en onderwijs. Die loonontwikkeling 
was in 2013 overigens maar 0,22 procent. Door het weer 
niet indexeren loopt de cumulatieve indexatieachterstand 
op tot 9,24 procent. Daarbovenop zijn de pensioenen en 
pensioenaanspraken sinds 1 april 2013 gekort met 0,5 
procent. Doordat er niet geïndexeerd kan worden lopen de 
gepensioneerden ook nog een kleine nabetaling over 2013 
van 0,1 procent en een minieme eenmalige uitkering van 
0,03 procent mis. Het bestuur van ABP heeft tot het achter-
wege laten van de indexatie moeten besluiten omdat onze-
ker is of ABP eind dit jaar uit het dekkingstekort zal zijn. 
Daarvoor is een dekkingsgraad van minstens 104,2 procent 
noodzakelijk. Als ABP dit minimum onverhoopt niet haalt 
moeten de pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken 
per 1 april 2014 weer gekort worden. Blijkt ABP eind dit 
jaar wel uit het dekkingstekort te zijn, dan gaat het bestuur 
begin volgend jaar eerst beoordelen of er ruimte is de kor-



Werk & Recht
ting van 0,5 procent te beëindigen. Vervol-
gens zal worden bezien of de herstelopslag 
op de premie van 3 procent kan komen 
te vervallen. Tot slot wordt dan beke-
ken of wellicht toch indexatie kan 
worden verleend.

penSioenpremieS 2014
Door het akkoord over de aanpassing van de pensioenre-
geling van ABP aan krappere fiscale regels gaat de premie 
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen omlaag. 
Het profijt van de lagere premie gaat 
voor het overgrote deel naar de 
werknemers, vooral doordat zij 
geen VPL-premie meer hoeven 
te betalen. Het levert de werk-
nemers een netto voordeel 
van ruim 2 procent op. Alle 
pensioenpremies zijn te 
vinden op www.pensioenin-

hetonderwijs.nl. 



Cursussen
De cursus het voeren van lastige gesprekken gaat over de communicatie met bijvoorbeeld ouders, collega’s, 

team of leidinggevende; kortom met je omgeving.

inhoud 
Tijdens de cursus komt er theorie aan bod, maar we 
gaan vooral met elkaar ‘communiceren’ en oefenen. We 
oefenen bijvoorbeeld het voeren van een lastig gesprek, 
waarop de cursisten elkaar vervolgens feedback geven. 
De trainer vult het aan met tips uit de theorie en praktijk. 

praktische informatie
Duur: drie dagdelen (één hele dag, gevolgd door een 
terugkommiddag)

Data: 29 januari en een terugkommiddag op  
19 maart
Locatie: Kantoor CNV te Utrecht
(De cursus is ook op maat te verzorgen, bijvoorbeeld  
voor het team.)

meer informatie
Voor meer informatie of direct aanmelden, kijk op  
www.cnvo.nl/academie, stuur een e-mail naar  
scholing@cnvo.nl of bel (030) 751 1747.

henk hospes is trainer bij CNV Onderwijs 
Academie en verzorgt de cursus Het voe-
ren van lastige gesprekken. ‘Iedereen moet 
van tijd tot tijd een lastig gesprek voeren. 
Je moet bijvoorbeeld een duo-collega 
op iets aanspreken, een ouder duidelijk 
maken dat je vlak vóór het begin van de 
lessen geen uitgebreide vragen kunt 
beantwoorden of tijdens een vergadering 
wil je voorkomen dat het gesprek weer 
verzandt in discussies over het fietsenhok. 

Maar hoe pak je dat aan? Wat zeg 
je? En als je gesprekspartner 
anders reageert dan verwacht 
of geïrriteerd raakt… Wat zeg je 
daarop? Communiceren is en 
blijft lastig, daar is iedereen het 
over eens. Daardoor kun je ook 
stress of minder werkplezier 
ervaren. Communiceren is 
een kunst, en daar gaan we in 
deze cursus dieper op in.’
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Voeren van lastige gesprekken (nieuw)
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Het mbo-onderwijs heeft last van een identiteitscrisis. 
Ik hou daarvan. Ik zit zelf al 45 jaar in zo’n crisis en dat 
levert me mooie herinneringen op. Eind vorige eeuw 
werd er eindeloos gefuseerd. Sommige scholen zijn zelfs 
vijf keer gefuseerd om uiteindelijk deel uit te maken van 
één mega-roc. De redenen van de bestuurders waren 
legitiem. Door te groeien, konden we profiteren van 
de schaalvoordelen. Het zou goed zijn voor de macro-
doelmatigheid, alleen noemden we dat toen anders. En 
daardoor zou er meer ruimte komen om te investeren en 
te innoveren. 
Een jaar of twintig later wordt daar anders over gedacht. 
We gaan terug naar kleinschaligheid en raad eens 
waarom? Door kleinschaligheid denken we te kunnen 
profiteren van de schaalvoordelen. Het zou goed zijn voor 
de macrodoelmatigheid, zo noemen we dat nu. En daar-
door komt er meer ruimte om te investeren en te innove-
ren. Het is dat er ongeveer twintig jaar tussen zit, anders 
zou je de link niet eens kunnen leggen tussen de twee 
lijnrecht tegenover elkaar staande ontwikkelingen die 
gebaseerd zijn op precies dezelfde uitgangspunten. Ove-
rigens ben ik voorstander van kleinschalig organiseren, al 
is het alleen maar omdat ik denk dat het voor leerlingen 
en ouders prettig is. Korte lijnen en herkenbaarheid. 
Het mbo zit al een jaar of tien in een crisis. Het imago is 

