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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.

Klassengrootte
In het artikel over groepsgrootte in 
Schooljournaal 1 geeft Jessica Bosch 
met haar uitspraak, dat ze met deze 
groep veertig kinderen geen pro-
bleem zou vinden, precies aan waar 
het om draait. Zij weet zich gesteund 
door wetenschappers, die geen 
verband kunnen aantonen tussen 
klassengrootte en de leerresulta-
ten, maar wel dat de klassengrootte 
omgekeerd evenredig moet zijn aan 
het aantal zorgleerlingen. Toen ik 45 
jaar geleden begon met een klas van 
41 leerlingen moesten leesmoeders, 

onderwijsassistenten en vakleer-
krachten nog worden uitgevonden. 
Wel hadden we speciaal opgeleide 
leerkrachten die zorgleerlingen 
boden waar ze om vroegen. Het is van 
de staatssecretaris wel erg makke-
lijk om het probleem bij bestuur en 
school te leggen en tegen de Tweede 
Kamer te suggereren dat het enkel 
aan de kwaliteit van leerkracht en 
schoolleider ligt. Ik vraag me nog 
steeds af of in het huidig stelsel (zorg)
leerling en docent wel beter af zijn 
dan vroeger. 
A. van Riel, Hilvarenbeek

Citoscores 
Ik lees net de ingezonden brief van 
Wim Rutgers in Schooljournaal 2 
over de Citoscores die openbaar 
gemaakt zijn. Ik ben het helemaal 
met de schrijver eens. Het is gewoon 
belachelijk dat de onderwijskwaliteit 
voornamelijk afgelezen wordt aan de 
hoogte van de Citoscores. Ik ben het 
eens met het toetsen van kinderen. 
Toetsen wat ze geleerd hebben en 
toetsen wat ze weten kan veel inzicht 
geven. Sommige leerlingen laten 
niet altijd zien wat ze kunnen. Andere 
leerlingen kunnen goed reproduce-
ren, maar beheersen de stof dan nog 
niet helemaal. Wanneer je als leer-
kracht deze gegevens goed kunt ana-
lyseren en er vervolgens op een juiste 
manier je onderwijs op kunt inrichten 
help je je leerlingen echt vooruit. Nu 
wordt er door scholen Cito geoefend, 
en dat wordt door de Inspectie/mi-
nister in de hand gewerkt. Er zullen 
altijd scholen zijn die, om de scores 
van het leesonderwijs te verbeteren, 
gaan inzetten op het leren van rijtjes. 
En dat heeft dan weer als gevolg dat 
de normen weer aangepast worden. 
Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Is dat 
dan nog onderwijs? Of is dat training? 
Gerda Hemstra, Joure

Brieven

colofon
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Pijnlijke taalfout
Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest op het gebied van ken-
nis en vaardigheden van studenten van de pabo en leerkrachten in het 
basisonderwijs. Of beter gezegd het gebrek daaraan. De discussie die 
hierdoor op gang is gekomen heeft geresulteerd in een aantal nieuwe 
toetsen die pabostudenten nu moeten halen gedurende hun studie.
Bij het niet halen van deze toetsen mag een student niet verder stude-
ren. Op zich is dat een prima ontwikkeling. Ik vind óók dat de kwaliteit 
van het onderwijsniveau kritisch bewaakt moet worden. Om deze toet-
sen te kunnen oefenen is er voor de studenten een site gemaakt met 
de naam: 10voordeleraar.nl. Wat schetst mijn verbazing? Eerst vind ik 
een tikfout: de i vergeten in officiële. Dat kan eigenlijk al niet. Maar 
veel erger nog: een enorme spelfout! Het (externe-) toetsprogramma 
ondersteund geen tablets! Voor een site met zo’n ambitie vind ik dit 
meer dan pijnlijk. Aan de andere kant illustreert het wel dat het hard 
nodig is dat er wat meer aandacht wordt besteed aan taalvaardighe-
den, maar dat geldt zeker niet alleen voor het onderwijs. 
Edwin Meijerink, Kampen
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Schooljournaal 3

inhoud
4  Kleine scholentoeslag gered Lobbyen CNV 

Onderwijs werpt vruchten af 

6  Zesweekse zeiltrip voor de twee beste 
scholieren School uit Rotterdam wil goed gedrag 
van leerlingen belonen 

14  ‘Predikaat excellent is geen truc van 
mezelf’ Amersfoortse school tweemaal op rij 
bij de besten

16  ‘Elektronisch sporten wordt grootste 
sport van Nederland’ Scholieren in Zwolle 
proefpersonen digitale gymles

18  ’Kinderen krijgen te snel etiketten op-
geplakt’ Belgische auteurs schrijven boek gericht 
op overdiagnostisering

24  ‘Complimenteer leerlingen op gedrag, niet 
op persoon’ Ontwikkelingspsycholoog: persoons-
gerichte complimenten kunnen averechts werken

26  ‘Een kind minder is inkomstenverlies van 
5.000 euro’ Friese scholen werken samen om 
zelfstandigheid te handhaven

34  Verzuimteam roc zoekt spijbelende leer-
lingen thuis op School kiest voor persoonlijke 
aanpak om studenten te motiveren

34

16

10  ‘Citotoetsen maken het on-
derwijs kapot’ Waarde eindtoets wordt 
overschat, blijkt uit peiling CNV Onderwijs 1O

6

    

2  Brieven
6  Journaal
7  Wat was
8  Column Helen J. van den Berg
8  Column Tineke Bruin 
9  Dagboek van een startende leraar

2O  Werk en recht

21  Vraag antwoord MR
21  In de regio
22  Cursussen
23  Column Ruud van Diemen
29  Column Helmy van Dooren
3O  Agenda
31  Bezig voor de Bond
32  Berichten
39  Contactgegevens CNV Onderwijs
4O  Jouw partner 

RuBRIekeN



Schooljournaal 4

Kleine scholentoeslag blijft
De kleine scholentoeslag wordt toch in stand gehouden. 

Het kabinet wilde de subsidie die kleine scholen nu krijgen 

om te blijven bestaan ombouwen tot een bonus op fusie. 

Ruim 2400 scholen met minder dan 145 leerlingen zouden 

hun extra ondersteuning verliezen. Hierdoor zou een deel 

verplicht moeten sluiten en een ander deel moeten fuseren. 

Arie Slob van de ChristenUnie noemde het voornemen van 

het kabinet een kaalslag en geeft aan erg dankbaar te zijn 

met dit resultaat. De scholentoeslag zal nu mogelijk op een 

onderdeel zelfs verbeteren. Een kleine school die fuseert ver-

loor altijd de toeslag, iets wat veel scholen ervan weerhoudt 

samen te werken. Met de nieuwe regeling komt staatsse-

cretaris Sander Dekker van Onderwijs met het voorstel om 

sommige scholen die samenwerken de toeslag te laten 

behouden. Dit is indirect een stimulans voor samenwerking. 

Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs, vindt het 

behoud van de kleine scholentoeslag goed nieuws voor al 

het onderwijspersoneel dat met hart en ziel op een kleine 

school werkt. ‘Ook voor ouders en kinderen betekent dit 

dat de school kleinschalig en dichtbij blijft.’ CNV Onderwijs 

heeft maandenlang gelobbyd voor dit resultaat. ‘We hebben 

onderzoek gedaan onder leden, er is een themanummer van 

Schooljournaal uitgegeven, we hebben een tour gemaakt 

langs tientallen kleine scholen en we hebben alle argumen-

ten om de kleine scholentoeslag te behouden, samen met 

andere organisaties, regelmatig onder de aandacht van de 

staatssecretaris gebracht. We gaan nog wel goed naar de 

uitwerking van dit besluit kijken, want er zullen ongetwijfeld 

aanpassingen zijn. Maar de beslissing om de kleine scholen-

toeslag te behouden is prima.’ SW

fOTOAntoinette borchert

Leerlingen van de brugklas van het dr. Aletta Jacobs College voor Praktijkonderwijs in Hoogezand waren 
vorige week donderdag in het Heemhuis in Muntendam voor deelname aan het project Zoete Diamanten op 
reis, als onderdeel van de jaarlijkse bietencampagne. De groep werd uitgelegd hoe suiker uit suikerbieten 
wordt gemaakt en hoe je suikerkleden kunt maken met behulp van verschillende soorten suiker.
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Samen schouders onder invoering passend onderwijs
Over een half jaar wordt passend onderwijs ingevoerd. Of dan alles 

op rolletjes loopt is nog maar de vraag. PO-Raad, VO-raad en CNV 

Onderwijs hebben er in ieder geval alle vertrouwen in, zo bleek bij 

het ‘tienminutengesprek’ naar aanleiding van het rapport Stap voor 

stap naar passend onderwijs van de Stuurgroep Passend Onderwijs. 

Bonden, raden, ouderorganisaties en het ministerie van Onderwijs 

werken op alle fronten samen om alle betrokkenen zo goed mogelijk 

te informeren en te betrekken bij de invoering. Direct na het bestuur-

lijk overleg over passend onderwijs met alle partijen lichtte Frank 

 Bulthuis, secretaris van de stuurgroep, het rapport toe aan de voor-

zitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, en dagelijks bestuurslid 

van de VO-raad, Dirck van Bennekom. ‘Onderwijspersoneel in pri-

mair en voortgezet onderwijs geeft zichzelf en de school een cijfer 

tussen de 4 en 6 op de vraag of men er klaar voor is. Kaderleden van 

CNV Onderwijs vinden dit rapportcijfer alarmerend. De stuurgroep 

wil niet afwachten. Scholen ontvingen daarom al een meetlat. Ook 

is er een 7-puntenplan aangereikt met de focus op “coaching on the 

job’. Het rapport laat namelijk zien dat iedere school een motor nodig 

heeft die de invoering van passend onderwijs aanjaagt.’

’Sinds dit onderzoek van najaar 2013 zijn er enorme stappen gezet’, 

stelde Den Besten na de overhandiging van het rapport. ‘Er gebeurt 

heel veel: er is intensief overleg, we gaan het hele land door en er is 

heel veel aandacht voor communicatie en samenwerking. De sug-

gesties uit het rapport en het 7-puntenplan zullen we bespreken in 

het gezamenlijk overleg met sector-, vak- en ouderorganisaties.’ Van 

Bennekom sloot zich daarbij aan: ‘Het is mooi dat je je als bond 

betrokken voelt en niet langs de kant blijft staan. We komen op een 

cruciaal punt nu de ondersteuningsplannen in de samenwerkings-

verbanden worden vastgesteld. We nemen de handschoen op  en 

willen in gesprek met CNV Onderwijs, want dit signaal is duidelijk.’ 

Beiden zijn ervan overtuigd dat volgende metingen een betere score 

moeten en zullen geven. MvO



Rotterdamse school beloont 
leerlingen met zeilreis

De twee beste leerlingen van de Rotterdamse scholengemeen-

schap Hugo de Groot kunnen een zeiltrip winnen in het Caribisch 

gebied. De school werkt al drie jaar met het belonen van goed 

gedrag, maar pakt nu heel groots uit met een reis van zes weken. 

Schooldirecteur Eric van ’t Zelfde vertelt in kranteninterviews dat 

hij tot dit besluit is gekomen omdat volgens hem op veel scholen 

wordt gestraft. Hij beweert dat zijn school de enige is waarbij het 

beloningssysteem schoolbeleid is geworden. Kinderen willen vol-

gens hem gezien worden en beloning werkt. Winnaars worden niet 

alleen gekozen op basis van hoge cijfers. Het feit dat sommige leer-

lingen keihard moeten knokken om een 6 te halen is net zo waar-

devol als een 10 voor iemand anders, beweert Van ’t Zelfde. Naast 

cijfers worden ook prestaties op sociaal gebied meegenomen. 

Werkgeversorganisatie VO-raad heeft laten weten dat deze aanpak 

niet bekend is in Nederland. Hennie Weeber, vestigingsdirecteur 

van het Scala College in Alphen aan den Rijn, heeft zijn twijfels bij 

deze prijs. ‘Ik vind het leuk als een school een wedstrijd organiseert 

en belonen vind ik prima, maar een prijs moet wel in verhouding 

zijn. Dit geld is toch voor het onderwijs bedoeld, dus daar moet je 

heel zorgvuldig mee omgaan. Ik kan me voorstellen dat een prijs 

bestaat uit bijvoorbeeld een excursie naar een museum. Het moe-

ten wel normale bedragen blijven.’ Naast de zeilreis kunnen leer-

lingen nog meer winnen. Er zijn negentig prijzen, waaronder ook 

kleinere prijzen zoals boekenbonnen en petten, voor in totaal 520 

leerlingen. De zeiltrip zal in maart plaatsvinden. De twee gelukkige 

winnaars zullen tijdens de reis wel moeten blijven leren. SW

Schoolnieuws

• ‘Ik wil wel mijn mening vertellen over toetsen, 
maar ik sta er al niet heel florissant op, dus doe 
maar anoniem.’ ‘klopt, ik ben inderdaad zo’n 
oudere die eruit gewerkt is en daar wil ik best 
over vertellen, maar liever niet met naam en 
toenaam.’ ‘Mijn school gaat niet goed om met de 
functiemix, maar dat kan ik niet hardop zeggen 
hoor, dan verlies ik mijn baan.’
• Ik schrijf al heel wat jaartjes over onderwijs, 

maar ik kan me niet herinneren ooit zo veel 
angst te hebben gevoeld als ik mensen interview 
als nu. Wat is er loos?
• kinderen voorbereiden op de maatschappij. 
Daar zijn we met z’n allen mee bezig in het 
onderwijs. Wat voor voorbeeld stellen we dan 
met zo’n cultuur van angst? Ik word er bijna 
bang van.
Ciska de Graaff
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Vacature 
geschiedenis college 
voor examens
In een van de vaststellingscommissies van het 

College voor Examens (CvE) komt een vacature 

geschiedenis vmbo vrij voor ongeveer 240 uur per 

jaar. In deze functie wordt meegewerkt aan de con-

structie-opdracht aan Cito voor centrale examens, 

worden examens vastgesteld en worden adviezen 

gegeven over de normering van deze examens. 

De kandidaat dient over een goede vakkennis te 

beschikken, les te geven aan eindexamenkandida-

ten geschiedenis op het vmbo, geen auteur of lid te 

zijn van een les- en/of onderwijsmethode, geen lid 

te zijn van de constructiegroep van Cito, belangstel-

ling te hebben voor examenopgaven en lid te zijn 

of te willen worden van de vakbond. De vacature is 

per 1 augustus 2014 en interesse kan tot 3 maart 

kenbaar worden gemaakt per mail (ckleuten@dse.nl 

o.v.v. sollicitatie CvE) met een korte motivatie.

ONDERHANDElINGS-
RESUltAAt CAO 
WAOJ 2014 
Aangezien bonden en werkgevers het langer laten 

voortduren van een cao-loze periode voor werkne-

mers werkzaam bij adviesorganisaties waarop de 

cao WAOJ van toepassing is ongewenst achten, 

zijn partijen opnieuw met elkaar in overleg getre-

den. Werknemers hebben sedert 1 juli 2012 formeel 

geen cao meer, omdat de cao WAOJ op die datum 

eindigde, en er daarna geen nieuwe cao meer werd 

afgesloten. Aangezien de cao is opgenomen in 

de arbeidsovereenkomst, zijn voor het personeel 

benoemd vóór 1 juli 2012 nog de oude arbeids-

voorwaarden, waaronder de cao 2011-2012, van 

toepassing (nawerking van de cao). Voor personeel 

benoemd na 1 juli 2012 is de werkgever in beginsel 

niet meer verplicht de cao op te nemen in arbeids-

overeenkomsten, en ook niet meer verplicht de cao 

toe te passen en kunnen er andere afspraken wor-

den gemaakt. tot nu toe zijn geen signalen ontvan-

gen over afwijkende afspraken.

