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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.

Wegwerken
Je hebt in het onderwijs twee werel-
den: de leefwereld (leerkrachten) en 
de systeemwereld (overheid, bestu-
ren, schoolleiders). Beide werelden 
schuren wel eens met elkaar. De 
relatie verloopt niet altijd even soe-
pel. Bij het oplossen van problemen 
hanteren ze verschillende logica’s. 
Dat zie je overduidelijk terug bij het 
volgende probleem. Hoe laat ik bij 
minder vacatures oudere leerkrach-
ten langer doorwerken én gelijktijdig 
jonge leerkrachten instromen? In de 
leefwereld zoekt men de oplossing 
in het uitstellen van het verplichte 
doorwerken liefst zonder financiële 
aderlating. In de systeemwereld 

werkt een deel van de besturen/
scholen op slinkse wijze de oudere 
leerkrachten weg, omdat ze zoge-
naamd niet meer in hun systeem 
passen (niet bereid tot vernieuwing, 
niet bevlogen, verzuurd, star, te duur, 
te mondig).
De kwantitatieve gegevens in deze 
spreken voor zich. Een vervijfvoudi-
ging in 3 jaar van de ontslagen/con-
flicten bij 58 jaar en ouder en vrijwel 
geen toename bij andere leeftijdsca-
tegorieën. Ik durf te stellen dat het 
bij deze 58-plussers vooral gaat om 
de critical friends, die hun ongenoe-
gen naar voren brengen en vaak ook 
dat van de zwijgende meerderheid. 
Helaas worden ze door dit gedrag 

en door deze houding gezien als de 
spreekwoordelijke luis in de pels.
Martin Peeters, Eys

Werkloosheid
Nederland heef te kampen met hoge 
werkloosheidscijfers enerzijds en 
lang openstaande vacatures an-
derzijds. De lacune tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt is 
ontstaan doordat de kwaliteiten van 
afgestudeerden niet matchen met de 
kwaliteiten waarnaar de bedrijven op 
zoek zijn. Aan deze skills mismatch 
moet een einde komen! Drie partijen 
kunnen hier aan meewerken. In de 
eerste plaats de scholen en univer-
siteiten. Zij zouden tijdens de stu-
dievoorlichting meer nadruk moeten 
leggen op de kansen op de arbeids-
markt na het voltooien van de studie. 
Ten tweede de overheid. Bij de keuze 
voor subsidiëring van opleidingen 
moet meewegen of de betreffende 
studie tegemoet komt aan de vraag 
van de arbeidsmarkt. Hoe interessant 
de studie Keltische talen en culturen 
ook kan zijn, als bekend is dat er op 
de arbeidsmarkt per jaar vraag is 
naar slechts tien afgestudeerden, is 
het dan zinvol om 150 studenten toe 
te laten? En niet in de laatste plaats 
de jongeren zelf. Verantwoordelijk-
heid is een belangrijk uitgangspunt 
bij de studiekeuze. Jongeren die kie-
zen voor een studie met baankansen, 
zijn jongeren die kiezen voor werk.
Roy van Run, Utrecht

Meer brieven op pagina 34
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Grote klas
Niet de grootte, maar de kwaliteit van de leraar en de schoollei-
der moet leidend zijn, vindt staatssecretaris Dekker. Een ervaren 
leerkracht met gemotiveerde leerlingen kan nu eenmaal een gro-
tere klas aan dan een docent die net begint in een chaotische klas, 
schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, getuige Schooljournaal 
1. Ik ben zo’n ervaren, hoog opgeleide leerkracht en heb al een paar 
jaar een groep 8 met meer dan 30 leerlingen. Ondanks mijn erva-
ring, voel ik toch zeker een hoge werkdruk als ik 34 rapporten en 
overdrachten naar het voortgezet onderwijs moet schrijven en sta-
pels van 34 schriften moet nakijken. Ook het voeren van 34 ouderge-
sprekken hakt er aardig in en is mijns inziens toch echt een verschil 
met 24 gesprekken. De ervaren leerkrachten krijgen op deze manier 
steeds weer de grotere, drukkere groepen. Maar ook bij deze leer-
krachten veroorzaakt dat roofbouw.
Een juf
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Leerlingen van groep 1/2 van basisschool De Kring in Beek inspecteren samen met de plaatselijke 
prins Carnaval, Ralph I, de praalwagens in de Optochthal.
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80 Miljoen extra moet jonge leraren 
behouden voor onderwijs 
Omdat te veel beginnende leraren afhaken, voor ze goed en wel 

begonnen zijn, trekt het kabinet de komende 4 jaar ruim € 80 

miljoen uit voor zo’n zestig projecten om dat te verbeteren. Veel 

starters voelen zich te weinig in de gelegenheid gesteld zich het 

vak in hun eigen tempo eigen te maken. Een kwart van hen stopt 

zelfs al binnen vijf jaar na het behalen van  hun diploma. Een 

van de meest gehoorde klachten van de afhakers is dat ze een 

zware werkbelasting ervaren, omdat ze in korte tijd voor verschil-

lende groepen worden gezet. Ook ervaren de beginnende leer-

krachten, vaak nog invallers, dat ze te snel zonder begeleiding 

in het diepe worden gegooid. Minister Bussemaker erkent de 

uitstroom als een groot probleem. Er zijn volgens haar dringend 

meer leraren nodig. Volgens de PvdA-bewindsvrouw dreigt op 

termijn een tekort op basisscholen, die nu al in het voortgezet 

onderwijs wordt ervaren. Volgens haar moet de opleiding beter 

aansluiten bij de praktijk. Een van de door het ministerie bekos-

tigde initiatieven betreft een buddy-systeem, waarbij ervaren 

collega’s vaste begeleiders zijn van beginnende leraren. Bij een 

ander project slaan lerarenopleidingen en scholen de handen 

ineen voor nieuwe onderwijsconcepten om lessen anders te 

organiseren.

CNV Onderwijs is blij met de extra financiële impuls door het 

kabinet. Volgens de bond past wellicht ook een omgekeerde 

invalpool in dit kader. Daarbij doen de oudere leraren de inval-

klussen in meerdere groepen en kunnen de jongeren zich rustig 

inwerken met een vaste groep. PM 
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Een buurthuis als schoolgebouw
Een buurthuis fungeert in Den Haag als schoolgebouw voor 

mbo’ers. Zestig studenten van de School voor Zorghulp en 

Helpende Zorg en Welzijn van Roc Mondriaan zijn vorige 

week hun opleiding begonnen in De Burcht, een buurthuis 

in hartje Schilderswijk. Het gebouw biedt onderdak aan het 

vierde ‘lerend wijkcentrum’ dat Roc Mondriaan met welzijns-

organisaties heeft opgericht. 

Jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt kunnen 

een opleiding of stage volgen in hun eigen woonomgeving. 

Een hoger percentage leerlingen haalt met dit concept de 

eindstreep dan wanneer de lessen gewoon op school zijn. De 

theorie sluit dichter aan bij de praktijk, minder leerlingen spij-

belen en de onderlinge sociale controle is groter. Daarnaast 

besluiten meer leerlingen door te leren, waardoor ze uiteindelijk 

een mbo-diploma op niveau 3 of 4 halen. Afgelopen decem-

ber had Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) 

een potje van € 53.000 over, waarmee het buurthuis en het 

roc aan de slag gingen. Hiermee slaan ze twee vliegen in één 

klap, leerlingen vinden een stage in hun eigen buurt en de wijk 

krijgt voorzieningen waaraan de bewoners behoefte hebben.  

Studenten bieden in het buurthuis ondersteuning aan wijk-

bewoners en zorginstellingen. Activiteiten die de studen-

ten onder andere uitvoeren zijn boodschappen doen met 

en voor bewoners, de was doen, schoonmaken, helpen 

bij een kinderfeestje en wandelen met oudere bewoners.  

Naast het voordeel dat er minder schooluitval is, zien de ini-

tiatiefnemers het ook als manier om de bezuinigingen te ver-

zachten op de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zie-

ken en gehandicapten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO).



Wat wil de gvo/hvo-leraar?
Er is een nieuwe cao gvo/hvo in de maak, geldig voor leraren godsdienstig en 
humanistisch vormingsonderwijs. CNV Onderwijs wil graag van de leden die het 
betreft weten wat ze in deze cao terug zouden willen zien. Gvo/hvo-leraren die 
informatie willen over de stand van zaken en hun input willen leveren, kunnen 
zich melden bij beleidsmedewerker Diederik Brink: dbrink@cnvo.nl. 

Schoolnieuws

• De Citotoets is achter de rug. Veel kinderen 
halen opgelucht adem. Heel veel andere kinderen 
en ouders zitten nog weken in de stress. Want 
wat wordt de score? en kun je dan nog wel naar 
de school waar je zo graag heen wilde?
• Ik ken een moeder van een hoogbegaafde 
jongen. Superslim dus. Maar ook een beetje 
faalangstig. en zo actief in zijn hoofd dat 
hij soms te ver doordenkt bij vragen. Of 
formuleringen krom vindt. en dan fouten gaat 

maken. Hij wil naar een categoraal gymnasium, 
maar een door spanning verprutste toets kan 
roet in het eten gooien. 
• en ondertussen is er een geweldig nieuw 
werkwoord ontstaan op de Olympische Spelen: 
dutchen. Alle niet-Nederlandse schaatsers worden 
keer op keer ge-dutched. Dutchen: iemand 
verslaan. toetsstress dutchen, zullen we dat 
opnemen in de kerndoelen?
Ciska de Graaff
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kinderen vanaf 2,5 jaar naar school?
Om taalachterstand te voorkomen willen gemeen-

ten kinderopvang, peuterspeelzalen en voor-

schoolse opvang samenvoegen. Dit wordt één 

voorziening: Integrale Kindcentra. Alle peuters 

tussen de 2,5 en 4 jaar worden dan op dezelfde 

manier voorbereid op de basisschool. Op dit 

moment sturen hoogopgeleide ouders hun kin-

deren vaak naar private kinderdagverblijven, ter-

wijl kinderen met een taalprobleem, zogenoemde 

doelgroepkinderen, vaak naar gesubsidieerde 

peuterspeelzalen gaan. Vervolgens gaan doel-

groepkinderen en crèchekinderen naar andere 

scholen, waardoor ze niet van elkaar kunnen 

leren. In het nieuwe plan komen alle peuters bij 

elkaar in de klas, waardoor de zwakkeren zich 

kunnen optrekken aan de sterkeren. Proeven in 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

lopen pas kort, dus er zijn nog nauwelijks harde conclusies mogelijk. 

Voor de private kinderdagverblijven kan het bovendien wel negatieve 

gevolgen hebben. Veel kinderdagverblijven zullen sluiten, maar het aan-

tal kinderen tussen de 0 en 2,5 jaar op kinderdagverblijven blijft gelijk. 

Ouders ontvangen immers pas vanaf 2,5 jaar een vergoeding voor 

de peuterschool. Hierdoor worden lange wachtlijsten voorspeld. CNV 

Onderwijs is voorstander van één voorziening voor kinderopvang, peu-

terspeelzalen en voorschoolse opvang. Vice-voorzitter Joany Krijt: ‘Wij 

vinden het goed als alle expertise op educatief en pedagogisch gebied 

wordt gebundeld. Het belang van het kind staat voorop. Kinderen moe-

ten op die kindcentra nog wel echt kind kunnen zijn en zich spelender-

wijs met andere kinderen kunnen ontwikkelen.’ SW

Nog 
42 dagen

In welke provincie 
bezoek jij op 5 april 

de O-factor? 

Schrijf je in!

www.cnvo.nl/o-factor

Foto: Annemiek Mommers
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Masterclass 
schoolleider  
21ste eeuw
Waar staat het onderwijs over vijf jaar? En wat is de rol 

van jouw school hierin? Sta jij dan wellicht aan het roer? 

Want scholen hebben behoefte aan nieuwe leiders. Jonge, 

inspirerende leraren die het onderwijs verder ontwikke-

len. Daarom  organiseren de Stuurgroep Jong van CNV 

Onderwijs en CNV Schoolleiders in samenwerking met de 

Hogeschool Utrecht op woensdag 19 maart van 15 tot 17 

uur de Masterclass schoolleider in de 21ste eeuw. Deel-

name aan de bijeenkomst in het CNV-gebouw, Tiberdreef 

4, in Utrecht, is gratis. Naast de masterclass wordt gestart 

met een Talententraject, om jonge inspirerende leraren 

kennis te laten maken met leidinggeven. Ben jij jong, leraar 

in het primair onderwijs, heb je minimaal 3 jaar werkerva-

ring, én ben je nieuwsgierig naar leidinggeven? Dan willen 

wij je hier graag bij helpen! Aansluitend aan de masterclass 

geven wij van 17 tot 18 uur meer informatie over dit traject. 

Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.cnvs.nl.

Workshops over 
passend onderwijs   
Als het schoolontwikkelingsplan en het ondersteunings-

plan de geoliede machine zijn waarop passend onderwijs 

moet draaien, vormen de zorgcoördinator, intern begelei-

der en leidinggevende dan het motorblok? 

Zijn zij de pijlers waarop de hele operatie rust, die op  

1 augustus definitief van start gaat? Om dat uit te vinden 

introduceert CNV Onderwijs het concept KRACHTleraar. 