slecht: er zijn pretopleidingen, er staan veel onbevoegde 
docenten voor de klas, de kwaliteit van het onderwijs laat 
te wensen over. En iedereen die ermee te maken heeft, 
kan die lijst wel aanvullen. Hoewel we er allemaal allang 
van overtuigd zijn dat onze docenten het echte verschil 
maken, is het systeem daar blijkbaar nog steeds niet 
op ingericht. Het onderwijs is er namelijk niet beter op 
geworden, alle ontwikkelingen en fusies van de afgelopen 
twintig jaar ten spijt. We zijn voornamelijk intern gericht 
bezig geweest. Dat is dan wel weer het voordeel van 
een identiteitscrisis, je kunt zo heerlijk met je zelf bezig 
zijn. Dat zal in het mbo de komende jaren waarschijnlijk 
ook wel zo blijven als we niet met elkaar de vraag gaan 
stellen: wat merken onze studenten en hun ouders van 
alle ontwikkel- en fusieperikelen? En tillen we met onze 
plannen en goede voornemens de kwaliteit van het mbo-
onderwijs naar een hoger niveau? 
Organisatieveranderingen van bovenaf gaan het verschil 
niet maken. Althans, zo ziet het er naar uit als je kijkt 
naar de ervaringen die we de afgelopen twintig jaar heb-
ben opgedaan. Als de geschiedenis de beste voorspeller 
van de toekomst is, vrees ik dat het de komende twintig 
jaar niet veel anders wordt. Het wordt dan ook de hoogste 
tijd voor docenten met lef die voor de leerlingen het echte 
verschil gaan maken. Op mij kunnen ze rekenen.  

het vooRdeel van een 
identiteitsCRisis:  

je kunt zo heeRlijk met 
jezelf bezig zijn

identiteitscrisis

column
Ruud van diemen

Ruud van diemen (45) is manager 
veiligheid en defensie bij Roc 

midden nederland 



‘ik heb altijD geloofD 
Dat we eruit zouDen 
komen’
‘De vernieuwingen in het onderwijs moe-
ten niet van bovenaf worden opgelegd, 
maar vanuit het onderwijs zelf komen’, 
trapte Jan Veringa, directeur wetgeving 
en juridische zaken op het ministerie  
van Onderwijs, af met een citaat uit een 
rapport van 1968. De zoon van voormalig 
Onderwijsminister Gerard Veringa (1967-
1971) stond stil bij een aantal actuele 
dilemma’s: de behoefte de regeldruk te ver-
lagen versus de verantwoordingsplicht naar 
ouders en het grote aantal jonge leraren 
die nu geen baan kan vinden maar vanaf 
2018 heel hard nodig is. ‘Bij de onderhan-
delingen over het Nationaal Onderwijsak-
koord ging het om dit soort problemen. 
Er zijn afspraken gemaakt over het behoud 
van jonge leraren, minder werkdruk, meer 
ruimte voor professionals en meer salaris. 
Na vier jaar nullijn worden de verschillen 
met andere sectoren wel heel groot en kiest 
straks geen enkele leerling meer voor de 
pabo.’ Hij sprak zijn bewondering uit voor 
de verantwoordelijkheid die CNV Onder-
wijs heeft genomen door het Nationaal 
Onderwijs Akkoord af te sluiten. ‘Er zijn 
harde noten gekraakt, maar ik heb er altijd 
in geloofd dat we er uit zouden komen.’ 

‘waar De Dialoog 
plaatSvinDt gebeuren 
mooie Dingen‘  
‘Vandaag hebben we uitgebreid gesproken 
over de gevolgen van het Nationaal Onder-
wijsakkoord, de Arbeidsvoorwaardennota 
en de toekomst van CNV Onderwijs, sprak 

voorzitter Helen van den Berg in haar slotrede. ‘Om het modern 
te duiden: we zijn de dialoog met elkaar aangegaan. Daarvan 
kunnen we in Nederland wel wat meer gebruiken, want polderen 
begint een ouderwets woord te worden. Dat is bijzonder jammer, 
want het is een groot goed als iedereen zijn mening kan geven. 
Nog mooier vind ik het als we samen oplossingen kunnen beden-
ken, misschien tegen de tijdsgeest in. Een tegenbeweging die ver-
binding zoekt lijkt een contradictie, maar is eigenlijk zo gek nog 
niet. Daarom kiest CNV Onderwijs voor de dialoog, want sinds 
de oprichting zit dat in onze genen. We worden er inmiddels ook 
om geprezen en gezien als een betrouwbare partner. 
CNV Onderwijs voert ook de dialoog binnen het CNV om 
onze vakvereniging toekomstbestendig te maken; met diverse 
kleine scholen in krimpgebieden, om te zoeken naar oplossingen 
en alternatieven vanuit de dagelijkse praktijk; tijdens netwerk-
bijeenkomsten voor leden en niet-leden en bij het coachen en 
begeleiden van schoolteams. Hoe leer je van elkaar? Hoe geef je 
feedback? Hoe zorg je samen voor verbetering? In al deze voor-
beelden staat het persoonlijk contact centraal. Als bestuur zoeken 
we dat contact en de persoonlijke ontmoeting daarom ook zoveel 
mogelijk op. Want daar waar de dialoog plaatsvindt gebeuren 
mooie dingen.’

