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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.

Schaam je!
Er is de laatste tijd al veel over ge-
zegd: oudere leerkrachten worden 
de school uitgewerkt, van jongeren 
wordt blinde gehoorzaamheid geéist. 
Waarom tonen directies geen rug-
gengraad en weigeren ze mee te 
werken? Waarom worden er bewust 
tekortkomingen gezocht en als we 
ze niet vinden verzonnen? Waarom 
wordt er zo een sfeer gecreëerd van 
angst en wantrouwen? Tegen zulke 
directies en besturen kun je maar 
een ding zeggen: schaam je, schaam 
je diep!
Pieter Monteban, Nieuwegein

Extra geld
In Schooljournaal 4 las ik het bericht 
dat er door het kabinet de komende 
vier jaar ruim € 80 miljoen wordt uit-
getrokken om het afhaken van jonge 
leraren op basisscholen terug te 
dringen. Dat stemt tot vreugde en te-
vredenheid, maar.... wat gaan scho-
len hier daadwerkelijk van merken? 
Regelmatig worden er extra gelden 
beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld 
voor het verbeteren van het taal- en 
rekenonderwijs, excellente leerlin-
gen, invoering Eindtoets. Ik kan u 
zeggen dat de basisschool waar mijn 
kinderen op hebben gezeten, mijn 

echtgenote werkt en ik zelf als vrij-
williger aan ben verbonden, nog nooit 
één cent van dit soort maatregelen 
heeft gezien. Hoe wordt het geld ver-
deeld en wat zijn hiervoor de criteria? 
Kunnen individuele scholen hier iets 
mee of wordt het weer het zoveelste 
speeltje van de bureaus van grote 
schoolbesturen?   
Willem J. Vroege, Rijswijk (ZH)

Masters
De overheid wil in 2016 minimaal 80 
procent masters in het hbo. Ik ben na 
25 jaar praktijk in 2005 hbo-docent 
geworden, dankzij mijn ervaring, zon-
der bachelor, zonder master.  Ik wil 
mijn master wel gaan halen, maar 
loop aan tegen het mankeren van een 
bachelor, het gebrek aan tijd en geld 
om zowel een (deeltijd)hbo-opleiding 
alsook een deeltijd master te gaan 
doen. Ik zou van mijn collega-lezers 
wel handige tips willen hebben.
Ron van Stokkum, Veenendaal
(mailen kan naar schooljournaal@cnvo.nl)

Brieven

colofon
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Nog twee jaar
In juni 2012 ben ik, 62 jaar, uit de running geraakt. De directeur is 
direct met mij in gesprek gegaan. Al vóór de grote vakantie kreeg ik 
een coach, waarvan ik zelf mocht aangeven of wij bij elkaar pasten. In 
het nieuwe schooljaar verlangde de directeur van mij dat ik twee keer 
per week de sleutel van de schooldeur in het slot moest steken en,
al was het maar heel even, naar binnen gaan. Een gouden advies wat 
ik goed heb opgevolgd, hoe moeilijk ik het ook vond. Zo hield ik con-
tact met de werkvloer. De coach deed wonderen, mijn collegae waren 
enorm belangstellend en behulpzaam en om de paar weken had ik een 
informeel gesprek met de directeur. Langzamerhand ben ik de loka-
len weer ingegaan en heb ik ondersteunende taken uitgevoerd. Een 
collega, tevens IB’er, heeft een prachtige invulling bedacht voor mijn 
laatste twee jaar, waar de directie heel positief op reageerde. Zij houdt 
mij goed in de gaten zodat ik niet weer overbelast raak: ‘Je moet nog 
twee jaar en daar ga ik je bij helpen, zodat je op je 65ste met opgehe-
ven hoofd en een goed  gevoel met pensioen kunt’.
Jacqueline Branderhorst, Den Haag   

Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 55.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. (030) 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Helen J. van den Berg Redactie Edwin van Baarle, Ciska de Graaff (eindred.), Ludianne Hoogsteen (stagiair), Peter Magnée (eindred.) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Helmy van Dooren, Mirjam de Goey, Marlies Sietsma. Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Opgeven bij Recent t.a.v. Ray Aronds (ray@recent.nl) of Joop Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE Amsterdam, tel. (020) 330 89 98. Personeels advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf € 106,– excl. BTW. 
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Leerlingen van Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam kijken naar de Nederlandse vlag 
van de in een concentratiekamp omgekomen joodse familie Gans uit Winterswijk. De vlag is een van de 
tastbare herinneringen uit de bezettingstijd, onderdeel van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 
100 voorwerpen in de Kunsthal in Rotterdam. Hun buurmeisje zou de vlag bewaren voor betere tijden en 
uithangen bij hun terugkeer.
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Mogelijk acties voor goede cao mbo
CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben op 3 maart 

een ultimatum gesteld aan de MBO Raad. Reden: het lukt 

maar niet om een voor beide partijen aanvaardbare cao voor 

het mbo af te sluiten. Het ultimatum loopt af op 12 maart om 

24 uur. Als de MBO Raad niet tegemoet komt aan de eisen 

van de vakbonden, zullen mogelijk acties worden voorbereid. 

Sinds september 2013 praten de bonden intensief met de 

MBO Raad. De laatste paar weken spitste het overleg zich 

toe op twee hoofddossiers: inzetbaarheid/werkverdeling en 

duurzame inzetbaarheid/seniorenregeling. CNV Onderwijs en 

de andere bonden willen concrete afspraken in de cao over 

de inzetbaarheid van werknemers en de werkverdeling bin-

nen het team. De MBO Raad wil dat niet op deze manier. 

CNV Onderwijs meent dat er dan geen sprake is van werk-

drukverlichting, terwijl die wel zeer noodzakelijk is. Ook op het 

punt van de seniorenregeling liggen de standpunten ver uit-

een. De bonden willen een nieuwe seniorenregeling afspreken 

met een overgangsregeling voor de huidige bapo-gebruikers. 

Tegelijk start er een traject om tot een duurzaam inzetbaar-

heidsbeleid te komen voor werknemers van alle leeftijden, 

waarvan de seniorenregeling deel uitmaakt. De MBO Raad 

wil dat laatste ook, maar wil voor de nieuwe senioren slechts 

een tijdelijke, eindige overgangsregeling afspreken, die eindigt 

op 1 januari 2020. In het ultimatum eisen de bonden nu dat 

er eerst een algemeen kader voor de inzetbaarheid komt, dat 

leidt tot vermindering van de werkdruk voor alle medewer-

kers. Pas dan zijn vakbonden bereid verder te spreken over 

de seniorenregeling.

Meer info op www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaarden >  

cao’s > bve. CdG

fOtOGuido Benschop
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‘Genereus gebaar’ kabinet vlak voor 
verkiezingen 
‘Ik zie het als een cadeau van deze regering aan de con-

structieve partijen in het licht van de gemeenteraads-

verkiezingen. Want eigenlijk was dit natuurlijk al afge-

sproken in het Herfstakkoord tussen kabinet en D66, 

ChristenUnie en SGP.’ CNV Onderwijvoorzitter Helen 

van den Berg doelt op de maandag verstuurde brief van 

minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van 

Onderwijs aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder 

meer dat scholen extra geld krijgen voor het aantrek-

ken en in dienst houden van conciërges en klassenas-

sistenten. Ook krijgen scholen extra middelen voor het 

verbeteren van de ict-vaardigheden van docenten en 

worden startende docenten beter begeleid. De maatre-

gelen moeten er toe leiden dat de werkdruk voor leraren 

op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en in het 

mbo wordt verlaagd.

De bewindslieden zetten in de brief uiteen hoe ze de 

€ 600 miljoen euro structureel die in het akkoord extra 

beschikbaar is gekomen voor onderwijs gaan inzetten. 

Van den Berg: ‘Een investering van € 50 miljoen in con-

ciërges en klassenassistenten lijkt natuurlijk prachtig. En 

het is beter dan geen investering, maar ook niet meer 

dan een goedmakertje voor het leed van de stille bezuini-

gingen de afgelopen jaren. Slechts een op de zes scho-

len zou een conciërge of klassenassistent kunnen aan-

nemen. Veel onderwijsondersteuners hebben hun baan 

verloren en hopelijk kan door deze € 50 miljoen een 

groot deel daarvan weer terugkeren in het onderwijs.’ PM



Leraren actief in de gemeentepolitiek

‘Maatschappelijke betrokkenheid’, deed Jos Dijkmans (57) beslui-

ten ‘ja’ te zeggen op de uitnodiging van het plaatselijke CDA-

bestuur, om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkie-

zingen op 19 maart in Soest. ‘Ik was al actief in het kerkbestuur en 

men benaderde mij, omdat de situatie dreigde dat straks niemand 

meer uit de woonkern Soesterberg vertegenwoordigd zou zijn in 

de raad.’ Zelf denkt Dijkmans, docent aardrijkskunde op het Keizer 

Karel College in Amstelveen, een goede kans te maken gekozen 

te worden. ‘Ik sta vierde op de kieslijst. Bovendien, de lijstrekker is 

al wethouder en zal dat waarschijnlijk blijven. Dan schuift iedereen 

bij ons een plek op. En we zullen er wellicht ook van profiteren 

dat het CDA het landelijk goed doet in de peilingen.’ Hij denkt dat 

zijn werkzaamheden als docent prima te combineren zijn met het 

raadswerk. ‘De vergaderingen zijn vooral ’s avonds. Ik ben ook nog 

eens een dag in de week vrij, zodat ik me dan helemaal kan rich-

ten op de politiek.’ Dijkmans is niet de enige vertegenwoordiger uit 

het onderwijs in de gemeentepolitiek. Een korte rondgang door de 

kieslijsten leverde al  aardig wat ‘hits’ op. Zoë Kwint, rector van het 

Stedelijk Gymnasium in Haarlem staat nummer twee op de kieslijst 

van D66 in Amsterdam. Partijgenoot Teun van Daal, net 18, staat 

als zesde op de lijst in Valkenswaard en studeert geschiedenis 

aan de lerarenopleiding. Directeur van basisschool De Meridiaan 

in Medemblik, Bert de Jong (59, PvdA), trekt de kar voor de soci-

aal-democraten in Medemblik. Vanita Attema (34), leerkracht op 

basisschool De Stap in Land-

smeer en bijna afgestudeerd 

als schoolleider, is als nummer 

3 verkiesbaar voor het CDA in 

haar woonplaats. PM

Schoolnieuws

• er zijn wel eens mensen die zeggen: 
‘Wat heb je nou aan de vakbond? Die 
heeft toch geen invloed? Ik neem wel een 
rechtsbijstandsverzekering.’ Deze mensen 
profiteren ondertussen wel van de cao’s die CNV 
Onderwijs afsluit en van de intensieve lobby 
richting beleidsmakers.
• Het geld van het zogenaamde Herfstakkoord, 
6OO miljoen euro, gaat naar meer ondersteunend 
personeel en daardoor verlaging van de werkdruk 

en naar minder zitten blijven. Zo onthulde de 
minister deze week.
• Mag ik even drie acties noemen van CNV 
Onderwijs van de afgelopen jaren? Minder 
werkdruk, op elke school een concierge en 
zomerscholen om zittenblijven te voorkomen. 
Wat nou geen invloed? Dat heb je dus aan 
de vakbond! kom daar maar eens om bij een 
rechtsbijstandverzekering.
Ciska de Graaff
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Nog 
28 dagen

In welke provincie 
bezoek jij op 5 april 

de O-factor? 

Schrijf je in!  

www.cnvo.nl/o-factor
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MR Proeflokaal 
Op woensdag 14 mei is er weer een regionaal MR Proef-

lokaal, dit keer in Weert. Leden van de (G)MR in basis-, 

voortgezet of speciaal ondrewijs kunnen daar haar hart 

ophalen aan een high tea, actuele informatie over mede-

zeggenschap en talloze workshops en netwerkmoge-

lijkheden. De bijeenkomst op basisschool Het Dal, St. 

Jozefslaan 102 in Weert, duurt van 15 tot 18.15 uur. Meer 

informatie op www.cnvo.nl > actueel > evenmenten en 

congressen > MR proeflokaal. Aanmelden via scholing@

cnvo.nl o.v.v. MR Proeflokaal of (030) 751 17 47. 

Toch zeilen 
Wel of niet zeilen, dat was the ‘question’ op het Einstein 

College en Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rot-

terdam. Goed presterende leerlingen maakten daar kans 

op een zesweekse zeilreis in het Caribisch gebied. De 

vier geluksvogels zouden aan boord les krijgen, maar het 

ministerie van Onderwijs liet dat niet toe (vandaar ook 

onze stelling op pagina 28, die inmiddels achterhaald 

is.) Inmiddels heeft onderwijswethouder Hugo de Jonge 

(CDA) van Rotterdam maandag besloten dat het voor 

deze ene keer wel mag. De teleurstelling bij de leerlingen, 

die er maanden naar toe hebben geleefd, was zo groot, 

dat hij een uitzondering maakt. Wel vindt hij dat ‘je best 

doen normaal moet zijn’. 

28 februari: Het Starring College in Borculo en 
Lochem voert per 1 augustus de ‘oude’ mavo weer in. 
Voor ouders voelt dat vertrouwd. Maar de vroegere 
mavo komt niet terug en de onderwijsinhoudelijke ver-
anderingen die leidden tot het vmbo, blijven intact. De 
belangrijkste wijzigingen zijn het vervallen van de vrije 
lespakketkeuze en het invoeren van sectoren die beter 
aansluiten op het mbo. Bron: Dagblad Tubantia.