Sandra Koot en Mini Schouten van de Stuurgroep Pas-

send Onderwijs geven hierover op donderdag 24 maart 

in het CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in Utrecht, een tweetal 

workshops. Dat gebeurt tijdens de Week van het passend 

onderwijs. Er worden handvatten geboden om binnen 

de school het invoeren van passend onderwijs geolied te 

laten verlopen. Centrale vragen zijn: Verandert mijn rol als 

intern begeleider/zorgcoördinator richting passend onder-

wijs? Ben ik het trekpaard of de motor? Hoe krijg ik mijn 

collega’s in beweging? Hoe kan de leidinggevende het 

team voorbereiden op passend onderwijs? Hoe wordt het 

ondersteuningsplan een levend document? In de work-

shops krijg je praktische tools. Kijk voor meer informatie 

en gratis aanmelden op www.cnvo.nl

11 februari: Drie van de vijf noordelijke mbo-colleges, 
Friesland College, Noorderpoort en Alfa College, bie-
den onvoldoende garanties voor de kwaliteit van hun 
onderwijs en examens. Volgens de Inspectie van het 
Onderwijs gaat het niet alarmerend slecht, maar op 
een aantal punten houden deze scholen niet de vinger 
aan de pols. Scholieren hoeven niet te vrezen dat hun 
diploma niks waard is. 
Bron: Dagblad van het Noorden
• Op De Waterlelie in Cruquius, een school voor kinde-
ren met epilepsie, lopen therapeuten rond die klas-
sikale en individuele hulp bieden bij de ontwikkeling 
van de leerlingen. Elke klas krijgt zes tot acht weken 
per leerjaar groepsles van de specialist. Dit zijn onder 
andere logopedisten, fysiotherapeuten en ergothera-
peuten. 
Bron: Noordhollands Dagblad
• Volgens Bouwend Nederland maakt 75 procent 
van de scholen onnodig veel stookkosten. In Amers-
foort bijvoorbeeld hebben maar negen scholen een 
energielabel. Om die reden nodigt de vereniging alle 
Amersfoortse lijsttrekkers uit om te komen kijken bij 
de verbouwing van de Caeciliaschool in Amersfoort. 
Bron: Amersfoortse Courant

14 februari: Studenten van de Haagse Hogeschool 
kunnen anoniem melding maken van tentamenfraude. 
Een onderzoeksbureau onderzoekt eventuele fraude 
en heeft een telefoonnummer en website ingesteld 
waarop studenten hun tips kunnen doorgeven. 
Bron: De Telegraaf
• Amsterdamse kinderen gaan vanaf het schooljaar 
2015-2016 volgens gelijk toelatingsbeleid naar de 
basisschool. Ze hebben vanaf dan altijd voorrang 
op scholen in hun eigen woonwijk. Ouders geven 
na bericht van de gemeente hun kind na de tweede 
verjaardag op bij de school van hun eerste keuze, en 
vermelden vijf alternatieve voorkeuren. 
Bron: Algemeen Dagblad

17 februari: Scholen in het noorden doen mee aan een 
proef om inzicht te krijgen in het internetgedrag van 
hun leerlingen. De onderwijsinstellingen testen een 
online tool waarmee ze kunnen meten hoe veilig scho-
lieren zich online gedragen en voelen. De resultaten 
worden meteen met andere scholen vergeleken. 
Bron: Dagblad van het Noorden

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

geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Gezien de grote potentie ervan om 
positief bij te dragen aan het functio-
neren van jongeren, zou het jammer 
zijn als door het besluit van de overheid 
de maatschappelijke stage op veel 
scholen zou verdwijnen. In mijn promo-
tieonderzoek vond ik dat middelbare 
scholieren in Nederland meer tijd aan 
vrijwilligerswerk besteden na afloop 
van hun maatschappelijke stage. Ook 
vond ik door middel van een internati-
onaal vergelijkend onderzoek dat deze 
stage positief kan bijdragen aan de ont-

wikkeling van jongeren op academisch, 
persoonlijk, sociaal en maatschappelijk 
gebied. Daarnaast hoop ik dat de scho-
len die straks wel doorgaan met de 
stage, voldoende aandacht aan de kwa-
liteit ervan kunnen besteden zonder de 
huidige financiële ondersteuning van 
de overheid. Uit mijn onderzoek blijkt 
namelijk dat de invulling van de stage, 
zeker de aanwezigheid van reflectie, 
heel belangrijk is voor het bereiken 
van positieve stage-effecten. Jongeren 
laten nadenken over de betekenis van 
hun stage, kan ervoor zorgen dat ze 
hun stage-ervaringen beter verwerken 

en er daardoor meer van leren. Als 
jongeren dit ook nog eens regelmatig 
doen en het combineren met een 
intensieve stage, is het positieve effect 
van de maatschappelijke stage over het 
algemeen nog sterker. Ook blijkt het 
reflecteren op dingen die ze op school 
leren belangrijk. Mogelijk omdat de 
(directe) ervaring van de stage en 
de theoretische kennis van een vak 
elkaar zo versterken. Het integreren 
van de maatschappelijke stage in het 
schoolcurriculum (bijvoorbeeld bij 
maatschappijleer) zou een geschikte 
manier kunnen zijn om deze te kunnen 
prolongeren. 

  

geachte mevrouw van goethem, 
Beste Anne,

Het onderwijs heeft vaak last van poli-
tiek zig-zag-beleid. De maatschap-
pelijke stage is daarvan een sprekend 
voorbeeld. Begin februari debatteerde 
de Tweede Kamer over het afschaffen 
van de wettelijke verplichting voor de 
maatschappelijke stage. Het voorstel 
stond al in het regeerakkoord van 
VVD en PvdA. Een meerderheid was 
voor de afschaffing van de wettelijke 
plicht. Na drie jaar opbouwen kunnen 
de scholen de verplichte maatschap-
pelijke stage dus weer afbreken.

Laat ik eerlijk zijn: CNV Onderwijs 
was niet altijd enthousiast over de 
maatschappelijke stage. We vonden 
dat daarmee weer een politieke 
wens op het bord van de scholen 
werd gelegd. Natuurlijk is vrijwillige 
maatschappelijke inzet door jongeren 
goed. Maar kun je vrijwillige inzet 
wettelijk verplichten? Toch zijn veel 
scholen er uitstekend mee aan de slag 
gegaan. Veel scholieren blijven zich 
na de verplichte uren inzetten op hun 
stageplek. Tegelijk zijn er scholen die 

er liever nog vandaag mee stoppen.
CNV Onderwijs heeft daarom het 
afschaffen van de verplichte maat-
schappelijke stage met een gelei-
delijke afbouw van de financiering 
voorgesteld. Dat geeft scholen die 
willen doorgaan de kans om andere 
(financiële) partners te vinden. Helaas 
was er voor ons voorstel geen steun. 
Dat terwijl de politiek tegenwoordig 
de mond vol heeft van maatwerk en 
diversiteit in onderwijsaanbod. Ik 
steun dat van harte. Geef scholen de 
ruimte om samen met ouders en leer-
lingen een eigen invulling te geven aan 
het onderwijs. Ons voorstel biedt die 
kans. Maar de politiek wil de scholen 
die verder willen met de maatschap-
pelijke stage die kans helaas niet 
bieden.

    Anne van Goethem, postdoc onderzoeker aan 
de Universiteit van Amsterdam, vorige week 
gepromoveerd op een onderzoek naar de 
effecten van vrijwilligerswerk op jongeren. 

De politiek heeft 
tegenwoorDig De monD 

vol van maatwerk 
en Diversiteit in 
onDerwijsaanboD

een stage kan positief 
bijDragen aan De ontwikkeling 
van jongeren op acaDemisch, 

persoonlijk, sociaal en 
maatschappelijk gebieD.

van goethem

Schooljournaal 8



Schooljournaal 9

CNV Onderwijs laat in een webinar zien dát het anders 
kan. In een live 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.
 
Meld je nu 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?

     van den berg versus

De redactie van Schooljournaal had mij gevraagd wat 
minder over poep, pies, snot en mijn scharrels te 
schrijven. Dat laatste ben ik wel met ze eens. Zelf 
raak ik ook best vermoeid van mijn liefdesleven. Laat 
staan mijn lezers. Door de opmerking van de redactie 
kwam ik er wel achter dat ik niet alleen graag schrijf, 
maar ook graag praat over plas en poep. Voor mij het 
bewijs hoe zeer ik op mijn plek ben bij de kleuters. 
Zelfs tijdens het afnemen van de Citotoets voert mijn 
favoriete gespreksonderwerp de boventoon. Tegelij-
kertijd vond ik dit ook een goed moment om eens na 
te denken of wij met het toetsen niet te veel van onze 
kleuters vragen. 
Juf: 'Jongens, pak je potlood en sla je boekje open op 
de bladzijde waar het vogeltje staat.’ Kleuter1: ‘Juf, 
ik moet poepen.’ Ik: ‘Ga maar snel, dan wachten wij 
even.’ (Wacht … wacht .. wacht ..wacht). Ik: ‘Hebben 

jullie allemaal de bladzijde met het vogeltje voor je?’ 
Kleuter2: ‘Juf, er zit een vlieg in de klas.’ Kleuter3: 
‘Misschien is het een weps?’ Juf werkt vlieg, wesp, 
whatever, de klas uit. ‘OK, leg allemaal je hand op de 
bladzijde met het vogeltje.’ Kleuter4: ‘Juf, ik heb in 
mijn broek geplast.’ Juf: zucht…
Kortom zolang ik voor groep 1/2 sta lijkt het mij vrijwel 
onmogelijk om niet over pies, plas en snot te schrijven. 
Ook dat is werken in het onderwijs en ik hou ervan. 
mirjam (35) is leerkracht groep 1/2 van  basisschool 
de notenkraker in amsterdam

mirjam de goey
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Dagboek van een startende leraar
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‘Meer rust, maar    geen pauze’
‘Aan een kwartiertje tussen de middag heb 
ik niet genoeg om bij te tanken!’ ‘Ik zou het 

elke school aanraden, het geeft zo veel rust!’ 
Twee uitspraken over het continurooster, 

een oprukkend fenomeen in het onderwijs. 
Leerlingen hebben van half 9 tot 2 uur les en 

eten met de eigen leerkracht.  

Continurooster rukt op in het onderwijs

sussen. Daarom is gekozen voor vier gelijke dagen en een woensdag 
tot half 1.’ Van de leerlingen bleef zo’n 80 tot 95 procent tussen 
de middag over. ‘Dat gaf veel onrust’, vertelt Gastelaars. ‘De leer-
lingen hadden te maken met te veel wisselingen. Bovendien waren 
de leraren in de pauze ook niet echt vrij, omdat er constant allerlei 
akkefietjes en incidentjes opgelost moesten worden. En daarna 
moesten ze met de kinderen weer een positief werkklimaat zien te 
scheppen.’

Het is maandag 12 uur op christelijke Jena-
planschool De Brug in Utrecht. Leerlingen 
zitten in de klas, samen met de juf, hun 
boterhammetjes op te eten. Daarna spelen ze 
nog even buiten en dan gaan ze door tot 14.15 
uur. Wat steeds meer scholen als een noviteit 
invoeren, is hier al sinds 2008 gemeengoed: 
een continurooster. Leerlingen gaan er naar 
school van 8.30 tot 14.15 en op woensdag van 
8.30 tot 12.30 uur. 

akkefietjes
 ‘Waarom geen vijf-gelijke-dagenmodel?’ 
herhaalt directeur Marijke Gastelaars de vraag. 
‘Dat was wel één van de opties die we bespro-

ken hebben, maar zowel team als ouders waren 
hier geen voorstander van. Ze hechtten toch 
erg aan de vrije woensdagmiddag: de ouders 
in verband met clubjes voor de kinderen, de 
leraren in verband met vergaderingen en cur-

Pauze op jenaplanschool de brug in utrecht.

‘De leraren missen hun pauze 
en vinDen Dat De werkDruk 
gestegen is’
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tussen 8.30 en 14.15 uur, vinden de meeste 
leraren geen punt. Tussen 14.15 en 15 houden 
ze verplicht pauze en dat is een stuk ontspan-
nener zonder kinderen op school. Wel hebben 
ze er soms moeite mee dat ze niet tussendoor 
even iets kunnen klaarzetten of voorbereiden.’ 

monitor
In Deventer gaan vanaf schooljaar 2017/2018 
alle basisscholen over op het vijf-gelijke-da-

‘Meer rust, maar    geen pauze’

geen Pauze
Het continurooster bevalt alle betrokkenen op De Brug goed, 
aldus de directeur. ‘Het geeft kinderen echt veel meer rust. Ze 
hebben nog maar te maken met één pedagogisch geschoolde 
volwassene tot 14.15. Er waren in het begin wel ouders die erg 
hechten aan die middagpauze, omdat ze bijvoorbeeld hun werktij-
den er op hadden afgestemd, maar zelfs daar hoor ik nu positieve 
geluiden van. Ook de meeste leraren vinden het fijner: de tijd na 
de lessen is nu langer, waardoor velen van hen eerder naar huis 
kunnen. Voorheen werd het vaak 6 uur. Dat ze geen pauze hebben 
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gen-model, wat betekent dat een schooldag duurt 
van 8.30 tot 14 uur. Veel scholen zijn Deventer al 
voorgegaan. Het is niet bekend hoeveel scholen 
in totaal al op een continurooster of een vijf-ge-
lijke-dagen-model zitten, maar op de site www.

anderetijdeninonderwijsenopvang.nl staan er in elk 
geval al tachtig genoemd. Een meervoud is bezig 
met nadenken over andere schooltijden. Onder-
zoeksbureau Regioplan monitort het effect van 
het vijf-gelijke-dagen-model. De tweede meting 
verscheen in augustus 2013. Er komen twee grote 
voordelen uit naar voren: meer rust in de school 
en een meer efficiënte tijdsindeling door leraren, 
omdat er na schooltijd meer tijd is om andere 
dingen te doen en te vergaderen. Zeventig procent 
van het onderwijspersoneel is (zeer) tevreden 
over het model, maar over de lunchpauze, of het 
gebrek daaraan, is de helft (zeer) ontevreden. Het 
verhoogt volgens veel leraren de werkdruk. Ze 
werken dan namelijk vaak aan één stuk door van 
grofweg 8.15 tot 14.30 uur.

