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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.

Zelfbegrenzing
De afgelopen jaren zie ik twee pro-
blemen bij jonge generaties. Ten 
eerste veel verwarde adolescenten 
die gebukt gaan onder de hang naar 
geluk en succes. We willen simpel-
weg te veel, wat leidt tot spanning en 
(vage) fysieke en mentale klachten. 
Als tweede signaleer ik nadrukkelijk 
onfatsoenlijke jongeren in de publieke 
ruimte. De twee problemen komen 
samen in een gebrek aan zelfbegren-
zing. Vanuit onze afkeer voor enige 
bemoeienis of autoriteit ontbreekt een 
duidelijk kompas. We lijken echter te 

vergeten dat gedegen autonoom han-
delen nooit vanzelf komt. Zelfbepaling 
vormt een relatief begrip omdat we 
anderen nodig hebben om ons in te 
wijden in een samenleving vol vrij-
heid en verleiding. Willen we de twee 
problemen daadkrachtig aanpakken, 
dan zullen we onder meer het onder-
wijs een bredere betekenis moeten 
geven. Opgroeien in een postmoderne 
consumptiemaatschappij vraagt van 
jongs af aan om meer aandacht voor: 
(1) reflectie op het gebruik van tech-
nologie (2) het praktisch kennisma-
ken met de natuur en voeding (3) het 

loslaten en kanaliseren van spanning 
en energie (4) langdurige begeleiding 
bij de vraag, wat vind ik werkelijk 
belangrijk? en (5) het attenderen op 
omgangsvormen.
Thomas van de Ven, Groningen 

Pensioen halen
In de reactie van Ton Duif op de 
column van Helen van den Berg 
(Schooljournaal 2) stelt hij dat ‘elk jaar 
duizenden collega’s  probleemloos en 
met veel  plezier hun pensioen halen’.  
Deze zin roept bij mij een aantal 
vragen op. Wat zijn vele duizenden per 
jaar? Twee of vijf? Bij vele duizenden 
denk ik toch minsten aan tienduizend. 
En klopt dat wel? Op welk onderzoek 
of op welke gegevens baseert hij deze 
uitspraak? Wat is probleemloos en 
met veel plezier? 
Ton Duif zou als voorzitter van de 
AVS toch moeten weten, en helemaal 
als hij op veel scholen komt, dat het 
voltijds lesgeven voor met name 
60-plussers topsport is.  Ik ken veel 
collega’s die stoppen op 62- of 63-ja-
rige leeftijd en ik ken één leerkracht 
die stopte op 65-jarige leeftijd. Ik 
vraag mij  af waarom de voorzitter 
van de AVS niet weet dat veel on-
derwijsgevenden veel eerder dan de 
pensioengerechtigde leeftijd moeten 
stoppen, gewoon omdat de energie 
die lesgeven nu eenmaal kost, niet 
goed meer op te brengen is. Jammer 
dat dit in zijn verhaal niet onderkend 
wordt.
Roelof Kuik, Groningen

Brieven

colofon
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Excelleren
Sander Dekker pleit al geruime tijd in de diverse media voor het sti-
muleren van de ‘excellerende leerling’ en de ‘excellente scholen’. De 
middelmaat moet volgens hem eindelijk bestreden gaan worden. De 
intrinsieke slimmerik en de keiharde werker met de negens op zijn 
vwo-diploma telt enkel nog mee. Waarschijnlijk heeft Sander Dekker 
over het hoofd gezien, dat je voor het creëren van een (excellerende) 
kenniseconomie en maatschappij meer nodig hebt dan enkel excel-
lerende studenten op vwo en universitair niveau. Wat hij namelijk ver-
geet, is dat de mensen die niet gezegend zijn met een IQ van (excel-
lerend) vwo-formaat, ook hun doelen hebben voor de langere termijn 
en deze willen nastreven. Dat deze leerlingen ook een toekomst voor 
zichzelf durven uit te stippelen en met behulp van hun docenten zoe-
ken naar de juiste vervolgopleiding die hun passie zal gaan verwe-
zenlijken. Ook op het hedendaagse vmbo zitten harde werkers met 
een visie. Juist díe mensen hebben we ook nodig in onze maatschap-
pij! Jongelui die vaak letterlijk ‘meebouwen aan’ en ‘zorgen voor’ een 
evenwichtige maatschappij. Een maatschappij waarbij onderwijs een 
groot speerpunt moet zijn én blijven. Want ook op het vmbo zitten 
excellerende leerlingen met een mooi toekomstbeeld vol idealen! 
Pascal Cuijpers, Herten