‘ik voorzie problemen bij Solli
citatiegeSprekken’
‘De eisen van registratie worden door het Lerarenregister steeds 
belangrijker bij sollicitaties’, waarschuwde oud-bestuurder Wim 
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Algemene Vergadering:  
nationaal onderwijsakkoord,  1-meting passend  
onderwijs en lerarenregister
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Stoop voor verruiming van de toelatingsei-
sen voor het Lerarenregister. ‘Probleem 
is dat jonge leraren die net van de pabo 
komen of van de tweedegraads lerarenop-
leiding geen lid kunnen worden, omdat 
ze nog geen baan hebben.  Hoe kunnen 
ze zich dan scholen? Geef ze een overbrug-
gingsperiode van vijf jaar voor inschrijving 
en scholing.’
Door de bijval uit de zaal, ook voor het 
inschrijven van leraren die maar een 
ochtend of middag (0,1 fte) in de week 
werken, zag het bestuur, dat vast wilde 
houden aan de gestelde eisen, zich genood-
zaakt in te stemmen met het door hen als 
‘sympathiek’ omschreven voorstel.

wat er verDer  
gebeurDe
•  Kataline de Kleuver, voorzitter van de 

Stuurgroep Passend Onderwijs van 
CNV Onderwijs overhandigt de onder-
zoeksresultaten van de 1-meting aan 
Helen van den Berg. Veel scholen blij-
ken niet voldoende voorbereid op het 

invoeren van passend onderwijs op 1 augustus volgend jaar. 
•  De Arbeidsvoorwaardennota 2014, met herkenbare speerpun-

ten als meer waardering, meer werkgelegenheid en minder 
werkdruk, wordt aangenomen met de toevoeging door de 
Stuurgroep Onderwijsondersteunend Personeel, dat ook 
oop’ers voldoende kansen moeten krijgen zich te ontwik-
kelen en gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. De 
Sector Hoger Onderwijs wil de focus meer op professionele 
ruimte (zelfstandig ontwikkelen) in plaats van professionali-
sering (scholing).

•  Er wordt aandacht gevraagd voor de O-factor, een evene-
ment dat CNV Onderwijs op 5 april tegelijkertijd organi-
seert in alle provincies. De gekozen naam refereert aan de 
o’s van onderwijsinhoud, ontmoetingen, ontspanning en 
ontdekkingen.

•  In kleine discussiegroepjes brainstormen de leden over hoe 
de samenwerking met CNV Publieke Zaak vorm moet krij-
gen. Op de AV van november volgend jaar valt de definitieve 
beslissing of de toekomst samen tegemoet wordt getreden.

•  Aanname van een ter elfder uren ingekomen motie van de 
Stuurgroep Jong. Daarin staat dat de bond zich sterk maakt 
voor een goede besteding van de in het Nationaal Onder-
wijsakkoord gereserveerde geld voor werkgelegenheid, door 
versterking van de arbeidsmarktpositie van jongeren in het 
onderwijs.

Peter Magnée

Algemene Vergadering:  
nationaal onderwijsakkoord,  1-meting passend  
onderwijs en lerarenregister
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‘Zeker geen druppel op de  gloeiende plaat!’

In de ochtend van 8 juli is het druk op de wegen rondom de 
Ugandese plaats Kumi: tientallen leraren en schoolleiders 

bewegen zich te voet, per fiets, brommer of auto naar 
het hotel waar twaalf docenten en vier schoolleiders uit 

Nederland op hen wachten. Nederlandse Werelddocent 
ontmoet Ugandese werelddocent.

Nederlandse Werelddocent ontmoet Ugandese Werelddocent

kinderen vanaf een jaar of 9 zelf hun werk 
laten corrigeren, vinden ze nogal gek.

onbegaanbare Wegen
Connie Alezuyo is programmamanager bij 
de lokale partner van Edukans. Zij heeft 
een goed overzicht van de problemen in 
het Ugandese onderwijs. ‘Het grootste pro-
bleem is de leraarleerlingratio. Klassen van 
honderd leerlingen zijn geen uitzondering. 
Verder zijn er niet genoeg lesmaterialen, 
boeken, pennen, tafeltjes. Veel leerlingen 
vallen voortijdig uit omdat ouders het nut 
van school niet inzien en ze meer aan de 
kinderen hebben als ze thuis zijn. Vooral 
meisjes houden het voortijdig voor gezien, 
omdat ze bijvoorbeeld gaan menstrueren en 
er geen maandverband is en ze gepest wor-
den. Ook is het verzuim groot, zowel van 
leerlingen als van leraren, want een flinke 
regenbui kan de wegen al onbegaanbaar 
maken.’

inventief
Hoewel Alezuyo de kwaliteit van het onder-
wijs onvoldoende noemt, is ze wel hoopvol. 
‘De Ugandese overheid heeft het onderwijs 
gratis gemaakt en tutors aangesteld die de 
leraren stimuleren zich te professionalise-
ren. Aan de omstandigheden is niet zo veel 

Voor het hotel stopt een brommer, waar drie leraren afstappen. In de 
struiken verwisselen ze snel hun met rode aarde bestoven kleding voor 
een schone outfit. Frits Kruiswijk, begeleider vanuit ontwikkelings-
organisatie Edukans, trapt af op het Werelddocentencongres: ‘We 
waren hier vijf jaar geleden voor het eerst en er is een hoop veranderd. 
De wegen zijn slechter geworden’ – hilariteit – ‘en in de scholen zijn 
leerlingen actiever geworden. We geloven in de kracht van educatie. 
Een krachtige leraar maakt leren smakelijk.’ 

vragen steLLen
Onder de schaduw van een mangoboom gaan Nederlandse en 
Ugandese leraren met elkaar in gesprek over regels in de klas. Als de 
leraar spreekt, zijn de leerlingen stil, daar zijn ze het snel over eens. De 
in Nederland gebruikte dobbelsteen met symbolen voor stil werken, 
mogen praten of een vraag hebben, stuit op onbegrip bij de Ugandese 
leraren. ‘Dat kan echt niet in een klas met honderd leerlingen hoor’, 
werpt er een tegen. Een ander: ‘Onze leerlingen hebben niet de vaar-
digheid om vragen te stellen.’ Het idee om kinderen te laten helpen 
met bijvoorbeeld het uitdelen van materialen – voor zover die er zijn 
in Uganda – vinden de Ugandese leraren wel een eyeopener. Maar 