kwartier
Een van de leraren die het continurooster 
werkdrukverhogend vindt (en graag anoniem wil 
blijven), vertelt: ‘Ik werk op een school met een 

continurooster van 8.30 tot 14.15 uur. Waarom dat is ingevoerd? 
Omdat we meewilden in de vaart der volkeren, denk ik. Veel 
ouders werken en hadden de kinderen op de overblijf. Bij die 
overblijf ging wel eens iets mis en toen de school dan ook aan de 
ouders vroeg hoe ze zouden denken over een overgang naar een 
continurooster, was een meerderheid daarvoor. De MR heeft ook 
toestemming aan het plan gegeven en toen is het ingevoerd. Het 
is de bedoeling dat de leerlingen bij de groepsleerkracht blijven 
om een kwartier te eten en een kwartier te spelen. Het gevolg is 

dat wij geen pauze meer hebben tussen 8.15 en 14.30 uur. Som-
mige leraren in het team vinden het continurooster prettig, dan 
kunnen ze lekker doorwerken met de kinderen. Maar de meeste 
leraren vinden dat de werkdruk juist gestegen is en zij missen hun 
pauze. De schoolleiding vindt dat we het onderling een beetje 
moeten opvangen en oplossen: díe leraren doen het ochtendspeel-
kwartier, díe leraren het lunchspeelkwartier. Maar dan nog: een 
kwartier is niet genoeg om bij te komen en vaak is het niet eens 
een kwartier. Bovendien is het aan de werkgever om goede werk- 
en rusttijden te regelen.’

regelmaat
Petra Sinke, leerkracht en coördinator groep 7/8 op basisschool 
‘t Schrijverke in Den Bosch, ziet vooral voordelen in het vijf-ge-
lijke-dagen-model dat de school voor het tweede jaar hanteert. 
Steeds meer scholen in Den Bosch volgen dit voorbeeld. ‘Er is 
veel meer rust en regelmaat in de school gekomen. Het is alle 
dagen hetzelfde, kinderen hoeven niet weer na de pauze terug in 
het gareel te komen. Bovendien hebben ze na schooltijd meer tijd 
om af te spreken met vriendjes of naar sport of muziek te gaan.’ 
Op ‘t Schrijverke kwam het verzoek niet vanuit de ouders, maar 
bedacht het team zelf dat er toch wel erg veel kinderen overbleven 
en dat dat voor veel onrust zorgde. Een kleine meerderheid van 
personeel en ouders bleek bij een enquête voor dit vijf-gelijke-da-
gen-model te zijn. ‘Er waren in het begin nog wel wat twijfels, 
maar het bevalt ons nu wel goed. Er is wel een nadeel: veel leraren 
ervaren de werkdruk als hoger, omdat ze die lange pauze tussen 
de middag kwijt zijn. Wel is het zo geregeld dat we allemaal een 
kwartier pauze hebben ergens tussen half 9 en 14 uur. We hebben 
vier groepen 7/8 en dan gaan er twee collega’s naar buiten met 
die vier groepen en in het volgende speelkwartier de andere twee. 
Maar een kwartier is natuurlijk niet lang. En we moeten allemaal 
na 14 uur een half uur pauze nemen. Ik ben zelf deeltijder, dus 
heb er niet zo’n last van, maar ik kan me voorstellen dat fulltimers 
het zwaar vinden.’ De kleutergroepen eten tussen de middag in 
een soort restaurantje in de gang, de andere groepen eten met 
de leerkracht in het lokaal. ‘Sinke: ‘Dan kletsen we wat of ik lees 
voor of we doen even lekker niks.’ 

Ciska de Graaff
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Pauzeregeling 
CNV Onderwijs krijgt regelmatig 
klachten van leden over het gebrek 
aan pauzemogelijkheden op scholen 
met een continurooster of vijf-gelijke-
dagenmodel. In de Arbeidstijdenwet 
staat dat als een werknemer langer dan 
5,5 uur werkt, hij recht heeft op mini-
maal 30 minuten pauze, die gesplitst 
mag worden in twee keer 15 minuten. 
Als scholen zich niet houden aan deze 
bepaling in de wet, kan de MR de 
schoolleiding daar op aanspreken. CNV 
Onderwijs heeft het probleem meerdere 
malen aangekaart bij het ministerie 
van Onderwijs en spreekt nu over 
een volwaardige pauzeregeling in de 
onderhandelingen over de cao primair 
onderwijs. CNV Onderwijs wijst er op 
dat in het Nationaal Onderwijs Akkoord 
is afgesproken de werkdruk te verlagen 
en dat het níet hebben van een pauze in 
een continurooster de werkdruk juist 
verhoogt. 

‘er is veel meer rust en 
regelmaat in De school 
gekomen’



marlies sietsma
column

Denken leerlingen Dat 
Docenten onnozel 

zijn, niks van internet 
begrijpen?

De open haard is aan, de theepot is gevuld en voor mij ligt 
een grote stapel boekverslagen. Het is interessant om 
te zien wat de leerlingen ervan hebben gemaakt, maar 
wat een werk! Vol goede moed pak ik het eerste boekver-
slag. Netjes getypt, de samenvatting van het boek is zelf 
gemaakt, hier is serieus aan gewerkt. Dat begint goed! 
Nadat ik alle boekverslagen van een klas heb nagekeken, 
ben ik toch wat minder enthousiast. In de lessen heb 
ik benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er wordt 
geknipt en geplakt van internet, maar toch doen sommige 
leerlingen dit. Denken ze dat docenten onnozel zijn, niks 
van internet begrijpen? Je tikt de eerste zin op Google 
in en krijgt zo de link naar de samenvatting. Sommige 
leerlingen zijn dan wat slimmer om te knippen en plakken 
van meerdere samenvattingen en maken zo een ‘zelfge-
maakte’ samenvatting. 
Ik kan niet goed begrijpen waarom ze dit doen. Eigen nor-
men en waarden komen daarbij ook om de hoek kijken, 
want ik heb geleerd om het werk altijd zelf te maken. 
Afkijken, overschrijven, ik durfde het niet eens. De vraag 
rijst bij mij hoe je leerlingen kunt motiveren om zelf het 
werk te doen. Toevallig hoorde ik een paar dagen later het 
bericht over een Rotterdamse school die leerlingen gaat 
belonen met een boekenbon, bioscoopbon of zeiltrip. Mijn 

haren gingen recht overeind staan. Zijn we echt zo ver 
heen dat we leerlingen alleen nog kunnen motiveren 
om goed te werken door zulke beloningen te geven? 
Het moet niet gekker worden. De afgelopen decennia 
hebben vele mensen hun diploma gehaald met als 
beloning lovende woorden of een schouderklopje.  Een 
sticker op de basisschool of schrijven met een glit-
terpen als je netjes had gewerkt in je schrijfschrift. 
Wat is er gebeurd dat we nu met grote, materiële 
beloningen moeten beginnen? Naar mijn idee spoort dit 
alleen maar aan om nog materialistischer te worden 
en niet te kijken naar de eigenschappen en talenten 
van leerlingen. Ik vraag me af hoe dat later zal gaan 
als ze zelf een baan hebben. Is de voorwaarde dan ook 
dat ze alleen hard werken als ze bonussen krijgen?  In 
elke leerling schuilt een drijfveer die motivatie geeft 
voor het halen van goede cijfers. Hoewel bij pubers die 
drijfveer soms ver te zoeken is, geloof ik dat die zeker 
gevonden kan worden als je als school en ouders daar 
de tijd voor neemt. Over een paar maanden mogen 
de leerlingen weer een boekverslag maken. Zal mijn 
missie dan geslaagd zijn en lees ik alleen maar zelfge-
maakte samenvattingen of sta ik in de rij om boeken- 
bioscoopbonnen te kopen?

schouderklop of boekenbon?
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marlies sietsma (27) is 
docent nederlands op 
het agnieten college in 
zwartsluis en volgt een 

schakeljaar onderwijskunde 
in groningen.



‘Laat ik voorop stellen dat niet wíj de regels 
maken, maar het parlement.  Daarbij benoemt 
de Inspectie het “wat” en gaan scholen en 
leraren over het “hoe”.’ Rutger Meijer, directeur 
toezicht primair onderwijs regio Zuid-Holland 
en Zwolle bij de Onderwijsinspectie, wilde 
vorige week aan het begin van de bijeenkomst 
met leden en niet-leden van CNV Onderwijs de 
kaders wel even duidelijk geformuleerd hebben. 
Samen met Daniëlle Nicolaes, inspecteur 
primair onderwijs in Utrecht, was hij te gast 
aan de Tiberdreef in Utrecht. In het hol van 
de leeuw hoorden ze de klachten aan  over te 
hoge werkdruk, die het gevolg zouden zijn van 
een als steeds knellender ervaren regeldruk 
en verantwoordingslast. Zijn bijvoorbeeld 
handelingsplannen, waar meer dan tweederde 
van de leden van af wil, blijkens een voor de 
zomervakantie uitgevoerd onderzoek van CNV 
Onderwijs, nu wel of niet verplicht? Op ver-
schillende manieren gingen beide inspecteurs 
en de aanwezigen met elkaar de dialoog aan: 

het Socratisch gesprek, de ‘open space’ met discussiehoeken, het vragen-
rondje, maar ook gewoon wat social talk met een broodje in de hand 
tijdens de pauze.
Gewapend met sheets waarop hij de werkwijze en het controleme-
chanisme van de Inspectie uit de doeken doet, vertelt Meijer dat hun 
aanpak de afgelopen tien jaar drastisch is veranderd van een dwingende 
naar meer adviserende rol. ‘Wij eisen geen afname van de Citotoets, 
maar zorg dan wel voor een samenhangend systeem, waarbij de 
leerlingen minstens een keer per jaar worden “gezien”.’ Nicolaes: ‘We 
verwachten bij ons bezoek evenmin hele boekwerken ter controle, maar 
er moet wel een lijn zichtbaar zijn. Handelingsplannen kunnen mooi 
geformuleerd staan op papier, maar hoe wordt het planmatig uitge-
voerd?‘ Meijer: ‘We moeten kunnen beoordelen hoe met verschillen 
wordt omgegaan.’

toPdown 
Een van de deelnemers twijfelt aan de goede bedoelingen van beide 
inspecteurs. ‘Al die handelingsgerichte plannen gaan ten koste van 
het lesgeven en het voorbereiden daarvan.’ Een ander: ‘Je moet je nog 
steeds verantwoorden. Wat dat betreft hoor ik niets nieuws.’ Nicolaes: 
‘Jullie moeten zelf bepalen wat goed is.’ Onmiddellijk volgt een reactie 
uit de zaal van een man die stelt dat ‘leidinggevenden zo’n houding 
niet accepteren. Alles is topdown, je hebt het maar te slikken.’ Volgens 
hem wordt er van alles bijgehaald, inclusief de Inspectie als boeman, 
om het personeel te dwingen verslag te doen van de vorderingen (of het 
tekort daaraan). Nicolaes kijkt ervan op, maar zegt toch dat leraren ‘zelf 
moeten kunnen aangeven wanneer het genoeg is, zeker als ze intuïtief 
aanvoelen dat een leerling zich prima ontwikkelt.’ Een aanwezige 
schoolleider haakt daar op in en vertelt over een nieuwe leerling die aan 
het begin van het schooljaar een leerachterstand had van 68 procent. 
Negen maanden later was het leerrendement 105 procent door bij deze 
leerling bewust niet te kiezen voor een handelingsplan. ‘Het kind was 
eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.’ Nicolaes is onder de indruk, maar 
vraagt toch: ‘Hoe borg je dat dan? Hoe ben je op dat punt gekomen?’ 
Even later voegt ze er bij een soortgelijk voorbeeld aan toe dat andere 
leerkrachten ook van deze informatie moeten kunnen profiteren. 

Schooljournaal 14

Veel moet, maar  
veel ook niet

Onderwijsinspectie vooral gewaardeerd als ‘critical friend’

Geen botte cijferfetisjist, maar een 
ínspecteur die ‘naast de groep staat en 

meedenkt over wat anders moet. Die 
wens kwam vorige week aan bod tijdens 
het overleg tussen de Onderwijsinspectie 

en leden en niet-leden van CNV 
Onderwijs. Doel was na te gaan welke 

middelen en regels tot verantwoording nu 
werkelijk door de overheid verplicht zijn 
gesteld en welke al dan niet opzettelijk, 

door bestuurders en schoolleiders tegen 
het eigen personeel worden gebruikt.  
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wettelijk verPlicht
Meijer verzekert zijn gehoor dat 97 pro-
cent van de basisscholen voldoet aan de 
minimumeisen van de Inspectie. Maar hij 
zou wensen wat meer tijd te hebben om 
individueel met leraren te praten, in plaats 
van gehaast met het team tijdens de lunch 
in de middagpauze. Vanuit de zaal wordt er 
kritisch aan toegevoegd dat het rapport van 
de Inspectie niet gericht is op de ouders. 
Toch staat het wel in geuren en kleuren op 
internet, en maken ouders op grond van 
deze informatie, waar ze eigenlijk niets mee 
kunnen, hun keuze. Meijer: ‘Het is nu ook 
niet gericht op leraren, daar werken we aan, 
maar publicatie is nu eenmaal wettelijk 
verplicht.’ 
Gelach als Dorothea Arissen, voorzitter van 
de Sectorraad Primair Onderwijs van CNV 
Onderwijs, voorafgaand aan het Socratische 
gesprek (gespreksronde waarbij een groep 
een praktijkvoorbeeld analyseert en tot een 
definitie komt, red.) wijst op het bestaan 
van het boekje Hoe overleef ik de Onderwijsin-

spectie?

geen botte cijfer
fetisjist
In een van de ontstane discussiegroepen rea-
geert een schoolleider dat hij het bezoek van 
de Inspectie als een gratis consult ziet. Nico-

laes benadrukt aan dezelfde tafel dat zij personeel niet langs de meetlat 
legt. ‘Leerkrachten vragen me na een bezoek wel hoe ze het deden, maar 
daar is de directie voor.’ Een schoolleider zegt fier dat de Inspectie niet 
bepaalt wat er in zijn school gebeurt. Een leerkracht daarop: ‘Toch is 
het is goed dat er meegekeken wordt. We denken allemaal dat we het 
goed doen in het onderwijs, kritiek kan dan hard aankomen.’ Twee 
vrouwen van dezelfde school willen na een slechte ervaring geen botte 
cijferfetisjist, maar een ínspecteur die ‘naast de groep staat en meedenkt 
over wat anders moet’. Als de groep tot een definitie moet komen over 
de rol van de Inspectie wordt deze betiteld als een ‘critical friend’, die 
een stimulerende rol heeft bij de onderwijsontwikkeling van een school.
Tijdens de afsluitende ‘open space’-ronde kunnen de deelnemers 
onder meer reageren op de vraag wat de Inspectie moet doen om tot 
relevant, effectief en constructief toezicht te komen. Een opgeschreven 
hartenkreet: ‘Luister naar ons en onze verhalen en kijk dieper dan de 
gemiddelde scores.’   