25 januari: Nog geen tien procent van de middelbare 
scholen heeft een gezonde kantine. De overgrote meer-
derheid verkoopt teveel snoep en ongezonde snacks, 
terwijl de campagne voor gezonde kantines al vier jaar 
loopt. Vorig jaar heeft het Voedingscentrum extra subsi-
die hiervoor gekregen. Bron: Brabants Dagblad

27 januari: De 63 leerlingen van de Timonschool in de 
Rotterdamse wijk Charlois, die ten onder ging aan een 
ruzie, zitten inmiddels op andere scholen. De ruzie 
tussen leerkrachten en de Stichting voor Evangelische 
Scholen zorgde voor een schorsing van de directeur, 
waarna het onderwijsniveau niet meer op peil kon wor-
den gehouden. Er staat nog een energierekening van 
25.000 euro open. Bron: Metro

29 januari: Ouders in Frankrijk houden hun kinderen 
van school uit protest tegen expliciete lessen over seks. 
Dit gebeurde nadat zij sms’jes ontvingen dat kinderen 
les krijgen over zoenen en zelfbevrediging. De scho-
len zijn boos. Ze beweren dat de sms’jes niet kloppen 
en slaan op lessen die in september zullen beginnen. 
Hierin wordt bijgebracht dat jongens en meisjes gelijk 
zijn. Bron: Het Parool

30 januari: Studenten van Roc Amsterdam moeten hun 
examen overdoen nadat deze zijn gestolen bij de oplei-
ding juridische dienstverlening. De examens werden via 
whatsapp en sms te koop aangeboden. Daarover kwam 
een anonieme tip binnen. Het was de school al opgeval-
len dat een aantal eerder afgenomen deelexamens aan-
zienlijk beter was gemaakt dan gewoonlijk. De daders 
zijn nog niet bekend. Bron: Nederlands Dagblad
• De regering van China verbiedt het roken in scho-
len. Dit geldt voor lagere en middelbare scholen en 
het vakonderwijs. Universiteiten moeten rookplekken 
aanwijzen voor de massaal rokende Chinezen. Bron: de 
Volkskrant

3 februari: In het Engelse Colnbrook wordt een zes-
jarige jongen naar huis gestuurd omdat hij ‘verkeerd 
eten’ bij zich had. De jongen had chips mee, iets wat niet 
past bij een gezonde lunch dat de school van de leerling 
verlangt. Bron: Algemeen Dagblad

Wat was!



     van den berg versus
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Uw tekst is een welkome aanvulling 
op ons betoog. Wij staan evenzeer 
achter scholen die het predikaat 
'excellentie' hebben gekregen, als 
achter alle andere  scholen waar hard 
gewerkt wordt aan goed onderwijs en 
blijvende kwaliteitsverbetering van de 
school. U zou graag zien dat de leer-
winst bij een leerling tijdens de hele 
schoolperiode betrokken wordt in de 
beoordeling. Lang niet alle leerwinst is 
in toetsscores uit te drukken. Een zich 
ontplooiend kind is meer dan alleen 

maar winst in getallen. Het onderwijs 
wordt te zeer bepaald door toetsen en 
de Cito-eindtoets is ijkpunt geworden 
waarmee scholen worden vergeleken. 
Onze actiegroep maakt zich zorgen 
over de afrekencultuur in het onder-
wijs. Een ‘Enron-maatschappij’, zoals 
psycholoog Paul Verhaeghe schetst, 
waarin het rank-en-yanksysteem (het 
continu monitoren van werknemers, 
waarbij de besten een dikke bonus krij-
gen en de achterblijvers afgeserveerd, 
red.) tot fraude leidde en uiteindelijk 
tot de ondergang van het Amerikaanse 
energieconcern Enron, moeten we bij 

de beoordeling van kinderen en scho-
len te allen tijde zien te voorkomen. 
In Finland, dat bekend staat om zijn 
uitstekende onderwijs, spelen toetsen 
geen dominante rol meer. De nieuwe 
burgemeester van New York, Bill de 
Blasio, wil ook de toetscultuur (gestan-
daardiseerde toetsen, de beoordeling 
van leraren door toetsscores en het 
rangschikken van scholen) afschaffen. 
In Engeland en Canada heeft de nadruk 
op toetsresultaten geleid tot verschra-
ling van het onderwijsaanbod en gema-
nipuleer met scores. We roepen de 
politiek op het vergelijken van scholen 
aan de hand van de Cito-eindtoets en 
de voorgenomen standaardisering van 
de tussentoetsen dan ook zo snel  
mogelijk een halt toe te roepen. 

  

geachte mevrouw bruin, 
Beste Tineke,

Liefst 76 scholen ontvingen dit jaar 
het predikaat excellent. Dat is een 
prachtige prestatie en vanaf deze 
plaats wil ik iedereen die daaraan 
een bijdrage heeft geleverd een grote 
pluim geven. Die pluim geldt uiter-
aard voor elke school die aan verbe-
tering werkt. Ook de forse afname 
van het aantal zeer zwakke en 
zwakke scholen de afgelopen jaren 
is een enorme prestatie. Er zijn dus 
veel lichtpuntjes in het onderwijs en 
het is goed dat daar aandacht voor is. 

Ik heb echter moeite met de manier 
waarop het kabinet deze verbete-
ringen wil stimuleren. Zij maken er 
nu een wedstrijd van, compleet met 
een ceremonie voor de winnaars in 
aanwezigheid van de staatssecretaris 
en de minister-president. Helaas 
hoor ik maar weinig over de knappe 
prestaties van zwakke scholen die 
zich hebben verbeterd.
In 2015 komt er een verplichte 
eindtoets in het primair onderwijs. 
Dat zal ertoe leiden dat scholen nog 

meer vergeleken worden op basis 
van scores op de eindtoetsen. Wat 
mij betreft gaat het die kant niet 
op. De ene groep 8 is de andere 
niet, waardoor het lastig is objectief 
te vergelijken. Ten tweede is de 
algemene ontwikkeling van een kind 
ook belangrijk en een derde risico 
is dat de lesstof teveel gericht is 
op het maken van een goede toets. 
Onderwijs en vorming worden zo 
ondergeschikt. Ik zou liever zien dat 
het draait om de leeropbrengst en de 
vorderingen die een leerling maakt 
tijdens de hele schoolperiode. De 
leerkracht, geholpen door het leer-
lingvolgsysteem, maakt daarin echt 
het verschil. Daar kan geen eindtoets 
tegenop.

    Tineke Bruin is lid en woordvoerder van de 
actiegroep Op weg naar geweldig onderwijs
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Ik zie het al aan die opgewonden koppies,dit 
wordt een drukke vrijdag. Mijn eigen schuld, want 
maandag begon ik al met de aankondiging van 
‘het feest’. Ik vind het niet vreemd. Als ik de hele 
week weet dat ik naar een dik housefeest ga, voel 
ik mij ook altijd nogal adhd. Vandaag vieren we 
mijn verjaardag en ik zie een overlap met mijn 
feestje vanavond. Opgetogen zitten de kinderen 
in de kring. Zoiets als dat ik voor mijn party bij 
een vriendin nog wat ga drinken. We tellen feest-
hoedjes in de kring. Mijn vriendin en ik overleg-
gen: ‘Waar laat jij je geld? Ik heb geen zakken. 
In je laars?’ De kinderen rijgen chippies aan een 
dropveter. Goed voor de motoriek, dat vindt de juf 
fijn. Daarna snel opeten. Mijn vriendin en ik leggen 
een goede bodem. In de gymzaal staan ze in hun 
onderbroek en hemdje te wiebelen in de rij.  

Bij ons is het niet veel anders, wij staan te dringen 
bij de garderobe in onze veel te korte jurkjes. En 
dan yes!, de jarige-joppen-gym is begonnen. De 
kids zijn los. Ik ken geen baan waar je je verjaar-
dag zo uitgebreid viert als in het onderwijs. Dit was 
een goede pre-party: weer een jaartje ouder. De 
kids druk en ik kapot. Maar nee, dit feest is niet 
meer te stoppen, want vanavond is het mijn beurt: 
dan gaat de juf los!
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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CNV Onderwijs laat in een webinar zien dát het anders 
kan. In een live tv-uitzending via internet geven collega’s 
en deskundigen antwoord op vragen die je via e-mail kunt 
stellen. Ook kun je meedenken over oplossingen voor nu 
en straks.

Invloed uitoefenen op het Tweede Kamerdebat over  
regeldruk op 20 maart? 
 
Meld je dan aan voor het webinar op 17 maart om 
20.30 uur op www.maakwerkvanwerkdruk.nl.

 

Al die regels! Móet dat?
webinarwebinar

Niet het onderwijs, maar alles eromheen!  
Al die administratie! Al die verantwoording! 
Zie hier de grootste oorzaak van de hoge  
werkdruk in het onderwijs. Maar móet ook  
alles? Kan het niet anders? En is het niet 
eens tijd voor wat meer vertrouwen in de 
leerkracht?



Een groep 8-leerkracht schrijft: ‘De 
manier waarop Citotoetsen nu misbruikt 
worden, maakt het onderwijs kapot en 
het leerlingvolgsysteem onbetrouwbaar. 
Niemand wil meer in het rood komen. 
Dus heeft iedereen boter op zijn hoofd. 
Bedankt Inspectie!’ Ze vertelt: ‘Ik werk 
op een school met veel kinderen van 
laagopgeleide ouders. Die moet ik 
echt meetrekken, het laatste jaar door, 
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‘Leerlingen en leraren gebukt onder
                     druk toetsscore’

Het is weer Citotoetstijd, niet echt de favoriete tijd 
van leraren, zo blijkt uit een peiling onder leden 
van CNV Onderwijs. Leraren en leerlingen gaan 

gebukt onder de druk om een hoge score te halen. 
Respondenten spreken van ‘misbruik van toetsen 

om scholen af te rekenen’, ‘Zwaard van Damocles’ 
en ‘grote frustratie’. De waarde van de eindtoets 

basisonderwijs wordt overschat. Groepsleerkracht 
en leerlingvolgsysteem weten samen het beste wat 

het eindniveau is van de leerling. 

Peiling CNV Onderwijs: scholen niet afrekenen op resultaten eindtoets

•  Het onderzoek is uitgezet onder 15.578 leerkrachten en 
schoolleiders in het basisonderwijs. De respons is 15 
procent (2.391 respondenten).

•  Van de 2.391 respondenten is 89 procent leerkracht en 
11 procent schoolleider. Van de leerkrachten staat 28 
procent voor groep 8. 

•  Een meerderheid van 70 procent vindt dat de eindtoets 
basisonderwijs een (zeer) reëel beeld oplevert van de 
cognitieve vaardigheden. Schoolleiders zijn positiever 
dan leerkrachten en leerkrachten groep 8 iets positiever 
dan leraren van andere groepen.

•  43 procent meent dat de eindtoets geen reëel beeld geeft 
van de totale ontwikkeling van de leerling, 38 procent is 
neutraal. Schoolleiders zijn hierbij iets negatiever dan 
leerkrachten.

•  38 procent denkt dat de eindtoets een reëel beeld geeft 
van de mogelijkheden in het vervolgonderwijs, 47 procent 
is neutraal en 15 procent negatief. De leerkrachten van 
groep 8 zijn iets positiever dan de schoolleiders en de 
leraren van andere groepen.

•  Op de vraag of de eindtoets geschikt is voor het bepalen 
van de leeropbrengst van een leerling, antwoordt 30 
procent positief, 19 procent negatief en de meerderheid 
neutraal. Schoolleiders zijn hier iets negatiever dan 
leerkrachten.

•  14 procent vindt de eindtoetsscores geschikt voor het 
bepalen van de kwaliteit van het onderwijs op de eigen 
school, 48 procent is negatief en 38 procent neutraal. 
Schoolleiders zijn hier negatiever over dan leerkrachten 
en leerkrachten groep 8 negatiever dan leraren van 
andere groepen.

•  De timing van de centrale eindtoets in 2015 in april/mei 
is volgens 64 procent beter dan het huidige moment van 
afname in februari. Leerkrachten zijn hier positiever dan 
schoolleiders en leerkrachten van andere groepen zijn 
positiever dan die van groep 8.

•  Op de vraag wie of wat het beste kan bepalen wat het 
eindniveau is van de leerling en wat het vervolgadvies 
dus moet worden, kiest 56 procent voor de groepsleer-
kracht, 41 procent voor het leerlingvolgsysteem en 1 
procent voor de Cito-eindtoets. Uit de antwoorden op de 
open vraag blijkt dat veel mensen het liefst hier hadden 
aangegeven dat het een combinatie is van groepsleer-
kracht en leerlingvolgsysteem.