Foto’s: Frits Kruiswijk en Ciska de Graaff
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te doen, maar wel aan de vaardigheden 
van de leraar, die toch de sleutel is tot goed 
onderwijs.’ Over het effect van Wereld-
docenten is ze enthousiast. ‘Ik merk echt 
verschil tussen scholen die deel hebben 
genomen en scholen die dat niet hebben 
gedaan. Leerlingen zijn actiever, ouders 
meer betrokken, prestaties gaan omhoog, 
leerlingen vallen minder uit. Dat kunnen 
Ugandese leraren van Nederlandse leraren 
leren: activerende werkvormen, zelf inves-
teren in hun eigen ontwikkeling, niet alles 
verwachten van de overheid. Nederlandse 
leraren op hun beurt kunnen van Ugan-
dese leraren leren om flexibel en inventief 
te zijn en om met weinig middelen en in 
grote groepen toch tot leren te komen.’

schooLLeiders
Sinds dit jaar zijn ook schoolleiders betrok-
ken bij het project Werelddocenten. Arie 
de Bruin, gepensioneerd onderwijsman 
en ex-columnist van Schooljournaal, legt 
uit waarom: ‘Docenten kunnen dan wel 
geïnspireerd raken en nieuwe vaardigheden 
opdoen, maar zie dat maar eens verspreid 
te krijgen in je team. Daar heb je toch de 
schoolleider voor nodig.’ De Bruin was 
eerder in Kenia en Uganda en vertelt van-
uit die ervaring: ‘Over het algemeen geven 

‘Zeker geen druppel op de  gloeiende plaat!’

leraren hier klassikaal les. Ze dreunen bijvoorbeeld woordjes op en leerlingen dreu-
nen dat hardop na. En dat is het. Zittenblijven is verboden, dus leerlingen gaan 
door naar het volgende jaar, of ze nou iets geleerd hebben of niet. Door Werelddo-
centen leren ze activerende leervormen en op verschillende niveaus werken.’ 

geïnsPireerd
‘Als je met Westerse ogen naar de scholen kijkt, zouden ze naar het oordeel van de 
Inspectie een “zeer zwak” scoren. Maar die norm kun en moet je er niet op leggen, 
zegt Menno van Riel, bovenschools manager in Woerden, die in het kader van zijn 
studie bestuurskunde vier maanden in Uganda verblijft. ‘Voor Ugandese begrip-
pen doen de scholen die deelnemen aan Werelddocenten het goed. Ze gebruiken 
activerende werkvormen, besteden hier en daar aandacht aan zorgleerlingen en 
zitten in een netwerk.’ De Bruin vindt de hulpafhankelijkheid groot in Uganda, 
maar zegt ook het zeker geen druppel op de gloeiende plaat te vinden, ‘want elk 
kind dat je hiermee helpt is er één! En elke Nederlandse leraar die geïnspireerd 
terugkomt, is er ook één!’

Ciska de Graaff

edukans WereLddocent
Ga mee naar een ontwikkelingsland, waar je samenwerkt met lokale 
docenten of schoolleiders. Je draagt als Edukans Werelddocent bij aan 
beter onderwijs voor arme kinderen en verbetert je eigen competen-
ties. 2014: Meivakantie – Malawi, Kenia en Ethiopië. Zomervakantie: 
- Uganda, Peru en Suriname. Herfstvakantie – India en Ghana. Je wordt 
uitgebreid voorbereid in een trainingsweekeinde. Een school(bestuur) 
kan een financiële bijdrage doen vanuit het nascholingsbudget of 
goededoelenpotje. Werelddocent.edukans.nl
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Eens 70%

Oneens 30%

webbedingetjes

@ In Zeeland zijn verschillende scholen vier jaar lang bezig ge-

weest met een pilot waarbij ‘levensecht leren’ een belangrijke 

rol speelt. Hiermee zullen kinderen wat ze leren relateren aan 

het dagelijks leven. Op www.levensecht-leren.nl vind je lesbe-

schrijvingen, werkbladen en soms ook filmpjes. Dit zijn hulp-

middelen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie die zijn bedoeld 

om leerkrachten te ondersteunen en inspireren. 

@ Wat is een modderkruiper? En hoe ziet een vleermuishuis er-

uit? In het spel ‘Spotvogel’ op www.vroegevogels.nl/spotvogel 

nemen spelers het tegen elkaar op door zoveel mogelijk tref-

woorden aan videofragmenten van ‘Vroege Vogels TV’ toe te 

kennen. In de fragmenten gaan de presentatoren op avontuur 

in de Nederlandse natuur. De educatieve filmpjes zijn geschikt 

voor basisschoolleerlingen, die spelenderwijs leren over natuur, 

dieren en het milieu. 

@ Het televisieprogramma Nieuws? Uit de natuur! is vanaf vrij-

dag 10 januari vernieuwd. Elke vrijdagmiddag wordt het om 

17.35 uur uitgezonden vanuit een boothuis midden in de na-

tuur. Iedere week is een vraag, waarop de presentatoren zelf 

het antwoord niet weten, het uitgangspunt. Waarom vriest een 

eend niet met zijn poten aan het ijs vast? Waarom loopt een 

mens op twee poten? Direct na de uitzending kan het pro-

gramma online worden bekeken via www.nieuwsuitdenatuur.nl. 

     Een docent met een eerstegraads 
bevoegdheid kan gewoon lesgeven in de 
bovenbouw van het vwo.

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

Het lerarenregister is een goed middel om de kwaliteit van 

het onderwijs te bewaken.

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd
Mark Rutte  
(minister-president): 
Het Nederlands onder-
wijs is het beste van 
de wereld. Leerlingen 
zouden dat moeten 
beseffen voordat ze 
dit kalken! pic.twitter.com/tAInFpBBzD
Twitter.com/MarkRutte2

De Schooljournaal LinkedIngroep heeft nu 1207 leden en is 

bedoeld voor iedereen die in onderwijs geïnteresseerd is. Het 

afgelopen jaar zijn er discussies gestart over veel verschillende 

onderwerpen. In hoeverre heeft een leraar een beroepsorga-

nisatie nodig? Heerst er een zesjescultuur onder leerlingen? 