Peter Magnée

Op woensdag 12 maart 2014 staat van 16-20 uur in het CNV-gebouw aan de Tiberdreef 

in Utrecht de volgende bijeenkomst gepland met de Onderwijsinspectie. Dan mogen 

leden en niet-leden werkzaam in het voortgezet onderwijs inspecteurs het hemd van het 

lijf vragen over regelgeving en toetsingskaders. De toegang is vrij. Aanmelden kan via: 

www.cnvo.nl/onderwijsinspectie.

Ook bedolven onder handelingsplannen? Of verzopen 
in andere regels? Praat en denk mee in een webinar 
op 17 maart om 20.30 uur. Geef je op via www.maak-
werkvanwerkdruk.nl.
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Han van der Maas: ‘Ik moet eerst maar eens voorbeelden 
zien van mensen die dánkzij tentamenverlenging het tot een 
Nobelprijs geschopt hebben.’

Schooljournaal 16

Met dyslexie 
minder intelligent

‘Dyslectische studenten moeten geen 
extra examentijd meer krijgen.’ Met deze 
dwarse mening gooide de Amsterdamse 

hoogleraar Han van der Maas begin deze 
maand in het universiteitsblad Folia flink 

de knuppel in het onderwijshoenderhok. 
‘Wat als iemand met zware dyslexie de 

lerarenopleiding wil doen? Ik zou het 
onverstandig vinden als er leerkrachten 
voor de klas staan die als student extra 

tentamentijd aangeboden kregen vanwege 
schrijf- en leesproblemen. Ze moeten 

gewoon goed kunnen lezen en schrijven.’

Hoogleraar wil af van bevoordelen dyslexiestudenten

tecteerd. Trouwens, er zijn genoeg dyslectici die zonder tentamen-
verlenging gewoon alle tentamens halen.’ 

DyslectIscHe eINsteIN?
Dat natuurkundige Albert Einstein, die toch hoogst intelligent 
was, dyslectisch zou zijn geweest - wat Van der Maas overigens 

‘Een atleet met slechte knieën krijgt ook geen 
extra tijd voor de marathon.’ Hoogleraar psy-
chologische methodenleer aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA), Han van der Maas, 
gebruikt de sport om zijn opvatting kracht 
bij te zetten, dat studenten met dyslexie geen 
extra tijd moeten krijgen om hun examens te 
maken. Dat zo iemand wel aan de Paralympics 
meedoet is volgens hem een ander verhaal, 
trekt hij de vergelijking met de sport door. 
‘Omdat je dan van te voren hebt afgesproken 
dat dit wedstrijden zijn waaraan alleen gehan-
dicapten deelnemen.’ In het UvA-blad Folia 

betoogde Van der Maas eerder deze maand dat 
de problemen met dyslexie bij een student zo 
veel mogelijk verholpen moeten zijn voordat 
hij of zij een studie begint. 
‘Zeker voor een wetenschappelijke studie, 
omdat het dan op veel lezen en schrijven aan-
komt. Daar is ook alle tijd voor, tegenwoordig 
wordt dyslexie vaak al op de basisschool gede-
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betwijfelt -, dient voor hem nog meer als argument voor zijn 
stellingname. ‘Ik neem niet aan dat hij tentamenverlenging gehad 
heeft. Dyslexie was toen nog niet bekend. En toch heeft hij het 
zo ver geschopt. Dus ik zie niet in wat de relevantie is van zijn 
vermeende dyslexie. Ik moet eerst maar eens voorbeelden zien van 
mensen die dánkzij tentamenverlenging het tot een Nobelprijs 
geschopt hebben. Die voorbeelden ken ik eerlijk gezegd niet.’

WeINIg MeDestaNDers  
Onder zijn eigen collega’s heeft Van der Maas, die ook directeur 
is van de aan de UvA verbonden Graduate School of Psychology, 
weinig medestanders. ‘Men vreest misschien gezien te worden als 
een anti-dyslexie-universiteit. Daarnaast is de lobby rond dyslexie 
heel groot’, weet ook Van der Maas. ‘Als je ouder bent - ik heb zelf 
ook kinderen -, wil je natuurlijk het beste voor je kinderen. Eén 
schoolniveau hoger komen door het krijgen van tentamenverlen-
ging vanwege dyslexie, is dan heel verleidelijk. Het is alleen niet 
verstandig.’ Toch wil hij benadrukken dat hij niet alleen van de 
harde maatregelen is. ‘We moeten voor iedereen, hoe imperfect 

ook, de kansen op het voltooien van een wille-
keurige opleiding maximaliseren. Dat kan door 
dyslectici extra cursussen aan te bieden of hen 
met grotere lettertypes te laten werken. Er is wat 
dat betreft van alles mogelijk.’ 

Protocol
Extra hulp vindt Van der Maas geen probleem, 
maar hij trekt daar wel de grens. Hij vindt dat 
tentamens óók door dyslectische studenten zon-
der extra tijd gemaakt moeten worden. ‘Extra tijd 
wordt vaak verdedigd met het idee dat iemand 
met ernstige dyslexie toch heel intelligent kan 
zijn. Ik bestrijd dat. Intelligentie is niets meer 
dan de optelling van alle cognitieve vermogens. 
Kortom, met dyslexie ben je simpelweg minder 
intelligent. Dat geldt trouwens ook voor een 
zwak geheugen of een gebrekkig ruimtelijk 
inzicht.’ Hij voegt eraan toe dat op de middelba-
re school in bepaalde periodes ook drie, vier, vijf 
vreemde talen geleerd moeten worden. Tegen die 
tijd moet volgens hem ontdekt zijn of iemand 
dyslexie heeft. 
Hij is niet per se tegen een dyslexieprotocol, 
zoals veel middelbare scholen hanteren, maar 
is wel voor aanscherping. ‘Wij hebben ook een 
dyslexieprotocol op de universiteit. En deels ben 
ik het daar gewoon mee eens. Ik heb ook zoals 
gezegd helemaal geen bezwaar tegen tentamens 
met een groot lettertype, braille mag ook. Ik heb 
alleen moeite met extra tentamentijd, omdat 
studenten zonder de betreffende beperking daar 
ook voordeel van hebben. Dat is een cruciaal 
punt. Het geeft toekomstige werkgevers ook een 
verkeerd beeld.’

DIscussIe
Hij is zich er van bewust dat potentiële studen-
ten misschien afhaken. Van der Maas: ‘Maar 
zeker op lerarenopleidingen moet zo’n discussie 
natuurlijk wel gevoerd worden.’ Hij vindt 
daarom dat betrokken docenten, schoolleiders 
en leerkrachten stelling zouden moeten nemen 
tegen extra tentamentijd voor dyslectische 
studenten. ‘Wij zijn de professionals, niet de  
studenten of hun ouders.’

Ludianne Hoogsteen

Discussiëren met Han van der Maas kan via www.foliaweb.

nl/onderwijs/geen-extra-tentamentijd-voor-dyslexie



Uit onderzoek is gebleken dat een groen 
schoolplein een positief effect heeft op het 
sociale klimaat van een school. Alterra, 
een kennisinstituut dat hoort bij de Uni-
versiteit Wageningen, onderzocht op vier 
scholen in Rotterdam het effect van groene 
schoolpleinen. Een groene inrichting 
betekende niet alleen meer ‘gebruiks’groen 
op het plein, maar ook meer variatie in 
speelmogelijkheden. Het plein werd hier-
door aantrekkelijker gevonden, wat het 
sociale klimaat verbeterde. Kinderen waren 
aardiger voor elkaar en maakten minder 
ruzie. Ook de Universiteit Twente heeft 
onderzoek gedaan naar kleuren op school. 
Een school in Wintelre was de eerste die 
een lichtsysteem van Philips testte. Leerlin-
gen bleken vooral bij intensief blauw licht 
geconcentreerder te werken. Ze scoorden 
negen procent beter bij een test dan leer-
lingen die de test met normaal licht deden. 
Het onderzoek bleek invloed te hebben, 
want een jaar later hadden vijftig scholen 
het lichtsysteem geïnstalleerd. 

cHaos IN De klas
Mary Fontaine, ontwerper van onder 
andere kleuren- en materialenplannen voor 
scholen, is van mening dat kleur niet het 
belangrijkste element in een lokaal is. ‘Het 

gaat vooral om ruimte, rust en orde. Klassen zijn zo groot en zo gevuld, 
er heerst vaak enorme chaos. Waarom moet alles schots en scheef 
staan? Overal hangen werkjes en er is van alles op de ramen geplakt. 
Leerkrachten hebben het vaak niet door, daar groei je gewoon in. Er is 
ook altijd wel een evenement waar kinderen werkjes voor maken: Sin-
terklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, herfst, winter, en ga zo maar door. 
Dan heb je nog de poppenhoek, de speelhoek, leerhoek en van alles. 
Ik geef scholen vooral de tip na te denken over de chaos.’ De klassen 
zouden dus minder druk moeten zijn, maar wat voor kleuren zou 
Fontaine aanraden? ‘Ik houd het in de klas lekker rustig: lichte wanden 
met een donkere vloer. Een vloer met een aardekleur geeft kinderen 
het gevoel steviger in hun schoenen te staan. Dat geeft de naam ook al 
aan. De gangen hoeven niet zo rustig te zijn. Daar wordt veel gelopen 
en is kleur op zijn plaats. Een school is natuurlijk geen rusthuis.’ 
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‘Soms is er geen enkel    stukje wit te zien’ 
Bewust of niet, iedereen wordt beïnvloed 

door kleur. De reclame-industrie weten 
dit al jaren en gebruikt bepaalde kleuren 

om op koopgedrag in te spelen. Over 
de invloed van kleuren in het onderwijs 
is minder bekend. Moeten klaslokalen 

bepaalde kleuren hebben om kinderen 
goed te laten presteren? En wat is nu 

echt funest?

Aankleding lokaal beïnvloedt prestaties leerlingen

Werkjes van kinderen, speelhoeken en veel verschillende kleuren zorgen           voor een chaotisch klaslokaal.
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HalfDoDe PlaNteN
Wanneer Fontaine een school onder handen neemt, gebeurt 
dit resoluut. Ze lacht: ‘Die halfdode planten die vaak in de 
vensterbank staan kunnen wel weg. Ik zet een afvalbak voor de 
deur zodat alle troep uit de klassen kan worden gehaald. Dit 
is essentieel en ik merk dat scholen deze manier erin houden. 
Maar er komt zoveel meer bij kijken. Goede ophangsystemen 
zijn bijvoorbeeld ook erg belangrijk, dan slingeren er niet overal 
jassen en tassen.’ Fontaine houdt zich wel bezig met kleuren, maar 
gelooft niet zo in wetenschappelijk onderzoek naar de invloed 
hiervan. ‘Ik gebruik wel bepaalde kleurenpaletten, maar neem 
geen onderzoeken mee in mijn keuzes. Het kan wel dat blauw 
zorgt voor concentratie, maar ik denk niet dat dit invloed heeft 
als de rest chaotisch is. Mijn theorieën zijn niet wetenschappelijk 

onderbouwd, ik ben gewoon iemand van 
de praktijk. Ik denk logisch na en het werkt 
eigenlijk altijd.’ 

BlauW eN geel
Iemand die wel bezig is met kleurenpsycho-
logie, is Ira Janssens. Volgens haar bestaan er 
geen foute kleuren en heeft elke kleur invloed 
op de psyche. Op school zijn er twee belang-
rijk: blauw en geel. ‘Geel staat voor kennis, 
wijsheid en concentratie. Met geel licht 
presteer je beter en ben je meer ontspannen. 
Het is dan of je letterlijk in het zonlicht staat. 
Blauw staat voor innerlijke rust, communi-
catie, luisteren, spreken en opnemen. Een 
lichtblauwe wand achter de kinderen straalt 
rust uit.’ Maar merken leerlingen wel iets van 
een blauwe muur achter hen? ‘Jazeker’, meent 
Janssens. ‘Ook al kijken leerlingen niet direct 
naar de wand, ze ervaren het wel.’ Janssens 
benadrukt dat de kleuren die gebruikt worden 
wel licht moeten zijn. Als het te schreeuwerig 
is, fungeert het niet als rustpunt. 

kNettergek
Wat betreft de chaos op school sluit Janssens 
zich aan bij Fontaine. ‘Ik heb klassen gezien 
waar geen stukje wit is. Daar word je toch 
knettergek van? Ik denk dat dit komt door 
duobanen van de leerkrachten. Elke juf of 
meester wil een eigen stempel op een klas 
drukken en hangt z’n eigen dingen op.’ Jans-
sens heeft hier wel een oplossing voor. ‘Ik zou 
meer met thema’s werken. Zo worden werkjes 
in dezelfde kleuren gemaakt en blijft het 
rustiger. Verder zou ik aan de kinderen vragen 
waarom ze iets in een bepaalde kleur hebben 
gemaakt. Wat doen die kleuren met jou? 
Welke associatie komt bij je op? Dit kunnen 
kinderen heel goed verwoorden en zo maak je 
ze bewust.’ Volgens Janssens heeft elke kleur 
voordelen, maar er zijn ook kleuren die niet 
werken in de klas. ‘Fluorescerende kleuren en 
TL-licht zijn echt funest. Ze geven stress en 
zorgen voor een hogere bloeddruk.’  