•  19 procent vindt dat er geen verplichte centrale eindtoets 
rekenen/wiskunde en taal moet komen, zoals de rege-
ring in 2015 invoert, 37 procent zegt daar twijfels bij te 
hebben, 35 procent heeft er geen problemen mee en 8 
procent vindt het een goede zaak. Schoolleiders zijn wat 
stelliger in hun afwijzing dan leerkrachten.

de cijfers
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en dan moet ik ze ook nog een toets 
voorleggen die veel te hoog gegrepen is. 
Doordat scholen worden afgerekend op 
de Cito-scores die openbaar gemaakt 
worden, gaan ze sjoemelen en de cijfers 
opkrikken, met als gevolg dat de normen 
steeds hoger worden. Mijn school heeft 
door matige scores extra toezicht gekre-
gen. Zo worden de toetsen misbruikt. Ik 
zie ongelukkige kinderen in mijn klas, 
die gebukt gaan onder de druk. Om nog 
maar te zwijgen van ongelukkige lera-
ren…’ Ze vindt dat groepsleerkracht en 

‘Leerlingen en leraren gebukt onder
                     druk toetsscore’

Peiling CNV Onderwijs: scholen niet afrekenen op resultaten eindtoets

leerlingvolgsysteem samen het beste kunnen beoordelen  wat het 
niveau is aan het eind van groep 8, ‘maar middelbare scholen 
trekken het oordeel van de basisschoolleerkracht ook vaak in 
twijfel en gaan zuiver af op de Citoscores.’

verschraling
Dick van der Wateren, docent en mentor aan het Eerste Chris-
telijk Lyceum in Haarlem, onderzoeker en edublogger, schrijft 
een hoofdstuk in het boek Het Alternatief (Rene Kneyber & 
Jelmer Evers), genaamd Zin en onzin van testen, vergelijken en afre-

kenen. Daarin betoogt hij dat de ruwe cijfers van Cito-testen en 
eindexamens een slechte maatstaf zijn om de kwaliteit van het 
onderwijs te bepalen. ‘Het gevaar is dat de nadruk op meetbare 
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prestaties leidt tot verschraling van het onderwijs.’ Hét probleem 
is dat een visie ontbreekt op wat goed onderwijs is. ‘Dat is 
precies het probleem bij het meten, testen en vergelijken, waar 
beleidsmakers wereldwijd verslaafd aan zijn geraakt. Wat wordt 
er nu eigenlijk gemeten? Testscores geven aan wat een leerling 
wel of niet weet, wat hij of zij kan of niet kan. Dat is alles. Ze 
geven geen oorzaken voor het hoog dan wel laag scoren van een 
leerling of groep van leerlingen.’ 

geen wedstrijd
Kinderboekenauteur Jacques Vriens wees er in april 2013 op dat 
Nederland internationaal weliswaar hoog scoort op technisch 
lezen, maar in de laagste regionen staat voor plezier in lezen. ‘Je 
kunt je dan afvragen wat die Cito-score waard is’, meent Van der 
Wateren. Cito zelf doet het vergelijken van scholen op basis van 
hun scores af als onzinnig. De Citotoets is niet ontworpen om 
de kwaliteit van scholen te meten. Toch schrijft de Onderwijs-
inspectie  in 2013: ‘De toetsscores voor de midden- en hogere 
groepen scholen zijn niet veranderd tussen 2009 en 2012. Er is 
hier sprake van stagnatie. Scholen zijn tevreden, zo lijkt. Hebben 
ze geen ambitie of lukt het ze niet zich te verbeteren?’ Van der 
Wateren besluit zijn betoog met de woorden: ‘Kinderen gaan 
niet naar school om te slagen voor een test, ze gaan naar school 
om zo veel mogelijk te leren. Onderwijs is geen wedstrijd wie de 
beste is.’

indicatie
Van der Wateren licht toe: ‘Ik heb op zich geen bezwaar tegen 
een eindtoets, als je er maar kritisch mee om gaat. Bedenk dat 
het wel een indicatie geeft van het niveau van rekenen en taal 
van een kind, maar ook niet meer dan dat. Daarnaast spelen 
factoren mee als omgeving, ouders, puberteit, motivatie en nog 
tig dingen.’ Op zijn school wordt in de brugklas getest op zaken 
als intelligentie, motivatie, welbevinden, faalangst, en opvallend 

is dat er vaak een grote discrepantie zit 
tussen de Cito-eindtoets en deze gegevens. 
‘Ik heb nu een vwo-brugklas, die volgens 
onze testgegevens grotendeels op havo-ni-
veau zit. Toch moet je als middelbare 
school ergens op af gaan als je leerlingen 
aanneemt. Tot nu toe is dat de Citotoets. 
Maar wat mij betreft gaan we naar een 
systeem waarin we één of twee jaar 
tijd uittrekken om te bekijken wat een 
leerling kan en in welke schoolsoort hij 
het best tot zijn recht komt. Een hechtere 
samenwerking tussen basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs zou ook goed zijn: 
desnoods gaan we met z’n allen in één 
gebouw zitten.’

frustratie
‘Ik heb grote moeite met het feit dat de 
eindtoets gebruikt wordt om de kwaliteit 
van mijn school te bepalen. Dat geeft 
grote frustratie’, zegt André Hoogveld, 
directeur van de Willibrordusschool in 
Herveld. ‘De Citotoets is daar niet voor 
gemaakt. En toch laten we het met z’n 
allen gebeuren. Ik vind openbaarmaking 
van de scores niet erg, als ik er een 
toelichting bij kan geven. Onze school 
kreeg laatst een 6,8 van Dronkers – het is 
mij een raadsel hoe hij zonder de school 
te hebben gezien daar een cijfer aan kan 
hangen – zonder daarbij te vermelden dat 
we een groep 8 hadden met vier rugzakjes 
en drie dyslexieverklaringen. Dat doet 
dan zo’n zeer! De leraren voelen de toets 
echt als het Zwaard van Damocles boven 
hun hoofd hangen. “Als mijn leerlingen 
maar een goede toets maken ….” Onder-
tussen vergeten ze leuke dingen met de 
kinderen te doen. Ik vind het een goed 
instrument om te bepalen waar een kind 
heen kan na de basisschool, maar het 
meet níet de kwaliteit van een school.’

sjoeMelen
Carolien Poukens, leerkracht van groep 
3, had het in haar respons op de peiling 
over ‘een slechte toetshygiëne’. Ze legt uit: 
‘Ik hoor geluiden dat er op sommige scho-
len gesjoemeld wordt om de toetsscore op 
te krikken. Dit komt doordat scholen nu 

verplichte eindtoets
Vanaf schooljaar 2014/2015 moeten alle scholen een eindtoets 
rekenen en taal afnemen bij hun leerlingen. De gekozen eindtoets, 
van Cito of andere instituten, moet voldoen aan een hele serie eisen 
en een procedure van toelating, beschreven in het Toetsbesluit PO. 
Moment van afname wordt rond half april, met als argumenten: 
de onderwijstijd zo goed mogelijk benutten, het onderwijs aan het 
eind van het schooljaar goed laten aansluiten op het niveau van de 
school voor voortgezet onderwijs, en het schooladvies het zwaarst 
laten wegen. Alle leerlingen moeten meedoen. Het ministerie van 
Onderwijs meldt op haar site: ‘De eindtoets helpt bij het bepalen van 
de kwaliteit van de school. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt 
deze informatie om te bepalen of de basiskwaliteit van het onderwijs 
op een school voldoende is.’
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ook op hun gemiddelde toetsscore beoor-
deeld worden door de inspectie. Officieel 
na 3 maal een te lage score, wordt een 
school als zwak bestempeld. In de wer-
kelijkheid gebeurt dit ook na twee lagere 
scores. Ik hoor van mensen op andere 
scholen dat zij kinderen die cognitief niet 
zo sterk zijn, gewoon niet mee laten doen 
aan de toets. Of dat ze heel erg trainen op 
bepaalde woorden, zodat een toets nog 
niks zegt over de totale woordenschat, 
maar alleen over het kunnen onthouden 
van die geoefende woorden. Als er zo’n 
druk ligt om een hoge toetsscore te halen, 
hoe kun je dan passend onderwijs geven 
en de minder presterende leerlingen 
binnenboord houden? We weten allemaal 
dat onderwijs breder is dan rekenen en 
taal, maar door de toetsstress wordt in de 
hand gewerkt dat scholen zich toch vooral 
gaan focussen op die cognitieve vaardig-
heden. Dat vind ik een verarming van het 
onderwijs.’

Ciska de Graaff

cnv onderwijs: 
‘verplichte eindtoets overbodig’
CNV Onderwijs is geen voorstander van een verplichte 
eindtoets. Bestuurder Joany Krijt: ‘Scholen krijgen 
in acht jaar tijd een heel goed beeld van een leerling. 
Groepsleerkracht en leerlingvolgsysteem samen kun-
nen prima bepalen wat het eindniveau van een leerling 
is en waar het dus het beste op zijn of haar plek is in 
het vervolgonderwijs. Dat zou ons inziens een verplichte 
eindtoets overbodig maken. Nu de politiek hier toch 
voor gekozen heeft, vinden we het tijdstip van april/mei 
wel een goede. Het geeft leraren en leerlingen meer tijd 
om datgene te leren wat geleerd moet worden, en het 
geeft het schooladvies een zwaarder gewicht en dat vin-
den wij terecht.’ Krijt kan zich levendig voorstellen dat 
leraren en leerlingen stress krijgen door de toetsdruk. 
‘Het is niet goed dat de toetsen gebruikt worden om de 
kwaliteit van scholen te meten en te vergelijken. Daar 
zijn ze niet voor en het gaat voorbij aan allerlei andere 
factoren die de kwaliteit van een school maken. Aan de 
andere kant hebben ouders blijkbaar toch behoefte aan 
die gegevens. Dus we zullen er misschien mee moeten 
leren leven. Ik zou willen dat scholen en leraren uit 
gaan van hun eigen kracht,vertrouwen hebben in zich-
zelf en in het onderwijs dat ze geven, ongeacht cijfertjes 
en scores!’

uitspraken respondenten
•  ‘Er moet worden opgeroepen tot een totale boycot 

van het instellen van een afrekeninstrument vanuit 
het rijk. Laat ouders zelf maar bepalen wat ze van 
scholen vinden.’ 

•  ‘Stop met al dat toetsen en geef de professional 
eindelijk weer eens vertrouwen.’

•  ‘Door alle Citotoetsen is de leraar in diskrediet 
geraakt en heeft het nakijken.’ 

•  ‘Vertrouwen in scholen en leerkrachten zou fijn 
zijn.’

•  ‘Ik vind de toets een goede momentopname, maar 
ik vind het fout dat de school er op wordt afgere-
kend.’ 

•  ‘Als de Cito Eindtoets geen graadmeter meer is 
voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs, krijg 
je gegarandeerd problemen met ouders die hun 
kind nog hoger willen laten instromen.’

•  ‘Scholen worden afgerekend op kille cijfers. 
Momenteel wordt er om goede cijfers te halen 
bewust veel geoefend of zelfs gesjoemeld.’

•  ‘De werkdruk op het eind van het schooljaar wordt 
te groot als de Cito-eindtoets in mei wordt afgeno-
men.’Fo

to
: E

rm
in

do
 A

rm
in

o



leerlingen pauzeren wegens ruimtegebrek op de gang.
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‘Ik zie het als 
       erkenning’  

Amersfoorts gymnasium weer excellent

Nabij station Amersfoort staat een 
indrukwekkend gebouw, waar Stedelijk 
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 
(JvO) is gevestigd. De school oogt klas-
siek met grote ramen en hoge plafonds. 
‘Maar’, vertelt rector Cees van Lent, ‘het 
gebouw is niet handig ingedeeld. Som-

Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt uit 
Amersfoort heeft voor de tweede keer op rij het predikaat 

excellent ontvangen. De school boekt uitstekende 
resultaten op de kernvakken en de jury is lovend over het 

personeelsbeleid. Rector Cees van Lent is tevreden met het 
predikaat, maar bescheiden over zijn eigen invloed. ‘Ik zie deze 

onderscheiding niet als een persoonlijke truc.’
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naast het reguliere schoolwerk. Leerlingen moeten meer vakken vol-
gen, het gemiddelde cijfer moet hoger dan een 7 zijn en er worden 
hogere eisen aan het profielwerkstuk gesteld. Als ze het programma 
afronden, krijgen ze een getuigschrift. Aangezien het JvO in 2012 
ook excellent was, kon het aan een versneld traject meedoen om 
weer excellent te worden. ‘Als je als school nogmaals meedoet, kijkt 
de jury of je nog steeds aan basisvereisten voldoet en of mindere 
punten zijn verbeterd. Je moet voor andere scholen van nut zijn 
geweest. De bedoeling is dan bijvoorbeeld dat wij ons honourspro-
gramma en personeelsbeleid aan andere scholen doorgeven. Dit zijn 
vooral scholen die minder ver zijn op dit gebied,’ aldus van Lent. 

verbeterpunten
Bij de ingang van de school hangen de twee bordjes met Excellente 

school, maar hoe belangrijk wordt zo’n titel gevonden? Van Lent: 
‘Ik denk niet dat dit voor onze doelgroep iets uitmaakt. Er zijn 
waarschijnlijk weinig ouders die niet zouden komen als we dat 
bordje niet hadden gehad. Ook voor het leerlingenaantal maakt 
het weinig uit. Voor onszelf zie ik het als erkenning. De jury heeft 
immers verstand van zaken. Ik zie wel in hoe relatief het allemaal is, 
dus er wordt niet veel nadruk op gelegd tijdens de voorlichtingen. 
Ik hoor van veel ouders dat kinderen vooral verliefd worden op het 
gebouw.’ Ondanks de titels heeft het JvO ook verbeterpunten. ‘Het 
is de komende jaren nodig om meer te kijken naar de individuele 
aanpak van leerlingen. Dit geldt ook voor de begeleiding. De lessen 
zijn zoals gezegd degelijk en traditioneel, maar in de loop der tijd 
zal door de digitalisering persoonlijke aanpak nodig zijn. We zijn 
bijvoorbeeld een elektronische leerweg (ELO) aan het inrichten. 
Ik durf nog niet precies te zeggen wat de rol van ict daarin zal zijn, 
maar dit is iets waar we goed naar kijken. Daarnaast kom je op een 
punt waarbij je als school niet moet aftakelen. Dit lijkt misschien 
op stilstand, maar zorgen dat alles goed blijft gaan is erg lastig. Op 
niveau blijven zie ik als een ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor examencijfers, deze zijn niet vanzelf stabiel.’ 

invloed rector
Van Lent is nu 8 jaar rector op het JvO, maar wil zijn eigen invloed 
op de excellentie niet overschatten. ‘Ik denk dat ik in de jaren dat 
ik hier werk een bijdrage heb geleverd aan het klimaat. Het is voor 
medewerkers aantrekkelijk om zich te ontwikkelen. Toch ligt dit 
punt meer bij de afdelingsleiders, zij moeten sturen, begeleiden en 
stimuleren. Ik ben wel verantwoordelijk voor de cultuur waarin veel 
ambitie en het fanatisme zit. Er is ruimte voor kwaliteit.’ Van Lent 
is niet van plan een andere school ‘excellent’ te maken. ‘Ik heb 
het hier geweldig naar mijn zin en zie het niet als een persoonlijke 
truc van mezelf. Het zou ook niet duurzaam zijn als het predikaat 
excellent van één persoon afhankelijk is.’  

Sanne Weeber
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mige ruimtes zijn te klein en deze kun-
nen niet makkelijk verbouwd worden.’ 
De 900 leerlingen die de school telt, 
passen niet in de kantine waardoor veel 
leerlingen noodgedwongen in de gangen 
moeten pauzeren. Wat verder opvalt zijn 
de wat ouderwets ingerichte klaslokalen. 
Zo wordt nog veelvuldig gebruik gemaakt 
van krijtborden. Degelijkheid is dan ook 
kenmerkend voor de school. Van Lent 
is geen voorstander van snel modernise-
ren. ‘Er zijn genoeg scholen die allerlei 
softwarepakketten kopen. Dit kost veel 
geld en vaak is het dan toch niet zo 
succesvol als verwacht. Wij zijn daar erg 
behoedzaam in. Een clubje docenten 
gaat wat scholen langs en dan maken 
we de afweging of een bepaald concept 
succes heeft. Dat hoort bij degelijkheid.’ 
Van Lent haalt een voorbeeld aan van 
een school waarbij een ouder van een 
kind voorstelde een iPadklas te financie-
ren. ‘De directeur stemde toe en wilde 
wel even kijken hoe ze dat gingen doen. 
Het is leuk voor in de media en het 
trekt vast veel leerlingen, maar ik gruwel 
daarvan. Ik wil geen emotie verspillen 
en ben altijd erg geduldig. Dat is wat mij 
betreft een van de kenmerken van een 
ideale schoolleider. Je moet geduldig zijn 
om erop toe te zien dat ontwikkeling 
behoedzaam gaat. Het is een eng mode-
woord, maar ik ben een voorstander van 
duurzaam leiderschap.’

excellente punten
Een van de goede punten vanb het JvO 
is het personeelsbeleid. ‘We hebben de 
functiemix ingezet. Docenten kunnen 
in hogere salarisschalen komen door op 
een vlak expert te worden. Er heerst bij 
ons geen anciënniteit. Dit draagt bij aan 
het ambitieuze klimaat.’ Daarnaast heeft 
de school hoge cijfers op het gebied van 
tevredenheid en ook het honourspro-
gramma is goed beoordeeld. Een kwart 
tot een derde van de leerlingen op de 
school volgt het honoursprogramma 

‘Ik zie het als 
       erkenning’  
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Leren golfen door fanatiek 
             zwiepen met een controller

E-sport, een afkorting van elektronisch 
sporten. Nog niet officieel erkend 

als echte sport maar als het aan de 
e-sportbond ligt gebeurt dat snel: 

‘Gaming zal binnenkort uitgroeien tot 
de grootste sport van Nederland.’ 