Moeten kleuters al leren rekenen of moeten we ze laten spelen? 

Wat vinden we van klassen met dertig leerlingen? Word nu lid 

van de LinkedIngroep Schooljournaal en praat mee, of start zelf 

een discussie.
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Educatief kinderboek voor goede 
doel  
In het leesboek Mees op avon-
tuur komen kinderen vanaf 5 
jaar in aanraking met spreek-
woorden en gezegden waarvan 
zij de betekenis nog niet ken-
nen. Het boek bevat grappige 
illustraties en een leerzame 
inhoud, maar bovenal verbindt 
het zich aan een goed doel. 
Voor elk exemplaar dat wordt 
verkocht van Mees op avon-
tuur wordt in een ontwikke-
lingsland een nieuw leesboek 
weggegeven. Dit initiatief is ontwikkeld onder de naam 
Lees1Geef1. Meer informatie op www.lees1geef1.nl.

televisieserie over literatuur-

geschiedenis 
In de nieuwe NTR Schooltv-serie Literatuurgeschie-

denis 1945-2004 wordt de periode belicht waarin 

de Nederlandse literatuur tot bloei komt. Boeken 

worden rond 1960 betaalbaar door de komst van de 

paperback, auteurs komen op de radio en televisie 

en lezers kopen boeken in winkels. Auteurs zoals 

Gerard Reve en Jan Cremer trekken de aandacht 

met experimenteel werk, waarin uithoeken worden 

verkend zoals de seksuele revolutie. In deze serie 

komt de hele literatuurgeschiedenis aan bod, van de 

eerste versregels uit de Middeleeuwen tot de boeken 

die nu op een e-reader verschijnen. Dinsdag 17 de-

cember zal de NTR tussen 5 en 6 uur op Nederland 

3 vier afleveringen achter elkaar uitzenden. Daarna 

zijn de afleveringen te zien via schooltv.nl/gemist.

beroepskeuze-evenement 
Zelf een muur leren metselen of bloemschikken? 
Dat kan op de Skills Masters van maandag 9 tot 
en met woensdag 11 januari in Ahoy Rotterdam. 
Op dit beroepskeuze-evenement zijn vakmensen 
aan het werk in spannende wedstrijden en geven 
experts live demonstraties. Voor laatstejaars 
vmbo’ers die hun vaktalenten willen laten zien 
is er Skills Talents. Dit is een selectiewedstrijd in 
de klas, met provinciale voorrondes in januari/
februari en de nationale finale op donderdag 20 
en vrijdag 21 maart. Er zijn vakwedstrijden in 10 
verschillende vakrichtingen. Meer informatie:  
www.skillsmasters.nl en www.skillstalents.nl.

Jaarvergadering Anders Actieven
Met Loesjes uitspraak Vroeger dacht ik dat mijn be-
perkingen mijn grenzen waren zette counselor Joke 
Hogenhout meteen de toon  tijdens haar workshop op 
de jaarvergadering van de Stuurgroep Anders Actie-
ven in november in Utrecht. Het ging deze middag 
over verbale en non-verbale communicatieve vaar-
digheden, over overtuigingen (gelinkt werd naar de 
bestuursvoorzitter van een destijds vooraanstaand 
computerbedrijf, die nog in de jaren zeventig zei dat 
hij geen enkele reden zag waarom iemand thuis een 
computer zou moeten hebben) en over naam- (wie 
ben je)  en persoonlijke (hoe ben je) identiteit. Zo 

memoreerde Frits, een deelnemer, dat hij ooit op een 
bijeenkomst was en vergeten was dat hij een naam-
kaartje droeg. ‘Iedereen zei “Hallo Frits” tegen me 
toen ik naar de kantine liep.’ Maar het ging ook over 
kiezen, en hoe zaken plotseling in een ander perspec-
tief kunnen staan. Zo werd door Hogenhout aan de 
zaal gevraagd wat ze leuk vonden aan Engeland (‘de 
voetbalcompetitie’ en ‘de tuinen’) en Frankrijk (‘het 
klimaat’ en het ‘eten’), twee vakantielanden bij uitstek. 
De vervolgvraag: ‘Zou je ongelukkig zijn als je in het 
verkeerde land terecht zou komen, of kun je toch het 
positieve zien van een onverwachte situatie, zodat je 
weer verder kan?’ PM

aan de slag in afrika 
of azie  
VSO is een internationale ontwikkelingsor-
ganisatie die op aanvraag van lokale organi-
saties in ontwikkelingslanden deskundigen 
uitzendt om hun kennis en ervaring te delen. 
Er zijn zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika 
en Azië. Op zaterdag 8 februari is een in-
formatiebijeenkomst met presentaties over 
werken in een ontwikkelingsland, de sollici-
tatieprocedure van VSO en de mogelijkheden 
binnen verschillende vakgebieden. Leraren 
die aan de slag willen in Afrika of Azië kun-
nen zich melden bij VSO. Meer informatie op 
www.vso.nl. 
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B Bezig
voor de ond

naam: 
Phia Oostenbach

leeftijd: 
56 jaar

beroep: 
leerkracht St. Jan Baptistschool in Kerkrade (so/
vso voor zmlk en kinderen met autisme)

vrijwilligerswerk: 
lid van de Sectorraad Primair Onderwijs en van 
het door mij opgezette Netwerk Limburg, waarin 
wordt samengewerkt met de andere sectorraden 
en stuurgroepen van CNV Onderwijs

motivatie: 
Ik wil onze vakbond weer een herkenbaar gezicht 
geven. Dat mensen in mijn provincie weten dat 
we bestaan, wie er voor hun belangen opkomt 
- juridisch, maar ook als het gaat om de kwali-
teit van het onderwijs -  en bij wie ze daarvoor 
moeten aankloppen in Utrecht. Dat probeer ik te 
bereiken door 4 tot 5 regionale bijeenkomsten 
per jaar te organiseren. 
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vereniging