Sanne Weeber

‘Soms is er geen enkel    stukje wit te zien’ 
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Werkjes van kinderen, speelhoeken en veel verschillende kleuren zorgen           voor een chaotisch klaslokaal.



Individuele Belangen

Juf Jantien heeft een kleine baan als klassenassistent op een 
school voor  speciaal basisonderwijs. Haar man is een paar 
jaar ouder dan zij en krijgt binnenkort AOW. Op advies 
van een kennis is zij gaan uitzoeken of het verstandig is om 
te stoppen met werken. Omdat haar man geboren is vòòr 
1950 valt hij nog onder de groep die recht heeft op een 
AOW- toeslag. Die toeslag krijgt hij echter alleen als zijn 
vrouw niet te veel verdient. 
Jantien kijkt vervolgens op de website van de Sociale Verze-
keringsbank (SVB). De toeslag is € 734,41 per maand, maar 
als je nog inkomen hebt, wordt de toeslag lager. De eerste€
€ 222,84 van het inkomen blijven bij de berekening van 
de korting op de toeslag buiten beschouwing. Van het 
overblijvende inkomen wordt 2/3 deel van de toeslag afge-
trokken. 
Daarnaast wordt de toeslag nog eens extra gekort met tien 
procent als het inkomen van Jantien en het pensioeninko-
men van haar man samen hoger is dan € 2.600,-. De toe-
slag eindigt op het moment dat zij zelf in aanmerking komt 
voor een AOW-uitkering.
Jantien werkt 2 dagen per week en verdient € 843,- per 
maand. Bij dat bruto-inkomen horen nog een aantal 
toeslagen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en 
eindejaars uitkering OOP. Het totale bruto-inkomen per 
maand is € 1.022,-.  Zij slaat aan het rekenen. Eerst trekt zij 
€ 222,84 af van € 1.022,-, dat levert als uitkomst € 791,16 
op. Daarvan wordt 2/3 deel van  de toeslag afgetrokken, 

dat is € 531,44.  De toeslag waar haar man recht op krijgt is 
dus € 734,41 -  € 531,44 = € 202,97.
Als zij zou stoppen met werken zou de toeslag € 734,41 zijn. 
Dat is weliswaar zo’n € 530,- meer, maar ze moet dan wel 
haar inkomen van € 1.022,- prijs geven. Dat lijkt niet zo’n 
goed idee. En bovendien kan ze altijd nog besluiten om te 
stoppen met werken en dan gebruik maken van de toeslag. 
Dat blijkt niet zo te zijn. Op 1 januari 2015 verandert 
namelijk de toeslagregeling. 
In de eerste plaats hebben mensen die geboren zijn na 31 
december 1949 geen recht meer op een toeslag voor hun 
partner als zij de AOW-leeftijd bereiken. Voor mensen die 
eerder geboren zijn bestaat het recht nog wel, maar als de 
toeslag na 1 januari 2015 niet van toepassing is of vervalt, 
omdat  het inkomen van de partner bijvoorbeeld te hoog is, 
is er blijvend  geen recht meer op de toeslag.
Voor mensen die een partner hebben die geboren is voor 
1950, en die een heel laag inkomen hebben, kan het 
aantrekkelijk zijn om vòòr 1 januari 2015 te stoppen met 
werken zodat de partner de volledige AOW-toeslag krijgt. 
Alvorens dat te doen is het wel verstandig om ook te kijken  
naar de gevolgen die zo’n besluit heeft voor het eigen pen-
sioen. Vanaf het moment dat het ontslag in gaat wordt er 
natuurlijk geen pensioen meer opgebouwd. Daarnaast gaat 
ook het zogenaamde ‘voorwaardelijke pensioen’ verloren. 
Dit is een extra pensioen dat een compensatie is voor het 
verlies van FPU-rechten voor iedereen die na 1949 is gebo-
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Wanneer krijg je een  
AOW-toeslag?

vraag:

aNTwoord:



ren. Dit voorwaardelijk pensioen  kan een aardig bedrag 
zijn (per jaar). Het voorwaardelijke pensioen wordt alleen 
toegekend aan mensen die vanuit een werkende situatie 
met pensioen gaan. Het recht kan veilig worden gesteld 
door tegelijk met het ontslag alvast een klein stukje pensi-
oen op te nemen. Dat kan vanaf 60 jaar. Daarmee wordt 
het hele voorwaardelijke pensioen veilig gesteld.
Daar staat dan weer tegenover dat het opgenomen stukje 
pensioen volledig wordt gekort op de AOW-toeslag. Dat 

geldt ook voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheids-
uitkeringen.
Jantien komt uiteindelijk tot de conclusie dat het voor 
haar niet aantrekkelijk is om haar inkomen prijs te geven 
in ruil voor een toeslag op de AOW voor haar man. 
Eigenlijk is dit alleen aantrekkelijk voor iemand die een 
heel laag inkomen heeft en een laag pensioen. Daarbij is 
het meestal verstandig om tegelijk met het ontslag ook 
een klein stukje pensioen op te nemen. 

overzichT regiospreekureN 

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  
Maandag  24 maart Utrecht 

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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cNV positief over aanpassing  
bijstand- en  participatiewet
‘Het CNV blijft de voorgestelde Bijstandswet spijker-
hard vinden, maar met de laatste wijzigingen is een 
aantal van de hardste kantjes eraf’, aldus CNV-voor-
zitter Maurice Limmen. Het gaat hierbij vooral 
over het sneuvelen van de wachttijd van vier weken 
voordat mensen een bijstandsuitkering kunnen ont-
vangen. Het CNV heeft de Kamer meerdere malen 
opgeroepen dit element uit de plannen te schrappen. 
Ook komen bestaande Wajongers niet in de bijstand 
terecht. Tegelijkertijd maakt het CNV zich zorgen 
over de grotere vrijheid die gemeenten krijgen bij 
het invullen van de tegenprestatie voor bijstandsge-
rechtigden, omdat daarmee willekeur kan ontstaan. 
De vakcentrale vindt het positief dat is besloten dat 
mantelzorg ook kan gelden als tegenprestatie voor 
een uitkering. De maatregelen in de Wet Werk en 
Bijstand worden tegelijk met de  Participatiewet op  
1 januari 2015 van kracht.

aBP-webinar over beëindiging korting
Op 3 februari heeft ABP een webinar gehouden over het 
besluit van ABP om de korting van 2013 te beëindigen. Veel 
deelnemers stelden de vraag waarom ABP de pensioenen 
niet indexeert. De reactie van ABP hierop: ‘We hebben op 
dit moment de ruimte om de verlaging van 2013 te beëindi-
gen, omdat de dekkingsgraad voldoende is hersteld. Maar 
helaas laat de financiële situatie het nog niet toe dat ABP de 
andere maatregelen uit het herstelplan op dit moment ook 
al beëindigt.’ Die andere maatregelen  zijn het heffen van 
een herstelopslag op de premie en het niet kunnen indexe-
ren van de pensioenen in de 
afgelopen jaren. Omdat de kor-
ting een uiterste maatregel was 
die het ABP moest nemen, is 
het ook de eerste maatregel 
die het pensioenfonds 
stopzet. Het volgende 
webinar van het ABP zal 
plaatsvinden in mei.



Werk & Recht





Jan Bijstra
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De laatste tijd hoor ik regelmatig collega’s uit het onder-
wijsveld praten over de executieve functies van kinderen 
en hoe belangrijk het is om daar aandacht aan te besteden. 
Omdat een mens nu eenmaal niet overal verstand van 
heeft, ben ik eerst maar eens op zoek gegaan naar wat 
dat eigenlijk zijn. De volgende definitie is kort en krachtig 
maar nog niet erg verhelderend: executieve functies is een 
verzamelterm voor de denkprocessen die belangrijk zijn bij 
de uitvoering van sociaal en doelgericht gedrag. 
Wat verder speurend kwam ik ineens op bekender terrein: 
bij executieve functies gaat het om zaken als beheersing 
van impulsen, plannen en organiseren, kunnen omgaan 
met veranderingen, instructies kunnen opvolgen en zelfin-
zicht in sociale situaties. Aha…..dus als er een tekort is in 
de executieve functies, hebben we het in feite ‘gewoon’ over 
allerlei zaken waar kinderen met diagnoses als adhd en 
autismespectrumstoornis moeite mee hebben. Zo bezien 
is de term executieve functies dus eigenlijk een nieuwe zak 
voor oude wijn. Nu blijkt dat in allerlei wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de neuropsychologie bewijs 
is gevonden dat de executieve functies gelokaliseerd zijn in 
de prefrontale cortex. Zo lees ik bijvoorbeeld dat mensen 
die ten gevolge van een auto-ongeluk een trauma hadden 
opgelopen in de prefrontale cortex, problemen kregen met 
doelgericht en sociaal gedrag. Het verband is hier duide-
lijk: een vastgesteld probleem in de hersenen heeft direct 

gevolgen voor bepaald gedrag. Dat directe verband is er 
niet wanneer het gaat om kinderen die vanwege pro-
bleemgedrag bij de psychiater of GZ-psycholoog komen 
voor een eventuele diagnose. Immers: we zijn nog lang 
niet zo ver dat dit gebeurt op basis van hersenonder-
zoek. Wel kan ik mij voorstellen dat de conclusie gauw 
gemaakt is: bij een kind dat moeite heeft met impulsbe-
heersing en plannen en organiseren,wordt de diagnose 
adhd gesteld. Impulsbeheersing en plannen en organi-
seren zijn executieve functies, executieve functies zijn 
gelokaliseerd in de hersenen…..ergo: dit kind heeft adhd 
door een neurobiologische stoornis in de hersenen. 
Overbodig om te zeggen dat dit een stap te ver is. Wel-
iswaar zou kunnen worden verondersteld dat de oorzaak 
in de hersenen ligt, maar het kan in ieder geval niet 
worden vastgesteld. Toch bestaat het risico dat we dat 
wel gaan doen want het is immers een ‘mooi’ houvast: 
eindelijk kunnen we vaststellen dat het kind daadwerke-
lijk iets heeft. Zoals vaak loopt de wetenschap hier ver 
op de praktijk vooruit. Wat in wetenschappelijk onder-
zoek wordt gevonden over hoe gedrag gestuurd wordt 
door de hersenen, is nog niet of nauwelijks bruikbaar 
in het dagelijkse praktijkwerk. Daar moeten we het nog 
gewoon doen met mensen bevragen, hen vragenlijsten 
voorleggen of observeren. Met alle onnauwkeurigheden 
en onbetrouwbaarheden van dien.

ExEcutiEvE functiEs: 
EEn niEuWE zak 
vooR oudE WiJn

executieve functies

column
Jan Bijstra (57) is 

ontwikkelingspsycho-
loog en onderzoeks-
coordinator Regionaal 

Expertisecentrum 
noord-nederland 4



aan de slag. ‘Veel scholen bezuinigen alles om het onderwijs 
heen weg en dan komen ouders bij mij zodat ik het kind weer 
op weg of verder kan helpen.’ Ze moet wel eerlijk toegeven dat 
het woord ‘zelfstandig’ betrekkelijk is, want ‘het zou me zonder 
mijn man niet lukken financieel het hoofd boven water te 
houden. Dat komt vooral door de hoeveelheid concurrentie 
hier in de Haagse wijk Ypenburg.’ De Groot zou graag zien 
dat CNV Onderwijs een groep voor zzp’ers in het leven roept, 
zodat ze daar haar licht kan opsteken en ervaringen kan delen. 
‘Verder zou het mooi zijn als ik me via de vakbond bijvoorbeeld 
collectief en goedkoper zou kunnen verzekeren voor arbeidson-
geschiktheid en om voor pensioen te sparen, want daar heb ik 
momenteel geen geld voor.’ 

kortINg
Floor Provoost, individueel belangenbehartiger bij CNV Onder-
wijs, vertelt: ‘We krijgen steeds meer vragen van mensen die nu 
werkloos zijn en overwegen om als zelfstandige aan de slag te 
gaan. Dat kan in allerlei functies of gebieden zijn: als docent, 
als websitebeheerder voor onderwijsmaterialen, dyslexiespe-
cialist, remedial teacher, ict’er, noem maar op. Veel scholen 
hebben al het extra’s, alles om het onderwijs heen, weg moeten 
snijden en nemen het nu incidenteel af bij zzp’ers.’ Ze krijgt 
veel vragen over de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie, 
red), die werkgevers eisen om aan te tonen dat de zzp’er niet in 
loondienst is. ‘Daarnaast adviseren we op het gebied van het 
opstellen van algemene voorwaarden en contracten, vorderingen 
op derden, levering van goederen en diensten. Leden kunnen 
verder via ons korting krijgen bij een administratieservice en een 
incassobureau.’ 

NetWerk
Piet van Hest is al een kleine vier jaar zelfstandig onderwijs-
adviseur en identiteitsbegeleider. ‘Ik had dit tien jaar geleden 
moeten doen!’ verzucht hij. ‘Het scheelt echt zoveel papierwerk, 
administratie, verantwoording, allemaal tijd die ik aan de 
scholen kan besteden! De stichting waar ik werkte hield op te 
bestaan en toen heb ik besloten als zzp’er verder te gaan. Dat 
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‘Uit nood geboren, maar geen  
       moment  spijt gehad’ 

‘Ik had dit tien jaar geleden moeten doen!’ 
verzucht Piet van Hest over zijn stap naar 
de status van zzp’er (zelfstandige zonder 

personeel). En hij is niet de enige: het 
onderwijs lijkt steeds meer zelfstandigen te 

gaan tellen. CNV Onderwijs maakt zich sterk 
voor deze groep en wil graag weten wat 

deze leden nodig hebben.