• Amsterdam heeft tot 2020 vier tot vijf nieuwe scholen 
voor voortgezet onderwijs nodig. Alleen dan zal een 
groei met vier- tot vijfduizend leerlingen op te vangen 
zijn. Die groei ontstaat door een grotere voorkeur voor 
wonen in de stad en een geboortegolf in de hoofdstad.  
Wethouder Pieter Hilhorst (Onderwijs) praat met de 
schoolbesturen over een nieuw vijfjarenplan voor 
schoolvoorzieningen. Bron: Het Parool

1 maart: Tienduizenden scholen over de hele wereld 
worden steeds vaker slachtoffer van gewelddadige 
conflicten. Dat staat in een nieuw rapport van de 
Global Coalition to Protect Education. Een samenwer-
kingsverband van onder meer Human Rights Watch, 
Unesco en Unicef. Het geweld is zeer uiteenlopend: 
van bombardementen, brandstichtingen, bedreigingen, 
ontvoeringen tot zelfs onthoofdingen. Deze extreme 
conflicten vinden grotendeels in het Midden-Oosten 
plaats. Bron: Friesch Dagblad

Wat was!

OveRgangen in 
ONDERWIJS NIET GOED
Bij overgangen binnen het onderwijs krijgen leerlingen 

niet de kansen die ze moeten krijgen, concludeert de 

Onderwijsraad deze week in een advies. Leerlingen met 

een advies vmbo/havo worden niet snel in een havo-

klas geplaatst, want afstroom kost de school geld. Ook 

kinderen die ooit zijn blijven zitten worden hier en daar 

geweigerd. Hiermee kiezen scholen eerder voor hun eigen 

rendement dan voor het stimuleren van leerlingen om het 

beste uit zichzelf te halen. Op deze manier worden leer-

lingen kansen onthouden en vooral leerlingen uit lagere 

sociaaleconomische kringen worden hier de dupe van. De 

toegankelijkheid van het onderwijs staat hiermee onder 

druk, stelt de Onderwijsraad.

Nooit te oud
voor vakantie!
Op zoek naar kleinschalige vakanties 
met begeleiding voor ouderen?
 
Bel dan voor onze gratis vakantie- 
brochure: (0318) 48 51 83 

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer dankmeijer, 
Beste Peter,

De afgelopen weken werd 
ik in de media een aantal 
keren geconfronteerd met 
anti-homobeleid of zelfs anti-
homowetgeving. Voor de start 
van de Olympische Winterspelen in 
Sotchi woedde de discussie hoe we 
met de beroerde positie van homo’s 
in Rusland moesten omgaan en welke 
afvaardiging namens Nederland 
daarbij gepast was. Een graad erger 
is de anti-homowet in het Uganda van 
president Musaveni. Mensen die zich 
herhaaldelijk schuldig maken aan 

homoseksuele activiteiten kunnen een 
levenslange gevangenisstraf krijgen. 
Ook in westerse landen lees ik berich-
ten over homofobie. Afgelopen week 
werd in de Amerikaanse staat Arizona 
een anti-homowet aangenomen en 
mag schoolpersoneel leerlingen niet 
vertellen dat er veilige manieren van 
homoseks zijn. In Texas en Alabama 
moeten kinderen leren dat homosek-
sueel gedrag een strafbaar feit is. 
Ik schrik van deze berichten. In 
Nederland is er meer tolerantie. Aan 

de ene kant de vrijheid van onderwijs, 
waardoor ouders de school kunnen 
stichten die bij hun opvoeding past. 
Aan de andere kant een verbod op 
discriminatie vanwege het enkele feit 
dat iemand homo is. Laten we mensen 
die in het onderwijs werkzaam zijn 
alleen beoordelen op hun professio-
naliteit en of zij in staat zijn kinderen 
zich goed te laten ontwikkelen, te 
vormen en kennis bij te brengen. CNV 
Onderwijs wil volop ruimte voor de 
school en de normen en waarden die 
daar gelden. De grens ligt daar waar 
dit ten koste van mensen gaat, als zij 
gediscrimineerd en buitengesloten 
worden om wie zij zijn. Juist in het 
onderwijs hebben we een belangrijke 
voorbeeldfunctie voor kinderen. Na 
alle berichtgeving de afgelopen weken 
wil ik dat op deze plaats graag kwijt.
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Juist in het onderwiJs 
hebben we een belangriJke 
voorbeeldfunctie voor 

kinderen

Op het programma van het twaalfde Paascongres staan 

onder meer de lezing De ziel opnieuw door prof. dr. Renée van 

Riessen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie, universitair 

docent godsdienstfilosofie en dichter. Verder is er keuze uit 

de workshops: Pedagogisch klimaat: de schat in de school; 

Christelijke meditatie in het voortgezet onderwijs; Bouwstenen 

van een bijzondere leraar; Religie, ritme en werkdrukverlichting 

en Themadagen burgerschap en identiteit op Roc Alfa-college. 

Deelname aan het mede door CNV Onderwijs georganiseerde 

congres kost € 150,- per persoon, e 125,- per persoon bij twee 

deelnemers per school/instelling en € 100,- per persoon bij drie 

of meer deelnemers per school/instelling. Aanmelden en meer 

informatie: www.besturenraad.nl/paascongres2014, Anneke 

Uyterlinde, auyterlinde@besturenraad.nl, tel. (0348) 74 44 44.

Stilte, waar word je stil van? 
De ziel in het onderwijs

Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs

Donderdag 10 april 2014

Leerhotel Het Klooster 
Amersfoort



    dankmeijer
geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Het is mooi dat Helen van den Berg 
zichzelf opstelt als rolmodel en zich 
zo duidelijk uitspreekt over de hand 
over hand toenemende zichtbaarheid 
van homofobie in andere landen. Waar 
ik me altijd aan erger is de gemak-
zucht waarmee men vervolgens vaak 
verzucht dat er hier gelukkig zoveel 
tolerantie is. 
Vorig jaar gaf ik les over mensenrech-
ten op een christelijk vmbo. Een groep 
jongens gaf te kennen ‘dat iedereen 
respect verdient, maar homo's niet, 
want dat zijn geen mensen.’ Zes lessen 
later maakten ze een filmpje met de 

boodschap dat ‘homo's ook mensen 
zijn’ en lieten die aan alle andere 
klassen zien. Er is dus wel verandering 
mogelijk, maar je moet er wel wat 
voor doen. Wat mij meer choqueerde 
dan de reacties van de leerlingen was 
de eerste reactie van de docenten. 
Die verklaarden ons voor gek dat wij 
aan deze leerlingen durfden lesgeven 
over homoseksualiteit. Daarmee zijn 
ze geen uitzondering. Veel docenten  
vinden het lastig om dit onderwerp te 
bespreken, vooral als leerlingen er 

een radicaal negatieve mening op 
nahouden. Christelijke scholen 
hebben daar vanwege hun signa-
tuur soms meer mee te maken 
dan openbare scholen. EduDivers 

werkt momenteel samen met CNV 
Onderwijs aan de MijnID-campagne. 

Daarbij werven en steunen we op 
scholen MijnID- ambassadeurs die 
willen meewerken aan een schoolsfeer 
waarin iedereen zichzelf kan zijn (dus 
ook homo). Dat levert op christelijke 
scholen vaak levendige gesprekken 
op over hoe je kunt omgaan met die 
diversiteit aan meningen. Het zou mooi 
zijn als Helen zelf MijnID-ambassadeur 
wordt en haar achterban oproept om 
over mogelijke aarzelingen heen te 
stappen. 

  

     Peter Dankmeijer is directeur van EduDivers, 
kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit 
en partner in de MijnID campagne (www.mijnid.
info) van de landelijke onderwijsalliantie voor 
seksuele diversiteit (www.onderwijsalliantie.nl)
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het zou mooi ziJn als helen 
haar achterban oproept 

over mogeliJke aarzelingen 
heen te stappen

CNV Onderwijs laat in een online seminar zien dát het  anders 
kan. In een live-uitzending via internet gaan  deskundigen van 
CNV Onderwijs en het ministerie van Onderwijs samen met 
een schoolleider in gesprek en geven antwoord op vragen 
die je via e-mail kunt stellen. Het is net alsof je een seminar 
bijwoont, maar dan vanuit huis.
 
Kortom, meld je nu aan voor het online 
 seminar van 17 maart om 20.30 uur op 
www.maakwerkvanwerkdruk.nl

 

Werkdruk en regelzucht!
webinarwebinar

Al die regels, móet dat? Je wilt voor de  
klas staan en niet constant bezig zijn met  
de enorme hoeveelheid administratie en 
 verantwoording daaromheen!  
Deze regelzucht zorgt voor een hoge  
werkdruk in het  onderwijs. Maar móet ook  
alles? Kan het niet anders? Het wordt tijd  
voor meer vertrouwen in de leraar!
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‘Mag ik ook een 
keer een vaste 
groep?’

Afgestudeerde pabostudenten komen 
bijna niet meer aan de bak. Door de 

verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 
jaar is er geen ruimte voor een nieuwe garde 

leraren. Invalpoules barsten van de net 
afgestudeerde leraren en kunnen te weinig 
bieden. Gevolg: jongeren studeren door of 

zoeken naar een baan in een andere sector. 
Gaat er een pabogeneratie verloren?

Jonge leraren vinden geen baan en verlaten het onderwijs

‘We merken dat er bijna geen nieuw, jong bloed in het onderwijs 
komt. Als afgestudeerde pabostudenten een baan vinden, is 
dit slechts tijdelijk. Ze krijgen meteen de moeilijkste klassen en 
worden niet goed begeleid.’ Cor Duinmaijer, regiobestuurder 
Noord-Holland van CNV Onderwijs, kan er kort over zijn. 
‘Als de AOW-leeftijd op 65 jaar was gebleven, ging een hele 
groep tegelijk uit het onderwijs en konden jonge leraren dit gat 
opvullen. Nu de AOW-leeftijd is verhoogd naar 67 jaar blijven 
de oudere leraren werken, terwijl de jongeren nergens aan de 
slag kunnen. Zo wordt een hele generatie overgeslagen.’ Myriam 
Biekens, regiobestuurder West-Brabant en Zeeland, beaamt dit. 
‘Er is crisis en onzekerheid, dus iedereen wil zijn of haar baan 
behouden. Niet alleen de werkgelegenheid wordt minder, maar 
er is ook geen uitstroom. Dat is een dubbel probleem.’ Duin-
maijer verwacht in 2016/2017 de eerste grote klap. ‘Er gaan dan 
veel meer mensen met pensioen dan er in het werkveld stromen. 
De jongeren die nu noodgedwongen uit het onderwijs stappen, 
komen echt niet terug. Ze zijn misschien hun bevoegdheid niet 
kwijt, maar wel hun bekwaamheid.’ Vooral de krimpgebieden, 
zoals Friesland en Limburg, kennen het probleem. Maar ook de 
randstad kan afgestudeerde leraren geen vaste banen aanbieden. 
‘De onzekerheid speelt iedereen parten. Werkgevers willen geen 
verplichtingen aangaan. Er wordt nu gezegd dat jongeren juist 
flexibel willen zijn. Als je huisje, boompje, beestje wil, kom je 
echter niet ver met een tijdelijk contract. De maatschappij is nog 
helemaal niet ingericht op zoveel flexibiliteit’, aldus Biekens.

altijd maar invallen
Dat invallen slechts tijdelijk een oplossing is, heeft Cindy Leije-
naar gemerkt. Ze studeerde in 2010 af aan Stenden Hogeschool 
in Leeuwarden en heeft daarna een paar jaar als invalkracht 
gewerkt. ‘Ik kon via een vereniging in Noord-West Friesland 
op verschillende scholen aan de slag en ik ging altijd van hot 

Cijfers 
•  De werkgelegenheid in het primair onderwijs 

is gedaald van 133.400 fte in 2008 naar 122.500 
fte in 2012. Dit is een daling van 8,2 procent

•  Er wordt verwacht dat deze daling doorzet  
tot 2020.

•  Sinds het schooljaar 2007/2008 is het aantal 
vacatures in het primair onderwijs met 30 
procentpunt teruggelopen tot 4.789 fte in 
2011/2012. In het voortgezet onderwijs is een 
zelfde trend zichtbaar. 

•  Van het afstudeercohort in 2008 had 75 
procent direct na afstuderen een baan, in 2011 
was dit nog 58 procent. Een jaar na afstuderen 
is dit respectievelijk 70 procent en 12 procent.

Bron: www.arbeidsmarktplatformpo.nl 
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naar her. Ik heb er heel veel van geleerd, maar werd wel voor de 
leeuwen gegooid. Soms weet je helemaal niet wat er speelt in 
bepaalde klassen. Bovendien wilde ik op een gegeven moment 
mijn leven meer kunnen inplannen en een toekomst opbouwen. 
Dat is lastig met de onzekerheid die je als invaller hebt.’ Na 2,5 
jaar dacht Leijenaar wel kans te maken op een tijdelijke vacature 
op een van de tien scholen waar ze had ingevallen, maar dit 
bleek een illusie. ‘Ze kenden me op alle scholen, maar ik was 
“maar” een invaller. Ik kwam er gewoon niet tussen.’ Leijenaar 
besloot de lerarenopleiding Duits, waar ze al voor de pabo mee 
was begonnen, af te maken. Ze zocht met succes een baan in 
Friesland in het voortgezet onderwijs. ‘Als je bent afgestudeerd 
aan de pabo mag je een tweede gratis lerarenopleiding doen. 
Veel mensen weten dit misschien niet, maar ik heb hier wel echt 
mijn mogelijkheden mee vergroot. Wat de keuze al helemaal 
makkelijk maakte, is dat leerkrachten in het basisonderwijs hun 
gymbevoegdheid moeten halen om kans te maken op een baan. 
Hier moeten ze veel tijd en geld aan besteden. Dat is nogal een 
investering, aangezien je dan nog steeds geen baangarantie hebt.’