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.

gepensioneerden 
rayon noordoost brabant
Donderdag 23 januari 2014, 13 uur (ontvangst), De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen, jaarvergade-
ring. Met lezing door J. de Leur, voormalig huisarts 
te Schaijk inz. WMO. Info: G. Verbruggen, (0485) 45 
14 82, verbrug@home.nl.

jong
Woensdag 15 januari, 16.30-20 uur (incl. lichte 
maaltijd), Hogeschool Stenden, locatie Meppel, Van 
der Duyn van Maasdamstraat, Meppel. Netwerkbij-
eenkomst. Thema: Het nationaal onderwijsakkoord 
voor jou!. Meer waardering, meer werkgelegenheid, 
minder werkdruk. Stuurgroep 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.

vrouwen
Zaterdag 8 februari, 09.30 (inloop)-16 uur, Congres 
en Jaarvergadering Vrouwengroep en feestelijke 
vrijwilligersdag, Zalencentrum In de Driehoek, 
Willemsplantsoen 1C, Utrecht. Thema: Vrouwen 
en organiseren, van actieve leden voor actieve leden. 
Keuze workshops: a) Timemanagement, b) Jong-
leren met werk en privé, c) Waarnemingsoefening, 
d) Techniek, e) Waar word je gelukkig van? (onder 
voorbehoud). Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl.

identiteitsdag
Woensdag 29 januari 2014, 09.30 uur (inloop). 
Zalencentrum Den Hommel, Utrecht. Jaar-
lijkse Themadag Identiteit. Thema: Van wie 
is de school (perspectiefwisseling vanuit het 
standpunt van de leraar, schoolleider, ouders, 
bestuur, kerk, onderwijsinspectie)? Met keuze 
uit diverse workshops. Incl. lunch. Info/aan-
melden: www.cnvo.nl/identiteit.
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VGZ
Bij VGZ ontvangt u 10% korting op de basisverzekering en 
5% korting op enkele aanvullende verzekeringen. Alle informatie 
vindt u op de website www.cnvo.nl/zorgverzekering. 
U kunt ook telefonisch een nieuwe zorgverzekering afsluiten. 
Bel 0900-0750. Vergeet hierbij niet uw collectiviteitsnummer van 
CNV Onderwijs te vermelden: 5008500.

Over het lidmaatschap

Geen dure zorgverzekering meer. Speciaal voor leden heeft CNV Onderwijs collectieve afspraken gemaakt met de 
zorg verzekeraars VGZ en OHRA. De kortingen lopen op tot zo’n 10% op de basisverzekering en 5% op aanvullende 
verzekeringen.

Korting op de zorgverzekering

Ledenbijdrage 2014

Bruto Netto *
Studenten (na overleggen van inschrijvingsbewijs. Het studententarief geldt voor hen die 
studeren voor een eerste onderwijsbevoegdheid en vervalt in februari na afstuderen.)

€ 1,- p/mnd € 1,- p/mnd

Jongeren (tot 27 jaar) € 11,00 p/mnd € 6,38  p/mnd
Anders Actieven (100% niet actief) € 11,00 p/mnd € 6,38 p/mnd
Gepensioneerden (vanaf 100% FPU) € 11,00 p/mnd € 6,38 p/mnd
Onderwijs ondersteunend personeel tot en met schaal 8 € 11,00 p/mnd € 6,38 p/mnd
Onderwijs ondersteunend personeel vanaf schaal 9 € 17,50 p/mnd € 10,15 p/mnd
Onderwijsgevend personeel € 17,50 p/mnd € 10,15 p/mnd
Directie € 28,00 p/mnd € 16,24 p/mnd
Zelfstandigen (ZZP-ers) € 17,50 p/mnd € 10,15 p/mnd

  Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag van € 1,20 per betaling.

* Krijg tot 42% van uw contributie terug
1x per jaar kunt u heel gemakkelijk tot 42% van uw contributie terugkrijgen. Hiervoor ontvangt u t.z.t. van ons de contributiebrief. 
Deze brief moet u ondertekenen en bij de werkgever inleveren. 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de bedragen die per maand worden geïncasseerd. De hoogte van uw contributie is 
afhankelijk van uw leeftijd en functie. De incasso vindt steeds plaats op de eerste werkdag van de maand. Indien de incasso niet 
mogelijk blijkt (bijvoorbeeld wegens saldotekort), of u heeft eerder teveel betaald, wordt dit verrekend met de incasso van de 
volgende maand.

Huisgenotenregeling
Elke huisgenoot krijgt per maand € 1,20 korting op zijn/haar 
ledenbijdrage volgens de tabel 2014. (Niet van toepassing op het 
studententarief.)

Is uw situatie gewijzigd? Geef het aan ons door
Is uw situatie gewijzigd, of gaat uw situatie in de toekomst 
wijzigen? Geef uw nieuwe situatie door aan onze 
ledenadministratie. U kunt uw gegevens wijzigen door een 
e-mail te sturen naar ledenadministratie@cnvo.nl. 

Denkt u aan overstappen? Doe dit voor 1 januari 2014

Vanaf 1 februari 2014 worden alle eurobetalingen in Europa 
gestandaardiseerd, als gevolg van SEPA (Single Euro Payments 
Area). Hiervoor heeft iedereen in Nederland een nieuw IBAN 
bankrekeningnummer ontvangen. Door SEPA wordt het mogelijk 
om makkelijker internationale betalingen te doen. 