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.), Tim Steen (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Ruud van Diemen, Helmy van Dooren, Heidi Rust, 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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inhoud
De bonden hebben samen een redelijk maar 
duidelijk eindbod op tafel gelegd voor de cao 
mbo. Werkgevers willen niet ingaan op de 
eisen rondom werkdrukverlaging en 
duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt om actie.

Hoofdpunten eindbod:
M Werkdrukverlaging voor iedereen
M Maximering onderwijstaak
M Tijd en geld voor professionalisering
M Duurzame inzetbaarheid voor iedereen
M Daarin een structurele seniorenregeling
M Regels voor gebruik flexcontracten
M Salariseis van 3 procent

Meer informatie over deze actie? 
Kijk op de website van uw bond

MBO IN ACTIE

Estafettestaking MBO
M 25 maart Groningen M 1 april Arnhem-Nijmegen M

M 8 april Limburg M 15 april Zuid-Holland M 

 

Goed beroepsonderwijs 

schreeuwt 
om een goede cao

Wij roepen alle werknemers op, ook niet-leden. Leden van de instellingen die aan 
de acties deelnemen krijgen een persoonlijke stakingsoproep thuis.

4  ’Mbo’ers horen ook tot onze excellente  
studenten’ Katholieke Pabo Zwolle boos over  
voorstel Vereniging Hogescholen  

6  ‘Goede cao noodzaak voor onderwijskwali-
teit’ Mbo start estafettestaking

12  ‘In een gewone klas met dertig man 
verzuip ik’ Autistische leerlingen hebben 
baat bij eigen klas Rotterdams roc 

14  Structuur bieden, herhalen, op het 
bord schrijven Aanpak Groningse school 
moet zorgleerlingen zoveel mogelijk aan 
diploma helpen

16  ‘Wij sluiten geen enkele leerling uit’  
Met levensecht leren biedt basisschool passend 
onderwijs

24  ‘Wees flexibel, maak het niet moeilijker 
dan het is’ Lager abstractievermogen dove  
leerlingen vereist maatwerk

28  ‘Ik ontlast de juf, zodat zij andere 
 dingen kan doen’ Moeder wil kind met hulp  
in regulier onderwijs houden

28

16

10  Focus op kwaliteiten, niet 
op beperkingen ‘Een “queenbee” kan 
leiding geven’ 1O

6
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Leerlingen van de Antoniusschool in het Brabantse Oirschot vangen de eerste lentestralen op 
van dit jaar. Het was vorige week maandag nog volop winter, maar dat was aan de temperatuur 
niet te merken.
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‘Niveau gaat niet omhoog door mbo’ers weigeren’
Minister Bussemaker ziet niets in het idee om mbo’ers te kun-

nen weigeren op de pabo. Ook de Katholieke Pabo in Zwolle 

is tegen dat plan van de Vereniging Hogescholen. Daarmee  

wordt volgens de school een groep studenten ten onrechte 

weggezet. 

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de vereniging deze 

maatregel in te willen voeren, omdat uit cijfers blijkt dat maar  

54 procent van de mbo’ers slaagt voor de rekentoets en 

slechts 63 procent voor de taaltoets. Havisten halen in ruim  

80 procent van de gevallen de twee toetsen. ‘Die cijfers her-

kennen wij helemaal niet. 7 procent van onze studenten valt af 

omdat zij de reken- of taaltoets niet halen. En dat zijn niet alleen 

mbo’ers’, zegt Marry Oost, opleidingsmanager van de pabo in 

Zwolle. ‘Mbo’ers behoren ook tot onze excellente studenten, 

terwijl ze nu weg worden gezet als dom. Het niveau gaat niet 

omhoog door een groep te weigeren, maar door ze vooraf voor 

te bereiden op het hbo.’ 