Voor onderzoekers een interessant 
onderwerp: kunnen digitale 

hulpmiddelen het motorisch bewegen 
verbeteren? Komt het zo ver dat we dit 

toepassen in de gymles? 

‘Digitale hulpmiddelen kunnen een verrijking zijn voor de les’

Met een krachtige zwaai schiet de 12-jarige 
Niek de golfbal 200 meter ver. ‘Oef, bijna 
in de zandbank.’ ‘Nu ben ik’, zegt Thijs, 
en ook hij schiet de bal in een mooie boog 
richting het vlaggetje. ‘In het echt kunnen 
we niet zo ver hoor’, lachen de jongens. 
Buiten regent het, maar toch blijven de 
brugklassers van het Deltion College in 
Zwolle droog tijdens het golfen. In plaats 
van een gewone gymles krijgen ze acht 
weken achter elkaar een gameles. Hiervoor 
is een klaslokaal omgebouwd tot een pro-
fessioneel gamelab. Acht grote flatscreens 
met daarnaast de Xbox. Het is uitkijken 
waar je loopt want acht leerlingen tegelijk 
staan fanatiek te zwiepen met een control-
ler. ‘Wow, bijna een hole in one!’

OnderzOek 
Lekker hangen in de ringen en een salto 
leren op de trampoline. Het zijn nu nog 
onderdelen van de traditionele gymles. 
Misschien is dit over tien jaar wel deels ver-
vangen door de Wii, I-pad en Xbox. Hoge-
school Windesheim in Zwolle is gestart met 
het onderzoek Digitalisering van de gymles. 

Voor dit project kreeg de school een subsidie van € 200.000. 
Vorig jaar januari begon de school met praktijkgericht onderzoek 
dat wordt uitgevoerd door veertig docenten bewegingsonderwijs. 
De proefkonijnen zijn honderdtwintig brugklasleerlingen van 
middelbare scholen in de buurt. ‘We hopen met de nieuwe kennis 
hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee we aan de slag kunnen om 
zo de kwaliteit van de gymles en de beleving te verhogen’, vertelt 
Ivo van Hilvoorde, coördinator van het onderzoek. 

Tiger WOOds
Het onderzoek met de Xbox begon een aantal maanden geleden 
met een nulmeting. Bij drie groepen scholieren werd op een echte 
golfbaan gemeten hoe goed ze zijn. ‘Met deze sport zijn weinig 
kinderen bekend, daardoor hebben ze een gelijke start’, vertelt 
onderzoeker Jaap Kleinpaste, tevens docent lichamelijke opvoe-
ding. Na de nulmeting zijn de groepen uiteen gegaan. De eerste 
groep krijgt acht weken les op de golfbaan, de tweede groep golft 
in de gymzaal en de derde groep krijgt les met de Xbox in het zoge-
naamde game-centre. Aan het einde komen de groepen weer bij 
elkaar om te meten hoe ver iedereen gevorderd is. ’De hypothese is 
dat je beter leert sporten door het echt te doen’, vertelt Kleinpaste. 
‘Wij testen in hoeverre dat waar is. Zelf geloof ik dat digitale hulp-
middelen zeker een verrijking kunnen zijn. Ter ondersteuning, 
niet als vervanging. De deskundigheid van de docent zal altijd 
nodig blijven, daardoor wordt het gamen in de les niet zoals gamen 
thuis. Het spel Tiger Woods PGA tour 14 dat we voor het onderzoek 
gebruiken is geavanceerd; je kunt het steeds een beetje moeilijker 
maken. Daarbij maakt het programma inzichtelijk hoe de kinderen 
bewegen, op welk niveau ze zitten en wat ze eraan kunnen doen 
om te verbeteren.’

PuTTen en afslaan
De brugklassers zijn nu vier weken bezig en leraar Kleinpaste ziet 
erop toe dat ze niet zomaar wat staan te zwaaien. Voordat ze mogen 
beginnen legt hij nog even goed uit hoe de swing van het putten en 
afslaan gaat. ‘Het gaat wel steeds beter’, vertelt leerling Niek. ‘Toch 
vind ik echt golfen leuker, je voelt dan dat je de bal wegslaat, dat 
is veel echter. Dit is voor een computer en dat doe ik al genoeg.’ 
Zijn vriendje vult hem aan: ‘Bovendien sla ik in het echt maar 



Schooljournaal 17

zestig meter, ik ga toch liever buiten lekker gymmen.’ Medeklas-
genoot Lente vindt het al behoorlijk dicht bij de realiteit komen, 
‘Thuis hebben we de Wii maar dit spel is echter. Bij de Wii heb 
je animatiepoppetjes, dit zijn mensenpoppetjes. Daarnaast ziet de 
XBox je hele lichaam en daar reageert hij op. De Wii reageert alleen 
op de controller.’ Toch vinden ook Lente en haar vriendin Mirthe 
een ‘gewone’ gymles leuker.’ Dan ben je veel actiever bezig’, vertelt 
Mirthe. Docent van deze klas, Marieke Pieters, vindt het leuk dat 
de kinderen op deze manier het golfen leren kennen. ‘Ik zou het 
alleen niet in plaats van een blok gymles doen, maar daarnaast. En 
niet acht weken achter elkaar, dat kan gaan vervelen.’ Kleinpaste 
legt uit dat dit laatste ook niet de bedoeling is ‘Dit is puur voor het 
onderzoek. Wij kijken naar de motivatie tijdens het spel maar óók 
naar het effectief aanleren van de sport golf.’ 

VideOanalyse
Een ander hulpmiddel dat Windesheim test is videoanalyse. Voor 
dit onderdeel gebruikt de school eigen studenten van de leraren-

leren golfen 
door middel 
van een gymles 
met de Xbox. 
Brugklassers 
van het deltion 
College in 
zwolle zijn de 
‘proefkonijnen’. 

opleiding Lichamelijke opvoeding (Calo). 
‘Wat wij doen is een student inzetten die 
door middel van de iPad bijvoorbeeld een 
potje basketbal filmt. Wanneer de student 
een slim schot ziet, drukt hij op het scherm. 
Het fragment wordt dan door een speciale 
app onthouden’, legt onderzoeker Jeroen 
Koekoek uit. ‘Het gebeurt nu al heel vaak 
dat de docent de wissel of de reserves de 
opdracht geeft: “Jij gaat nu goed opletten 
wat er gebeurt.” Dit hulpmiddel maakt het 
een gerichte opdracht. Wanneer de docent 
het spel even stil legt en iedereen bij elkaar 
laat komen kan hij de beelden terughalen. 
Wat ging er mis? Wat ging er goed? Je hoeft 
het voorbeeld niet meer na te bootsen, met 
één klik heb je het te pakken.’

Marjolein Bakker

Leren golfen door fanatiek 
             zwiepen met een controller

‘Digitale hulpmiddelen kunnen een verrijking zijn voor de les’
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Bestaan er nog normale kinderen?
Steeds meer kinderen krijgen etiketten opgeplakt: 

adhd, dyslexie, dyscalculie en autisme om er 
enkelen te noemen. Zijn kinderen werkelijk zo 

anders dan dertig jaar geleden? Gezien de 
stoornissen die ons om de oren vliegen lijkt het 
van wel. Loopt de diagnosticering uit de hand?

‘Scholen moeten voorzichtig met stoornissen omspringen’

‘“Laat hem gewoon even buiten spelen”, 
zeiden ze vroeger tegen een kind dat 
niet stil kon zitten. Je mocht gewoon 
druk zijn, terwijl het etiket adhd nu al 
snel klaarligt.’ Sam Geuens, een van de 
auteurs van het boek Normale kinderen, ze 

bestaan nog doelt hier op overdiagnostice-
ring. Hoewel onderzoek naar het voorko-
men van psychische problemen schaars is, 
blijkt uit onder meer medicijngebruik dat 
steeds meer kinderen met een psychische 
aandoening worden gediagnosticeerd. 
‘Pakweg tien procent van de kinderen 
heeft een stoornis, maar dit aantal wordt 

allang overschreden.’ De Belgische Geuens is kinder- en jeugd-
psycholoog en schreef samen met Wendy Peerlings en Jeroen 
Pasveer het boek om een dialoog op gang te brengen. ‘We zien 
veel kinderen die moeilijkheden hebben, maar vaak heeft dit 
didactische of opvoedkundige oorzaken. Er worden te snel etiket-
ten opgeplakt en we wilden weten of hier iets aan te doen valt. 
Er moet voorzichtig met stoornissen worden omgesprongen.’

OVereTikeTTering
Een stoornis wijst op een ernstige, primaire belemmering op het 
gebied van leren en ontwikkelen. Om een diagnose te stellen 
moet er aan een aantal criteria worden voldaan. Het probleem 
is alleen dat die criteria vaak te vaag, niet duidelijk omschreven 
en te ruim zijn. Door het gebrek aan eenduidigheid is er al snel 
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sprake van overetikettering. Tegelijkertijd zijn sommige criteria 
zo vaag, dat kinderen die veel last hebben van hun problemen 
soms onterecht niet gediagnosticeerd worden. De manier van 
diagnosticeren kent dus gebreken. Geuens kan echter niet een 
specifieke oorzaak noemen voor de toename van diagnoses. ‘Het 
is makkelijk om met de flow mee te gaan als er veel diagnoses 
worden gesteld. Zowel kinderen als leraren voelen druk om het 
goed te doen op school en sommige ouders weten niet welke 
handvatten ze aan moeten grijpen als een kind wat minder pres-
teert.’ 

gezinssiTuaTie
Naast de druk die de maatschappij oplegt, is volgens het boek 
ook de gezinssituatie van invloed. Vroeger bestond een gezin 
uit meer kinderen dan nu. Iedereen had wel een specialiteit: 
de een was intelligent, de ander knap, weer een ander sportief, 
enzovoort. In een klein gezin willen ouders dat de paar kinderen 
die ze hebben aan alles voldoen. Er worden dus te hoge eisen 
gesteld. Daarnaast kon een kind dat vroeger niet goed kon leren 
al op veertienjarige leeftijd beginnen met werken. Het strakke 
concept dat door de kerk en staat werd gedicteerd is veranderd 
in een maatschappij waarin vrijheid, diversiteit en eigen keuzes 
centraal staan. Ook internet is van grote invloed. Geuens: 
‘Allerlei termen zijn op internet te vinden, terwijl weinig mensen 
er echt verstand van hebben. Adhd wordt nu al gebruikt als 
iemand druk gedrag vertoont, terwijl de stoornis adhd iets heel 
anders is. De expertise zit niet meer alleen bij hoogopgeleide 
zorgverstrekkers.’ Verder willen ouders zich volgens de auteurs 
distantiëren van hun verantwoordelijkheid. Als een kind wordt 
gelabeld hoeft een ouder zich niet schuldig te voelen dat hij of 
zij een bepaalde rol niet goed vervuld heeft. Ouders zouden in 
eerste instantie het probleem zoeken bij het kind. Ze laten zich 
erg leiden door ontwikkelingsgrafieken die gemiddelden weerge-
ven. Onterecht, zo menen de auteurs. Gemiddelden zijn in elke 
cultuur anders en ieder kind is uniek.

nadelen 
Een psychiatrische diagnose kan veel impact op een kind 
hebben. Het hebben van een stoornis kan een stigma zijn dat 
iemand zijn leven lang meedraagt met een negatief zelfbeeld tot 
gevolg. Het merendeel van de bevolking interpreteert een stoor-
nis immers negatief. Ook de manier waarop diagnoses worden 
gebruikt is volgens het boek Normale kinderen, ze bestaan nog niet 
correct. Een goede diagnose moet beschrijvend en handelings-
gericht zijn. Een term zoals adhd en dyslexie benoemt enkel 
het probleem, maar biedt geen handvatten voor een aanpak 

Bestaan er nog normale kinderen?
of oplossing. Om deze reden roepen de 
auteurs op niet luchtig met diagnoses om 
te springen. Het stempel gedragsstoornis, 
hyperactiviteitstoornis of iets anders raakt 
een kind niet zomaar kwijt. Als een kind 
zich verder normaal ontwikkelt en steeds 
minder problemen heeft, is de diagnose 
al gesteld. Daarnaast kan een kind door 
een andere didactische aanpak inzicht 
hebben gekregen, het kan door ouder te 
worden bepaalde problemen ontgroeien 
of het kan wegen hebben gevonden om 
zelf om te gaan met problemen. Daarom 
wordt nu in Nederland gestreefd naar een 
verklaring die drie jaar geldig is. Om de 
zoveel jaar moet een verklaring worden 
vernieuwd, maar dit wordt in de praktijk 
nog niet strikt toegepast. 

OndersTeuning
Het boek is in Nederland weliswaar goed 
ontvangen, maar gaat het iets veranderen 
in de toekomst? Geuens: ‘We zijn al blij 
als er een paar kinderen mee geholpen 
worden. Het is vooral de bedoeling dat 
het mensen aan het denken zet. Het biedt 
geen concrete oplossingen en we willen 
ook niet pretenderen die voorhanden te 
hebben. De overheid zou wel veranderin-
gen kunnen versnellen door signalen af 
te geven. Daarnaast kan zij inzetten op 
meer ondersteuning in plaats van directe 
therapie en stoornisgerichte diagnostiek.’ 
Geuens heeft nog wel een tip. ‘Iedereen 
die met kinderen werkt moet bewuster 
zijn van wat hij of zij doet voordat men 
het woordje stoornis in de mond neemt. 
We hopen dat er positiever met kinderen 
wordt omgegaan. Het gros van hen doet 
het namelijk heel goed.’  

Sanne Weeber

Normale kinderen, ze bestaan nog, is een uitgave 

van de Uitgeverij LannooCampus. Het boek 

kost €19,99. ISBN 978 94 014 12438. Meer 

informatie op www.lannoocampus.nl.