Voor uw lidmaatschap verandert er niets. Wij zullen de aanwezige 
bankrekeningnummers in onze administratie omzetten naar 
IBAN’s. Uw huidige machtiging tot automatische incasso blijft 
gewoon geldig. U hoeft dus niets te doen.

Nieuwe IBAN  bankrekeningnummers. 
Er verandert niets voor uw lidmaatschap 

Overstappen van zorgverzekering kan op één moment per jaar: 
per 1 januari. Laat u het regelwerk graag bij de zorgverzekeraar? 
Sluit dan al vóór 1 januari 2014 een nieuwe zorgverzekering af. 
U kunt nu uw nieuwe zorgverzekeraar machtigen om de oude 
zorgverzekering op te zeggen. U hoeft in dit geval niet zelf uw oude 
zorgverzekering op te zeggen. Zo weet u zeker dat uw oude en 

nieuwe zorgverzekering goed op elkaar aansluiten. Wilt u liever 
zelf overstappen? Zeg dan uw oude zorgverzekering vóór 
31 december 2013 op. Vervolgens hebt u t/m 31 januari 2014 
de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De nieuwe 
zorgverzekering gaat nu met terugwerkende kracht per 1 januari 
2014 in. 

OHRA
Bij OHRA ontvangt u 9% korting op de basisverzekering. 
Meer informatie vindt u op de website www.cnvo.nl/zorgverzekering. 
U kunt ook telefonisch een nieuwe zorgverzekering afsluiten. 
Bel 026-400 40 40. Vergeet hierbij niet uw collectiviteitsnummer van 
CNV Onderwijs te vermelden: 3725.

0345 SEPA IBAN SJ.indd   1 09-12-13   13:36



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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Agressie te lijf  
met verbale judo 

Verrassend. Inspirerend. Afwisselend. Nuttig. 
De reacties op de jaarlijkse oop-dag van 

CNV Onderwijs waren eensgezind positief. 
Uit het hele land waren op 19 november 

onderwijsondersteuners naar Ede gekomen 
voor een gevarieerd en informatief programma 

met interessante lezingen en workshops.  
Impressie van ‘een dagje bijtanken’.

Onderwijsondersteuners krijgen training in conflicthantering 

of agressief gedrag van de jongeren. Zijn verklaring: ‘Leerlingen 
weten bij mij altijd waar ze aan toe zijn. Ik geloof in duidelijk 
en consequent optreden. Bovendien: veel professionals klagen 
over de leerlingen van tegenwoordig. Maar leerlingen blijven 
altijd even oud. WIJ worden ouder. Het kan zijn dat je daardoor 
minder flexibel bent...’ 

Regie en Relatie
En daarmee had hij een paar belangrijke principes van goede 
communicatie te pakken. Duidelijkheid, consequent optreden 
en flexibiliteit zijn belangrijke instrumenten, zo bleek in de 
workshop Verbale Judo. Wat doe je als een leerling iets naast de 
prullenbak gooit en weigert het op te rapen? Of rookt op een 
plek waar dat niet mag? Knal je er volop in of haal je je schou-
ders op?  Veel confrontaties zijn een keuze tussen twee kwaden: 
of je behoudt de macht en verliest de relatie, of je kiest voor de 
lieve vrede, maar dan ben je wel de regie kwijt. In de workshop 
Verbale Judo liet Jacob van ’t Slot van FIAC in een bomvolle 
zaal zien dat het ook anders kan. Het mooie van judo is dat het 
breekt met de normale menselijke patronen. In plaats van er 
vol tegenin te gaan als iemand je aanvalt, geef je een beetje mee. 
Daardoor wordt de energie een andere kant opgeleid. Wat fysiek 
geldt, geldt ook in de communicatie. Verbale judo is een effec-
tieve manier om met conflicten om te gaan. Deze Amerikaanse 
methode vertaalde de principes van judo naar de  straatpraktijk 
van de Amerikaanse politie. Van ’t Slot: ‘Verbale judo draait om 
autoriteit vasthouden en tegelijk een goed contact behouden. 
Het maakt niet uit of je het over boefjes hebt of scholieren, de 
principes werken overal waar mensen voor de uitdaging staan 
om de regie te houden zonder de relatie op de tocht te zetten.’ 

SamenweRken 
In de menselijke communicatie, en zeker op scholen, spelen 
volgens Van ’t Slot altijd twee vragen: wie is de baas en gaan we 
samenwerken of tegenwerken? Voor die test staan leerkrachten 
en oop’ers elke dag. De conflictsituaties liggen voor het oprapen. 
Dus valt er grote winst te behalen met effectieve methoden om 
die vragen in jouw voordeel te beantwoorden en de situatie naar 

De redenen om naar Ede af te reizen waren 
divers. ‘Steun van collega’s’, zei de een. ‘Een 
beetje stoom afblazen’, zei de ander. Want dat 
was een veel gehoord geluid: oop’er zijn valt 
niet altijd mee. Onderwijsondersteuners zijn 
weliswaar onmisbaar voor scholen, maar ze 
ervaren niet altijd de bijbehorende waarde-
ring. Veel gesprekken gaan dan ook over de 
hoge werkdruk, de lage status en het gevoel 
dat ze geen gewicht in de schaal leggen. 
Toch waren er ook andere geluiden. Wilma 
van Lonkhuyzen, managementassistent bij 
CBO Meiland: ‘Ik ken die geluiden wel, maar 
gelukkig zit ik zelf bij een goede werkgever die 
oog heeft voor de mens achter de functie.’ 
Gera Kleine, managementassistent bij de 
Vincent Van Goghschool, wees op de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen. ‘Hoe je 
behandeld wordt, heeft ook veel met je eigen 
houding te maken. Het is belangrijk om niet 
in slachtofferdenken te vervallen, maar je af 
te vragen wat je er zelf aan kunt doen als je 
niet tevreden bent met de situatie.’ Ook de 
omgang met de leerlingen wordt daardoor 
gekleurd, stelde technisch onderwijsassistent 
Ruud de Goede. In tegenstelling tot veel van 
zijn collega’s heeft hij geen last van brutaal 
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je hand te zetten. ‘Met verbale judo kun je de macht pakken en 
samenwerking zoeken’, stelde Van ‘t Slot. ‘Het is geen methode 
voor watjes, maar een tactische zet. Dat betekent vaak dat je over 
je eigen emotie en ego heen moet stappen. Dat is best lastig, 
maar het resultaat is de moeite waard: je krijgt er het gros van de 
mensen mee jouw kant op.’ 