CNV Onderwijs ook voor zzp’ers

Saskia de Groot is zelfstandig remedial 
teacher. ‘Ik werd dat op een moment dat ik 
even geen werk had en me afvroeg of ik weer 
invalwerk zou gaan doen op basisscholen. Ik 
wilde me al langer gaan richten op kinderen 
met leerproblemen, omdat ik vind dat deze 
kinderen op scholen soms niet afdoende 
geholpen (kunnen) worden. Dit was dus het 
moment om dat te gaan doen.’ 

geeN gelD 
De Groot volgde allerlei aanvullende oplei-
dingen - ze rondt binnenkort bijvoorbeeld 
een opleiding tot kindercoach af -, en ging 

oProeP aaN zzP’ers 
Ook zzp’er? Meld je dan bij ledenadministratie@
cnvo.nl. CNV Onderwijs wil graag weten wie van 
de leden zzp’er is, zodat de vakvereniging de 
speciale dienstverlening kan uitbreiden voor 
deze leden, met bijvoorbeeld speciale scholing 
en eventueel het opzetten van een stuurgroep. 
Laat ook even weten wat je van CNV Onderwijs 
wilt en waar je behoefte aan hebt. 
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saskia de groot: ‘Het zou me zonder mijn man niet lukken 
financieel het hoofd boven water te houden.’

was dus een beetje uit nood geboren, 
maar ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Inmiddels ontvang ik AOW en is 
de financiële noodzaak wat minder, maar 
dat is toch wel het grote probleem van 
zzp’ers in het onderwijs: heb ik volgend 
jaar nog opdrachten? Dat is een grote 
onzekerheid. Het zou prettig zijn als er 
bij CNV Onderwijs een groep zzp’ers zou 
bestaan, een netwerk van gelijkgestem-
den, met wie je kunt praten over dit soort 
dingen, bij wie je je hart kunt luchten, 
aan wie je tips en ervaringen kwijt kunt. 
Ik heb destijds al mijn informatie zelf 
verzameld, het CNV had niet zo veel, dus 
daar zou ik ook behoefte aan hebben: een 
goed starterspakket, zodat je weet wat je 
allemaal moet doen en waar je tegenaan 
kunt lopen.’ Van Hest heeft het idee 
dat er steeds meer zzp’ers bijkomen de 
laatste tijd. ‘Ik zie vooral meer zelfstandig 
interim-directeuren en adviseurs. Maar ik 
hoor ook dat het steeds moeilijker wordt 
om nieuwe klanten te werven. Wat steun 
aan elkaar via een netwerk zal denk ik 
zeer welkom zijn.’ 

Ciska de Graaff

‘Uit nood geboren, maar geen  
       moment  spijt gehad’ 
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Meer info: www.cnvo.nl/ 
campagnes/zelfstandigen.  
site saskia de groot:  
www.bijdehand-rt.nl. site  
Piet van Hest: www.oblimon.nl.
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Scholen willen door met  
maatschappelijke stages

De maatschappelijke stage in het voortgezet 
onderwijs is niet meer verplicht. In 2011 is 

nog besloten dat elke scholier 30 uur stage 
moet lopen, maar afgelopen week is dit met 
een ruime meerderheid in de Tweede Kamer 

om zeep geholpen. Hoewel de afschaffing 
op termijn een jaarlijkse besparing van € 75 
miljoen oplevert, zijn de reacties negatief. ‘Ik 

vind het onbegrijpelijk.’

Niet alleeN maar “ik” 
Ondanks de afschaffing van de verplichting zien veel scholen het 
belang van maatschappelijke stages in. Gerda Boekel, stagecoör-
dinator op Scholengemeenschap De Breul in Zeist, meent dat 
kinderen veel leren van maatschappelijke stages. ‘Veel kinderen 
staan van tevoren niet stil bij het belang van vrijwilligerswerk. 
Met een stage dragen ze een steentje bij, zonder alleen aan “ik” te 
denken.’ De Breul is van plan door te gaan met de stages, maar de 
vraag is op welke manier. Boekel: ‘We vinden het concept passen 
bij de brede visie van onze school. Niet alleen kennis, maar ook 
vaardigheden worden met een stage toegepast. We moeten kritisch 
bekijken hoe we de stages gaan voortzetten, want financiën spelen 

Drie jaar na de invoering van maatschappe-
lijke stages is de verplichting alweer voorbij. 
Hugo de Jonge, wethouder van Onderwijs, 
Jeugd en Gezin in Rotterdam, legt zich hier 
niet zomaar bij neer. ‘Ik wil graag met de 
schoolbesturen in Rotterdam afspreken dat 
ze doorgaan met de maatschappelijke stages. 
Nu afschaffen is onbegrijpelijk, 80 procent 
van de schoolleiders is enthousiast over de 
stages. Dat lijkt me een record voor maat-
regelen van het ministerie van Onderwijs. 
Daarnaast is het ook nog heel effectief geble-
ken, 30 procent van de kinderen blijft vrijwil-
ligerswerk doen na de stage.’ De Jonge weet 
nog niet of hij de maatschappelijke stages 
daadwerkelijk in Rotterdam kan verplichten. 
‘Misschien wil een enkele school niet mee-
doen, maar ik denk dat het gros wel ingaat 
op het voorstel om de verplichting in stand 
te houden. Ik vind een maatschappelijke 
stage van onschatbare waarde. Er wordt door 
sommigen, de VVD en D66 bijvoorbeeld, 
badinerend over gesproken. Terwijl het 
kabinet de mond vol heeft over een partici-
patiesamenleving, wordt de maatschappelijke 
stage die daaraan aantoonbaar bijdraagt om 
zeep geholpen.’ 

kinderen blijken stages heel leuk te vinden en blijven vaak op 
hun stageplek hangen.
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nu een grote rol. We zijn een 
globaal plan aan het opstellen 
en hebben nog een half jaar 
de tijd om precies te bepalen 
hoe we dit gaan doen. De 
invulling en begeleiding van 
de stages zullen iets anders 
zijn. Mogelijk zijn er minder 
projecten.’ Haar school werkt 
met een stagemakelaar die 
stageadressen aanlevert. Door 
de bezuinigingen is het voor 
de school moeilijker hier 
gebruik van te maken. ‘Het is 
een kostbare aangelegenheid, 
dus we moeten kritischer zijn. 
In ieder geval vinden kinderen 
het erg leuk en ze zijn ook 
enthousiast om zelf stageadres-
sen te zoeken’, aldus Boekel.

loopbaaNsta-
ges
Ook ’t Rijks in Bergen op 
Zoom gaat door met de maat-
schappelijke stage, al dan niet 

in een andere vorm. Levina Delahaye, coördinator stages en projec-
ten: ‘We hebben afgelopen jaar besloten om de maatschappelijke 
stage om te bouwen tot een loopbaanstage. Er blijft nog steeds 30 
uur voor de stage staan, maar leerlingen kunnen nu ook bij de 
marktsector terecht. Er wordt bijvoorbeeld stage gelopen bij auto-
bedrijven, winkels en kappers. We hebben voor een andere insteek 
gekozen omdat we leerlingen willen helpen bij het maken van een 
beroepskeuze. Een profiel- of sectorkeuze is makkelijker als kinde-
ren al weten wat ze leuk en minder leuk vinden. Het is niet dat 
we minder belang hechten aan vrijwilligerswerk, maar het is niet 
meer ons uitgangspunt.’ Ze denkt dat de school twee vliegen in 
een klap slaat door de loopbaanstages. ‘Leerlingen ervaren hoe het 
is om welzijnswerk te doen, daarnaast wordt een studiekeuze juist 
door die ervaring makkelijker. De scholieren zijn nog zo jong, een 
keuze maken is vaak moeilijk.’ ’t Rijks is dit jaar pas begonnen, dus 
Delahaye kan nog niet zeggen of de loopbaanstage effectief is voor 

een studiekeuze. Maar is een loopbaanstage 
na de bezuinigingen financieel wel haalbaar? 
‘Dat is inderdaad lastiger. We zijn hard op zoek 
naar fondsen en subsidies. Het concept loopt 
in ieder geval als een trein, we hebben ruim 
700 leerlingen die stage lopen. Ook hebben we 
onze eigen stagebank aangelegd. Zes van onze 
leerlingen lopen een administratieve stage bij 
ons eigen stage- en projectbureau. Dit bureau is 
voor en door leerlingen en helpt als kinderen 
er niet uitkomen.’

VrijwilligersceNtrale
Nu de financiering voor maatschappelijke 
stages wegvalt, komen mogelijk ook vrijwilli-
gerscentrales in zwaar weer. Judith Deynen 
van Vrijwilligerscentrale Utrecht en het samen-
werkingsverband Maatschap+ vindt het erg 
jammer. ‘We hebben zulke goede ervaringen 
met de stages, kinderen vinden het heel leuk en 
blijven vaak op hun stageplek hangen.’ Volgens 
Deynen heeft de afschaffing twee nadelen. 
Enerzijds komen veel leerlingen niet in aanra-
king met vrijwilligerswerk, het hoeft immers 
niet meer. Anderzijds komen leerlingen die er 
normaliter wel mee te maken hebben niet meer 
uit hun comfortzone. Ze doen bijvoorbeeld 
altijd vrijwilligerswerk via de kerk, maar komen 
niet op andere plekken. Ondanks de afschaf-
fing hoopt Maatschap+ gewoon door te kunnen 
met het regelen van stages. ‘We moeten wel 
kijken naar de vorm. In Utrecht hebben we 
een samenwerkingsverband met alle scholen en 
eigenlijk willen ze allemaal doorgaan. Mogelijk 
gaan we het concept verbreden naar ander-
soortige scholen. We hebben in ieder geval een 
enorm netwerk met meer stageplekken dan 
leerlingen. Er is een groot draagvlak vanuit 
scholen en organisaties, alleen het financiële 
draagvlak moeten we nog vinden. We zien het 
wel positief in en zijn er hard mee bezig.’

Sanne Weeber

Scholen willen door met  
maatschappelijke stages

Foto: Wilbert van Woensel
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Eens 95%

Oneens 5%

webbedingetjes

@ Voor leraren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam is 

een digitale taaltoets ontwikkeld, omdat iedere docent over 

basiskennis en taalvaardigheden moet beschikken. De taal-

module scant snel waar gaten in de taalbeheersing zitten. Er 

is oefenstof en uitleg. Eenmaal op het juiste niveau kan een 

docent een eindtoets doen. Meer informatie is te vinden op 

www.online-onderwijs.nu.

@ Wunderlist is een overzichtelijke app voor degene die 

nooit meer wat wil vergeten. Je kan een notitie of opmer-

king toevoegen of instellen dat je een herinnering via de mail 

krijgt. De app synchroniseert met je computer of laptop. 

Beschikbaar voor iPhone, Android en iPad. Meer info op  

www.wunderlist.com.

@ De les Whatsappy maakt problemen met chatten be-

spreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken over 

hoe ze met elkaar moeten omgaan. De afspraken zetten ze 

in een poster, die kan worden opgehangen. Whatsappy kan 

worden gedownload op www.kennisnet.nl

     Het stempel excellent zegt niks, 
omdat alleen scholen worden beoordeeld 
die zichzelf hebben opgegeven voor deze 
verkiezing tot excellente school.

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:

De overgang van pabo/lerarenopleiding naar werkvloer is  

nu te groot.

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Jan Rotmans (Professor, oprichter DRIFT 
en Urgenda): 
Interessante parallellen tussen zorg en onder-
wijs. Ook in zorg doorgeslagen monitoring- 
en administratiedrift, vanuit controle en be-
heersing.
www.twitter.nl/janrotmans

Al die regels, al die administratie en alle verantwoording zorgen 

voor veel werkdruk. Maar moet dit ook allemaal? Kan het niet 

anders? Over deze vraag wordt gediscussieerd in de LinkedIn 

groep van Schooljournaal. ‘Natuurlijk moet dat! Jammer dat 

elke regel vraagt om een nieuwe regel’, reageert een deelne-

mer. Iemand anders is van mening dat het draait om controle. 

‘Vertrouwen is goed, controleren is beter. Managers willen nu 

eenmaal controleren.’ Een ander reageert dat er juist te weinig 

vertrouwen is. ‘Alles draait om vertrouwen, dat is er helaas te 

weinig. We zijn een bureaucratisch landje geworden.’

@ @@ @@ @@@@

@ @ @@ @@ @@@@



De cNV onderwijs-delegatie in Niger: Vanaf links cees kuiper, annemieke 
schoemaker en Diederik brink.
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Op interactieve wijze en met gebruik-
making van verschillende werkvormen 
deelnemers (vakbondsmensen en leraren) 
kennis laten maken met verschillende tech-
nieken van onderhandelen. Daartoe vlogen 
de delegatieleden van CNV Onderwijs, 
algemeen secretaris en delegatieleider Cees 
Kuiper, trainer en adviseur Annemieke 
Schoemaker en beleidsmedewerker 
Diederik Brink samen met  programmame-
dewerker van CNV Internationaal, Esther 
Droppers, begin februari naar Niamey, de 
hoofdstad van Niger.

polDermoDel
Doel van de training was de vakbondsleden 
te leren hoe zij in de toekomst  beter met 
de minister van Onderwijs konden onder-
handelen en de sociale dialoog onderhou-
den. Naast onderhandelingstechnieken en 
-theorieën werd er tijdens de training ook 
aandacht besteed aan de situatie in Neder-
land. Veel deelnemers vroegen om meer 
informatie over hoe in ons land zaken rond 
het onderwijs zijn georganiseerd. Presenta-
ties over het poldermodel, het Nederlandse 
onderwijs, medezeggenschap op scholen, 
CNV Onderwijs als vakvereniging en de 
initiatieven die hier vaak worden genomen 
(zoals de pilot zomerscholen) brachten 
tijdens de trainingsweek de praktijk uit 
Nederland naar Niger. 