Werk &Recht
Veel leden CnV Onderwijs 
kandidaat Verantwoordings
orgaan aBP
De Christelijke Centrale voor Overheids- en Onder-
wijspersoneel (CCOOP) heeft kandidatenlijsten 
ingediend voor de verkiezingen voor het Verantwoor-
dingsorgaan (VO) van ABP. Deze verkiezingen worden 
van 11 tot en met 28 maart gehouden. Veel leden van 
CNV Onderwijs staan kandidaat. Er is een lijst voor 
de kiesgroep actieve deelnemers (onder de naam CNV/
ACP/ACOM/VDBZ) en een lijst voor de kiesgroep 
pensioengerechtigden (onder de naam CNV/ACP/
ACOM). De laatste heeft een lijstverbinding met oude-
renorganisaties PCOB en Unie KBO. Gery Gorter 
staat nummer 1 op de lijst voor de actieve deelnemers. 
Andere CNV Onderwijs-kandidaten zijn Sydo van der 
Bijl op 5, Lieke Breukers op 8, Peter Dols (11), Saskia 
van der Stouw (13), André van Kemenade (15), Willem 
Goudzwaard (17) en Paul Rietveld (19). Op de lijst voor 
de pensioengerechtigden staat Henny de Pee op 1 en 
Janneke van der Zee op 5. Ook op de lijst staan Henk 
Hospers (9), Frans van Moorsel (13), Nel van Galen 
(15), Nol Smeelen (17), Pieter Heerens (19), Klaas 
Schotanus (21), Pieter Janssen (23) en Bert Lemmens 
(25). De in het VO verkozen pensioengerechtigden 
dragen kandidaten voor die namens hen in het bestuur 
van ABP komen. Het VO krijgt onder meer belangrij-
ke adviestaken ten aanzien van het beleggingsbeleid, de 
pensioenpremie en de indexatie. Voorzitter van CNV 
Onderwijs, Helen van den Berg, is heel tevreden over 

de samenstelling van de lijsten: ‘We hebben 
gekozen voor continuïteit en ervaring, 

maar ook voor vernieuwing. Het 
is een goede mix van jong en 
oud, met zowel vrouwelijke als 

mannelijke kandidaten. Ik roep 
alle leden van CNV Onderwijs op van hun stem-

recht gebruik te maken en onze kandidaten te steu-
nen.’ Iedereen die op 1 maart 2014 pensioen opbouwt 
bij ABP of een ABP-pensioen ontvangt, kan van 11 tot 
en met 28 maart via www.abp.nl stemmen. Wie op  

1 maart nog pensioen opbouwt stemt op een kandi-
daat van de kiesgroep actieve deelnemers. Wie dan pen-
sioen ontvangt kiest een kandidaat van de kiesgroep 
pensioengerechtigden. Vanaf 20 februari presenteren onze 
kandidaten zich via een speciale verkiezingssite op 
www.abp.nl. 

komst nieuw pensioencontract 
in 2015 op de tocht
De plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken voor nieuwe pensioenregels hebben verdere 
vertraging opgelopen. Hierdoor lijkt het steeds onwaar-
schijnlijker te worden dat ABP in 2015 een nieuw 
pensioencontract kan invoeren. De  bond vindt het 
mogelijke uitstel een slechte zaak. Ook maakt CNV 
Onderwijs zich grote zorgen of de nieuwe regels wel 
voldoende ruimte gaan bieden voor een contract dat 
primair is gericht op het behalen van een welvaartsvas-
te pensioenambitie. CNV Onderwijs hecht veel waarde 
aan het zo snel mogelijk overstappen op een dergelijk 
contract, dat betere perspectieven biedt op het duur-
zaam indexeren van de pensioenen. 

ABP beëindigt korting per 1 april
ABP hoeft geen nieuwe korting door te voeren en 
gaat de huidige korting van 0,5 procent op de pen-
sioenen en opgebouwde pensioenaanspraken vanaf 
1 april 2014 schrappen. Dit besluit werd mogelijk 
omdat de dekkingsgraad eind 2013 met 105,9 
procent duidelijk boven het vereiste minimum van 
104,2 procent lag. Omdat het herstel nog pril is 
handhaaft het bestuur van ABP de herstelopslag 
van 3 procentpunt op de pensioenpremie. Ook 
moest het bestuur besluiten dat er dit jaar nog niet 
geïndexeerd kan worden. Het beëindigen van de 
korting is mooi nieuws, maar neemt niet weg dat 
er een indexatieachterstand blijft van inmiddels 
9,24 procent.
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Overzicht regiOspreekuren 

Dinsdag  18 februari Assen  
Maandag  24 februari  Utrecht  
Dinsdag  25 februari Roermond 
Donderdag  27 februari Apeldoorn
Donderdag  27 februari  Den Bosch  
Donderdag 6 maart  Rotterdam 
Dinsdag  18 maart Assen  
Dinsdag  18 maart Roermond

rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven 
welke basisondersteuning de school biedt en welke eventuele 
extra ondersteuning. Ook staat in het SOP beschreven welke 
middelen nodig zijn voor het personeel om die ondersteuning 
daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Dit profiel is geschreven 
door het team en daarna ter advisering voorgelegd aan de MR. 
Daarna zijn alle SOP’s van de scholen van het samenwerkings-
verband (SVB) door het bestuur van het SVB bekeken en als 
een blauwdruk op het samenwerkingsbrede ondersteuningsplan 
gelegd. Dan kan bekeken worden of het samenwerkingsverband 
een dekkend onderwijsaanbod heeft. Misschien zijn er dan 
nog gaten in het onderwijsaanbod en kunnen een of meerdere 

Wat is een 
schoolondersteuningsprofiel?

scholen verzocht worden hun SOP aan te passen en vervolgens 
wordt dat weer ter advisering aangeboden aan de MR. De praktijk 
is vaak anders. De directie heeft  het geschreven, het is besproken 
met het team en globaal aan de orde geweest in de MR. Toch kan 
een SOP leiden tot pittige veranderingen voor de werkzaamheden. 
Weet u niet wat er in een dergelijk profiel staat? Vraag alsnog om 
overleg over het SOP. Gebruik daarbij de ‘checklist schoolonder-
steuningsprofiel’ van het steunpunt medezeggenschap passend 
onderwijs. Zo kunt u puntsgewijs het SOP bespreken met uw 
directie. Op de site www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl vindt  
u een hele lijst van handreikingen, voorbeelden en checklists.  
Veel succes!

vraag:

antwOOrd:

In de regio
In het middelbaar beroepsonderwijs is de medezeggenschap over veel onderwerpen via de cao neergelegd bij 
de ondernemingsraad. De vakbonden komen aan tafel om de personele en/of arbeidsvoorwaardelijke gevol-
gen van een reorganisatie te bespreken. In veel gevallen resulteert dit in een sociaal plan. Het reguliere overleg 
(het vroegere igo) is minder geworden. CNV Onderwijs probeert toch zoveel mogelijk contact te hebben 
en houden met de leden en met de instelling. Dit gebeurt door middel van scholenbezoeken en via contact 
met de ondernemingsraad. In de regio Zuid-Nederland komen OR’en en vakbonden dan ook regelmatig bij 
elkaar. Gespreksonderwerpen zijn dan: 
•  de WOR; welke bevoegdheden zijn er en hoe gaat men hiermee om?
•  hoe om te gaan met een reorganisatie; wat zijn de verschillende rollen en hoe trekken we gezamenlijk op?
•  hoe wordt er omgegaan met allerlei neven-bv’s van de verschillende instellingen; wat is ieders rol daarbij?
In het begin van 2014 hebben de vakbonden en de verschillende OR’en in Zuid-Nederland elkaar weer gezien 
op het Scalda in Goes. Ook leden van het BVE Platform Medezeggenschap MBO waren aanwezig. Gesproken 
is onder andere over het scholingsplan, de terugloop in formatie en het strategisch meerjarenformatiebeleid. 
Het informeel overleg speelt daarbij een belangrijke rol; de vakbonden worden door de OR’en bijgepraat en 
men informeert elkaar over de laatste stand van  zaken. Samen optrekken  met professionele ondersteuning 
is belangrijk om zo goed mogelijk de belangen van de leden te kunnen behartigen! Een bijeenkomst zoals die 
van de OR’en in Zuid-Nederland helpt daarbij!

Naam:
Myriam Biekens 

Regio:
Regiobestuurder 
West-Brabant/Zeeland
po-vo-mbo-hbo
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Cursussen
Als leraar of onderwijsondersteuner kun je te maken krijgen met agressie van leerlingen, 
zowel fysiek als verbaal. Dat kan een enorme impact hebben op de relatie met die 
leerling, maar ook op het groepsproces in de klas. Voor leerkrachten en docenten is het 
belangrijk te weten welke acties escalerend en de-escalerend kunnen werken. Het gaat 
erom dat je je eigen emoties de baas bent en die interventie kunt plegen die nodig is om 
het conflict te beëindigen en agressie te doen verminderen.
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Voor wie?
Voor leraren en onderwijsondersteuners in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

inhoud van de cursus
In deze cursus leer je eerst hoe je geneigd bent te rea-
geren in conflict- en agressiesituaties. Je leert welke 
de-escalerende technieken er zijn en leert deze toe te 
passen in de klas. Aan de hand van verschillende casus-
sen die je vooraf kunt inbrengen, wordt er geoefend met 
een acteur. Tijdens de cursus is er veel gelegenheid voor 
interactie met vakgenoten.

resultaat
Na de cursus:
• Heb je inzage in je eigen valkuilen bij conflicten.
•  Weet je welke technieken je kunt toepassen en heb je 

ook geoefend met situaties die je in de klas kunt tegen-
komen.

•  Weet je wat je als leraar binnen de school nodig hebt 
om je veilig te voelen voor de klas en hoe je een beroep 
kunt doen op wettelijke verplichtingen, zoals het veilig-
heidsbeleid binnen de school.

Praktische informatie
Duur: 1 dag
Datum: woensdag 21 mei
Locatie: Kantoor CNV te Utrecht
Kosten: € 235,- voor leden, € 470,- voor niet-leden

Meer informatie of aanmelden?
Op zoek naar meer informatie of wil je je direct  
aanmelden? Stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl  
of bel (030) 751 17 47.
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Leren begint met een vraag en het lef om uit evenwicht 
te raken, omdat je beseft dat je iets niet weet of iets niet 
kunt. Een docent van mijn afdeling volgt een master 
Leren en Innoveren. Interessant om te zien hoe hij steeds 
terugvalt in oude kaders en denkpatronen, hetgeen 
natuurlijk echte innovatie in de weg staat. We voeren 
veel interessante gesprekken. Laatst kwam hij langs 
want hij moest een onderzoek doen. ‘Ruud, integraal 
lesgeven komt bij ons onvoldoende van de grond en we 
hebben het er al een jaar over. Vind je het goed als ik 
mijn klas als pilot neem en ermee aan de slag ga?’ Hij 
somde op wat hij van plan was. Ik luisterde aandachtig 
en vroeg hem: ‘Maar als je het zo aanpakt, met maar 
één klas, komt integraal lesgeven toch ook niet echt 
van de grond?’ Hij knikte. ‘Waarom doe je het niet in 
alle klassen?’ Er volgde een aantal redenen waarom 
dat echt niet zou kunnen. De laatste reden kwam van 
zijn studiebegeleiders. ‘Je moet het altijd klein houden’, 
hadden die hem verteld. ‘Nee joh, wierp ik tegen. Dat is 
geen innovatie. Echte innovatie begint met de vraag:”Zou 
het niet mooi zijn als……?’” We vulden de vraag samen 
in. Zou het niet mooi zijn als onze leerlingen niet alleen 
de militaire en de sportlessen leuk vinden, maar ook de 
avo-vakken? Zou het niet mooi zijn als we alles integre-

ren in elkaar en dat ze het onderscheid tussen militair 
en avo zoveel mogelijk tenietdoen? Zou het niet mooi 
zijn als onze avo-docenten geen vaste roosters meer 
hebben en geen vaste lokalen en dat we straks echt 
geïntegreerd les gaan geven? Zou het niet mooi zijn 
als we met elkaar een collectieve ambitie hebben en 
het lef om alles anders te doen? Zou het niet mooi zijn 
als onze leerlingen met plezier naar school gaan en 
goede resultaten behalen? Zou het niet mooi zijn als 
onze docenten straks de speelruimte hebben die ze 
nodig hebben om te kunnen ontwikkelen en echt van 
elkaar te leren? Allebei hadden we een sprankeling in 
onze ogen. Ik voegde daar aan toe: ‘En alles wat niet 
goed gaat, is mijn verantwoordelijkheid.’ Mijn collega  
heeft de afgelopen tijd hard gewerkt en veel geleerd. 
Vanmiddag is de grote presentatie. Het doel is simpel. 
Leerlingen die rondlopen met lachende gezichten en 
op professionele wijze klaargestoomd worden voor de 
praktijk. Onze afdelingsoverleggen hebben nog maar 
één agendapunt: onderwijs! Ons hele systeem is uit 
evenwicht en ik ben als manager niet meer in control. 
De energie die loskomt in het team dat met de ontwik-
keling bezig is, compenseert dat in ruime mate. Vanaf  
3 maart gaan we van start. Met lef en vertrouwen!

 EChtE innovatiE bEgint 
mEt dE vRaag: 

“Zou hEt niEt mooi 
Zijn als……?’”

lef

column
Ruud van diemen

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

midden nederland 
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‘Wauw, wat 
dóe je dat goed!’

‘Je kunt een leerling complimenteren met: 
“Wauw, wat bén je goed!” Of: “Wauw, wat 

dóe je dat goed!” In woorden maken de 
zinnen weinig verschil. Maar in impact op 
de leerling is er wel degelijk onderscheid’, 

zegt ontwikkelingspsycholoog Eddie 
Brummelman. ‘Zeker bij 8- tot 12-jarigen met 
een laag zelfbeeld werken persoonsgerichte 

complimenten averechts. Beter is een 
compliment over zijn of haar gedrag.’

Ontwikkelingspsycholoog: 
‘Complimenteer leerlingen op gedrag’

‘Ga als leraar voorzichtig om met compli-
menteren op persoonlijke aspecten van 
kinderen. Zeker als ze een lage eigendunk 
hebben.’ Eddie Brummelman, ontwikke-
lingspsycholoog aan de afdeling Ontwik-
kelingspsychologie van de Universiteit 
Utrecht, kan er kort over zijn.  ‘Als een 
kind dat hoge cijfers haalt hoort: “Wat ben 
jij goed!”, wordt zijn of haar waarde als 
persoon gekoppeld aan succes. De gedach-
te is dan al snel dat als zij maar presteren 
op school, ze aan de norm voldoen. Dat 
leidt tot gevoelens van voorwaardelijke 
acceptatie. Gaan de cijfers omlaag, dan 
vindt dit kind zichzelf niet goed meer, 
maar klungelig, onhandig, stom: “Ik kan 
niks.” Leerlingen met hoge zelfwaardering 
zijn hier minder gevoelig voor.’

sChaaMTe
Onder ruim zevenhonderd deelnemers 
voerde Brummelman landelijk twee onder-
zoeken uit naar het effect van complimen-
teren. Voornoemde resultaten verschenen 

zeker bij 8 tot 12jarigen met een laag zelfbeeld werken 
persoonsgerichte complimenten averechts.
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in het Amerikaanse tijdschrift Journal of Experimental Psychology: 
General. Waarom hij koos voor deze invalshoek? ‘Tijdens eerdere 
onderzoeken op scholen viel me op dat kinderen, met name bij 
lage zelfwaardering, zoveel complimenten krijgen. Docenten en 
ouders maken zich ongerust en geven vooral persoonsgerichte 
“schouderklopjes”. Er is vanuit de wetenschap weinig bekend 
over de impact van die complimenten op zelfwaardering. Gaan 
kinderen hierdoor anders naar zichzelf kijken? Dat wilde ik graag 
te weten komen. Met deze kennis kunnen we leraren adviseren 
over de manier waarop ze complimenten kunnen geven aan hun 
leerlingen.’
De eerste onderzoeksvraag werd: Is de omgeving geneigd om kinderen 

met een laag zelfbeeld met name persoonsgerichte complimenten te geven? 
Brummelman: ‘Ons antwoord is: Ja. Het beeld werd bevestigd. 
Volwassenen geven kinderen met lage zelfwaardering meer per-
soonsgerichte complimenten  - en minder gedragsgerichte compli-
menten - dan kinderen met hoge zelfwaardering.’
De vervolgvraag werd: Helpen die persoonsgerichte complimenten of 

heeft deze manier van complimenteren negatieve effecten? De onderzoe-
ker: ‘Onze conclusie is: persoonsgerichte complimenten kunnen 
averechts werken. De zelfwaardering wordt er niet door verhoogd. 
Integendeel. Falen deze kinderen op school dan schamen ze zich. 
En onder schaamte verstaan we dan een sterk gevoel van negatieve 
zelfevaluatie. Deze kan de lage zelfwaardering zelfs versterken.’ 
Uit beide onderzoeken bleek ook dat het geven van gedragsgerich-
te complimenten niet tot schaamte leidt, niet bij kinderen met 
een lage of een hoge zelfwaardering.