Zelf in de hand
Elbrich Jorritsma, ook afgestudeerd aan Stenden Hogeschool 
in 2010, denkt dat studenten meer in de hand hebben dan ze 
denken. Ze liep haar lio-stage in Leeuwarden en mocht op de 
school blijven. ‘Ik snap dat dit kort door de bocht klinkt, maar 
er is heel veel mogelijk als je jezelf ontwikkelt. Die gymbevoegd-
heid is een goed voorbeeld. Dit kost misschien veel geld, maar 

remco vonderhorst: ‘ik wil niet heel lang meer zo doorgaan.’
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die afweging moet je maken. Bovendien heeft 
de pabo het voordeel dat je gedurende je 
studie kan netwerken. Veel afgestudeerden 
komen uiteindelijk terecht op een school 
waar ze stage hebben gelopen. Als je geen 
9 tot 5-mentaliteit hebt en altijd een goede 
inzet toont, onthouden scholen je echt wel.’ 
Is dit niet makkelijk praten voor iemand die 
in Leeuwarden kon werken, een plaats die 
niet aan krimp onderhevig is? ‘Ik kan me 
voorstellen dat een baan in kleinere dorpjes 
lastiger te vinden is. Maar ook in die situatie 
heb je als invaller nog steeds veel in eigen 
hand', meent Jorritsma. 'Je kan bijvoorbeeld 
kiezen aan welke groepen je wil lesgeven. Hoe 
meer je afstreept, hoe kleiner de kans op een 
baan. Je kan wachten op een baan, maar je 
kan ook zelf investeren.’ 

dilemma’s 
Dat een goede inzet niet altijd tot een baan 
leidt, bewijst Remco Vonderhorst. Hij stu-
deerde in 2010 af aan Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem en werkt al drie jaar als oproep-
kracht. ‘Natuurlijk moet je jezelf overal goed 
neerzetten, maar ik ben het er niet mee eens 
dat je het krijgen van een baan zelf in de 



hand hebt. Het lukt wel om mezelf te 
profileren als ik inval, ik word bijvoor-
beeld terug gevraagd door scholen, maar 
ik zit vast aan de regels van de invalpoule.’ 
In de invalpoule kan je pas solliciteren 
op een baan als je jaren werkzaam bent 
geweest als invaller. ‘De poule heeft 130 
invallers en 29 scholen, dus ik heb niet 
veel werk. Ik heb heel veel geleerd van het 
invallen, maar dit duurt al 3 jaar. Mag ik 
nou ook eens een keer een vaste groep? 
Ik wil niet heel lang meer zo doorgaan. 
Als ik uit huis wil, moet ik echt een baan 
in een andere sector zoeken. Die keuze 
heb ik nog niet gemaakt, want ik blijf 
hoop houden dat ik een keer voor langere 
tijd mag invallen. Tot nu toe is dat nooit 
voor langer dan twee maanden geweest.’ 
Veel van zijn klasgenoten hebben het 
onderwijs al verlaten of zijn gaan door-
studeren. Heeft Vonderhorst dit zelf ook 
overwogen? ‘Ik ben er inderdaad bijna 
toe genoodzaakt, maar ik wil dat niet. Ik 
had altijd de droom om leraar te worden 
en ik wil me wel prettig voelen bij het 
werk dat ik doe.’ Het grootste dilemma 
voor Vonderhorst is dat hij moeilijk een 
andere baan kan aannemen. ‘Dit is het 
probleem waar elke invaller mee kampt. 
Je wil natuurlijk beschikbaar zijn, zodat 
de invalpoule je kan inzetten zodra er 
werk is. Aan de andere kant moet je wel 
rondkomen, dus ben je genoodzaakt een 
andere baan te nemen. Die keuze is zo 
moeilijk!’ Hoewel het algemeen bekend is 

dat er een schaarste aan mannen voor de klas is, denkt Vonder-
horst niet dat hij meer kans maakt dan vrouwelijke sollicitanten. 
‘Ik hoor wel dat veel mannen voordeel hebben, maar ik merk 
niet dat ik voorrang krijg.’

voordeel voor mannen
Andere mannelijke leraren denken echter wel een voordeel 
te hebben. Gerwin Wesselink heeft nog voor hij goed en wel 
afgestudeerd is aan de Iselinge Hogeschool een baan op een 
basisschool in Doetinchem. ‘Van de 15 mensen uit ons team is 
er naast mij nog maar één man werkzaam. Wat dat betreft is het 
een voordeel dat ik een man ben, maar als de school iemand 
voor handen had die beter is, maakt dat voordeel natuurlijk niet 
uit.’ Hij denkt echter niet dat studenten alles zelf in de hand 
hebben. ‘Ik heb mijn baan overhouden aan mijn lio-stage, maar 
ik ken genoeg afgestudeerde leraren die het niet lukt een baan 
te vinden. Het is erg zonde dat er leraren voor de klas staan die 
misschien minder goed zijn dan mensen zonder baan.’ 
Ook Koen Keuper, afgestudeerd in 2008 aan Iselinge Hoge-
school, heeft weinig moeite gehad met het vinden van werk. 
‘Toen ik afstudeerde, wist ik dat er in de Achterhoek weinig 
mogelijk was. Ik keek iets verder en kwam heel toevallig op een 
school in Tuil terecht.’ In tegenstelling tot Vonderhorst ziet Keu-
per het wel als groot voordeel dat hij een man is. Hij is de enige 
mannelijke leerkracht van de school. Keuper heeft nooit als 
invaller hoeven werken, maar hij is wel verhuisd voor zijn baan. 
‘Ik heb hier bewust voor gekozen, al wilde ik niet verder dan een 
uur van de Achterhoek wonen.’ Wist Keuper toen hij aan de 
pabo begon dat de banen niet voor het oprapen liggen? ‘Eerlijk 
gezegd niet. De docenten verwachtten dat er veel werk voor ons 
zou zijn, omdat een groot aantal mensen met pensioen zou gaan. 
Ze wisten toen nog niet dat de AOW-leeftijd ging verschuiven. 
Ik neem het de pabo niet kwalijk, ik geloof echt niet dat ze ons 
wilden misleiden.’ 

Sanne Weeber
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Cindy leijenaar: 
‘ik kwam er 
gewoon niet 
tussen.’
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Mijn grootste succesnummer van de afgelopen school-
jaren is ongetwijfeld: ‘………’. Ongelooflijk wat dit zelf 
verzonnen idee kan doen. De kinderen in mijn klas 
zijn er dol op. Elke dag noteer ik op het whiteboard 
het programma. Ik schrijf voor welke les we doen bij 
rekenen, taal, spelling enzovoort. Daartussenin staat 
één of meerdere keren een regel met ‘………’. En dat 
staat voor verrassing. De ene keer duurt die verrassing 
vijf minuten, de andere keer tien. Maar het kan ook best 
een half uur duren. Het is meestal zwaar pedagogisch 
en didactisch verantwoord, hetgeen groep 4 vast niet 
doorheeft. Soms heet de verrassing Engelse les. Of we 
gaan even bewegen of dansen tussendoor. Af en toe 
doen we galgje. Regelmatig lees ik voor of ik verzin 
een leuke tekenopdracht. Ook laat ik de kinderen wel 
eens sommen automatiseren, al noem ik dat dan ‘een 
wedstrijdje tegen jezelf spelen.’ Het kan ook zijn dat 
ik nieuwe gummen of nieuwe kleurpotloden uitdeel 
tijdens de verrassing. Ook introduceer ik wel eens op 
dat moment de door mij meegebrachte boeken van de 
bieb. 
Af en toe mogen de kinderen kiezen, waarbij de meeste 
vingers gelden. Stemmen met 7- en 8-jarigen is leuk. 
Voorheen met kleuters begon ik daar niet aan. Die 

vinden het nog erg moeilijk te kiezen en brengen wel 
drie keer hun stem uit. 
Groep vier stemt vaak voor levend memory. Een spel 
waaraan de hele klas meedoet. Een potje memory 
bevordert de samenwerking. Er zijn twee spelers  en 
de rest kiest voorafgaand aan het spel een maatje, 
waarmee hij of zij hetzelfde gaat uitbeelden. En de 
kinderen begrijpen ondertussen dat ze niet steeds 
met hun beste vriend een duo moeten vormen, 
omdat dit zo voor de hand ligt dat ze dan al snel 
geraden worden.  
Ruim over de helft van het schooljaar geven mijn 
kinderen aan dat ze het toch wel knap vinden dat ik 
nog steeds activiteiten kan bedenken, die ze (nog) 
niet kennen. Deze week studeren we weer samen 
een liedje in, dat we tijdens het open podium presen-
teren aan ouders en andere groepen.  
‘………’ leeft na al die schoolweken nog steeds. Er 
staan geregeld kinderen aan mijn bureau die vragen 
of het vandaag een verrassing is die ze al ooit eerder 
beleefd hebben of één die ze nog niet kennen. 
En de enkeling die ’s morgens nog onnozel aan 
mij vraagt wát de verrassing is, krijgt steevast als 
antwoord: ‘Dat is nog een verrassing.’

de ene keer duurt 
die verrassing viJf 
minuten, de andere 
keer tien. maar het 
kan ook best een 
half uur duren.

Puntje, puntje, puntje: verrassing

helmy van dooren

helmy van dooren is 
46 jaar en leerkracht 
van groep 4 op basis-
school de korenaar in 

helmond

column



v.l.n.r rob vervoort, nadia mostafi, michelle huijbers en heidi rust, in gesprek over startersperikelen.
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‘Ze kunnen bij mij vrijuit spreken’ 
Coach voorkomt dat starters in het diepe worden gegooid

Een kwart van de starters in het onderwijs gooit binnen vijf jaar de handdoek in de ring, om 
nog maar te zwijgen van de grote groep die niet eens z’n entree maakt in het onderwijs. 

Waarom? Er is geen vast werk te vinden en als ze wel aan de slag kunnen, worden ze in het 
diepe gegooid. Zo niet bij de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO), 

waar coach Heidi Rust starters leert zwemmen.

Fo
to

: G
ér

ar
d 

D
am

oi
se

au
x



Schooljournaal 15

Minister Bussemaker trekt de komende 
vier jaar 80 miljoen euro extra uit om 
jonge leraren te behouden voor het 
onderwijs. Heidi Rust (44) zou daar graag 
een graantje van meepikken om haar 
activiteiten uit te breiden, maar eigenlijk 
zijn de starters van SKOSO relatief al 
heel goed af. Rust is basisschoolcoach 
en coach voor starters en begeleidt 
veertien beginnende leraren, tien van 
het bestuur en vier van andere besturen. 
Themabijeenkomsten, intervisie en 
individuele coaching behoren tot haar 
aanbod, ‘maar eigenlijk kunnen we altijd 
bij haar terecht als er iets is’, zegt Nadia 
Mostafi (27), samen met Rob Vervoort 
(26) en Michelle Huijbers (21) starter op 
basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode.

Zelfde sChuitje
Elke starter bij het katholieke school-
bestuur in Sint-Oedenrode wordt twee 
jaar lang begeleid, deels door Heidi 
Rust, deels door een basisschoolcoach 
of collega op de eigen school. De drie 
starters die zich op deze ochtend ver-
zameld hebben voor een gesprek, zijn 
daar heel blij mee. Mostafi legt uit: ‘Je 
hebt wel je ervaren collega’s om dingen 
aan te vragen, maar die zitten toch niet 
in hetzelfde schuitje. Ik vind het prettig 
om met andere starters te praten en 
ervaringen uit te wisselen. Hoe pak je 
bijvoorbeeld oudergesprekken aan? Hoe 
zit het met je rechtspositie en je cao? 
Wanneer moet wat? Hoe plan je alles? 
Als je de pabo hebt gedaan, mis je toch 
eigenlijk nog best veel informatie. En dan 
wordt je losgelaten in de school en is het 
heel prettig om je vragen bij Heidi kwijt 
te kunnen.’ 

bevestiging
Collega Vervoort vindt het prettig ‘dat 

er echt een moment gepland is voor ons, dat er tijd voor gemaakt 
wordt. Af en toe heb ik behoefte aan bevestiging, even horen dat ik 
het goed doe. Je bent toch geneigd om snel in die schoolse setting 
mee te gaan, in de waan van de dag meegesleurd te worden.’ Huij-
bers knikt instemmend: ‘Er komt zoveel op je af! Ik denk dat je als 
starter pas echt alles meemaakt en op je bordje krijgt. Als stagiair 
wordt je toch nog veel uit handen genomen.’ 
De drie starters denken zelf absoluut niet aan een baan in een 
andere sector, maar snappen wel dat een behoorlijk deel van de 
jonge leraren afhaakt. Mostafi werkte zelf een jaar in de kinderop-
vang omdat ze niet aan de bak kwam in het onderwijs. Ze zegt: ‘Als 
je niet snel een vaste baan vindt, alleen maar aan het invallen bent 
en niet genoeg uren kunt maken, heb je gewoon een financieel 
probleem. Dan ga je om je heen kijken naar iets anders en dan is de 
stap terug moeilijk.’ 

bruisende
Het katholieke schoolbestuur begon in 2002 met opleiden in de 
school, in 2005 gevolgd door het coaching-traject. Rust, enthousi-
ast: ‘We vinden het belangrijk dat leraren structureel momenten 
nemen om stil te staan bij hun ontwikkeling, zowel starters als meer 
ervaren leraren. Starters gaan anders heel snel op in het ritme van 
de school. Mijn grootste uitdaging is dat ik het bruisende van de 
starter niet laat verdwijnen in de waan van de dag. Het leuke aan 
dit traject is dat het begint voordat er iets aan de hand is. Het werkt 
preventief. Je voorkomt dat er problemen ontstaan en dat starters 
afhaken. Bij de coaching van andere personeelsleden is er vaak al 
wel iets aan de hand, dreigt burnout of zijn er werkdrukproblemen.’

leren Zwemmen
Over de startersbijeenkomsten vertelt Rust: ‘Het is een plek om je 
lotgenoten te ontmoeten, een plek waar alles er mag zijn, zonder 
dat iemand je beoordeelt. Kijk, de directeuren van de deelnemende 
scholen zijn stuk voor stuk van goede wil en zeggen allemaal dat 
de starter bij hen terecht kan. Dat is heel mooi. Maar als starter 
moet je eerst leren om hulp te vragen. Stap maar eens in al je 
kwetsbaarheid naar de directeur! Bij mij kunnen ze vrijuit spreken, 
want ik beoordeel hen niet. Scholen moeten echt zuinig zijn op 
hun starters, hen niet in het diepe gooien en maar laten zwemmen.’ 
Ze lacht: ‘Toen ik zelf twintig jaar geleden begon in de onderbouw 
en voor de tweede keer aan een collega vroeg hoe ik ook al weer een 
spellingslesje moest nakijken, kreeg ik te horen: “Dat heb ik toch al 
een keer uitgelegd?” Zo moet het dus niet!’ 