Diepe iNDruk
Hoewel het onderwijs en de werk- en leefomstandigheden in Nederland 
en Niger nauwelijks zijn te vergelijken, werd er veel gebruik gemaakt 
van de meegebrachte kennis uit Europa. De deelnemers zijn aan de slag 
gegaan met het opstellen van een agenda waarbij de verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs voorop staat. Ook hebben zij afgesproken om 
regelmatig bij elkaar te komen om samen op te kunnen trekken in de 
onderhandelingen. 
Na afloop van het intensieve en succesvolle trainingsprogramma is de 
delegatie op bezoek geweest bij de minister van Onderwijs om verslag uit 
te brengen en bij een drietal basisscholen en twee scholen voor beroeps-
onderwijs. Na een week over de kwaliteit van het onderwijs en over onder-
handelingen te hebben gepraat, kreeg de delegatie de kans de arbeids- en 
leeromstandigheden in Niger te zien. Tussen de 50 en 80 kinderen kregen 
daar les in lokalen, vaak bestaand uit niet meer dan rieten muren en 
daken. In enkele gevallen moesten de kinderen op de grond zitten en 
ontbrak het aan schoolmateriaal. De scholen voor beroepsonderwijs werk-
ten veelal met oude machines. De koppeling tussen theorie en praktijk 
was goed geregeld, omdat de leerlingen werden ingezet voor de bouw van 
een nieuw schoolgebouw. Ook de opleiding meubelmaken gebruikt het 
praktijkonderwijs heel nuttig door leerlingen de schoolbanken te laten 
maken. De schoolbezoeken lieten een diepe indruk achter.

Diederik Brink

CNV Onderwijs leert  
vakbondsleden Niger onderhandelen

Na het succes van de missie in 
Benin riep nu vakcentrale CNT in 

Niger de hulp in van CNV Onderwijs 
om training te geven op het gebied 

van onderhandelingen en sociale 
dialoog. Begin deze maand reisde 

een door CNV Internationaal 
ingehuurde delegatie naar het 

Afrikaanse land voor het verzorgen 
van een vierdaagse training.  

Fo
to

: D
ie

de
ri

k 
B

ri
nk



Schooljournaal 30

Vereniging
a

g
e

n
D

a

JONG
Woensdag 26 maart 2014, 16.30-20 uur (incl. 
lichte maaltijd), Hogeschool De Kempel, 
Deurneseweg 11, Helmond, netwerkbijeen-
komst. Thema: Het nationaal onderwijsakkoord 
voor jou! Meer waardering, meer werkgelegen-
heid, 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 Onderwijscooperatie. 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. Onderwerp:  
Als invaller in je recht, door Melanie de Zeeuw, 
consulent starters en studenten bij CNV 
Onderwijs. En over Praktische kant van het 
invallen, door Hetty Hospes. Info / aanmelden 
via werkgroepinvallers@cnvo.nl.

GEPENSIONEERDEN
gelderland
Donderdag 13 maart, 10.30-14.30 uur, 
Bethelkerk, J. Tooroplaan 133, Ede. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Opkomen voor je persoonlijke 
rechten en belangen, door Jeannette de 
Haan. Info/aanmelden: netwerkgelder-
land@cnvo.nl, o.v.v. 13-3-2014 Ede.

Zuid-Holland
Donderdag 27 maart, 10.30-14.30 
uur, Johanneskerk, G. Gezelleweg 1, 
Rotterdam. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Opkomen 
voor je persoonlijke rechten en belangen, 
door Jeannette de Haan. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnvo.nl, o.v.v. 27-3-
2014 Rotterdam.

rayon ijssel-Vecht / Flevoland
Dinsdag 4 maart, 14 uur, Ledenvergadering in ker-
kelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 Dalfsen. 
Huishoudelijk gedeelte met o.a. huldiging jubilarissen. 
Verder spreekt Willem Jelle Berg, bestuurder CNV 
Vakcentrale en ABP, over pensioenen. Info/aanmelden:  
Bas van Drongelen, (0321) 31 24 55,  
drgeleijn@solcon.nl.

rayon Noordoost-brabant
Woensdag 19 maart, 13.30 uur (inloop), De Brouwke-
tel, Hoogeweg 9, Escharen. Lezing door notaris mr. D. 
Teeuwen over de laatste ontwikkelingen op notarieel 
gebied (schenkingen, testament, successierechten). 
Info/aanmelden: G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, 
verbrug@home.nl.

rayon utrecht
Woensdag 12 maart, 14-16 uur, jaarvergadering, 
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. Naast huishou-
delijk gedeelte, presentatie over Slot Zuylen door M. 
Wijnoltz, ter voorbereiding op excursie in mei. Info/
aanmelden (voor 1 maart): r.lasthuis-bakker@hccnet.
nl, (0348) 41 16 98.

rayon tilburg
Woensdag 26 maart, 14 uur, Pelgrimshoeve, Pelgrims-
weg 27, Tilburg,  jaarvergadering. Naast algemeen 
gedeelte, bespreking van het thema WMO, Veran-
deringen zorg per 1-1-2015 door G. Mevis, directeur 
ContourdeTwern en oud wethouder Zorg en Welzijn 
Tilburg. Info/aanmelden (voor 21 maart): Jan de 
Bakker, (013) 543 65 12, rinyjandebakker@gmail.com.

rayons groene Hart, Haaglanden en rivierendelta
Woensdag 9 april, 10-15 uur, jaarlijkse ontmoetings-
dag. Met boottocht Drimmelen-Biesbosch-Moerdijk-
bruggen-Biesbosch-Drimmelen. Info/aanmelden (voor 
14 maart). S.v.p. bij aanmelding aangeven of u met 
eigen vervoer of met openbaar vervoer komt. Info via: 
Cor den Dopper, (06) 51 56 50 02, cor@den-dopper.
com.

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

SCHOOLLEIDERS SECTORRAAD 
VOORTGEZET ONDERWIJS
Dinsdag 11 maart, 16 uur (inloop)-20 uur (incl. lichte 
maaltijd), Bijeenkomst over inspirerend leiderschap: 
Kun jij je collega’s motiveren?,  Golden Tulip Hotel, 
Driesveldlaan 99, Weert. Spreker: dhr. Van Bronkhorst, 
VBA-adviseurs, Veenendaal. VBA adviseurs legt zich 
toe op vooruitgang d.m.v. groei en ontwikkeling. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht van mensen 
binnen de organisatie. Info/aanmelden (voor 3 maart) 
via ckeuten@dse.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 20 maart, 15.30 (inloop)-19.30 uur (incl. 
lichte maaltijd), Locatie:Utrecht, nabij station CS. The-
mabijeenkomst: Meet and Greet met de CAO-onderhan-
delaar; Hoe werkt een cao afspraak in de praktijk; Vindt 
u dat er zaken zijn die beter op school kunnen worden 
geregeld van in een cao?; Zijn er andere oplossingen te 
bedenken voor problemen in de praktijk dan een cao-af-

spraak? Info/aanmelden (voor 12 maart): 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl

Donderdag 27 maart, 16.15 (inloop)–19.30 
uur (incl. lichte maaltijd), locatie: Groningen 
(centrum). Onderwerpen: De sociale implica-
ties van hoogbegaafdheid en Kijkje achter de 
schermen van het Cito, door Dick van Hennik 
en Jan van den Berg. Info/aanmelden (voor 
20 maart): voortgezet onderwijs@cnvo.nl (ovv 
‘bijeenkomst Groningen’).

PRIMAIR ONDERWIJS LIMBURG
Donderdag 13 maart, 19.30 uur, Baex-
heimerhof, Baexem. Bijeenkomst voor 
mensen werkzaam in het primair onderwijs. 
Onderwerp: CAO-ontwikkelingen, door Tom 
Boot; Infoshops: Social media in groep 7/8, 
door Johan Hoeijmakers; Betekenis voor 
kinderen van feminisering in het onderwijs, 
door Marie-Andre Hermans; Anders Actief 
zijn, door Tom Boot. Aandacht voor jubilaris-
sen en optreden van Famfort (vierstemmige 
vrouwenzanggroep). Info/aanmelden: Yvonne 
Vaes, y.vaes@bs-hetdal.nl
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Symposium over onderwijs in  
ontwikkelingslanden  
In 2000 sprak de wereld af dat in 2015 basisonder-
wijs beschikbaar moet zijn voor elk kind. Dat wordt 
hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Ook Nederland 
heeft zijn handen er vanaf getrokken, door het 
onderwijsbudget voor ontwikkelingssamenwerking 
bijna helemaal te schrappen. Daarom organiseert 
de Global Campaign for Education-Nederland op 
donderdag 27 februari in Utrecht het symposium 
Development for All through Education. Dit gaat over 
de rol van onderwijs bij het behalen van resultaten 
voor een betere positie van vrouwen, gezondheid en 
economische ontwikkeling. Ook wordt bij dit sympo-
sium het Unesco-rapport over dit onderwerp officieel 
in Nederland gepresenteerd. Meer informatie op 
www.globalcampaignforeducation.nl. Aanmelden kan 
via gce@edukans.nl.

actie voor gehandicapte  
afrikaanse kinderen  
Naar school gaan is in Nederland en andere rijke 
landen heel normaal. In Afrika is het dat niet en 
al helemaal niet als je een gehandicapt kind bent. 
Daarom kan elke basisschool in Nederland op 
donderdag 13 maart weer meedoen aan de actie 
‘Wij trekken aan de bel’. Met één minuut lawaai 
laten leerlingen horen hoe blij ze zijn met school. 
En ook hoe oneerlijk ze het vinden dat in de armste 
gebieden van de wereld 90 procent van de kinderen 
met een handicap niet naar school gaat. Scholen 
kunnen zich voor deze actie aanmelden op www.
lilianefonds.nl. Voor elke school die meedoet, gaat 
in Afrika één gehandicapt kind een jaar lang naar 
school.

meepraten over bekwaam-heidseisen 
Sinds 2006 stelt het ministerie van OCW bekwaam-
heidseisen op voor leraren. De Onderwijscoö-
peratie zoekt leraren uit primair en voortgezet 
onderwijs en mbo die mee willen denken over 
actualisering van de bekwaamheidseisen, die in 
2012 opnieuw zijn vastgesteld. Op 12 maart, 2 april 
en 7 mei komt een Klankbordgroep (Resonans-
groep Herijking bekwaamheidseisen) vanaf 15 uur 
bijeen in Utrecht. Inschrijven kan voor 1 maart met 
een motivatiebrief en CV naar mvwessel@cnvo.nl. Je school krijgt een vergoeding voor de inzet en ook de reiskosten worden vergoed. Meer informatie op  
www.onderwijscooperatie.nl. 

Vacature geschiedenis 
college voor examens 
In een van de vaststellingscommissies van 
het College voor Examens (CvE) komt een 
vacature Geschiedenis vmbo vrij voor onge-
veer 240 uur per jaar. In deze functie wordt 
meegewerkt aan de constructie-opdracht 
aan Cito voor centrale examens, worden 
examens vastgesteld en wordt geadviseerd 
over de normering van deze examens. De 
kandidaat dient over een goede vakkennis 
te beschikken, les te geven aan eindexa-
menkandidaten 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, belangstelling te 
hebben voor examenopgaven en lid te zijn 
of te willen worden van de vakbond. De va-
cature is per 1 augustus 2014 en interesse 
kan tot 3 maart kenbaar worden gemaakt 
per mail (ckeuten@dse.nl o.v.v. sollicita-
tie CvE) met een korte motivatie. Tot onze 
spijt stond twee weken geleden een foutief 
mailadres vermeld.
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B Bezig
voor de ond

Naam: 
Katalin de Kleuver

Leeftijd: 
28 jaar 

Beroep: 
Intern begeleider en leerkracht

Vrijwilligerswerk: 
Voorzitter Stuurgroep Passend Onderwijs. We 
volgen de ontwikkelingen op het gebied van 
passend onderwijs met onder andere de 0- en 
1-meting en zorgen daarnaast dat informatie 
onder de leden verspreid wordt met bijvoor-
beeld onze tweewekelijkse nieuwsbrief Eigen 
Wijs en het blad Zorg Primair. Voor de Week 
van passend onderwijs organiseren we een 
bijeenkomst voor intern begeleiders, zorg-
coördinatoren en leidinggevenden.

Motivatie: 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten hebben altijd al mijn speciale interesse 
gehad. Ik wil graag meer doen met en voor 
passend onderwijs in Nederland dan alleen 
op mijn eigen school. De vacature binnen de 
stuurgroep kwam voor mij als een welkome 
uitdaging.
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Omdat ze zich sinds 1985 in tal van kaderfuncties heeft 
ingezet voor CNV Onderwijs is Koos Wijkhuijs-Geschiere 
(71), voorzitter van de Stuurgroep Vrouwen van de bond, 
op 8 februari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. De versierselen die horen bij de onderscheiding 
werden haar opgespeld door loco-burgemeester Luc 
Greven van Steenwijkerland. Wijkhuijs, van 1974 tot 2005 
leerkracht en coördinator zorgverbreding op basisschool 
Het Kompas in Vollenhove, zet zich als kaderlid al bijna 
dertig jaar in voor een betere positie van vrouwen in het 
onderwijs. PM

Gezocht: Trotse leraar met hart voor passend onderwijs
Ben jij die enthousiaste, gepassioneerde leraar, die 

trots is op zijn vak en  hart heeft  voor passend on-

derwijs? De Stuurgroep Passend Onderwijs van CNV 

Onderwijs wil leraren uit primair en voortgezet on-

derwijs en  mbo, die zich in voorgaande beschrijving 

herkennen, aan het woord laten komen in filmpjes 

die met Leraar 24 worden geschoten. Wil je je verhaal 

vertellen, meld je dan voor zaterdag 1 maart aan bij 

CNV Onderwijs, marketing@cnvo.nl. 
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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.