COMPuTersPel
Hoe werden de leerlingen, zeker die met lage zelfwaardering, 
geselecteerd voor het onderzoek? Brummelman: ‘Vooraf werd 
zelfwaardering gemeten met een veelgebruikte vragenlijst (de 
Competentiebelevingsschaal voor Kinderen( CBSK)). Daarna ging 
iedereen aan de slag met een computerspel. Na een oefenronde 
kregen ze een gedrags-, persoonsgericht- of geen compliment. 
Daarna wonnen of verloren de kinderen het spel. Welk compli-
ment ze kregen en of ze het spel wonnen of verloren stond van te 
voren al vast; ze hadden niks met hun inzet te maken. Wat bleek? 
Persoonsgerichte complimenten leidden tot schaamte na falen, 
vooral onder leerlingen met een lage zelfwaardering.’ 
Hij vervolgt: ‘Jammer is dat dit onderzoek aangeeft hoe compli-
menteren niet moet. Met als gevaar dat we straks geen persoons-
gerichte complimenten meer durven te geven. En dan bleek ook 
nog eens dat gedragsgerichte complimenten niet meer of minder 
impact hebben dan geen complimenten geven!’

affeCTie
Gedragsgerichte ‘pluimen’ werken echter wel op de motivatie van 
leerlingen, stelt de onderzoeker nadrukkelijk. ‘Leerkrachten moe-
ten zeker niet stoppen met het geven van complimenten. Ze zijn 
makkelijk te maken, je kunt er veel geven maar ben je bewust hoe 

je een compliment formuleert. Complimen-
teer leerlingen gerust dat ze voldoende moeite 
doen voor een taak; dat ze een goede strategie 
gebruiken om een opdracht uit te voeren. 
Een aai over de bol? Dat is eigenlijk geen 
compliment; meer een teken van affectie. Het 
is evident dat warmte en affectie de gewenste 
uitwerking geven. Gooi ze dus liever niet op 
een hoop met complimenten.’

Beatrice Keunen

Ontwikkelingspsycholoog: 
‘Complimenteer leerlingen op gedrag’

‘ze zijn Me eVen lief’
Astrid Vink, leerkracht van groep 8B op De 
Theresiaschool in Bilthoven: ‘Gedragsgerichte 
complimenten geef ik het meest. Ik kan ook 
wel eens een persoonsgerichte pluim geven. 
Als iemand iets nieuws aan heeft, z’n haar heel 
anders zit of als ik onder de indruk ben van een 
leerling. Maar dat is voor zo’n kind niet altijd 
leuk. Je laat het opvallen, haalt het even uit de 
groep en dat willen ze, zeker in de bovenbouw, 
liever niet. 
Complimenten geven zit in me, het gaat me 
natuurlijk af. Als ik blij word van iets, benoem ik 
het graag. Maar complimenteren is bij mij ook 
- in de bijna dertien jaar die ik nu voor de klas 
sta - professioneel ontwikkeld. Zo kregen we 
op onze school eens een lezing over de invloed 
van positief taalgebruik tegenover kinderen. Die 
vond ik heel waardevol.
Een compliment moet mijns inziens altijd 
gegrond zijn. Niet zomaar om iets voor elkaar 
te krijgen. Dat hebben leerlingen echt wel door. 
Als leraar moet je je er ook van bewust zijn 
dat je positieve feedback op gedrag geeft. Dat 
je niet alleen het negatieve gedoe in een klas 
opmerkt. Door zo’n gedragscompliment groeien 
de kinderen als persoon, ook op andere vlak-
ken. Ze voelen zich zekerder. Bij scholieren met 
lage zelfwaardering werkt dat ook. Zeker als je 
ze laat reflecteren op hun eigen goede gedrag. 
Ze zijn nog wel eens zwaar op de hand, dat kun 
je dan mooi doorbreken. Soms ook met humor. 
Hun negatieve zelfbeeld wegrelativeren moet 
je natuurlijk nooit doen. Daarom geef ik ook bij 
voorkeur gedragsgerichte complimenten: de 
leerlingen zijn je allemaal even lief. Je wilt dat 
ze dat weten en voelen.’
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‘Elk kind minder is een inkomstenderving van 5.000 euro’
Samenwerkingsscholen oplossing krimpproblematiek Friesland

Oplopende kosten, teruglopende leerlingenaantallen en 
leegstaande lokalen, hebben schoolbesturen CBO G2 (christelijk) 

en Onderwijsgroep Fier (openbaar) in Noordwest Friesland 
doen besluiten tot samenwerking. Doel is de zelfstandigheid 

van de scholen in deze streek te handhaven. Daartoe komen er 
samenwerkingsscholen, wordt er gesneden in het aantal reguliere 
scholen, en behouden in ieder geval de grote kernen Stiens en St. 

Annaparochie scholen van beide denominaties.
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‘Ik voorspel dat we binnen vijf jaar net zulke problemen hebben 
als in Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. We 
zullen de verzuiling moeten loslaten om ons te wapenen voor de 
toekomst.’ Profetische woorden in Schooljournaal, begin 2010, uit 
de mond van Albert Helder, toenmalig bovenschools manager van 
Onderwijsgroep Fier (openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in 
Menaldumadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel). 
‘Wat willen we in kernen waar nog een openbare en een protes-
tants-christelijke school staan met ieder dertig leerlingen? Afzon-
derlijk op de opheffingsgrens af of samen verder?’ De schouders 
eronder in de vorm van een samenwerkingsschool, was toen wat 
betreft identiteit nog een brug te ver. Volgens Jaap Jansma, alge-
meen directeur van christelijk schoolbestuur CBO G2 (Het Bildt 
en Leeuwarderadeel), was er nog een andere  belangrijke reden om 
nee te zeggen. ‘Veel mensen kiezen uit traditie voor de christelijke 
of openbare school. “Pake” en “beppe” gingen hier immers ook 
naar toe.’

uitruilregeling
‘Ook vanwege de voortgaande ontkerkelijking is er nu draagvlak 
voor een samenwerkingsschool‘, zegt Jansma. ‘Ouders zien ook 
de noodzaak. 30 of 80 leerlingen, het maakt nogal een verschil. 
Met 80/90 leerlingen kunnen we wel vier (combinatie)klassen 
maken, met een klein groepje kom je niet verder dan een onder- en 
bovenbouwklas. Wat zeker ook meespeelt zijn de kwaliteitseisen van 
de Inspectie. In grotere groepen met 20 leerlingen kun je daaraan 
beter voldoen en het is ook voor de sociale vorming beter.’   
In 2008 kwam de gemeente Het Bildt met een notitie over vitale 
onderwijsvoorzieningen (lees: huisvesting). Ook buurgemeenten 
Menaldumadeel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel kwamen met 
een dergelijke notitie. Ze wilden zo inspelen op de verwachte krimp 
van het aantal leerlingen en dus aanzienlijk minder inkomsten van 
de overheid. De gemeenten Het Bildt en Leeuwarderadeel en beide 
schoolbesturen waren het al snel eens dat christelijk en openbaar 

onderwijs in de grotere dorpen  Stiens 
en Sint-Annaparochie behouden moest 
blijven. Voor de andere dorpen moest 
minimaal een school behouden blijven, 
al dan niet afhankelijk van het draagvlak 
binnen de dorpsgemeenschap, in de vorm 
van een samenwerkingsscholen. Omdat 
een samenwerkend bestuur wettelijk nog 
niet mogelijk was, besloten de betrokken 
schoolbesturen tot een uitruilregeling. De 
Fierljepper, de deze week officieel geopende 
samenwerkingsschool in Vrouwenparochie, 
valt onder de koepel van Onderwijsgroep 
Fier. Een samenwerkingsschool in Oude-
bildtzijl, die na de zomer opengaat, zal door 
CBO G2 bestuurd worden.

identiteit
‘Er moest iets gebeuren’, legt Jansma uit.‘De 
krimp heeft ook hier in alle hevigheid 
toegeslagen. Elk kind minder is een inkom-
stenderving van gemiddeld € 5.000,-. Wij 
hebben de laatste vijf jaren zo’n 100 leerlin-



na de zomervakantie verkassen de leerlingen van obs  
de Oprel in Oude Bildtzijl naar cbs de Korenaar in die 
plaats om verder te gaan als samenwerkingsschool.
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‘Elk kind minder is een inkomstenderving van 5.000 euro’
Samenwerkingsscholen oplossing krimpproblematiek Friesland

gen minder op onze scholen gekregen. Dan praten we wel over een 
half miljoen euro aan gederfde inkomsten. Ook de prognose voor 
de komende vijf jaar is niet gunstig.’ 
Belangrijk gespreksonderwerp was uiteraard ook de identiteit. 
‘Er ontstonden boeiende en intensieve gesprekken tussen leraren 
en ouders onderling en met elkaar, over wat de inhoud van 
christelijke en openbare identiteit zou moeten zijn. In deze tijd van 
secularisatie en minder kerkelijke betrokkenheid betreft dat vooral 
zingevingsvraagstukken. Een werkgroep identiteit, bestaande uit 
ouders en directie, boog zich over een bij de samenwerkingsschool 
passende godsdienstmethode.
‘Cbs De Barte in Vrouwenparochie, mijn oude school, waar ik 
tussen 1988 en 1999 directeur was, staat nu leeg, omdat de leer-
lingen zijn ingetrokken bij de verbouwde openbare school in dit 
dorp. 65 procent van het personeel op deze samenwerkingsschool 
is nog in dienst van ons en gedetacheerd bij Onderwijsgroep Fier. 
Binnenkort moet het personeel hun definitieve werkgever kiezen: 
Fier of het bestuur van CBOG2. Omgekeerd worden op 1 augustus 
de leraren van De Oprel (openbaar) voor twee jaar gedetacheerd op 

De Korenaar (christelijk) in Oude Bildtzijl. Zij 
moeten over twee jaar de keuze maken voor 
welk bestuur ze daarna willen werken. Het is 
een werkbare, maar ook ingewikkelde situatie 
die ervoor pleit op termijn te komen tot een 
personele unie van beide besturen.’

Sluitende BegrOting
Nu staatssecretaris Dekker heeft besloten dat 
kleine scholen hun speciale scholentoeslag 
blijven behouden, kan het idee van de samen-
werkingsschool toch bijgezet in de koelkast?  
Jansma: ‘Aanvankelijk werd gezegd dat we 
bekostiging behielden voor scholen onder de 
145 leerlingen, als we gingen samenwerken. 
Maar alleen al het afgelopen jaar is ons 
bestuur 40 kinderen kwijtgeraakt. Dan spreek 
je over € 200.000  aan misgelopen bekosti-
ging. Een leerkracht kost ongeveer € 63.000, 
dat zijn dus ruim 3 formatieplekken, en wij 
willen graag werken naar een sluitende begro-
ting. Of het ten koste gaat van de werkgelegen-
heid? Bij Fier is al een sociaal plan van kracht. 
Ze willen vanaf dit jaar 28 formatieplekken 
bezuinigen, onder meer door het (vrijwillige) 
vertrek van oudere leerkrachten. Bij ons speelt 
een sociaal plan nog niet, al voeren we ook 
gesprekken met oudere leerkrachten over een 
vertrekregeling. Daarmee worden de kansen 
voor jongere leerkrachten om aan het werk te 
blijven vergroot. Nadeel van bezuinigen is wel 
dat de kans op grotere (combinatie)klassen 
toeneemt, terwijl we wel de ambitie hebben 
om ondanks verlies aan personeel toch de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.’
Jansma zegt met zijn collega van Fier te wer-
ken aan een profielschets voor leerkrachten 
en directeuren die op een samenwerkings-
school willen werken. ‘Kwaliteit en identiteit 
willen we hiermee op de scholen borgen.
Beide besturen staan positief tegenover het 
idee in de toekomst samen verantwoordelijk 
te zijn voor christelijk, openbaar en samen-
werkend  onderwijs. Wij borgen de voorwaar-
den, scholen kunnen zich profileren en  de 
ouders mogen kiezen.’

Peter Magnée
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Eens 85%

Oneens 15%

webbedingetjes

@ Van 24 tot en met 28 maart is het de Week van pas-

send onderwijs. In deze week gaan scholen met elkaar in 

gesprek over wat passend onderwijs betekent. Vijftig scho-

len hebben al een activiteit doorgegeven. Meer info op  

www.passendonderwijs.nl/week-van-passend-onderwijs

@ De IQ-test van omroep BNN gemist? Je kunt ‘m nog ma-

ken op http://iqtest.bnn.nl/. Het vak studenten won dit jaar 

en TV-persoonlijkheid Kelly van der Veer schroefde zowaar 

haar score van 2005 op van 77 naar 79.

@ Op www.rozeinbeeld.nl is van alles te vinden over homo-

seksualiteit door de jaren heen. Dat Paul de Leeuw en Clau-

dia de Breij homoseksueel zijn weet tegenwoordig iedereen, 

maar vijftig jaar geleden was die openheid er nog niet. Op 

deze site zijn ook lessen te vinden voor Nederlands, maat-

schappijleer, Duits en CKV-Film.

     Bij de invoer van andere 
onderwijstijden wordt te veel in het 
belang van de ouders gehandeld.

@@
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 stempel excellent zegt niks, omdat alleen scholen wor-

den beoordeeld die zichzelf hebben opgegeven voor deze 

verkiezing tot excellente school. 

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Kohnstamminstituut:
Niet de Citotoets is het probleem, maar  
de gebruiker.
www.twitter.com/kohnstamm_uva

In de Schooljournaalgroep op LinkedIn was afgelopen week 

discussie over de stelling dat schoolleiders zelf ook voor de 

klas moeten staan om feeling te houden met de onderwijs-

praktijk. Een adjunct-directeur schrijft altijd een deel van de 

week voor de groep te staan. ‘Ik heb dat als zeer waardevol 

ervaren. Ik heb het gevoel dat de huidige leidinggevenden al-

leen manager zijn en het gevoel met de werkvloer kwijt zijn.’ 

Een ander is het er niet mee eens, want: ‘Feeling houden met 

het onderwijs als schoolleider kan op veel andere manieren 

dan door les te geven.’