Ciska de Graaff

‘Ze kunnen bij mij vrijuit spreken’ 
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‘Leerkracht met meer  zorgbagage zeker welkom
Breed inzetbaar zijn in onderwijs en 

jeugdhulpverlening. Dat is het achterliggende 
idee van de Propedeuse Jeugd, het gezamenlijke 

voorbereidingsjaar voor de studierichtingen 
leraar basisonderwijs, sociaal-pedagogische 

hulpverlening en maatschappelijk werk en 
dienstverlening van de Hogeschool Leiden. Een 
schoolleider denkt dat met name brede scholen 

en die in achterstandswijken gebaat zijn bij 
het extra jaar. ‘Gelet op de start van passend 

onderwijs hadden dit soort initiatieven er al veel 
eerder moeten komen.’

Hogeschool combineert propedeuse pabo en jeugdhulpverlening

basisonderwijs steeds vaker te maken met kinderen bij wie de 
problemen zich niet beperken tot het leren alleen. ‘Dan kan het 
heel wat tijd besparen als ze weten bij welke instantie ze moeten 
aankloppen voor hulp en advies. Scholen en hulpverlenings- 
instanties krijgen sowieso steeds meer met elkaar te maken.  
Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van brede scholen, waar 
wijkagent, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening vaak zijn 
ingetrokken. De propedeuse is een samensmelting van het eerste 
jaar van de betrokken studies. Er bleek behoefte te bestaan bij de 
scholen in de omgeving waarmee we samenwerken. Er is vooral 
gekeken naar de overeenkomsten op het gebied van commu- 
nicatie, pedagogiek en psychologie. Pabo’s worden ook steeds  
gedifferentieerder, want scholen willen niet langer eenzijdig opge-
leide leerkrachten. Het is niet meer van deze tijd als alle team- 
leden dezelfde achtergrond hebben.’

Achter de feiten AAn
‘Of ik hierop zit te wachten is wat veel gezegd, maar het is  
een goede zaak dat opleidingen die richting inslaan’, vindt  

‘Het is jammer dat pabo’s vaak pas laat of zelfs 
te laat reageren met het aanpassen van hun 
opleidingen aan onderwijsvernieuwingen.  
Ik vind deze propedeuse een goed voorbeeld. 
Het is een mooie aanvulling op wat pabo- 
studenten in hun bagage moeten hebben 
als ze van de opleiding komen. Probleem is 
in dit geval, dat als ze hun diploma krijgen 
uitgereikt, we alweer vier jaar verder zijn. 
En dat terwijl passend onderwijs over vijf 
maanden realiteit is.’ John Vullings, directeur 
van de Andreasschool in Venlo, doelt op de 
Propedeuse Jeugd van de Hogeschool Leiden, 
die in september van start gaat. Het is een 
oriëntatiejaar waarbij studenten kunnen proe-
ven aan vakken als (ontwikkelings- en sociale)
psychologie, pedagogiek, systeemtheorie, 
groepsdynamica en onderzoeksmethodologie. 
Na dat gezamenlijke jaar stromen de studen-
ten door naar de pabo of een studie gericht 
op jeugdhulpverlening. Vullings is weliswaar 
positief over het initiatief, maar vindt wel dat 
de lerarenopleidingen in dit geval fors achter-
lopen op de maatschappelijke actualiteit.

tijd bespAren
Volgens Jeroen van Kesteren, docent moderne 
media en projectleider Propedeuse Jeugd op 
de Leidse hogeschool, krijgen leraren in het 
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Limburger Vullings. ‘Ik denk dat mensen die van de pabo komen 
al heel wat kunnen en kennen, maar het vak leren ze pas als 
ze de verantwoordelijkheid hebben voor een eigen groep. Pas 
dan hebben ze ook tijd voor extra aandacht en zorg.’ Hij noemt 
het spijtig dat pabo’s vaak pas actief worden als iets al lang en 
breed is ingevoerd in het onderwijs. ‘Misschien geldt het alleen 
voor instellingen waar wij mee te maken hebben, maar passend 
onderwijs had natuurlijk al veel eerder opgepakt moeten worden. 
Uitstekend dus dat Hogeschool Leiden in deze propedeuse 
rekening houdt met de komst hiervan, maar over vier jaar lopen 
studenten natuurlijk wel achter de feiten aan. Op veel scholen 
wordt nu gesproken over het ontwikkelingsperspectief. Vraag je 
een laatstejaars pabostudent hoeveel hij daarvan af weet, moet je 
eerst uitleggen wat het is, terwijl het over een tijdje als gevolg van 
passend onderwijs gemeengoed is.’ 
Op de vraag of zijn school behoefte heeft aan leerkrachten met 
een zorgaantekening, zegt Vullings nauwelijks probleemleerlingen 
te tellen. ‘De plek waar mijn school in Venlo staat is geen ach-
terstandswijk. Zelfs met dyslexie en dyscalculie valt het wel mee. 

Mijn vorige school, waar ik 28 jaar heb les- en 
leidinggegeven, zou er zeker baat bij hebben, 
want die staat in een echte achterstandsbuurt. 
Ik vind overigens wel dat scholen verhoudings-
gewijs veel energie steken in leerlingen aan de 
onder- en bovenkant, de zorgleerlingen, terwijl 
de meeste “leerwinst” is te behalen bij de mid-
dengroep. Daar zit nog zoveel rek in, maar we 
laten dat eigenlijk door onze vingers glippen.’

in de vingers snijden
‘Waarvan moeten we deze plus-opgeleide leer-
krachten betalen?’, ziet Jaap Hus, directeur van 
basisschool De Fontein in Den Helder, prakti-
sche bezwaren. ‘Ik heb ruimte in mijn budget 
voor het aanstellen van een “gewone” afgestu-
deerde pabostudent. Die begint onderaan in 
schaal LA. Maar iemand die meer van zorgleer-
lingen weet, moet ik die hoger laten instappen 
in LA, of moet die beginnen in LB? En wie gaat 
dat dan betalen? Voor LB’ers krijg ik maar 40 
procent van het salaris vergoed. Met veel leraren 
in LB  snijd ik mijzelf dus in de vingers, want 
dat kost me een leerkracht. Waarom nemen ze 
die extra aandacht voor zorgleerlingen niet op in 
het curriculum van de pabo? Ik zou zo iemand 
zeker kunnen gebruiken. Dit is een brede school 
in een achterstandswijk. Nu houdt een school-
maatschappelijk werker twee keer in de maand 
spreekuur bij ons. Daar kan ik behoorlijk op 
besparen als ik een leraar kan aanstellen die de 
propedeuse Jeugd heeft gedaan.’
‘Leerkrachten met meer zorgbagage zijn wat 
mij betreft zeker welkom in het onderwijs’, 
zegt Josette Hogenkamp, adjunct-directeur van 
basisschool De Meerpaal in Delfzijl. ‘Dit deel 
van Nederland kent veel problematiek. Er is wat 
dat betreft genoeg te doen. Alleen hebben wij 
geen werk voor ze op dit moment, omdat dit 
een krimpgebied is. Bestaande banen worden 
beschermd.’ Toch verwacht ze niet direct won- 
deren van deze extra opgeleide pabo-lichting. 
‘Een propedeusejaar meer of niet, een grote klas 
met veel zorgleerlingen blijft voor geen enkele 
leraar ideaal.’

Peter Magnée

‘Leerkracht met meer  zorgbagage zeker welkom

Hogeschool combineert propedeuse pabo en jeugdhulpverlening
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‘Juist met lichamelijke opvoeding merk 
je de invloed van prestatiedruk’, vertelt 
Groen, die lichamelijke opvoeding en 
filosofie geeft op een gymnasium en een 
Montessori-havo in Leeuwarden. ‘Ik 
kan de leerlingen die daaronder gebukt 
gaan er zo uitpikken. Ze lopen een deuk 
in hun zelfvertrouwen en zelfrespect op 
doordat ze zien dat andere kinderen iets 
wél kunnen en zij niet. Als je als docent 
het niet in eigen hand houdt, kan er een 
sfeer ontstaan van “dat je een kneusje bent 
als je iets niet kunt”. Ik hamer er daarom 
echt op dat iedereen wel érgens goed in 
is, is het niet in bewegen, dan wel in de 
tactiek van een spel. Ik zou willen dat deze 
gedachte wat meer zou leven in het onder-
wijs in het algemeen.’ 

Op slOfjes
Voor haar master wijsbegeerte schreef 
Groen een essay over de schaduwzijde van 
het talentenonderwijs. Aanleiding voor 
haar was een brief van staatssecretaris 
Dekker, die hij in het najaar van 2013 aan 
de Tweede Kamer stuurde. Hij riep daarin 
het onderwijs op om meer aandacht aan 
de talentvolle leerlingen te besteden.  
Hij was geschrokken van gesprekken met 
uitblinkers die vertelden op hun slofjes 
door de opleiding te zijn gelopen zonder 
enige uitdaging te hebben ervaren.  
De staatssecretaris stelde voor deze groep 

meer te belonen, bijvoorbeeld met een cum laude-diploma als ze 
minimaal achten op hun eindlijst hebben. Scholierenorganisatie het 
LAKS waarschuwde toen al dat de nadruk op excellentie er gemak-
kelijk toe kan leiden dat de ‘gewoon’ presterende scholier te weinig 
aandacht krijgt. ‘We moeten niet vergeten dat het afsluiten van je 
middelbare schooltijd met een gemiddelde cijferlijst niet “slecht” is’, 
aldus het LAKS.

trend keren
Groen ergert zich mateloos aan de toetsterreur. ‘Kinderen krijgen  
al vroeg aangeleerd dat cognitief presteren zo ongeveer het belangrijk-
ste is wat er is. En veel ouders doen daar hard aan mee.  
Ik denk dat het tij op den duur wel gaat keren, want veel docenten en 
schoolleiders hebben er genoeg van om altijd maar beoordeeld  
te worden, aan eisen te moeten voldoen en verantwoording af te 
moeten leggen. Ik verwonder me er echt over dat we onbewust met 
zijn allen op een prestatiemaatschappij afstevenen. We hechten zo 
veel waarde aan talenten, is het niet een wiskundeknobbel, dan wel 
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‘Altijd verliezen   maakt behoorlijk ellendig’ 

Docent filosofie houdt pleidooi voor talentloze mens

‘Onderwijs wordt een springplank voor 
een kleine elitaire talentvolle bovenklasse 

of, als je geen talent hebt, een enkele reis 
naar de onderklasse.’ Dat constateert 

Leonie Groen, docent lichamelijke 
opvoeding en filosofie in Leeuwarden. 

‘Ik wil een pleidooi houden voor de 
talentloze leerling.’
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een topsportprestatie. Leerlingen met talenten krijgen aandacht 
en faciliteiten, maar de leerling die nergens in uitblinkt, dreigt 
zo de boot te missen. Dan ontstaat er een talentvolle laag en een 
talentloze laag. Ik houd een pleidooi voor de talentloze mens. We 
moeten die trend doorbreken.’

fOuten mAken
‘We gaan richting een meritocratische samenleving, waar je 
maatschappelijke positie bepaald wordt door je goede prestaties 
en niet door afkomst en sekse. Met de kabinetsplannen voor de 
ambitieuze leercultuur nestelt het talentenonderwijs zich in de 
school’, meent Groen. ‘Maar ook al lijkt het goedbedoeld, die 
focus op talenten en prestaties, er kleven ook gevaren aan. Er zijn 
namelijk winnaars en verliezers: de niet-uitblinkers leggen het af 
tegen de uitblinkers, in de school en op de arbeidsmarkt. Juist dit 
competitieve element lijkt moeilijk samen te gaan met waar het in 
de klas om gaat: ontdekken, oefenen, fouten maken en opnieuw 
proberen. Als we de talentvolle mens belonen en daarmee onder-

scheiden van de rest, zal de talentloze altijd 
de verliezer zijn. En altijd verliezen maakt 
behoorlijk ellendig en zal leiden tot verlies  
van zelfrespect.’

degrAderen
De filosoof vraagt zich hardop af wie of wat 
bepaalt dat topvoetbal, intelligentie, goed  
kunnen zingen of het hebben van een talen-
knobbel, beloond moeten worden. En eigen-
schappen als kritisch denken, doorzettings- 
vermogen, een groot hart of zorgzaamheid 
niet? ‘Nu concentreert het talentenonder-
wijs zich vooral op de slimme leerling, vaak 
nog bèta ook, en de leerling die goed kan 
sporten. Maar ook de leerling die zich inzet 
voor een sportclub, die goed verhalen kan 
schrijven of van alles verzamelt over een 
bepaald onderwerp, verdient waardering. 
Door bepaalde, specifieke eigenschappen te 
belonen, degraderen we alle andere activitei-
ten waar leerlingen zelf veel plezier en energie 
uit halen.’

klAssenmAAtschAppij
Hoe dan wel? Groen lacht: ‘Ik zou denken 
aan anders belonen en het herkennen van 
andere talenten zoals vakmanschap en door-
zettingsvermogen. Nu werkt belonen alleen 
via cijfers en aanzien, terwijl je ook kunt  
denken aan prijzen, onderscheidingen en 
eervolle vermeldingen. Op het stedelijk 
gymnasium Piter Jelles in Leeuwarden, waar 
ik werk, is een honours-programma, dat 
openstaat voor álle leerlingen, niet alleen 
voor de goed presterende. Het is voor scholie-
ren die iets extra’s willen doen, bijvoorbeeld 
een onderzoek, en daarvoor een eervolle 
vermelding krijgen op hun diploma. Dat 
vind ik een goede zaak. Er is ook helemaal 
niks mis met een ambitieuze leercultuur en 
uitdagender onderwijs. Maar willen we onze 
leerlingen klaarstomen voor een op willekeur 
gebaseerde klassenmaatschappij van talentvol-
le winnaars en talentloze verliezers? Ik niet!’ 