ezelSbRuggetje 
Verbale Judo draait volgens hem om een aantal basisvoorwaar-
den, samengevat in het woord DEUCHT: ‘Duidelijk, Eerlijk, 
Uitleg, Consequent, Humaan en Tactvol. Duidelijk zeggen wat je 
wilt en wat de grenzen zijn. Eerlijk zijn in hoe het zit. Uitleggen 
waarom iets niet mag of juist moet. Consequent zijn in wat je 
zegt en doet. Humaan zijn: regels menselijk toepassen, en Tactvol 
optreden: laat leerlingen in hun waarde.’ 
Vervolgens vertelde hij hoe je verbale judo in de praktijk kunt 
brengen met een ezelsbruggetje voor de benodigde stappen: 
GREEP. Dit staat voor Gerichte vraag stellen, Reden geven, 
Extra redenen noemen, Eindvoorstel doen, Passend ingrijpen.
‘In het geval van het propje naast de prullenbak zou het traject 
kunnen zijn: “Wil je dat propje oprapen?’ (Gerichte vraag).” ‘Bij 
de gewenste actie: dankjewel zeggen’, benadrukte Van ’t Slot. 

‘Mensen zijn geneigd succesvol gedrag te 
herhalen! Vertel waarom dat zou moeten. 
Bijvoorbeeld: “Wij hebben de afspraak om 
samen de school schoon te houden.” (Reden 
uitleggen). Vertel wat het de leerling oplevert 
als hij aan het verzoek voldoet. (Extra rede-
nen noemen). Geef een laatste keuze. Bij-
voorbeeld: “Je kunt dit nu oprapen of ik ga 
je een sanctie opleggen.” (Eindvoorstel doen)  
Pas de sanctie toe als de leerling ervoor kiest 
niet te luisteren. Dat is belangrijk voor je 
geloofwaardigheid (Passend ingrijpen)’, weet 
Van ’t Slot. Verbale judo zorgt er volgens 
hem voor dat je rationeel en in alle rust een 
bepaald spoor volgt om dingen op te lossen, 
zodat je niet meer meegezogen wordt in je 
eigen emoties. Tenminste, als je de laatste tip 
ook in praktijk brengt: ‘Doe dit alleen als je 
lekker in je vel zit en op een moment dat je 
niks te verliezen hebt. Alleen dan kun je er 
ontspannen mee oefenen.’

Petra Pronk

Duidelijkheid, consequent optreden en flexibiliteit zijn belangrijke instrumenten 
voor goede comunicatie.
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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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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



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
nr. 01 11 januari
nr. 02 25 januari
nr. 03 08 februari
nr. 04 22 februari
nr. 05 08 maart
nr. 06 22 maart

De personeelsadvertenties worden verwerkt door  
Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds,  
ray@recent.nl of Joop Slor, joop@recent.nl,  
Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam.  
Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

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

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 

Uw vacature in Schooljournaal? 
Neem nu contact op met Recent. 

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl

advertentiestopper90x132-01.indd   1 26-11-13   13:25

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

Te huur:

Onze sfeervolle vakantiewoning in de kop van Drenthe, vlakbij meer 
en bos, met terras en prachtig panorama, voor 2-3 personen. Mooie,  
rustige omgeving, zeer geschikt voor fietsen en wandelen. 275 euro 
per week. Van 5 juni t/m 30 aug.: 325 euro (excl. toeristenbelasting). 
Info: J. van Weringh, Noordlaren, tel. (050) 409 52 82.



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

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
Recent verzorgt de personeelsadvertenties 
voor Schooljournaal. Advertenties opgeven bij 
Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop 
Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE 
Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. Personeels-
advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk 
dinsdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer 
gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf   
€ 106,– excl. BTW.

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

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

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten,  
CNV Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.
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de afdeling VAVO (volwassenenonderwijs), vooral op 
vwo-niveau. ‘In een jaar probeer ik ervoor te zorgen dat 
leerlingen alsnog hun diploma halen. Gelukkig hebben 
ze de stof allemaal al een keer gehad. Het is mijn taak 
om te kijken waar de hiaten zitten.’ Maar dat is niet 
altijd makkelijk, weet hij uit ervaring. ‘Er zijn mensen 
die al blokkeren als ze alleen al het woord wiskunde 
horen. Als docent moet ik dan erg geduldig zijn en 
aan mijn leerlingen uitleggen dat ze gewoon moeten 
proberen om de opdrachten te maken.’ Bouma heeft 
altijd al les gegeven in het volwassenenonderwijs. ‘De 
leerlingen zijn vaak al volwassen en dat spreekt me 
aan. Ze zijn over het algemeen goed aanspreekbaar op 
hun gedrag.’ TS

‘Het is een goede zaak om je bij de vakbond aan te 
sluiten. En dat het een christelijke collectieve belan-
genbehartiger is, is natuurlijk helemaal mooi’,  vindt 
Arjan Bouma. Hij geeft wiskunde aan leerlingen die 
het in eerste instantie niet lukte om hun diploma te 
halen. Op het Alfa-college in Groningen geeft hij les op 

Arjan Bouma (38): 
‘Voor de meesten niet  

het favoriete vak’
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