@ @@ @@ @@@@
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Een kinderleven staat tegenwoordig bol van de 
cadeaumomenten.
Uiteraard krijg je wat met je verjaardag. Maar ook 
de vele bezoeken aan pretparken blijken niet meer 
compleet zonder een souvenir. Daarnaast verdient 
ieder kind een geschenk na het behalen van weer 
een zwemdiploma. Ook Sinterklaas strooit al ruim 
voor 5 december met grote cadeaus zoals een fiets 
of een Nintendo. En dan moet zijn echte verjaardag, 
ook weer met geschenken, nog komen. Eind decem-
ber volgt in ieder geval weer kerst met wederom 
een presentje onder de boom. 
Een rapport krijgen, een paar keer per jaar, staat 
eveneens gelijk aan flink wat geld en cadeaus 
ontvangen. En dat begint al op de basisschool. 
Al zegt Ramon lachend dat hij altijd ‘centjes’ van opa 
en oma krijgt. Als ik doorvraag blijken het natuurlijk 
euro’s, in briefjesformaat wel te verstaan. 
Ik heb kinderen in groep 4 die vooraf al weten dat 
ze een cadeautje mogen uitzoeken voor het rapport. 
Terwijl de resultaten en getoonde inzet dan dus 
nog niet eens bekend zijn. Vijftig euro krijgen van je 
ouders voor je rapport, schijnt heel gewoon te zijn. 
En daarvoor hoef je niet eens denderende resulta-
ten te laten zien. De pa, die eens vertelde over zijn 
strategie om zijn dochter Dana in de bovenbouw 

te belonen voor een rapport, sloeg in mijn ogen 
alles. Na het eerste rapport sprak hij met haar 
af dat elke beoordeling die de volgende keer 
omhoog ging een bepaald bedrag opleverde. Dus 
als bijvoorbeeld spelling het volgende rapport van 
onvoldoende naar voldoende zou gaan, leverde dat 
wat op. ‘Dat alles kostte me vorig jaar wel honderd 
euro’ meldde hij trots. En daarbij was het duidelijk 
dat hij ervan overtuigd was dat er een geweldig 
verantwoorde stimulans van zijn gedrag uitging. 
Het resultaat in de klas is echter een ongeïnteres-
seerde en ongemotiveerde leerling, die aan het 
begin van het schooljaar duidelijk uitstraalt niet 
hard te willen werken. Is ook niet nodig natuurlijk. 
Te hoge resultaten in het begin zijn een volgende 
keer moeilijker op te krikken. En alleen hoger 
scoren dan de vorige keer wordt door de pa van 
Dana beloond. 
Nee, geef mij dan maar de moeder van Romy, haar 
handelen past meer in mijn pedagogische straatje. 
Net nu we op school in groep 4 voor het eerst met 
een vulpen gaan schrijven, heeft Romy als beloning 
voor haar rapport ook voor thuis zo’n pen gekre-
gen. Dat vind ik nou nog eens een leuk cadeau. En 
Romy ook.   

Hij was er 
duidelijk van 
overtuigd dat 
er een geweldig 
verantwoorde 

stimulans van zijn 
gedrag uitging

Beloning voor een slecht rapport

Helmy van doorn
column

Helmy van doorn  
is 46 jaar en  

leerkracht groep 4 
op basisschool  
de korenaar in 

Helmond
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Woensdag 26 maart, 16.30-20 uur (incl. 
lichte maaltijd), Hogeschool De Kempel, 
Deurneseweg 11, Helmond. Netwerkbij-
eenkomst. Thema: Het nationaal onderwijs-
akkoord voor jou! Meer waardering, meer 
werkgelegenheid, minder werkdruk. CNV 
Onderwijs Jong is blij met het NOA en gaat 
een stap verder. Met workshops: Rechten 
en plichten van de invaller, Sollicitatietraining 
door CNV Jongeren, Van werkdruk naar 
werkplezier, Professionalisering door de 
Onderwijscoöperatie. Mogelijkheid tot het 
volgen van 2 workshops. Info/aanmelden 
(voor 17 mrt.): jongeren@cnvo.nl.

invallers
Woensdag 5 maart, 17 uur (incl. broodmaal-
tijd), netwerkbijeenkomst, Michaelschool,  
H. Seghersstaat 3, Leeuwarden. Onderwer-
pen: Als invaller in je recht door Melanie de 
Zeeuw, consulent starters en studenten 
CNV Onderwijs, en Praktische kant van het 
invallen, door Hetty Hospes.
Info/aanmelden (voor 23 febr.) via werk-
groepinvallers@cnvo.nl.

lag BraBant/zeeland
Woensdag 26 februari, 15 uur, gemeen-
schapshuis Genderdal, Boccherinilaan 6, 
Eindhoven. Informatieve bijeenkomst, 
workshops en rechtspositioneel spreekuur, 
incl. broodmaaltijd. Inleiding door Joany 
Krijt, vice-voorzitter CNV Onderwijs. Onder-
werp: Wat zijn de gevolgen van het onder-
wijsakkoord voor mij? Workshops: Nieuwe 
cao po/bapo, door Stella Willebrands, met 
medewerking van Renilde van Driel; Lera-
renregister, door Gerda van Heck; Passend 
onderwijs, door Bo Rodenhuis; (G)MR, door 
André van Kemenade. Info/aanmelden (voor  
15 febr.): cnvolagbrabantzeeland@hotmail.
com met vermelding van workshop + aantal 
personen. Voor rechtspositioneel spreekuur 
(door juridisch adviseur Wanne Ho) aanmel-
den (voor 12 febr.) via:  
belangenbehartiging@cnvo.nl.

netwerk limBurg (po/vo/mbo/ho/odv
Donderdag 20 februari, 16.30 uur (inloop), Regiobijeen-
komst netwerk Limburg, ZMLK School, St. Janbaptist te 
Kerkrade, Schoolstraat 81. Met workshops: Gedragspro-
blematiek in scholen; Wat zijn de juridische aspecten van een 
uitkeringsrecht m.b.t. de aanvraag, toekenning en verplich-
tingen?; In balans meer kans: Wie ben ik in een team? Wie 
ben ik voor de klas?; Wat zijn je rechten en plichten als je ziek 
wordt?; Een leerling met autisme in je klas; Kinderen in groep 
2: klanken en vormen of toch al lezen. Info/aanmelden (voor 
14 febr.) via netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v. Kerkrade en 
workshopnummer(s).

ooP
Woensdag 12 maart, 16-20 uur (incl. broodjes), Loopbaan-
bijeenkomst Oop Primair Onderwijs, in samenwerking met 
CNV Onderwijs Academie, kantoor CNV Utrecht. Thema: Wil 
je doorgroeien als ondersteuner binnen jouw school, maar je 
hebt geen idee hoe je dit kunt aanpakken? Info/aanmelden 
(voor 6 maart) via onderwijsondersteuners@cnvo.nl.

vrouwen
netwerk Overijssel
Woensdag 19 februari, 16.15 uur, Sbo De Rank, Thorbec-
kelaan 186, Almelo. Keuze uit workshops: Spel en autisme; 
Lachyoga; De kracht van NLP in de interne coaching. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnvo.nl ovv 19-02-14 Almelo.

gePensioneerden
noord-Brabant
Donderdag 20 februari, 12.15 uur, rest. Vlijtig Liesje, 
Eindhoven. Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over XP stopt, wat nu?, door Rob van Geuns. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@cnvo.nl ovv 
20-02 Eindhoven.

sCHoolleiders/voortgezet onderwijs
Dinsdag 11 maart, 16 uur (inloop)-20 uur (incl. lichte 
maaltijd), Golden Tulip Hotel, Driesveldlaan 99, Weert. 
Bijeenkomst over Inspirerend leiderschap: kun jij je collega’s 
motiveren?, door dhr. Van Bronkhorst (VBA) uit Veenendaal. 
VBA-adviseurs leggen zich toe op vooruitgang d.m.v. groei 
en ontwikkeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
eigen kracht binnen de organisatie. Info/aanmelden (voor  
3 maart) via ckeuten@dse.nl.
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in de agenda staan activiteiten van Cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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Voor meer informatie ga naar www.fotokoch.nl | 📞📞📞📞📞📞035 - 538 4114

Voordelen voor leerkrachten

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

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

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

NIEUW: Actie foto, net even anders

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

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

school-foto koch 131105.indd   1 05-11-13   11:56
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Conferentie over seksueel 
overschrijdend gedrag
Voor vertrouwenspersonen en schoolleiders uit het primair 
onderwijs vindt op woensdag 2 april weer de jaarlijkse PPSI-
conferentie in Amersfoort plaats. Hier staat het actuele 
thema seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal. Het 
gaat daarbij om leerlingen van de kleutergroep tot groep 8.  
’s Ochtends is er een lezing over hoe seksueel overschrij-
dend gedrag van leerlingen te herkennen en te duiden. ’s 
Middags zijn er workshops, variërend van basics voor de 
vertrouwenspersoon tot de afhandeling van een crisissitu-
atie van seksueel misbruik tussen leerlingen. In de pauze 
is er de gelegenheid om handboeken, publicaties, spel- en 
voorlichtingsmaterialen te bekijken. Tevens zijn er stands 
van diverse externe organisaties. Deelname kost € 249,-. 
Meer informatie en inschrijven: www.ppsi.nl.

nieuw concept: de Onderwijscoach
Hoe ga je om met moeilijke ouders van leerlin-
gen? Hoe voorkom je dat je niet bezwijkt onder 
de werkdruk? En wat doe je met collega’s die 
niet altijd even collegiaal zijn? Allemaal obsta-
kels die je vooral als beginnend docent dagelijks 
tegen kunt komen. En waar je niet altijd direct 
bij iemand voor terecht kunt. Docent Annelien 
Hemert (Nederlands, Communicatie en Jour-
nalistiek) is in dit onderwijsgat gesprongen. Zij 
is een nieuw concept begonnen: de Onderwijs-
coach. Aan de hand van een intakegesprek wordt 
een individueel en gestructureerd plan opgezet. 
Zo kun je je problemen te lijf te gaan. Meer infor-
matie op: www.onderwijscoach.info en 
www.jumpmovement.com.

inspiratiedag Art Connection
Kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren en CKV-do-

centen in de provincie Noord-Brabant kunnen weer hun 

hart ophalen. Op donderdag 13 maart houdt Kunstbalie 

tussen 9 en 16 uur weer haar jaarlijkse Inspiratiedag 

voor het voortgezet onderwijs. Die staat dit keer in het 

teken van co-creatie, innovatie en creativiteit. In samen-

werking met het Van Abbemuseum in Eindhoven, waar 

de Inspiratiedag Art Connection ook plaatsvindt, wordt 

het onderwijs uitgedaagd kennis en talent te delen. Dat 

gebeurt tijdens workshops, debatten en performances 

van onder meer componist Merlijn Twaalfhoven en  

theatermaker en kunstenaar Lucas de Man. De hoofd-

vraag is daarbij: Hoe kan het cultuuronderwijs met 

co-creatie versterkt worden? Deelname kost € 110,-  

(inclusief lunch). Voor meer informatie of aanmelden:  

www.kunstbalie.nl/onderwijs/voortgezetonderwijs.  

Of mail of bel de consulent voortgezet onderwijs:  

lisanne.eble@kunstbalie.nl, tel. (013) 464 82 88.

Schrijfwedstrijd Write Now!
Docenten met literair getalenteerde leerlingen 
opgelet: jongeren tussen de 15 en 24 jaar uit 
Nederland, Vlaanderen en Suriname kunnen 
met verhalen en gedichten hun schrijversta-
lent laten zien. In 11 voorrondes wordt bepaald 
welke deelnemers zich plaatsen voor de grote 
finale op zondag 22 juni in Rotterdam. Meedoen 
met deze dertiende editie van Write Now! kan 
door een tekst van maximaal 2.000 woorden of 
maximaal 8 gedichten in te sturen. De inzending 
moet Nederlandstalig zijn. Met een MacBook, 
een coachingstraject en optredens tijdens 
literaire festivals wordt de winnaar beloond. De 
finalist met de meeste stemmen van de lezers 
wint een publicatie in Metro Vlaanderen. Meer 
informatie en aanmelden (tot en met 31 maart 
2014) kan via www.writenow.nu.

11,5 miljoen woorden in één corpus
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is het geschre-
ven kindertaalcorpus Basilex gepresenteerd. Dit is een 
verzameling van geschreven taal die kinderen vanaf 
groep 3 aangeboden krijgen. Het corpus bestaat uit 
11,5 miljoen woorden en is van belang voor uitgevers 
en ontwikkelaars van lesmateriaal. Ook onderzoekers 
moeten weten welke woorden kinderen kennen, zodat 
de moeilijkheidsgraad van de woorden niet het onder-
zoeksresultaat beïnvloedt. Basilex is voor 42 procent 
gebaseerd op onderwijsmateriaal, voor 38 procent op 
lees- en stripboeken (bijvoorbeeld Donald Duck) en voor 
20 procent op media.
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B Bezig
voor de ond

naam: 
Karin Sommer-De Vries

leeftijd: 
54 jaar 

Beroep: 
leerkracht basisschool, huidige functie directeur

vrijwilligerswerk: 
Ik ben lid van de Stuurgroep Vrouwen. We 
organiseren bijeenkomsten voor verschillende 
doelgroepen, zoals vrouwen in een leidingge-
vende rol. En ik ben sinds heel kort voorzitter van 
de commissie identiteit.

motivatie: 
Ik ben vrijwilligerswerk bij de bond gaan doen 
omdat ik een bijdrage wil leveren aan de ver-
sterking van de beroepsgroep. Het is ook wel 
een beetje eigenbelang. De contacten met zoveel 
mensen in dezelfde beroepsgroep zorgen name-
lijk ook dat mijn eigen ontwikkeling doorgaat. Bij 
de Stuurgroep Vrouwen bereiken we leden en 
niet-leden, maar ook creëren we op deze wijze 
netwerken in de regio's. Nu zijn we met elkaar 
aan het werk om een prachtig event, de O-factor 
op 5 april, te organiseren voor ieder die in het 
onderwijs werkt.
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Woord weggevallen
In Schooljournaal 2 is op pagina 18-19 in het interview 
met rector Joost Kentson van het Oosterlicht College in 
Nieuwegein een essentieel woord weggevallen. De zin 
Nu zeg ik op basis van meer dan dertig jaar ervaring als 
docent en rector dat dit kan, had moeten eindigen met 
de woorden dat dit niet kan.  

Xxx 
Xxx

Projectonderzoeker  gezocht
Van wie is de christelijke school? En hoe is de verhou-ding van het bijzonder onderwijs tot de overheid? Het zijn oude én actuele vragen die in een nieuw onderzoek van de Besturenraad, UnieNzv, CNV Onderwijs en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) aan bod komen. Voor het project Van wie is de christelijke school, waarin bovenstaande vragen worden beantwoord, is het HDC op zoek naar een onderzoeker. De onderzoeker levert in twee jaar tijd een publicatie over het onderwerp van het project, gebaseerd op archief- en literatuuronderzoek. Het HDC is op zoek naar iemand met een master geschiedenis, kennis van de geschiedenis van het Nederlands protes-tantisme, aantoonbare onderzoekservaring en schrijf-vaardigheden, organisatorische kwaliteiten, goede sociale vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit. Sol-licitaties dienen voorzien te zijn van een cv en een lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties. Dit kan voor 15 februari schriftelijk gestuurd worden naar: prof. dr. G. Harinck, HDC, hoofdgebouw VU, kamer 1 B 30, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Of per e-mail: g.harinck@vu.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. G. Harinck, tel. (020) 598 52 73, e-mail: g.harinck@vu.nl, www.hdc.vu.nl.

www.kanjertraining.nl

•	Preventief	en	curatief
•	 Opleiding	voor	individuele	leerkrachten	en	teams (ook B.S.O. en T.S.O.)
•	Gratis	volgsysteem	door	COTAN	positief	beoordeeld
•	Aanpak	van	pesten,	erkend	effectief (NJi)	
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school die goede 
leerresultaten weet te behalen en de veiligheid weet te waarborgen.