Ciska de Graaff

‘Altijd verliezen   maakt behoorlijk ellendig’ 
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Werk &Recht
kenniscentrA
De bezuinigingen op de Kenniscentra veroorzaken 
veel onrust en onzekerheid voor het personeel. CNV 
Onderwijs en de andere vakbonden onderhandelen 
met de Werkgeversvereniging Kenniscentra én de SBB 
over de wijze van overgang van het personeel (publieke 
deel) naar de nieuwe werkgever SBB. Op dit moment 
worden daarvoor verschillende juridische mogelijk- 
heden verkend. Twee verschillende adviesbureaus bren-
gen daarnaast in kaart hoe de totale huidige situatie 
(personeel/financiën publieke deel) bij de Kenniscentra 
is en hoe de komende situatie zal worden bij SBB.  
Deze rapportages worden in maart opgeleverd.  
De werkgevers voeren daarnaast overleg met de minis-
ter van Onderwijs over de bekostiging van het gehele 
transitietraject. De cao Kenniscentra is per 1 februari 
2014 inmiddels stilzwijgend met een jaar verlengd.
CNV Onderwijs en de andere vakbonden vinden dat 
zoveel mogelijk personeel en expertise behouden moet 
blijven voor het mbo, binnen SBB of binnen het mbo. 
Gedurende dit gehele traject hebben de vakbonden 
intensief contact met de ondernemingsraden van de 
Kenniscentra via het Overlegplatform Ondernemings-
raden Kenniscentra. De ondernemingsraden nemen 
in de besluitvorming van de Kenniscentra in dit gehele 
transitietraject een belangrijke (juridische) plaats in. 
Zodra het mogelijk is meer concrete informatie te ver-
strekken, zullen wij dit doen via onze site (www.cnvo.nl 
> arbeidsvoorwaarden > cao’s > Kenniscentra) of in een 
nieuwsbrief aan onze leden bij de Kenniscentra.

cnv Onderwijs stemt in 
met OnderhAnde-

lAArsresultAAt 
cAO wAOj 2014

CNV Onderwijs heeft uit-
sluitend positieve reacties ontvangen, op één 

stemonthouding na, naar aanleiding van het onder-
handelaarsresultaat over de cao Adviesorganisaties voor 
Onderwijs en Jeugd (WAOJ). Het bestuur van CNV 
Onderwijs heeft vervolgens ingestemd met het onder-
handelaarsresultaat over de cao WAOJ.

Het onderhandelaarsresultaat houdt in: een cao voor 
2014 waarin (op enkele technische aanpassingen na 
vanwege gewijzigde wet- en regelgeving) geen wijzigingen 
worden aangebracht ten opzichte van de laatste cao en 
onmiddellijk starten met overleg om tot een nieuwe cao 
per 1 januari 2015 te komen. De cao WAOJ geldt voor 
Expertis Onderwijsadviseurs, CED Groep/Eduniek, 
ABC onderwijsadviseurs, OBD Noordwest, IJsselgroep, 
Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en Timpaan 
groep. De definitieve cao WAOJ wordt te zijner tijd 
gepubliceerd op de site van CNV Onderwijs. 

Ga stemmen voor invloed op beleid ABP 
Van 11 t/m 28 maart worden verkiezingen ge- 
houden voor het nieuwe verantwoordingsorgaan 
van ABP. Hierbij gaat het niet alleen over wie er 
gekozen gaan worden, maar ook over met hoeveel 
zetels de vakbonden vertegenwoordigd zullen zijn. 
Daarom is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk 
leden gaan stemmen. Tot nu toe waren de zetels in 
deelnemersraad en verantwoordingsorgaan verdeeld 
op basis van het aantal leden van de diverse werk- 
nemerscentrales. De zetels in het nieuwe verant-
woordingsorgaan zullen worden verdeeld op basis 
van het aantal stemmen op de diverse kandidaten-
lijsten. Naast lijsten van de vakbonden doen er ook 
onafhankelijke lijsten mee. Binnen de kiesgroep 
actieve deelnemers staan er kandidaten vanuit  
CNV Onderwijs op de nummers 1, 5, 8, 11, 13, 15, 
17 en 19 van lijst 1 CNV/ACP/ACOM/VDBZ. 
Binnen de kiesgroep pensioengerechtigden staan 
er kandidaten vanuit CNV Onderwijs op de num-
mers 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 en 25 van lijst 
4a CNV/ACP/ACOM. Ga dus stemmen om er 
voor te zorgen dat CNV Onderwijs en de CCOOP 
invloed houden op belangrijke besluiten van het 
bestuur van ABP (zoals premiehoogte, indexatie, 
beleggingen, communicatie). Ga hiervoor naar www.

abp.nl. Hier is ook per kandidaat een omschrijving 
te vinden van achtergrond en motivatie.     
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Overzicht regiOspreekuren 

Dinsdag  18 maart Assen  
Dinsdag  18 maart Roermond
Maandag 24 maart Utrecht
Donderdag 27 maart Apeldoorn
Donderdag 27 maart Den Bosch
Donderdag   3 april Rotterdam
Dinsdag   8 april Roermond
Dinsdag 15 april Den Bosch

rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.

In de Tweede Kamer zijn vorig jaar moties aangenomen om de 
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) te versterken. Deze 
maand kondigden bewindslieden wijzigingen in de WMS aan: 
l Kosten rechtsbijstand voor de (G)MR worden (in redelijkheid) 

vergoed door het bestuur.
l De MR kan nalevingsgeschillen beslechten (bestuur volgt de 

WMS niet) bij de landelijke onderwijsgeschillencommissie 
WMS (LGC WMS). Dat kon voorheen alleen bij de Onder- 
nemingskamer in Amsterdam.

l De MR kan om nietigheid van besluiten vragen waarvoor geen 
instemming is gevraagd of verleend bij LGC WMS

l Scholingsgeld (G)MR gaat rechtstreeks naar (G)MR
l Adviesrecht (G)MR bij benoeming/ontslag bestuurders wordt 

opgenomen
l Ten minste één x per jaar wordt overleg tussen toezichthouder 

en (G)MR verplicht

Wat zijn de nieuwe  
wettelijke bevoegdheden van de MR?

Als de aanpassing van de wet in de Staatcourant verschijnt, zijn  
de voorgenomen bepalingen geldig. (Zie ook infowms.nl.) 
De fusietoets wordt minder strak. Voor samenwerkingsscholen  
vervalt de toetsplicht. De Kamer wil dat fusie tussen school- 
besturen getoetst wordt als er onder het gefuseerde bestuur meer 
dan 2.500 leerlingen (primair onderwijs) of meer dan 5.000  
leerlingen (voortgezet onderwijs) vallen. Staatssecretaris Dekker 
van Onderwijs wil deze motie nader uitwerken.  

Medezeggenschapsraden krijgen het recht om zelf de commissie 
fusietoets (zie cfto.nl) om advies over de fusie-effectrapportage 
(FER) te vragen. Natuurlijk houdt de MR altijd instemmingsrecht 
bij een fusie en instemmingsrecht op de fusie-effectrapportage. 
Tot slot krijgen ouders het initiatiefrecht, om binnen het  
experimenteerartikel in de WPO, de laatste dorpsschool op te 
nemen binnen een coöperatie.

vraag:

antwOOrd:

In de regio
Vanaf het begin van deze eeuw hebben we in Limburg te maken met een forse krimp van het aantal  
leerlingen. In eerste instantie in het basisonderwijs, maar na een aantal jaren uiteraard ook in het  
voortgezet en middelbaar onderwijs.  In vaak uitstekende samenwerking tussen besturen, medezeggen-
schapsraden, ondernemingsraden en vakbonden, hebben we de nodige reorganisatie- en sociale plannen 
afgesproken. Die plannen hebben in de meeste situaties een oplossing geboden voor de krimpende  
werkgelegenheid. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet of nauwelijks aan de orde geweest. Door al die 
inspanningen krijgen steeds meer besturen de inkomsten en uitgaven weer in balans. Helaas is er ook  
minder goed nieuws te melden. Ondanks afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfst- 
akkoord, zien we de werkgelegenheid voor jonge docenten niet aantrekken. Om die onderkant van de 
arbeidsmarkt weer op gang te krijgen, hebben schoolbesturen wel fors nieuw geld gekregen. Daar zie ik  
als regiobestuurder weinig van terug in concrete plannen. Voor schoolbestuurders zijn deze gelden ‘niet  
structureel’, ‘noodzakelijk voor eerder opgelopen gaten in de begroting’ en ‘reserveringen voor nog  
komende bezuinigingen, zoals de invoering van passend onderwijs’. Genoeg werk aan de winkel dus, om 
besturen ervan te overtuigen toch te investeren in deze extra werkgelegenheid. Komen we ook eens af van 
het eindeloos in tijdelijke dienst en zonder perspectief op vast werk, rondpompen van jonge leerkrachten.

Naam:
Tom Boot 

Regio:
Regiobestuurder 
Limburg
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Coaching
er gebeurt veel in het onderwijs. iedere dag sta je klaar voor ouders en leerlingen. dat is inspirerend, maar kan 

ook zwaar zijn. wil je je werk graag anders invullen, maar weet je niet op welke manier? heb je er moeite mee 

om jezelf te profileren of weet je niet goed hoe je dat aanpakt? heb je last van werkdruk of werkstress?  

Of neemt het plezier in het werk af? Oplopende werkdruk, te snelle veranderingen op de werkvloer of een  

moeilijke persoonlijke situatie; een coach kan helpen.

Samen met een persoonlijke onafhankelijke begelei-
der/coach breng je in kaart wat jouw leerwensen zijn 
en stel je een programma op. De duur van de begelei-
ding is afhankelijk van je leerwensen. De programma’s 
zijn geschikt voor werknemers en werkgevers en 
gericht op de volgende gebieden:
- Coaching om beter te worden voor de klas
- Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs

- Mogelijkheid om preventief coachen in te zetten
- Vergroot het werkplezier
 
meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jacqueline van Grevengoed via  
aanvraagopmaat@cnvo.nl of  
telefonisch op (030) 751 17 85.  

jacqueline van grevengoed is intaker bij CNV 
Onderwijs Academie. ‘Het coachingsnetwerk 
is een landelijk netwerk van ongeveer vijftig 
geregistreerde coaches. Het gaat om mensen 
die uit het onderwijs afkomstig zijn of nog 
steeds in het onderwijs werken.  
CNV Onderwijs Academie vervult in dit traject 
een bemiddelingsfunctie. Met de coachings-
vraag van de leden zoeken wij een geschikte 
match. Allereerst is het natuurlijk handig als 
dat iemand in de regio is, maar leden kunnen 
ook andere voorkeuren hebben; soms willen 
ze een man of juist een vrouw. Anderen willen 
iemand die ervaring heeft als schoolleider of 

een religieuze achtergrond heeft. 
Nadat er een geschikte coach is 
gevonden, neemt deze contact 
op met het lid voor een intake-
gesprek.
Daarnaast kan het ook gaan 
om preventieve coaching. In 
het onderwijs is het ziekte-
verzuim hoog. En juist om 
uitval van werknemers te 
voorkomen, zou het goed zijn 
om tijdig een coachingstraject in te gaan. Het 
is ook belangrijk om te weten dat werkgevers 
kunnen bijdragen in de kosten van coaching.’
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Ik baal. Ik heb verloren. Twee leerlingen van ons col-
lege lopen lachend mijn kamer uit. Zij hebben gewon-
nen. Leerlingen ervaren het vak rekenen niet altijd als 
inspirerend. En zeker niet als ze de hele dag buiten zijn 
geweest op de hindernisbaan en lessen hebben gehad 
van militaire instructeurs. Hoe krijgen we ze zover dat ze 
niet alleen hun rekentoetsen halen, maar het vak ook nog 
leuk gaan vinden? De week ervoor had een docent Neder-
lands samen met een militaire instructeur het idee opge-
vat om niet alleen hun lessen te integreren, maar ook de 
twee afdelingen. Zo kon het gebeuren, dat ik ‘s ochtends 
toen ik aankwam op school werd geconfronteerd met een 
marktplein. Er waren verschillende kramen neergezet. 
De leerlingen van de opleiding beveiliger en de defensie-
leerlingen oefenden verschillende beveiligingstaken op 
de markt en kregen een kijkje in elkaars keuken. 
De docent Nederlands kwam naar me toe gelopen. 
‘Ruud, we zijn iets aan het proberen en we hopen dat het 
lukt.’ Ik vroeg haar wat het doel was van de markt en het 
samenvoegen van twee hele verschillende opleidingen. 
Ze antwoordde lachend: ‘We willen dat de leerlingen op 
een hele andere manier leren van elkaar en we hopen 
dat de werkvorm inspireert.’ Die middag kwamen er drie 
leerlingen naar me toe. ‘Meneer Van Diemen, mogen  
we dit alstublieft veel vaker doen? We zijn de hele dag 

buiten en we krijgen Nederlands en beveiligingsvakken. 
We leren hier veel meer van dan in een lokaal.’ 
Ik liep door mijn kamer en peinsde. Als leerlingen dit 
leuk vinden, dan moet dat toch ook lukken voor het vak 
rekenen, bedacht ik. Nu heeft ons roc een rekenapp ont-
wikkeld, ROCMN Math Battle. Stel je nu voor dat leerlin-
gen rekenen zo leuk zouden vinden dat ze het ook in de 
avonduren zouden doen of in het weekend? Bam, ik had 
het! Leerlingen die van mij kunnen winnen met rekenen 
via de app verdienen een gratis lunch bij onze catering. 
Ik stuurde een mail naar alle docenten om de leerlingen 
uit te dagen. Ik maakte ook een berichtje op onze Face-
bookpagina. Het resultaat was verbluffend. Het eerste 
weekend had ik zevenentwintig leerlingen in de wachtrij 
staan. Inmiddels speel ik tegen vierenveertig leerlingen. 
Beatvandiemen was de eerste leerling die mij versloeg. 
Zaterdagavond. Had ik maar geen wijntjes moeten 
drinken. Zijn klasgenoot versloeg mij diezelfde avond. 
Op maandagochtend kwamen ze hun prijs verzilveren. 
Lachend liepen ze weg met een voucher voor een gratis 
(gezonde) lunch. Ik baalde. Ik had verloren. Natuurlijk 
baal ik niet echt want ik geniet met volle teugen van 
zoveel enthousiasme. Leerlingen die op zaterdagavond 
rekenen. Gewoon omdat ze het leuk vinden. Iedereen is 
winnaar. 