Dat voorbereiden gebeurt ook op Roc Leeuwenborgh in Sittard. 

Daar gaan studenten onderwijsassistent één keer in de week 

naar het hbo, zodat ze weten wat hen daar te wachten staat. 

Lisette Offermans, opleidingsmanager van die opleiding, snapt 

het punt van de Vereniging Hogescholen wel, maar zij vindt niet 

dat de route van mbo naar hbo moet worden afgesloten. ‘Op 

het mbo zijn taal en rekenen jarenlang het ondergeschoven 

kindje geweest, we zijn dat nu aan het verbeteren, maar dat 

heeft tijd nodig.’ Volgens Offermans kunnen de vmbo’s daar 

ook hun steentje aan bijdragen. ‘Er komen vaak studenten bin-

nen die nog niet het niveau hebben dat van een eerstejaars 

mbo-student wordt verwacht, maar wij zeggen ook niet dat die 

vmbo’ers dan maar niet meer naar het mbo mogen komen.’ TS

fOTOKees BeeKmans/VerBeeld
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Cum laude op diploma?
De vermelding cum laude kan in de toekomst op het 

schooldiploma worden toegevoegd. Dat schrijft de 

staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, aan de 

Tweede Kamer. Hij wil zo toptalenten stimuleren. Nu is 

het wel mogelijk om aparte certificaten met de term cum 

laude uit te delen aan leerlingen die gemiddeld een acht 

hebben gehaald voor hun examens, maar er bestaat 

geen landelijke wetgeving. 

Het 4e Gymnasium in Amsterdam werkte al met certifi-

caten. De school vindt het een goede stap om de term 

cum laude nu ook op een diploma te zetten. ‘Door lande-

lijke wetgeving en richtlijnen wordt de titel sterker’, meent 

Tommie Verheul, afdelingsleider van de bovenbouw. Nu 

kunnen scholen nog afwijkende regels hebben, door 

bijvoorbeeld extra vakken wel of niet mee te rekenen. 

Toch is de wetgeving volgens Verheul niet per se nodig 

om leerlingen extra te stimuleren. ‘Leerlingen willen wel 

graag cum laude slagen, maar het maakt niet zo veel uit 

of dat op een certificaat of op het diploma staat.’

Niet iedereen is het eens met het plan van Dekker. Op 

de jongerenwebsite scholieren.com zegt een leerling: 

‘Een hoog cijfer betekent niet dat diegene er hard voor 

gewerkt heeft. Sommigen werken keihard voor een 

zesje, anderen vreten uit hun neus voor een 8. Uitdaging 

is goed, maar moet je je dan direct verder onderschei-

den terwijl er al verschillende soorten aan niveau’s zijn als 

havo, vwo en vmbo. Excellentie zit toch in motivatie, niet 

in cijfers?’ TS

Nog 
14 dagen

In welke provincie 
bezoek jij op 5 april 

de O-factor? 

Schrijf je in!  

www.cnvo.nl/o-factor



Mbo legt werk neer voor goede cao
CNV Onderwijs en de andere bonden roepen het mbo op tot een 

estafettestaking. Reden: na lang praten lukt het niet om met de 

werkgevers een goede cao af te sluiten. De MBO Raad ging niet 

in op de eisen die de vakbonden met een ultimatum twee weken 

geleden stelden. Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs: ‘Er wordt 

ongelooflijk veel verwacht van het mbo de komende jaren. Door de 

minister, door het bedrijfsleven en natuurlijk ook door de leerlingen 

zelf. De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van 

het personeel. Dan kan het niet zo zijn dat alle beschikbare uren wor-

den ingevuld met lessen, zodat er geen tijd meer overblijft voor ont-

wikkeling, voorbereiding en extra begeleiding aan leerlingen die dat 

nodig hebben. De MBO Raad wil hier geen afspraken over maken in 

de cao. Het wordt tijd dat de werkgever inziet dat voor kwaliteit van 

onderwijs goede arbeidsvoorwaarden nodig zijn. Het mbo schreeuwt 

hierom!’