T	(036) 548 94 05 E	info@kanjertraining.nl

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect
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‘Mees, mees, ik 
ben op school hoor’

De loopbaancoach, de 
schoolmaatschappelijk werker, 

verzuimcoördinatoren en externe partners 
als het mobiele verzuimteam zijn er 

gezamenlijk verantwoordelijk voor dat op 
de economieafdeling van Roc Mondriaan in 
Delft het aantal uitvallers drastisch afneemt. 

‘Los van elkaar zou ons dat niet lukken’, 
legt loopbaancoach Maarten Franssen 

uit. ‘Studenten zijn gemotiveerd om door 
te zetten in de wetenschap dat we ons 

gezamenlijk om hen bekommeren.’ 

Zichtbaar verzuimteam op Delfts roc houdt studenten binnenboord

doet faal je als school en als team, want deze jongeren horen 
minimaal niveau 2 te halen om enig kans van slagen te hebben in 
de maatschappij.’

Direct actie
Natuurlijk werden verzuimgevallen besproken, maar dat gebeurde 
een keer in de zes weken in een grote setting, waarbij ook jeugd-
zorg en politie aanwezig waren. Dat werkte niet volgens Franssen, 
omdat zo’n dossier meteen weer voor anderhalve maand stil lag. 
’Het stond te ver van de student af. Op zo’n groot roc - alleen 
hier in Delft hebben wij al 3.000 studenten - verzandt alles. Soms 
werden studenten besproken waarvan de aanwezigen niet eens 
wisten om wie het ging. Zaten ze gewoon te wachten tot ze hun 
casus konden voorleggen. Terwijl er bij jongeren tussen de 18 en 
20 jaar in zo’n tijdsbestek heel veel kan gebeuren.’ Zuiderwijk, 
van oorsprong psycholoog: ’Die bijeenkomsten zijn er nog wel, 
maar kleiner opgezet. Ze vinden nu om de twee weken plaats en 
met minder disciplines aan tafel. Wel zijn er korte lijntjes naar 
externe zorgpartners, waardoor direct tot actie kan worden over-
gegaan: ”Jij doet dit, jij doet dat.”’ Van Steekelenburg: ‘Het is heel 
simpel, als wij informatie geven over de thuissituatie en het wordt 
niet opgepakt, dan krijg je zo’n student echt niet naar school.’

rollen omgeDraaiD
Er zijn studenten die liever het eerste uur uitslapen of alleen 
ingeschreven staan voor de studiefinanciering, maar bij het 
gros van de thuisblijvers gaat het om ‘multiproblematiek’, geeft 
Zuiderwijk aan als oorzaak van langdurig verzuim. ‘Sommige 
studenten hebben torenhoge schulden van soms wel 50.000,-, zijn 
getuige van huiselijk geweld, hebben geen woonruimte, werken te 
veel voor eigen onderhoud, zijn zwanger of komen net terug uit 
detentie, zonder de juiste terugbegeleiding in de maatschappij. 
Er zijn ook studenten met verslaafde ouders met psychiatrische 
problemen.’ Franssen: ‘Sommige allochtone studenten zijn coach 
van hun ouders, dan zijn de rollen omgedraaid. Een 16-17-jarige 
moet dan werkelijk alles doen voor zijn of haar vader en moeder, 
omdat die nog geen Nederlands spreken. Een bijbaantje, papie-
ren invullen, jongere broers en zussen naar school brengen. Zo’n 
persoon verzuimt ’s ochtends, want die is doodmoe en heeft 
enorme wallen onder de ogen.’ Zuiderwijk: ’Ouders kunnen 

‘Nee, we werken niet met verrekijkers, nee, 
we schaduwen niet, en nee, we gaan ook 
niet tegenover het huis van een spijbelende 
student de boel in de gaten houden. We 
zijn geen leerplicht- en al helemaal geen 
opsporingsambtenaren’, nuanceert Thijs van 
Steekelenburg van de stichting Mooi (Maat-
schappelijke Ondersteuning van Omgeving 
en Individu), het werk van zijn mobiele ver-
zuimteam. Samen met zijn collega doorkruist 
hij al twee jaar Den Haag en Delft om langs 
te gaan bij studenten van Roc Mondriaan, die 
niet naar school zijn gekomen. ‘Uiteraard gaat 
het bij deze groep niet om een weekje ziek 
zijn, maar om verzuim van structurele aard’, 
verzekert schoolmaatschappelijk werker Mari-
anne Zuiderwijk. Samen met loopbaancoach 
Maarten Franssen en Van Steekelenburg legt 
ze uit waarom op de afdeling economie (de 
afdelingen zijn autonoom in het besteden 
van hun budget, red.) van Roc Mondriaan 
in Delft is gekozen voor deze opmerkelijke 
verzuimaanpak. ‘Het aantal thuisblijvers was 
schrikbarend hoog. Als je daar niets tegen 
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bovendien financieel niet bijspringen, want ze hebben het geld 
vaak niet.’ Soms val je van het ene uiterste in het andere, weet 
Van Steekelenburg, die economie heeft gestudeerd en daarna in 
het welzijnwerk terecht kwam: ‘Ben je net langs geweest in een 
huis zonder vloerbedekking, waar het een grote bende is, sta je 
vervolgens voor een enorme villa. Dan denk je wel: hoe heeft het 
hier zo ver kunnen komen?’

VerkeerDe stuDiekeuze
Behalve economie en zorg en welzijn in Delft werkt het mobiele 
verzuimteam, dat op projectbasis is ingehuurd, ook voor enkele 
afdelingen van het hoofdgebouw van Roc Mondriaan in Den 
Haag. ‘De studenten kennen ons, want we hebben ons netjes 
voorgesteld aan het begin van het schooljaar. Er zijn ook nooit 
problemen, omdat wij juist belangstellend zijn. Zo van: “Je hebt 
toch een onderwijsovereenkomst getekend? Jij zou op school 
zijn en ik zou jou onderwijs bieden. Wat is er aan de hand?” Wij 
observeren, gaan het gesprek aan, proberen binnen te komen. 
Het is veel meer welzijnswerk, waarbij ik me vooral richt op 
eerstejaars, want die kun je nog vormen.’ Hij lacht. ‘Laatst liep ik 
hier ’s  ochtends door de gang met een verse absentenlijst van de 
verzuimcoördinator. Klonk het ineens: “Mees, mees, ik ben op 
school hoor!”’
Franssen, dertig jaar geleden begonnen als docent tekenen en 
handvaardigheid op een streekschool: ‘Dat kleinschalige van 
de streekscholen van toen proberen we hier te herintroduceren 
met die verschillende afdelingen (scholen) op een campus, 
zoals de School voor Economie. En dat werkt. Je kunt moeilijk 
duizenden studenten bij naam kennen, maar hier merk je toch 
wel dat de onderwijsmanagers hun pupillen herkennen. “Hé, 

ik heb je gemist, hoe was je weekend?”’ Van 
Steekelenburg: ’”Goed dat je er was vandaag.” 
Voor ons is het ook belangrijk dat we de 
studenten zien waar we de vorige dag langs zijn 
geweest.’ Zuiderwijk: ’Even een complimentje, 
een schouderklopje.’ Franssen: ’Als ze terug op 
school zijn, ga ik met ze plannen en structuur 
aanbrengen. Wat is je achterstand, hoe gaan we 
het inhalen, hoe kunnen we die onvoldoende 
ombuigen naar een voldoende? En dat dan 
elke week weer terugkoppelen, zodat ze toch 
vooral met de opleiding doorgaan. Het gevaar 
van opgeven blijft op de loer liggen. Er zijn 
ook genoeg studenten die de handdoek in de 
ring willen gooien omdat ze een verkeerde stu-
diekeuze hebben gemaakt. Dan ga ik na welke 
andere mogelijkheden er zijn en benadruk ik 
dat ze vooral moeten blijven komen. Anders 
zijn ze straks ook bij een andere opleiding niet 
welkom.’ Zuiderwijk: ‘En wat dan? De crimina-
liteit. Ik denk dat wij de Nederlandse schatkist 
heel wat geld besparen.’ Franssen maakt zich 
ondertussen best zorgen over de gevolgen van 
passend onderwijs voor het mbo, nu de ambu-
lant begeleiders worden geschrapt. ‘Met al die 
problematiek die er al is, blijken de thuisblijvers 
straks ook autisme of add te hebben. Dan hoop 
ik dat vorige school uitkomst kan bieden met 
tips vanuit hun handelingsplan.’

Peter Magnée
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Doe dit samen met 
het CNV, dat is wel zo 
gemakkelijk!

> Deskundige invullers
> Direct weten waar je aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij jou in de buurt

Maak online een afspraak via 
www.cnv.nl/belastingservice 
of bel even naar 
CNV Belastingservice 
T 030 - 751 10 50.

Je belastingaangifte 
zelf doen?

advertentie bondsbladen liggendV2.indd   1 07-01-14   13:48

Meerwegen
Scholengroep

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Meerwegen scholengroep 
verzorgt christelijk voortgezet 
onderwijs en bestaat uit:

•	 	Corderius	College	(Amersfoort) 

gymnasium, atheneum, havo en mavo

•	 	Corlaer	College (Nijkerk) 

atheneum, havo en vmbo

•	 	Farel	College (Amersfoort) 

atheneum TTO, havo TTO en vmbo-t

•	 	Oostwende	College (Bunschoten) 

vmbo, onderbouw vwo en havo

•	 	Prisma	College (Amersfoort) 

vmbo

•	 	Prisma	College (Amersfoort) 

Taalcentrum (ISK)

•	 	Accent	Praktijkonderwijs	
(Amersfoort en Nijkerk)

Accent Amersfoort 
•  docent praktijkonderwijs m/v  

(LB of LC) 1,0 fte, m.i.v. 1 maart 2014

Accent Amersfoort is een dynamische school voor praktijkonderwijs, waar 
leerlingen geen onderwijs volgen maar het onderwijs de leerlingen volgt. Leren 
door doen krijgt vorm in een innovatieve leeromgeving en door een krachtig 
team. Wij geloven in de talenten van leerlingen. Wij geloven in de kracht van 
de verbinding. Verbinding tussen school, leerlingen en ouders. Tussen mensen 
en organisaties. Wij zoeken een enthousiaste en inspirerende docent die in 
staat en bereid is om in teamverband vorm te geven aan de doelen van het 
praktijkonderwijs in het bijzonder en de scholengroep in het algemeen.

Voor de onderstaande vestiging zoeken wij:

Meer	informatie?
Voor een volledig overzicht: zie onze vacaturepagina 
meerwegen.nl/vacatures
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Gratis naar Beeld en Geluid? 
Maak je collega lid!

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 ontwik-
keling. 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.

Gratis naar Beeld en Geluid? 
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 voorjaarsvakantie op stap!

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl

 

         

  GEZOCHT: 

Directeur voor de Christelijke basisschool  

 De Brandaris in Hoofddorp 

         Zie www.vco-quercus.nl 

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair OnderwijsDe Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 juni 2014 (of zo mogelijk eerder) voor haar basisschoolzoekt per 1 juni 2014 (of zo mogelijk eerder) voor haar basisschoolzoekt per 1 juni 2014 (of zo mogelijk eerder) voor haar basisschoolzoekt per 1 juni 2014 (of zo mogelijk eerder) voor haar basisschool

CBS De Regenboog eenCBS De Regenboog eenCBS De Regenboog een

directeur m/v (0,8 – 1,0 fte)directeur m/v (0,8 – 1,0 fte)directeur m/v (0,8 – 1,0 fte)

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: 

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk



Verschijningsschema
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nr. 04 22 februari

nr. 05 08 maart

nr. 06 22 maart

nr. 07 05 april

nr. 08 19 april

nr. 09 10 mei

nr. 10 24 mei

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

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
Schooljournaal 38

Kleine advertenties
Te huur: 

Vrijstaande bungalow in de mooie Achterhoek, aan een 
Laantje in een stadje, waar fiets-/wandelroutes starten. Vol-
ledig ingericht, 4 slaapkamers, badkamer, living met open-
haard. Zeven slaapgelegenheden. De bedden zijn opgemaakt. 
Drie fietsen aanwezig. € 350,- per week. Ook voor weeken-
den of een langere periode te huur. Fam. Van Hylckama 
Vlieg, psychoad@planet.nl, (0227) 60 22 59 of 60 39 23.

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.
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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 H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom.  
tel.: (0164) 24 90 38, fax: (0164) 24 90 23, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com B.g.g. 
voor dringende zaken (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.

2014

HÈT ONDERWIJS  & ICT EVENT
Partner van:

EMPOWER 
THE TEACHER!GRATIS

WWW.IPON.NL

REGISTREER U
GRATIS 

OP WWW.IPON.NL

IPON 2014 AD 190x130.indd   1 2/3/14   9:12 AM



voor groenspecialisten in de buitenruimte. ‘Het is hier 
een praktijkschool, dus je zorgt er samen voor dat alles 
loopt.’ Ondanks dat de facilitair medewerker veel dingen 
gezamenlijk doet, zijn het nu wel moeilijke tijden. ‘Het gaat 
overal slechter, mensen moeten eruit. Overal wordt bezui-
nigd en hier ook.’ Kruis weet niet hoe het er voor hem en 
zijn afdeling uit ziet. Daarom is hij lid geworden van CNV 
Onderwijs. ‘Samen sta je immers sterker. Als ik een vraag 
heb, dan bel ik en hoop ik dat ik er antwoord op krijg. 
Daarnaast ben ik lid van de ondernemingsraad.’ In zijn 
vrije tijd doet de facilitair medewerker hele andere dingen. 
‘Mijn hobby is autocross, dat doe ik al 30 jaar. Elk najaar, 
in september doe ik mee aan de maïscross. Dat gebeurt 
wanneer het maïs op het land eraf is gehaald. Maar mijn 
crossauto heb ik nu helaas niet in de buurt.’ LH

‘Ik werk hier al 13 jaar als facilitair medewerker. Het is 
een stuk veelzijdiger dan mijn vorige baan als loodgieter. 
Ik onderhoud het park en de gebouwen en ik maai het 
gras.’ De voldoening uit zijn werk op IPC Groene Ruimte in 
Arnhem ervaart Marcel Kruis ’s ochtends al, wanneer hij 
er voor zorgt dat iedereen binnen kan komen. Maar er zijn 
ook veel dingen die hij niet alleen doet op de mbo-school 

Marcel Kruis (48):  
‘Je zorgt er samen voor 

dat alles loopt’
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Jouw partner  
in de school
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