‘Mogen We dit 
alstublieft veel vakeR 
doen? We zijn de hele 
dag buiten en We leRen 
hieR veel MeeR van dan 
in een lokaal.’

rekenapp

column
Ruud van diemen

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

Midden nederland 



Maar liefst 236 kandidaten staan er 
op achttien kandidatenlijsten voor dit 
ABP-verantwoordingsorgaan. Mensen 
die pensioen opbouwen kunnen een 
stem uitbrengen op de kiesgroep actieve 
deelnemers (lijst 1 bevat kandidaten van 
CNV Onderwijs) en gepensioneerden 
kunnen een stem uitbrengen op de kies-
groep pensioengerechtigden (lijst 4 bevat 
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Invloed op pens ioenen? Stem!

Pensioen iets van later? Ja, maar ook van nu. Nu is het namelijk tijd om invloed uit te oefenen op het 
beleid van ABP. Tussen 11 en 25 maart zijn er verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan.  

Drie kandidaten, lid van CNV Onderwijs, stellen zich voor.

VERKIEZINGEN  
VERANTWOORDINGSORGAAN 11-25 maart
Zorg dat CNV Onderwijs in het Verantwoordingsor-
gaan vertegenwoordigd is. Ga naar www.abp.nl en stem 
als werkend lid op lijst 1 en als gepensioneerd lid op 
lijst 4. Heeft u geen internet, bel dan met  
CNV Onderwijs, Jobien Goldberg, (030) 751 17 56.

kandidaten van CNV Onderwijs). Voorzitter Helen van den 
Berg roept de leden op te stemmen: ‘CNV Onderwijs heeft 
goede en deskundige kandidaten op de lijsten staan. Door uw 
stem kunnen zij straks uw belangen behartigen. Medezeggen-
schap is van groot belang als het gaat om belangrijke besluiten 
die het ABP neemt en hoe de pensioenen beheerd worden.’ 

jOng tegenwicht
Lieke Breukers (27) staat op nummer 7 van de actieve kandi- 
daten (lijst 1). Ze is p&o-adviseur bij een schoolbestuur en 
heeft vaak te maken met collega’s die vragen hebben over hun 
pensioen. Verder zit ze al anderhalf jaar in de commissie Sozep 
(sociale zekerheid en pensioenen). ‘Veel jongeren beschouwen 
dit onderwerp toch als een ver-van-mijn-bed-show. Ik vind dat 
jammer, want het is wel degelijk heel belangrijk.’ Ze lacht:  
‘Ik denk dat mensen op mij moeten stemmen, natuurlijk van- 
wege mijn kennis, maar ook omdat ik een jong tegenwicht  
bied aan de meestal mannelijke kandidaten van middelbare 
leeftijd.’ 

links en recht op het bord lieke breukers (8) en gery gorter (1) van de kiesgroep actieve deelnemers,  
lijst 1. cnv/Acp/AcOm/vdbZ. Ook verkiesbaar van deze lijst: 5. sydo van der bijl, 11. peter dols, 13. saskia van der stouw, 
15. André van kemenade, 17. willem goudzwaard  en 19. paul rietveld.  midden op het bord henny de pee (1) van de 
kiesgroep gepensioneerden, lijst 4a. cnv/Acp/AcOm. Ook verkiesbaar van deze lijst: 5. janneke van der Zee,  
9. henk hospers, 13. frans van moorsel, 15. nel van galen, 17. nol smeelen, 19. pieter heerens, 21. klaas schotanus,  
23. pieter janssen en 25. bert lemmens  
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Invloed op pens ioenen? Stem!
sOlidAriteit   
Henny de Pee (69) staat nummer 1 op de lijst gepensioneerde 
kandidaten (lijst 4). Hij heeft zijn werkzame leven doorge-
bracht in het speciaal onderwijs en zet zich nu al enige jaren 
met hart en ziel in voor de pensioenen. ‘In het Verantwoor-
dingsorgaan legt het ABP-bestuur verantwoording af aan 
deelnemers en werkgevers. Wij stellen vragen, controleren en 
geven advies. Al met al bewaakt het verantwoordingsorgaan 
de solidariteit van ons pensioenstelsel en behartigen we de 
belangen van alle ABP-deelnemers. Waarom ze op mij moe-
ten stemmen? Omdat ik na jaren ervaring en vele cursussen 
veel van de materie weet en op deze manier CNV Onderwijs 
een stem geef in het ABP.’ 

generAties                                                                
Gery Gorter (60) is de aanvoerder van de lijst actieve kandi-
daten (lijst 1). Ze werkt als lerarenopleider wiskunde en inta-

ker van nieuwe deeltijdstudenten en doet 
veel vrijwilligerswerk. ‘Als maatschappelijk 
geengageerd mens ga ik verantwoordelijk-
heid nemen niet uit de weg. Het zorgvul-
dig omgaan met ethische dilemma’s op 
het gebied van beleggen is meer dan ooit 
belangrijk. Binnen het ABP lijkt daar nog 
een weg te gaan. Een kritisch verantwoor-
dingsorgaan kan daarin een belangrijke 
rol spelen en moet de moed hebben om 
nee te zeggen. Een toekomstbestendige 
pensioenregeling  is van groot belang voor 
alle generaties. Door mijn werk ontmoet 
ik verschillende generaties, zodat ik de 
belangen van iedereen goed in het oog 
kan houden.’  

Ciska de Graaff

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

advertentie



Schooljournaal 26

‘Belang privacy 
belangrijker dan ooit’

‘Foto’s van schoolzwemmen of een dagje aan 
het strand horen niet op Facebook. Dergelijke 
beelden kunnen eenvoudig misbruikt worden.’ 

Dat stelt mediadeskundige Justine Pardoen. 
Hebben leerlingen nog wel online privacy, nu 
scholen – zonder daar altijd bij na te denken 

– foto’s van gala’s en excursies de digitale 
snelweg opslingeren? 

Scholen denken te makkelijk over leerlingenfoto’s  
op internet

‘Over het algemeen stellen scholen geen regels op ten aanzien 
van het online plaatsen van foto’s. Terwijl zij en ouders verant-
woordelijk zijn voor het online imago van leerlingen.’ Justine 
Pardoen, mediadeskundige bij Bureau Jeugd & Media en 
hoofdredacteur van OudersOnline, is van mening dat daar veel 
beter over nagedacht moet worden. Ze spreekt in dit verband 
over mediawijsheid. ‘Je moet het er als school vooraf over hebben 

Een screenshot 
van de 
website van 
het Stedelijk 
Johan van 
Oldenbarnevelt 
Gymnasium in 
Amersfoort.

Culturele avond 23 november 2012



en je afvragen: Wat vinden wij ervan dat we foto’s op onze school-
website en Facebook-pagina plaatsen? Zijn we ons ervan bewust 
dat we met die afbeeldingen een blijvend digitaal spoor achter-
laten van onze leerlingen?’ Nu denken veel scholen en ouders er 
volgens haar nog te lichtvaardig over en worden afbeeldingen van 
leerlingen vrij klakkeloos op internet gezet. Dat allemaal onder 
het mom van ‘Dat is toch juist leuk en gezellig?’ en ‘We hebben 
toch niets te verbergen?’ Volgens Pardoen gaat het niet om leuk 
en gezellig en niets te verbergen hebben. ‘Er zal maar een rare foto 
van je kind tussen zitten: anderen kunnen ermee aan de haal gaan 
en kinderen kunnen er jaren last van hebben. Kinderen overzien 
de gevolgen van zo’n afbeelding op internet niet.’ 

WEt BESChErminG PErSOOnS
GEGEvEnS
Hoe zit het wettelijk? Alle foto’s die geplaatst worden vallen onder 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent in dit geval 
dat het wettelijk verplicht is om vooraf publicatietoestemming te 
vragen. Pardoen: ‘Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar 
ik heb het idee dat de meeste scholen geen permissie hebben 
gevraagd aan de ouders. En als ze dat wel doen, dan doet het 
grootste deel van hen dat op de verkeerde manier: ze melden 
vooraf dat ze foto’s en video’s plaatsen en zeggen dan dat ouders 
die bezwaar hebben, dat moeten laten weten (opt-out).’ Zo staat 
het bijvoorbeeld ook in de schoolgids van een katholieke basis-
school in Utrecht. Pardoen: ‘Zo zou het niet moeten gaan. De wet 
zegt dat je ouders expliciet van tevoren toestemming moet vragen 
(opt-in). Vanaf 16 jaar heb je toestemming nodig van het kind 
zelf.’ De mediadeskundige vindt echter dat dit nog eerder zou 
moeten. ‘Ik vind dat kinderen vanaf 10 jaar ook zelf instemming 
moeten geven. Je moet ze namelijk ook leren dat ze zelf de regie 
kunnen voeren over wat er online komt te staan van hen. Ook 
vind ik dat de afbeeldingen die op de website komen te staan, op 
een besloten deel gezet moeten worden, zodat alleen de kinderen 
en ouders de beelden kunnen zien.’

GEEn PuBliCAtiE
Het Stedelijk Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in 
Amersfoort vraagt vooraf om toestemming en heeft daarbij een 
tweesporenbeleid. Katja Groenendal, hoofd administratie: ‘We 
hebben officiële foto’s waarbij je een inlogcode nodig hebt om ze 
te kunnen bekijken op de website van een professionele fotograaf. 
Daarnaast hebben we afbeeldingen van bijvoorbeeld het galafeest 
op onze eigen website, waarvoor je geen wachtwoord nodig hebt.’ 
Wel let de school er altijd op dat het gewone, nette afbeeldingen 
zijn. De school heeft nog niet meegemaakt dat ouders helemaal 
niet willen dat hun kinderen op de foto komen. ‘Wel is het zo 
dat sommigen geen publicatie willen vanwege een scheiding of 
een Blijf-van-mijn-lijfhuis situatie. Dan zetten wij die beelden er 
uiteraard niet op.’

FACEBOOk
De controle houden over de foto’s op de schoolwebsite lijkt 
enigszins te lukken, maar hoe zit dat op de Facebook-pagina’s 
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van scholen? In hoeverre is daar de privacy 
gewaarborgd? Pardoen: ‘Scholen die foto’s 
op Facebook zetten, vind ik nog erger dan 
scholen die dat op hun schoolwebsite 
plaatsen. Je draagt het gebruiksrecht van die 
foto’s over aan Facebook. Wat dat bedrijf 
er later nog mee gaat doen, heb je dan niet 
meer in de hand. De kans is groot dat de 
foto’s gebruikt worden in een database voor 
gezichtsherkenning. Weten de leerlingen dat? 
Willen ze dat?’ Ze vindt het dan ook belang-
rijk dat scholen leerlingen leren omgaan met 
Facebook. ‘Leer hen dat het plaatsen van 
persoonsgegevens – want dat is wat foto’s 
en video’s zijn – eigenlijk het betaalmiddel 
is voor gratis diensten als die van Facebook. 
Leer ze over de gevolgen van taggen en liken 
en leg uit wat het verdienmodel is van bedrij-
ven als Facebook.’
 
klASBOrdAPP
Facebook en schoolwebsites zijn echter niet 
de enige online plekken waar foto’s van 
leerlingen op te vinden zijn. Ook met behulp 
van apps is er veel te zien. Zo is er sinds een 
jaar de Klasbord-app. Daarmee kan een leer-
kracht mededelingen en schoolfoto’s plaatsen 
en dit delen met direct betrokkenen. Op het 
gymnasium in Amersfoort is men behoed-
zaam. Groenendal: ‘Ik heb er nog niet van 
gehoord. Aan de ene kant lijkt het me leuk 
zoiets te gebruiken. Aan de andere kant weet 
ik het niet. Je hebt toch minder toezicht 
met zo’n app.’ Pardoen is nog kritischer: ‘Je 
deelt met zo’n app persoonsgegevens, want 
foto’s zijn ook persoonsgegevens. Kortom, als 
je zoiets als school gaat gebruiken, moet je 
ouders goed inlichten.’