Partijen zijn het oneens over een aantal zaken. Zo willen CNV Onder-

wijs en de andere bonden een verlaging van de werkdruk in het mbo. 

Ze willen duurzame inzetbaarheid van jonger en ouder personeel, 

met daarbij een grens aan de onderwijstaak. Voor goed kwalitatief 

onderwijs heeft het personeel tijd en ruimte nodig. De werkgever wil 

deze grens niet. In het laatste voorstel van de MBO Raad is wel 

sprake van een urenmaximum, maar dat is alleen voor de klassikale 

uren en niet voor het geven van andere vormen van onderwijs. De 

bonden willen verder dat een seniorenregeling deel uitmaakt van het 

duurzame inzetbaarheidsbeleid. De MBO Raad wil slechts een tijde-

lijke seniorenregeling afspreken. Daarnaast eisen CNV Onderwijs en 

de andere bonden 3 procent salarisverhoging. De werkgever komt in 

2014 niet verder dan 1 procent in augustus, per saldo 0,42 procent 

op jaarbasis. 

De estafettestaking gaat van start op 25 maart in Groningen. De 

bonden roepen leden en niet-leden van Roc Noorderpoort op het 

werk neer te leggen. Ze krijgen allemaal een persoonlijke stakings-

oproep thuis. Op 1 april volgt Arnhem-Nijmegen, op 8 april Limburg 

en op 15 april Zuid-Holland. Voor actuele info zie www.cnvo.nl. CdG

Schoolnieuws

• Dit Schooljournaal gaat bijna helemaal over passend 
onderwijs. en terecht. Want het is haast zover! er zijn 
leraren die met angst en beven deze zomer ingaan, 
omdat ze daarna overspoeld denken te worden door 
zorgleerlingen. 
• Die angst-en-beven-verhalen staan niet in dit 
nummer. Die kennen we immers wel. Niet dat ze 
niet begrijpelijk zijn. Maar de andere verhalen zijn 
meer nieuwswaardig. Vertrouwen in eigen kunnen. 
Vertrouwen in de leerlingen.

• emiel van Doorn (zie pagina 1O-11) had een laag IQ, 
dyslexie, adhd en pdd-nos. een behoorlijke zorgleerling 
zeg maar. Nu is hij een veelgevraagd spreker. Niet 
vanwege zijn beperkingen, maar vanwege zijn 
kwaliteiten. kwaliteiten die gelukkig door een leraar 
werden opgemerkt, waardoor het helemaal goed 
kwam met emiel. Boodschap: focus op kwaliteiten van 
leerlingen, niet op beperkingen. Dan wordt het een 
ontspannen zomer.
Ciska de Graaff
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De bonden hebben samen een redelijk maar 
duidelijk eindbod op tafel gelegd voor de cao 
mbo. Werkgevers willen niet ingaan op de 
eisen rondom werkdrukverlaging en 
duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt om actie.

Hoofdpunten eindbod:
M Werkdrukverlaging voor iedereen
M Maximering onderwijstaak
M Tijd en geld voor professionalisering
M Duurzame inzetbaarheid voor iedereen
M Daarin een structurele seniorenregeling
M Regels voor gebruik flexcontracten
M Salariseis van 3 procent

Meer informatie over deze actie? 
Kijk op de website van uw bond

MBO IN ACTIE

Estafettestaking MBO
M 25 maart Groningen M 1 april Arnhem-Nijmegen M

M 8 april Limburg M 15 april Zuid-Holland M 

 

Goed beroepsonderwijs 

schreeuwt 
om een goede cao

Wij roepen alle werknemers op, ook niet-leden. Leden van de instellingen die aan 
de acties deelnemen krijgen een persoonlijke stakingsoproep thuis.
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LaNceriNg Het 
ONDERwIJSPLEIN
CNV Onderwijs lanceert een nieuw digitaal platform: Het 

Onderwijsplein. Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe 

lesmethoden en minder werkdruk of vraag tips voor dat 

lastige oudergesprek. Blijf op de hoogte van het laatste 

onderwijsnieuws en ontdek jouw loopbaanmogelijkheden. 

Praat, Lees en Ontdek mee op www.hetonderwijsplein.nl!  