Seniorenbeleid
Seniorenbeleid wordt steeds be-
langrijker. Werknemers moeten 
zich voorbereiden op hun latere 
carrière en werkgevers moeten 
inzien dat een onderwijskracht in 
de loop van de jaren verandert en 
daarop inspelen. In mijn ervaring 
als leerkracht, adjunct-directeur 
en tenslotte directeur van diverse 
scholen heb ik gezien dat een 
groep oudere werknemers veel 
moeite heeft om zich volledig 
bewust en gebruik makend van 
zijn/haar kwaliteiten in het onder-
wijsproces te handhaven. Natuur-

lijk bestaan er grote verschillen. 
Beslist zijn er 50plussers die zich 
met groot elan door onderwijs-
land slaan, maar velen naar mijn 
ervaring missen dat elan. Volgens 
mij is er een wereld te winnen. 
Ik denk aan intervisiegroepen, 
loopbaangesprekken (waar liggen 
je ambities en hoe denk je die te 
realiseren?), test op kwaliteiten, 
teamteaching, (bij)scholing, facili-
tering van oudere leerkrachten in 
tijd en energie, uitwisseling erva-
ring jonge en oudere leerkracht, 
variatie in de eigen school of daar-
buiten, tijdelijk ervaring doorgeven 
op een andere school, een goede 

voorbereiding en overgang naar 
het pensioen en blijvende aandacht 
voor of inzet van gepensioneerden. 
Nu is een goed seniorenbeleid 
vaak te veel afhankelijk van een 
individueel bestuur of individuele 
directeur.
Henk Couwenberg

Pensioenkorting
Als het aan De Nederlandse Bank 
(DNB) gelegen had zou de ABP-
korting, die in 2013 de huidige én 
de toekomstige gepensioneerden 
was opgelegd, niet ongedaan 
gemaakt zijn. En dat dan zonder 
zelfs maar met de bankaire ogen 
te knipperen bij de gedachte dat 
er al tig jaren ook nog eens geen 
indexatie maar wel een pensioen-
nullijn is geweest. De vraag rijst 
wat je met zo’n DNB aan moet. De 
bank stapelde de afgelopen jaren 
de ene grote blunder op de an-
dere en nu weer dit soort fratsen. 
We zijn van de zekerheid van het 
wettelijke recht op indexatie, uit 
zorg voor de jonge collega die ooit 
ook een goed pensioen wil krijgen, 
in 1996 overgestapt op de bittere 
werkelijkheid van alleen indexatie 
als het kan en zelfs korting als het 
moet. Nou dan. Aan de bemoei-
zucht  van DNB, die een gans an-
dere taak en verantwoordelijkheid 
heeft en die kennelijk ook nog eens 
niet aan kon, heb ik als deelnemer 
in een pensioenfonds geen enkele 
behoefte. Aan het oppotten van ons 
geld, wat DNB wil, trouwens ook 
niet.
Wim Stoop, Santpoort

Brieven
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Adoptie
Ik reageer op het artikel in Schooljournaal 2 over adoptiealerte 
leerkrachten. Naast nuttige praktische tips, wordt hierin eenzij-
dig de nadruk gelegd op hechting bij adoptiekinderen. Alsof daar-
mee alles wordt opgelost. Wat ontbreekt is erkenning en aan-
dacht voor afkomst en mogelijke traumatische effecten. Om op te 
groeien in een goede balans tussen verleden, heden en toekomst, 
is aandacht voor afkomst en pijn en verdriet voor het verlies be-
langrijk. Elke adoptie begint met een scheiding van (biologische) 
ouders, land, taal en cultuur. Daarin zit vaak pijn, zeker als een 
kind zich bewust wordt van deze effecten van adoptie. Bij adoptie-
kinderen wordt dan al snel gesproken over hechtingsproblemen. 
Een kind kan dit echter niet onder woorden brengen en zal zijn 
ambivalente gevoelens zichtbaar maken in gedrag: teruggetrok-
ken, acting-out of overaangepast gedrag, dat dan wellicht niet 
wordt gezien als hechtingsproblemen. Denk als leraar na voordat 
je opdrachten geeft die te maken hebben met familie/afkomst/
stamboom. Bij adoptiekinderen kan dat soms erg gevoelig liggen. 
Zorg dat het kind er mag zijn, mèt zijn verleden en zijn afkomst. 
Laten we trachten dat verleden niet uit te wissen en ons alleen 
maar te focussen op de cultuur van het ontvangende land.
Anand Kaper, Apeldoorn



Uitval door stemproblemen? Dat hoeft niet meer.

Lesgeven is topsport voor de stem van de leerkracht. Het is dan ook niet vreemd dat stemproblemen vaak 
voorkomen, het ‘hoort er gewoon’ bij. Niet elke leerkracht heeft van nature een luide stem of gebruikt de stem op de 
‘juiste’ wijze (tijdens en buiten lestijd). Combineer dat met grote groepen en je hebt de ideale omstandigheden voor 
stemproblemen. Niet voor niks vormen leerkrachten de grootste groep stempatiënten bij de logopedist. Met name 
de ‘juf’ meldt zich duidelijk vaker dan de ‘meester’.

Logopedische behandeling
Maar soms is logopedie alleen niet voldoende en is de leerkracht aangewezen op een spraakversterker. En daar 
merkt men al snel dat er geen spraakversterker is die aansluit bij de eisen van de leerkracht. Vaak zijn het relatief 
eenvoudige systemen die eigenlijk voor andere situaties bedoeld zijn. Ze hebben daardoor nadelen, waardoor de 
leerkracht blijft tobben. 

De eerste digitale spraakversterker speciaal voor de leerkracht
Maar tijden veranderen. De Zwitserse fabrikant Phonak is hiermee serieus aan de slag gegaan en heeft het unieke 
Dynamic SoundField systeem ontwikkeld, de eerste digitale spraakversterker speciaal voor leerkrachten. Het 
systeem zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht overal in het lokaal goed hoorbaar is, er wordt een gelijkmatig 
‘geluidsveld’ gecreëerd. Het is een draadloos systeem waarbij slechts één luidspreker voorin het lokaal geplaatst 
wordt (zie afbeelding). De leerkracht draagt op de heup een klein zendertje dat 
draadloos verbonden is met de luidspreker. De digitale techniek maakt het mogelijk 
om de praktische en technische tekortkomingen van de huidige analoge systemen 
weg te  nemen. De voordelen van dit elegante Dynamic SoundField systeem zijn 
dan ook divers:
 Geen rondzingen (akoestische terugkoppeling). De leerkracht kan overal staan, 
zelfs pal naast de luidspreker zal het systeem niet gaan rondzingen!
 Automatische volumeregeling: het systeem meet in de spraakpauzes het 
omgevingslawaai en bij toenemend omgevingslawaai zal de luidspreker meer 
versterking geven (vandaar de term ‘Dynamic’). Gedurende een lesdag variëren 
lawaainiveaus flink, maar u komt nu altijd automatisch boven de groep uit!
 Een zeer natuurlijke klank: het  volume blijft altijd voor iedereen aangenaam 
door de geavanceerde audiotechniek, ook voor de leerlingen op de voorste rij!

Vergoeding
Het UWV vergoedt in veel gevallen de apparatuur. Een voorschrift van KNO-
arts en/of bedrijfsarts is daarvoor noodzakelijk. U kunt het Dynamic SoundField 
systeem kosteloos en vrijblijvend een aantal weken op proef krijgen. Kijk voor meer 
informatie op www.dynamicsoundfield.nl of neem direct contact met ons op via 
telefoonnummer 088-6008850.
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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!

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



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

www.scolix.nl

DIRECTEUR BESTUURDER
VERBINDER - LEIDER - ONDERNEMER

Voor CBS De Rank (VCNS) te Helmond
zoekt ScoliX een directeur bestuurder.

Voor een uitgebreid profi el zie:

Naast de succesvolle jaarlijkse oktober-reis, organiseert de 
Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname deze 
zomer een speciale Suriname-reis voor docenten, tegen 
gereduceerd tarief 1. Inbegrepen bij deze prijs:

√ De vliegreis Amsterdam – Paramaribo v.v. 
√  Verblijf in hotel ECORESORT*** : www.ecoresort.com 
√ Alle maaltijden. 
√  Alle excursies (o.a. stadstour, plantages Commewijne, 

Nickerie, Parlement)  
√  Een 3-daags verblijf in het Surinaamse binnenland: 

www.anaulanatureresort.com 

Stichting VNS wil de banden tussen Nederland en 
Suriname versterken en het inzicht in de culturele, 
maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in 
Suriname verbreden. De VNS is een ANBI-instelling. Uw 
reis is (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar. VNS investeert in 
sociale en educatieve projecten in Suriname.

Deze reis is een leerzame en gevarieerde kennismaking 
met Suriname: het binnenland en zijn bevolking, het 

tropisch regenwoud, de kuststreek, het rijstdistrict 
Nickerie, de geschiedenis (koloniaal verleden, politiek), de 
etnische verscheidenheid, de bijzondere architectuur en 
de vele verschillende talen (Nederlands is de officiële taal 
van het land). 

Informatie en aanmelding: secretariaat@stichting-vns.nl 
of hotensoeng@multiweb.nl onder vermelding van 
Suriname reis 2014. Tel. 0651352915 (Roy Ho Ten 
Soeng) Extra informatie over deze reis kunt u vinden op 
de website: www.stichting-vns.nl 

Het bestuur van VNS:
Paul Scheffer, voorzitter VNS (oud-burgemeester 
Harlingen)
Roy Ho Ten Soeng, secretaris (oud-burgemeester 
Venhuizen/Medemblik)  
Henk Hendriks (oud-journalist Wereldomroep)
Hans Ramdhanie, penningmeester (AA-Accountant)

1 Prijs: € 1950,- ALL INN, gebaseerd op de huidige 
ticketprijzen en brandstoftoeslagen.

Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname organiseert: 

SURINAMEREIS voor DOCENTEN 

Van woensdag 9 juli tot donderdag 24 juli 2014

Vandaag bestellen, 

morgen in huis
Gratis graveren Géén verzendkosten

Parker • Waterman • Cross • Lamy  
MontBlanc • Visconti • Colore • Rotring

Het cadeau voor: 
 schoolverlaters, collega’s, ouderraad

Thuiskantoor Uithoorn - Zijdelrij 8 - Uithoorn - 0297 200 222
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Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 05 08 maart

nr. 06 22 maart

nr. 07 05 april

nr. 08 19 april

nr. 09 10 mei

nr. 10 24 mei

nr. 11 07 juni

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
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Kleine advertenties
Te huur: 

Betaalbare comfortabele vakantiewoning op ruim 1.200m2 
grond, in een rustige, natuurlijke omgeving. Op loopaf-
stand gelegen tussen de karakteristieke Drentse dorpjes 
Oosterhesselen en Gees (bekende beeldentuin). Mooie 
omgeving voor leuke uitjes (Emmen, Coevorden, Duits-
land) en ruime mogelijkheden om te wandelen (Drentepad) 
en te fietsen. Voor informatie: J. de Wit, (0591) 61 94 41 of 
j.dewit@zonnet.nl

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

De GGD Amsterdam biedt kosteloos workshops
over het herkennen van en omgaan met kinderen
met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
binnen basisscholen. IB’ers en leerkrachten uit
het basisonderwijs kunnen zich opgeven voor
deze workshops.
� Basismodule wordt 2 keer gegeven: 

1 en 5 april 2014 van 9.00 tot 13.00 uur.
� Verdiepingsmodule wordt 2 keer gegeven: 

13 en 20 mei 2014 van 9.00 tot 13.00 uur.

De verdiepingsmodule is alleen beschikbaar voor
mensen die de basismodule gevolgd hebben.

Locatie:
Derkinderenstraat 10-18 Amsterdam.

Voor info en aanmelding:
jsimsek@ggd.amsterdam.nl

Workshop Licht
Verstandelijke 
Beperking

www.rapportomslagen.nl

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



groep 7 op een basisschool in Amsterdam en lid gewor-
den van CNV Onderwijs voor bescherming en rechts-
positie. Ze geeft drie dagen per week les en heeft veel 
affiniteit met de bovenbouwleerlingen. ‘De kinderen 
hebben al een eigen mening en ik kan dieper ingaan op 
bepaalde thema’s, zoals geschiedenis. Ze zijn minder 
afhankelijk dan kleinere kinderen en meer bezig met 
wat ze inhoudelijk leren.’ Helaas heeft de Graaf weinig 
tijd om haar Spaanse kennis over te brengen op haar 
klas. ‘De focus ligt zo erg op rekenen en taal, er is wei-
nig ruimte voor andere dingen.’ Naast lesgeven houdt 
de Graaf van hardlopen en is ze net begonnen met 
breien. ‘Ik heb nog geen grote kunstwerken gemaakt 
hoor, maar ik ben nu bezig met een iPhone hoesje. Je 
moet klein beginnen hè?’ SW

‘Ongeveer tien jaar geleden dacht ik nog eens goed na 
over wat ik wilde in het leven. Ik had Spaanse Taal en 
Letterkunde gestudeerd aan de UvA en een paar jaar in 
Spanje en Engeland gewerkt. De verschillende culturen 
waren erg leuk, maar het ellebogenwerk in de commer-
ciële bedrijven wilde ik niet meer. Om die reden ging ik 
de verkorte pabo doen.’ Irene de Graaf is leerkracht van 

Irene de Graaf (41):  
‘Ik wilde geen  

ellebogenwerk meer’
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