OnGEWEnStE mEE
kiJkErS
Pardoen wijst nog op een ander probleem: 
ongewenste meekijkers. ‘Foto’s van school-
zwemmen of een dagje aan het strand horen 
niet op Facebook. Dergelijke beelden kun-
nen eenvoudig misbruikt worden. Waarom 
zou je het risico nemen? De helft van het 
nieuwe kinderpornomateriaal bestaat al uit 
gefotoshopte afbeeldingen! Kortom: privacy 
lijkt dood als je kijkt naar wat mensen doen, 
maar daarom is het juist belangrijker dan 
ooit om de jonge generatie te leren over het 
belang van privacy.'

Ludianne Hoogsteen
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webbedingetjes

@ Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van 

de studiekeuze. Belangrijk dus om daar voldoende aandacht 

aan te besteden. Op www.studiekeuze123.nl kunnen opleidin-

gen binnen het hoger onderwijs met elkaar worden vergeleken. 

Daarbij kan gekeken worden naar bijvoorbeeld de kwaliteit van 

de opleiding, de studentenoordelen over docenten, het bruto 

startsalaris of de gemiddelde kamerhuur per studentenstad.

@ Over anderhalve maand is het weer Pasen. Wie hier in de les 

aandacht aan wil besteden en inspiratie wil opdoen, kan terecht 

op www.onderwijsmenu.nl/pasen. Hier vind je tips en ideeën 

voor leerlingen uit groep 1 tot en met 8. 

@ De lesbrief ‘Troonopvolging in Nederland: de nieuwe koning 

Willem-Alexander’ richt zich op leerlingen van de groepen 7 en 

8 van het basisonderwijs. Een lesbrief over koninginnen en ko-

ningen, kroonprinsen en kroonprinsessen, prinsen en prinses-

sen, over Oranje-Nassau en de geschiedenis van de monar-

chie, over de Koninklijke Familie en het Koninklijke Huis, over 

de troonopvolging en de taken van een koning. De lesbrief is 

te vinden op www.historien.nl/lesbrief-troonopvolging-in-neder-

land-2/ 

     De overgang van pabo/leraren
opleiding naar werkvloer is nu te groot

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Marcel Schmeier (onderwijsadviseur taal 
en rekenen): 
De mooiste plaats om te staan is voor de klas! 
Daar wordt het verschil gemaakt, elke dag 
weer. Kinderen verdienen een goede leerkracht. 
www.twitter.nl/onderwijsgek.

Scholen moeten niet afgerekend worden op toetsscores, want 

die zeggen weinig over de kwaliteit van de school. Leraren 

weten het beste wat het eindniveau is van de leerling. Weg 

met de eindtoets? Over dit onderwerp wordt gediscussieerd in 

de LinkedIn-groep van Schooljournaal. Een docent reageert: 

‘Ik denk niet per se "weg met de Cito-eindtoets", maar ik vind 

wel dat de toets veel minder belangrijk zou moeten zijn. De 

toets is denk ik waardevoller als adviesondersteuning bij het 

advies van de school en de docent. Daar zou de toets meer 

op gericht kunnen zijn.’

Eens 95%

Oneens 5%

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

Het is onterecht dat de Rotterdamse scholengemeenschap 

Hugo de Groot geen toestemming krijgt voor de Caribische 

zeilreis als beloning voor leerlingen

@

@

@

@ @

@
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@

@

@
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Volg nu een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar ook 
dat van je leerlingen. De Lerarenbeurs maakt deel uit van de Lerarenagenda, die persoonlijke groei en ontwikkeling 
in het onderwijs stimuleert. Bijna 40.000 collega’s gingen je voor. Haal ook het maximale uit jezelf én zie dat terug 
in je klas. Een Lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april tot en met 31 mei 2014. Ga naar www.delerarenagenda.nl.

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.

1235_01_061_WT_210x297mm_man.indd   1 26-02-14   12:48
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GEPENSIONEERDEN
rayon noordoost Brabant
Woensdag 19 maart, 13.30 uur (inloop), De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Lezing 
door notaris mr. D. Teeuwen over laatste 
ontwikkelingen op notarieel gebied (schen-
kingen, testament, successierechten). Info:
G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@
home.nl.

rayon WestBrabant
Dinsdag 11 maart, 13.30 uur, Café-rest. Huis 
ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal, alge-
mene jaarvergadering en themabijeenkomst. 
Bespreking jaarverslag en jaarprogramma 
2014. Tevens presentatie door Ivan  
Janssens over De Dodendraad. Info/aan-
melden: J. Oerlemans, janello@hetnet.nl, 
(0167) 56 40 13.

rayon utrecht
Woensdag 12 maart, 14-16 uur, jaarverga-
dering, Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. 
Naast huishoudelijk gedeelte, presentatie 
over Slot Zuylen door M. Wijnoltz, ter voorbe-
reiding op excursie in mei. Info/aanmelden: 
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl, (0348) 41 19 68.

rayon twente
Woensdag 26 maart, 13.30 uur, Ontmoe-
tingscentrum, Spoorstraat 7, Wierden. 
Jaarvergadering + huishoudelijke zaken. 
Tevens inleiding door  Jean Kreunen, 
directeur Achterhoeks Museum 1940-1945 
in Hengelo (Gld.), over oorlogsspullen uit 
de jaren 1933-1945. Verzoek aan iedereen 
die spullen uit oorlogsjaren in bezit heeft, 
deze mee te nemen. Info/aanmelden: Henk 
Schotman, (0546) 57 29 69.

rayon tilburg
Woensdag 26 maart, 14 uur, Pelgrimshoeve, 
Pelgrimsweg 27, Tilburg. Jaarvergadering. 
Naast algemeen gedeelte, bespreking 
van het thema WMO, veranderingen 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.

rayon Zeeland
Maandag 14 april, 12 uur (inloop), incl. lunchbuffet. 
Hotel Arneville, Middelburg. Ontmoetingsdag met 
uitleg pensioenen ABP door Willem Jelle Berg. Info/
aanmelden (z.s.m.): mw. Henny Pieters, (0118) 46 17 
94, bobpieters@zeelandnet.nl.

Gelderland
Donderdag 13 maart, 10.30-14.30 uur, Bethelkerk, 
J. Tooroplaan 133, Ede. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over Opkomen voor je 
persoonlijke rechten en belangen, door Jeannette 
de Haan. Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnvo.nl, ovv 13-3-2014 Ede.

Zuidholland
Donderdag 27 maart, 10.30-14.30 uur, Johannes-
kerk, G. Gezelleweg 1, Rotterdam. Netwerkbijeen-
komst voor jonggepensioneerden over “Opkomen 
voor je persoonlijke rechten en belangen” door 
Jeannette de Haan. Info/aanmelden: netwerkzuid-
holland@cnvo.nl, ovv 27-3-2014 Rotterdam.

INVALLERS
Woensdag 16 april, 17 uur (incl. broodjes), netwerk-
bijeenkomst invallers, CNV-kantoor, Utrecht. Thema: 
CNV Onderwijs netwerk invallers Midden. Onderwerpen: 
Kennisnet/ict/Apps/oid, Wat betekent passend onderwijs 
voor jou?, Het Lerarenregister. Info/aanmelden (voor 6 
april): werkgroepinvallers@cnvo.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Woensdag 12 maart, 16-20 uur, Ruppertzaal, CNV 
kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. In gesprek met de 
Onderwijsinspectie. Info/aanmelden: www.cnvo.nl/onder-
wijsinspectie.

Donderdag 20 maart, 15.30 (inloop)-19.30 uur (incl. 
lichte maaltijd), Locatie: Utrecht, nabij station CS. 
Themabijeenkomst: Meet and Greet met de cao-onder-
handelaar. Onderwerpen: Hoe werkt een cao-afspraak in 
de praktijk?; Vindt u dat er zaken zijn die beter op school 
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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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kunnen worden geregeld dan in een cao?; Zijn er andere 
oplossingen te bedenken voor problemen in de praktijk 
dan een cao-afspraak? Info/aanmelden (voor 12 maart): 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl.

Donderdag 27 maart, 16.15 (inloop) – 19.30 uur (incl. 
lichte maaltijd), locatie: Groningen (centrum). Over: De 
sociale implicaties van hoogbegaafdheid en Kijkje achter de 
schermen van het Cito, door Dick van Hennik & Jan van den 
Berg. Info/aanmelden (voor 20 maart): voortgezetonder-
wijs@cnvo.nl (ovv “bijeenkomst Groningen”).

Donderdag 3 april, 15 uur (inloop), incl. lichte maaltijd, 
Hogeschool Domstad, Utrecht. Bijeenkomst Sectorraad 
VO (Praktisch! Tips & Tools voor elke dag). Huishoudelijk 
deel alsmede workshops: Timemanagement, door Angela 
Kouwenhoven; Werken met excel, door Hans Slotboom; 
Stemgebruik in lessituaties, door Henriëtte Delsing; 
Consequenties van passend onderwijs voor de docent, door 
Mini Schouten; Wat moet, mag en kan een MR?, door Klaas 
Jurjens. Info/aanmelden: voortgezetonderwijs@cnvo.nl.

PRIMAIR ONDERWIJS - LIMBURG
Donderdag 13 maart, 19.30 uur, Baexheimerhof, Baexem. 

Bijeenkomst voor mensen werkzaam in 
het primair onderwijs. Over:  Cao-ont-
wikkelingen, 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. Verder aandacht voor 
jubilarissen en optreden van Famfort 
(vierstemmige vrouwenzanggroep). 
Info/aanmelden: Yvonne Vaes, y.vaes@
bs-hetdal.nl.

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 28 maart in Velp of dinsdag 8 
april in Castricum, studie-/themamid-
dag. Over: BPV2.0, door Norma Aarts 
van Aequor. Alsmede over Beroepsge-
richte vakken 2.0 in vmbo, door Klaas 
Pit. Met excursie op 28 maart naar 
Netwerkschool Velp en op 8 april naar 
Floricultura (kweken van orchideeën). 
Info/aanmelden (voor 21 maart): agra-
rischonderwijs@cnvo.nl.
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Boek over aanpak leerlingen
gedrag 
Op het gebied van educatieve kwesties over gedrag 

van leerlingen is er weer een nuttige publicatie uit. 

Namelijk het boek SWPBS: Schoolbreed gedrags-

vraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs. 

De uitgave is onder meer bedoeld voor scholen die 

met SWPBS aan de slag willen: School Wide Positive 

Behavior Support. Een aanpak waarbij de nadruk ligt 

op het belonen van positief gedrag van leerlingen. 

Het doel van deze methode is de leermogelijkhe-

den binnen de school te vergroten en tot minder 

schooluitval te komen. Het boek kost € 32,50 en is te 

bestellen via www.swpbook.com/1711.

Pasen? Lekker eten!  
Veel kinderen weten 
tegenwoordig niet meer 
precies waarom ze een be-
paald feest vieren. Pasen, 
Pinksteren, Kerst? Dat 
zijn toch allemaal feesten 
om lekker samen te eten? 
Het landelijk educatiepro-
gramma Feest! Weet wat 
je viert wil leerlingen hierover meer kennis meege-
ven. Het programma is bedoeld om basisschool- en 
vmbo-leerlingen meer respect voor religieuze fees-
ten bij te brengen, maar ook om ze uit te dagen deze 
religies met elkaar te vergelijken. Samen met Museum 
Catharijneconvent zijn er een website en een lesstof 
vervangende digibordmodule ontwikkeld. Onderdeel 
van de lesmodule is het bezoeken van de tentoonstel-
ling Feest! Weet wat je viert. Die wordt gehouden in 
bovengenoemd museum in Utrecht. Meer weten? Kijk 
op www.feestweetwatjeviert.nl.

informatieavond over homovoorlichtingsfilms 
Een voorlichtingsfilm in de klas over homoseksua-
liteit. Wat voor toon moet zo’n voorlichting hebben? 
Dienen de hoofdpersonen ‘normale’ types te zijn of 
juist uitgesproken personen? En moet een voor-
lichtingsfilm van een filmtechnisch hoog niveau 
zijn, of gaat het om het effect op het publiek? Op 
deze en meer vragen geeft kenniscentrum EduDi-
vers op maandag 17 en dinsdag 18 maart antwoord 
tijdens een tweetal informatieavonden. In bioscoop 
Het Ketelhuis in Amsterdam zal op beide avonden 
een beknopte voorlichtingsfilm worden vertoond 
met een korte discussie achteraf. De voorstellin-
gen worden gehouden van 17.45 uur tot 19.30 uur. 
Deelname kost € 5,- voor volwassenen. Jongeren tot 18 jaar krijgen gratis entree (legitimatie meenemen). Voor meer info en reserveren: www.edudivers.nl.

E-learning tegen kinder-
mishandeling
Hoe kun je zien dat een kind in de klas mishan-
deld wordt? Wat zijn de signalen? En hoe kun je 
dan het beste handelen? Allemaal vragen waar 
veel leerkrachten moeite mee hebben, maar 
die helder en duidelijk beantwoord worden met 
behulp van het e-learning programma van Augeo. 

Augeo is een particuliere stichting die via zijn 
e-academy The Next Page, leerkrachten, intern 
begeleiders en schoolleiders speciale, op maat 
ontwikkelde e-learning aanbiedt. Onderwijspro-
fessionals leren signalen van mishandeling bij 
kinderen te herkennen en te werken volgens een 
meldcode. Doel is dat eerder wordt ingegrepen 
als er zorgen zijn over een kind. Voor meer infor-
matie: www.onderwijsenkindermishandeling.nl.

Weerbaarheid  trainen 
Mensen in het onderwijs krijgen steeds vaker 
te maken met agressie. Verbale, fysieke en 
zelfs online agressie en intimidatie door leer-
lingen, maar ook door ouders. De Nationale 
Academie voor Media & Maatschappij vindt 
het daarom hoog tijd om onderwijspersoneel 
op dit vlak te ondersteunen. Dat doet zij met 
de opleiding tot Specialist Defense4me. Op 
donderdag 3 april start de opleiding in de 
Aristo-zalen in Utrecht. Deelname kost  
€ 895,-. Voor meer informatie:  
www.mediaenmaatschappij.nl. Inschrijven? 
Ga naar: www.mediawijsheidwinkel.nl.
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B Bezig
voor de ond

Naam: 
Dirk Franssens

Leeftijd: 
56 jaar 

Beroep: 
docent economie en M&O

Vrijwilligerswerk: 
Voorzitter Sectorraad Voortgezet Onderwijs en 
lid werkgeverscommissie.

Motivatie: 
Onderwijs verdient goed opgeleide profes-
sionals met een uitstekende cao. Daar wil ik 
graag aan bijdragen: betere arbeidsvoorwaar-
den en onderwijsinhoud. Als samenleving 
staan we voor de lastige opdracht om ook 
in economisch mindere tijden het onderwijs 
toegankelijk te houden voor alle leerlingen.
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Boekenserie over misvattingen 
 dyslexie
Of leerlingen met dyslexie nou minder slim zijn of niet, 
daar blijven de meningen over verdeeld. Uitgeverij 
Zwijsen neemt stelling en kiest voor het laatstgenoemde 
kamp. Volgens de uitgeverij moeten de vooroordelen 
over dyslexie de wereld uit. Zo zouden deze kinderen niet 
willen lezen, zou het een modeverschijnsel zijn en gaat 
het vanzelf wel over. Onder de verzamelnaam Zoeklicht 
dyslexie komt de uitgeverij met een serie boeken (vanaf  
€ 7,95), die deze vooroordelen ontzenuwen en de posi-
tieve kant van dit leesprobleem benaderen. De delen zij 
te bestellen op www.zoeklichtdyslexie.nl.

Wel of geen ipad voor kleuters? 
Moeten kleuters op school allemaal met een ipad aan de 
slag of moeten onderbouwleerkrachten het gebruik van 
digitale media beperken? Onder de noemer Digikids wordt 
daarover op woensdag 2 april 2014 tijdens de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst De Kleuter Gekend van de Academie 
Educatie volop gediscussieerd. Dat kan van 13.30 tot 16.30 
op de Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100. 
Deelnemers kunnen inschrijven voor de  workshops Stop-
motion animatie workshop, Mediawijsheid voor jonge kinde-
ren, Apps in het onderwijs en Leg de jonge onderzoeker duur-
zaam vast. Deelname kost € 95,- per persoon (de derde en 
vierde deelnemer van dezelfde basisschool betalen € 75,-). 

Meer informatie of aanmelden: www.che.nl/transfer-
educatie, tel. (0318) 69 65 04.

Leren plannen tijdens 
 Nationale Huiswerkweek
Huiswerk is bij veel leerlingen niet het meest geliefde 
onderdeel van het schoolleven. Zeker bij de overgang 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan de 
hoeveelheid te leren stof tot huiswerkstress leiden. Een 
goede planning van het huiswerk is al de halve oplos-
sing. En ook: hoe pas je je manier van leren zodanig aan, 
dat onvoldoendes in voldoendes veranderen? Huiswerk-
instituut Studiekring biedt in het kader van De Nationale 
Huiswerkweek van 10 maart tot en met 14 maart door 
het hele land activiteiten aan rond dit thema. Zo zijn er 
diverse workshops als Plan je Eindsprint voor leerlingen 
en de Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs 
voor ouders. Mentoren krijgen een gratis mentorles 
aangeboden over het stellen van doelen. Meedoen aan 
De Nationale Huiswerkweek als mentor? Kijk op  
www.studiekring.nl/huiswerkweek.
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‘Ik was al jong de enige  volwassene thuis’
Door haar opvoeding heeft ze een minder 

uitgebreide woordenschat dan ze zou wensen, 
vindt de bijna 30-jarige Anne zelf. Misschien 

niet zo verwonderlijk als je beide ouders 
verstandelijk beperkt zijn. Toch verwijt de 

Brabantse maatschappelijk werkster vooral haar 
oude basisschool niets voor haar te hebben 

gedaan. ‘En dat terwijl mijn vader vaak genoeg 
om hulp heeft gevraagd, omdat hij mij niet kon 

helpen met mijn huiswerk.’

Hbo-opgeleide dochter minder begaafd gezin pleit voor    snellere hulp scholen

wist dan hoe laat ze dat moest geven. Juist omdat hij dat kon, ben 
ik nooit uit huis geplaatst. Mijn moeder zou alleen niet in staat 
zijn geweest om voor mij te zorgen.’
Ze vertelt dat haar ouders elkaar hebben leren kennen op een  
praktijkschool. ‘Op zich zijn ze heel sociaal, maar vooral mijn 
vader voelt zich altijd de dommere in gezelschap en stelt zich 
juist daardoor minder open op. Toch is het een geweldige vader. 
Ondanks zijn handicap voelde  hij aan dat ik, anders dan mijn 
oudere broer, die ’s ochtends werd opgehaald voor een mlk-
school, wel normaal begaafd was. Hij toonde zich heel betrokken 

‘Ik heb altijd geweten dat er iets was met mijn 
ouders, maar voordat ik erachter kwam wat 
precies, was ik al zeventien. Dat mijn vader en 
moeder anders waren dan de ouders van klas-
genootjes wist ik natuurlijk wel eerder, maar je 
moet wat ouder zijn om echt te beseffen dat er 
iets mis is.’ Anne uit Roosendaal maakt sinds 
een paar jaar deel uit van het lotgenotencon-
tact, een werkgroep voor normaal begaafde 
kinderen van ouders met een verstandelijke 
beperking. De groep opereert onder de 
vleugels van Sien, een vereniging voor verstan-
delijk gehandicapte mensen. ‘We zijn met z’n 
dertigen, de jongste is bijna twintig, de oudste 
net over de vijftig jaar.’

Flessenvoeding
De moeder van Anne, inmiddels in de vijftig, 
is de jongste uit een groot gezin met hoger 
opgeleiden. Haar broers en zussen hebben of 
hadden allemaal een goede baan. Zelf kwam 
zij niet verder dan het niveau van een kind 
van zes. Anne: ‘Mijn vader heeft een zelfde 
achtergrond, maar is gelukkig wat verder ont-
wikkeld. Hij heeft ook altijd een baan gehad 
bij de gemeente in de groenvoorziening. Wat 
hij vooral nodig heeft is structuur. Toen ik als 
baby nog flessenvoeding kreeg, wist hij precies 
de hoeveelheden die nodig waren. Die mat 
hij iedere ochtend voor mijn moeder af, en zij 
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en sloeg ten tijde van de basisschool geen ouderavond over. Het 
wrange is dat hij daar vaak genoeg verteld heeft dat hij het vermo-
gen miste om mij te helpen met mijn huiswerk. Of hij daar geen 
hulp bij kon krijgen? Buiten dat ik na schooltijd wat vaker op de 
computer mocht – mijn vader durfde zoiets niet aan te schaffen – 
heb ik helaas geen ondersteuning gekregen. Misschien komt dat 
ook wel doordat ik het wel redde op school. Alleen werd ik thuis 
niet gestimuleerd om kranten of boeken te lezen of Het Journaal te 
volgen.’

KoFFertje 
‘Ik was een rustig kind, een teruggetrokken meisje met weinig 
vriendinnen. Ik was ook liever thuis, omdat ik nooit wist of er iets 
mis kon gaan. Omdat mijn vader en moeder niet konden lezen en 
schrijven, moest ik veel voor hen invullen. Ik was al jong de enige 
volwassene thuis en de ouder van mijn ouders.’ Volgens Anne 
stond ze af en toe wel met haar koffertje bij haar opa en oma 
voor de deur, maar ze wilde toch altijd weer terug. ‘Juist vanwege 
dat verantwoordelijkheidsgevoel. Misschien dat ik daarom ook 
maatschappelijk werker ben geworden. Al ging dat wel met een 

omweg via de mavo en de kappersoplei-
ding, omdat ik net als een tante eerst 

visagist wilde worden. Waren ze op 
de basisschool het gesprek met mij 
aangegaan dan was ik waarschijn-
lijk heel open geweest. Dan had 
ik het gevoel gehad dat er gelukkig 

iemand was die mij begreep. Zonder 
hulp van familie (een tante deed onze 

financiën) en buren was ik misschien 
niet zover gekomen, maar uiteindelijk heb 

ik het toch allemaal alleen moeten doen.’

genoeg signalen 
‘Volgens de door de Verenigde Naties opgestelde universele rech-
ten van de mens heeft iedereen, dus ook mensen met een beper-
king, het recht om kinderen te krijgen. Gaat het vervolgens niet 
goed genoeg bij het opvoeden, dan moeten degenen die daar zicht 
op hebben – familieleden,  leerkracht, schoolleider, de huisarts, 
medewerkers van het consultatiebureau -, tijdig aan de bel trekken 
bij verantwoordelijke instanties als de jeugdhulpverlening.’ Dat 
zegt Han Westendorp, manager ambulante dienstverlening van 
De Amerpoort, een organisatie die vanuit Baarn 2.200 mensen 
met een verstandelijke beperking ondersteunt in de provincies 

Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi. ‘Garanties 
zijn er niet, dat blijkt wel bij deze vrouw. 
Hier zijn de hulpverleners duidelijk tekort 
geschoten. De vader zag tijdig in dat zijn 
opvoedkwaliteiten niet voldoende waren en 
zocht daarvoor tevergeefs ondersteuning op 
de school van zijn dochter. Maar zelfs zonder 
zijn hulpvraag waren er genoeg signalen die 
de school erop hadden kunnen wijzen dat 
er iets aan de hand was. Het gaat vaak om 
teruggetrokken kinderen. Ze zijn niet echt 
vrolijk en doen niet mee met spelen, omdat 
ze zich voortdurend zorgen maken. Zij zijn 
immers de volwassene in huis. Ook hun 
leerprestaties vallen tegen. Schroom daarom 
niet om op huisbezoek te gaan, dan wordt het 
vanzelf wel duidelijk met wat voor ouders je 
te maken hebt. Misschien is het wel goed dat 
gemeenten verantwoordelijk worden voor de 
jeugdhulpverlening. Dat maakt de lijnen naar 
de scholen korter. Die zullen daardoor steeds 
vaker betrokken worden bij een mogelijke 
oplossing.

Peter Magnée

(Om redenen van privacy zijn naam en woonplaats 

van Anne gefingeerd.)

‘Ik was al jong de enige  volwassene thuis’
Hbo-opgeleide dochter minder begaafd gezin pleit voor    snellere hulp scholen

studiemiddag 
Het lotgenotencontact van normaal begaafde 
kinderen van ouders met een verstandelijke 
beperking (onderdeel van belangenvereniging 
Sien) organiseert op woensdag 16 april van 13 
tot 17 uur een studiemiddag in De Schakel in 
Nijkerk. Tijdens een viertal workshops (twee 
rondes) wordt aan de hand van onder meer 
ervaringsverhalen duidelijk hoe professionals 
moeten reageren. Deelname kost € 98,-, inclu-
sief studiemateriaal. Aanmelden en info op  
www.sien.nl.



FOTO KOCH | schoolfotografie

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

Voordelen voor leerkrachten

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

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

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

NIEUW: Actie foto, net even anders

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

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

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



www.rapportomslagen.nl

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

www.kanjertraining.nl

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect
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Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf  
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl
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morgen mag 
ik naar huis

iedereen verdient een morgen

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.



stuurgroepen

CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
(020) 647 68 43

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. F. Goedendorp
(06) 24 55 46 17
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
(06) 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGER ONDERWIJS 
Dhr. J. Veld 
(030) 228 77 40 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONDERWIJSDIENSTVERLENING 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GEPENSIONEERDEN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis

(06) 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs

ANDERS ACTIEVEN
Mevr. H.M.M.A. Arts

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TelefOONNummers eN 
e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer)  

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders  

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR/OR-advies 

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn 
(030) 751 10 06, startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie 
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging  
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen profi-
teren van lagere premies en kortingen door 
collectieve contracten met verzekeringsmaat 
schappijen en andere organisaties (zie voor 
meer informatie: www.cnvo.nl):
•  Dennenheuvel   

tel.: (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade  

tel.: (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade  

tel.: (026) 400 40 40, coll. nr. 3725

•  Zorgverzekeraar VGZ  
tel.: (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

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

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

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

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Voor 
vragen over belastinghulp, rechtshulp, cursussen, 
regionale CNV-activiteiten,  
CNV Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact worden 
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.



juni ben ik afgestudeerd en dan zou ik graag zo snel 
mogelijk een baan vinden.’ Maar voorlopig concentreert 
ze zich nog even op haar stage. ‘Die loop ik bij de St. 
Aloysiusschool in Schagen, mijn oude basisschool. De 
sfeer is nog hetzelfde als toen ik er als kind op school 
zat. Ook zien mijn collega’s het als een compliment 
dat ik door hen geïnspireerd ben om lerares te wor-
den.’ Door de visie van haar stageschool is Marlou nog 
zekerder van haar keuze. ‘Ik heb veel affiniteit met hun 
werkwijze om het maximale uit de kinderen te halen.’ 
Buiten haar drukke stage houdt ze van handballen en 
uitgaan met vriendinnen. Maar daar houdt het ook wel 
op. ‘Er gaat heel veel tijd in mijn stage en afstudeeron-
derzoek zitten.’ LH

‘Naast het opkomen voor mijn belangen en de lage con-
tributie, sprak het lidmaatschap van CNV Onderwijs mij 
vooral aan vanwege de sollicitatiebrievenservice. Mede-
werkers van de bond kijken dan je brieven na voordat je 
ze in de bus stopt.’ Dat kan pabostudent Marlou Mooij, 
die momenteel een lio-stage loopt, goed gebruiken. ‘In 

Marlou Mooij (21):
‘Ik wil het maximale uit 

kinderen halen’
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