(Zie ook pagina 18-19) 

Digitale route 
paSSeNd oNderwijS
wil jij weten waar je staat als het gaat om passend onderwijs? 
En wil je in kaart brengen wat je wilt en kunt doen? Beantwoord 
de vragen op My POP (ga naar www.cnvo.nl) en ontvang een 
e-mail met jouw persoonlijke route naar passend onderwijs.

15 maart: Een leraar van basisschool West uit 
Capelle aan den IJssel die het opnam voor vier 
gepeste jonge kinderen, is flink op de vingers 
getikt. De leerkracht mag anderhalve week niet 
voor de klas staan, omdat hij een van de pestkop-
pen stevig bij de arm heeft gegrepen. 
Bron: Algemeen Dagblad 

14 maart: Een 12-jarige brugklasser uit Maar-
heeze pleegt zelfmoord door voor de trein te 
springen. Het meisje zat op scholengemeenschap 
Philips van Horne in Weert en was jarenlang 
gepest. Volgens een buurtbewoner was zij altijd 
een buitenbeentje en kon ze het niet langer ver-
dragen. Bron: www.thepostonline.nl

• Pakistan gaat duizenden Koranscholen onder-
brengen in het reguliere onderwijs. Zo hoopt het 
land extremisme tegen te gaan en kinderen later 
meer kans te bieden op een baan. De zogeheten 
madrassa’s onderwijzen hoofdzakelijk godsdienst-
onderwijs, de leerlingen leren nauwelijks lezen 
of schrijven. Het project maakt deel uit van het 
eerste ‘staatsveiligheidsplan’ dat moet helpen om 
de macht van extremisten in te dammen.
Bron: www.trouw.nl 

8 maart: Jonge criminelen die geen werk hebben, 
worden verplicht naar school te gaan om zo meer 
kans op werk te maken. Dit heeft de ministerraad 
besloten. Hiermee wordt een eerste stap gezet 
naar het invoeren van ter beschikkingstelling aan 
het onderwijs. Volgens tegenstanders zijn scholen 
niet uitgerust om deze jonge delinquenten op te 
vangen. Bron: www.parool.nl

6 maart: Zes evangelische basisscholen moeten 
in de zomervakantie definitief hun deuren sluiten. 
Uit het vernietigende rapport van de Onderwijsin-
spectie blijkt dat de schoolleiders geen ervaring 
hebben. Daarnaast heeft het bestuur financieel en 
administratief zijn zaken niet op orde. De Inspectie 
heeft onvoldoende vertrouwen in verbetering van 
de situatie voor 1 augustus. Bron: www.nrc.nl

wat was!

invloed op 
pensioenbeleid? 
SteM!
Van 11 tot en met 28 maart zijn de verkiezingen voor het 

verantwoordingsorgaan van ABP, de plek om invloed uit te 

oefenen op het pensioenbeleid. wilt u dat CNV Onderwijs een 

stem houdt in dat pensioenbeleid, stem dan op een kandi-

daat van CNV Onderwijs. Alleen dan houdt CNV Onderwijs 

invloed op ABP! Ga naar www.abp.nl en stem als werkend lid 

op lijst 1 CNV/ACP/ACOM/VDBZ (met CNV Onderwijskandi-

daten op nummer 1, 5, 8, 11, 13, 15, 17 en 19) en als gepen-

sioneerd lid op lijst 4a CNV/ACP/ACOM (met CNV Onderwijs-

kandidaten op nummer 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 en 25). 

Leraar van het Jaar 
De verkiezing van Leraar van het Jaar staat weer voor de 
deur. Aanmelden van de favoriete leraar kan tot en met  
11 april via www.deleraarvanhetjaar.nl.

rekenmodel voor functiemix
Bonden en het ministerie van Onderwijs hebben gezamenlijk 

een rekenmodel ontwikkeld dat scholen inzicht geeft welke 

functiemixpercentages realiseerbaar zijn. Voor deze tool, die 

is getoetst op testscholen, wordt momenteel een handleiding 

geschreven. Deze is uiterlijk half april beschikbaar voor het 

voortgezet onderwijs. 

Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe lesmethoden of vraag 

tips voor dat lastige oudergesprek. Blijf op de hoogte van het laatste 

onderwijsnieuws en ontdek jouw loopbaanmogelijkheden. 

CNV Onderwijs lanceert een nieuw digitaal platform: 

Het Onderwijsplein. Praat, Lees en Ontdek mee!

hét digitale platform voor het onderwijs 

4Het      nderwijsplein.nl

Samen het onderwijs nog beter maken
Werken in het onderwijs is mooi en bijzonder. Als leraar, 
onderwijsondersteuner of schoolleider werk je iedere dag 
met hart en ziel aan de toekomst van onze kinderen.
Als vakvereniging zijn wij een groep van 53.000 onderwijs
collega’s. Ieder met eigen kennis en kwaliteiten. 

nieuw 
digitaal 

platform!

www.hetonderwijsplein.nl

Wij werken vol passie aan het verder helpen van kinderen 
en jongeren. Dat is wat ons bindt. Elkaar inspireren met 
nieuwe ideeën en elkaar helpen als dat nodig is.  
Goed onderwijs maak je samen.
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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer de graaf, 
Beste Thom,

Ik kan mij voorstellen dat 
je via de media een discus-
sie wilt losmaken over de 
bekostiging van pabo’s en 
daarom aangeeft dat je mbo-
leerlingen wilt weigeren. Pabo’s 
krijgen betaald per afgestudeerde 
met een diploma en studenten die 
de mbo-route volgen halen minder 
vaak een diploma. Als je meer geld 
wilt verdienen ga je dus alleen door 
met de kansrijke studenten. 
CNV Onderwijs is voor een strenge 
selectie aan de pabopoort. Wat 

ons betreft beperkt zich dat niet 
tot het niveau van taal en rekenen, 
maar kunnen ook andere eigen-
schappen, kennis of vaardigheden 
een rol spelen. Het afsluiten van 
een leerroute is niet gepast en 
onwenselijk. Iedereen die aan de 
toelatingseisen voldoet, verdient 
een kans. Onderwijstalenten die de 
mbo-route willen volgen zouden 
anders verloren gaan. Onderwijs 
heeft dan weinig meer te maken 
met talentontwikkeling, maar met 

geldgestuurde kansberekening. 
Een perverse prikkel, dus. 
Ik wil het probleem bij de wortel 
aanpakken. Dat kan op meerdere 
manieren. Je kunt denken aan een 
brugmodule na het mbo die leer-
lingen klaarstoomt voor het hbo. Of 
aan een associate degree van 1 of 2 
jaar. Laten we zuinig zijn op talent 
dat ambitie heeft en wil stapelen. 
Dan kunnen we een strenge selec-
tie aan de poort houden en gooien 
we de poort niet op slot voor een 
grote groep studenten. Met de 
aanstaande uitstroom van oudere 
leraren hebben we iedereen die in 
het onderwijs wil werken keihard 
nodig.
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Het afsluiten van een 
leerroute is niet gepast 

en onwenselijk

Lerarenbeurs weer aan te 
vragen vanaf 1 april

‘Ik kan het iedereen aanbevelen, ik vond het echt geweldig. Ik 

heb echt een andere kijk op onderwijs gekregen en ik begrijp 

de kinderen ook beter.’ Dat zegt Ingrid den Breejen (46), 

teamleider beheer en organisatie op de Eerste Westlandse 

Montessorischool Monster (321 leerlingen). Ze heeft nog 

geen dag spijt van de jaren waarin al haar vakantiedagen 

opgingen aan een master special educational needs (SEN), 

die werd gefinancierd met een Lerarenbeurs. ‘Natuurlijk het 

is loodzwaar, in combinatie met een baan en een gezin met 

drie opgroeiende kinderen, maar ik schoof daarna wel door 

naar het managementteam, met daaraan gekoppeld een LB-

schaal.’ Zij-instromer Van Breejen, die nog anderhalve dag in 

de week lesgeeft aan groep 6-7-8, werd door haar school 

verzocht weer in de studieboeken te duiken.‘Het leuke van 

deze master is dat je na een jaar kan switchen. Het eerste 

jaar koos ik voor gedragsproblemen en het tweede jaar voor 

leidinggeven.’  

De nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs 

loopt van 1 april tot en met 31 mei. Iedereen die een 

onderwijsbevoegdheid heeft, een vaste baan en minimaal 20 

procent van de werktijd lesgeeft kan een verzoek indienen. 

Ook invallers, werkzoekenden, ambulant begeleiders en 

hbo-docenten kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, 

een beroep doen op de beurs, waarvan maar éénmaal 

gebruik kan worden gemaakt. Voor meer info en aanvragen:  

www.delerarenagenda.nl PM
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Dat valt me toch wat van je tegen, 
zo'n column over de klok zonder dat 
je de klepel kon vinden. Misschien nog 
eens onze brief aan de Tweede Kamer 
nalezen en dan een rectificatie in je 
volgende column? 
Waar haal je het vandaan dat pabo's 
alleen vanwege het geld slechts kans-
rijke studenten zouden willen hebben? 
En wie heeft beweerd dat wij de leer-
route van mbo naar hbo zouden willen 
afsluiten? Dat is niet alleen ongenu-
anceerd, maar ronduit onjuist. Wat ik 
wel wil is, net als CNV Onderwijs, een 

selectie aan de pabopoort op taal- en 
rekenvaardigheid. Het is immers 
doodzonde voor mbo-studenten als ze 
na het eerste jaar op de pabo alsnog 
moeten uitvallen, omdat ze simpelweg 
onvoldoende scoren op belangrijke 
kerncompetenties voor toekomstige 
leraren op basisscholen. Voor de eer-
ste rekentoets zakt 75 procent van de 
uit het mbo afkomstige studenten. Dat 
was een paar jaar geleden nog veel 
beter. Na het maximaal aantal van 3 
pogingen lukt het uiteindelijk maar 

net iets meer dan de helft van de 
mbo-studenten (54 procent) om 
over deze horde te komen. En dat 
terwijl pabo's juist heel wat tijd, 
energie en menskracht inzetten 

om taal en rekenen in het eerste 
jaar bij te spijkeren.

Wat ons betreft moeten we ons 
samen met het mbo extra inspannen 
om talentrijke mbo-studenten de 
stap naar de pabo succesvol te laten 
zetten. Het reken- en taalniveau in het 
mbo moet gewoon omhoog en dat kost 
jaren. In de tussentijd is een (tijdelijke) 
regeling om aan de poort de kansen 
van studenten te toetsen, alleszins 
redelijk. Ook ik wil de beroepsleer-
route open houden, graag zelfs. Maar 
wel met een open oog voor de realiteit. 
Daar is toch niks mis mee?

  

     Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging 
Hogescholen
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ik wil net als Cnv 
onderwijs een seleCtie aan 
de pabopoort op taal- en 

rekenvaardigHeid

Augustus 1990, vers gediplomeerd, mijn eerste 
vergadering. Ik voelde trots: ik ging daar wat toevoe-
gen. Mijn kans kwam vrijwel direct, er was een plek 
beschikbaar in een werkgroep. Ik meldde me enthou-
siast en de beslissing was snel genomen. ‘Heidi krijgt 
mandaat voor deze werkgroep’, sprak de directeur 
plechtig. Oef, die had ik niet zien aankomen. Man-
daat, tolde door mijn hoofd. Wat had ik me op de 
hals gehaald? Ik hield me goed, maar het mandaat 
ging mee naar huis en  ook mee naar bed. Het werd  
een reusachtig, donker, gruwelijk, allesverslindend, 
in mijn hersenpan schreeuwend mandaat. Na een 
doorwaakte nacht vond ik mezelf ijsberend voor het 
kantoor van de directeur. Ik bekende snotterend deze 
taak niet te kunnen dragen. Ik kreeg een zakdoek 
en hij legde geduldig uit dat mandaat betekende 
dat ik beslissingen mocht nemen zonder eindver-
antwoordelijkheid. Glimlachend voegde hij toe dat 
hij vertrouwen in me had. Zijn reactie was cruciaal. 

Liefdevol, relativerend, zonder me te pamperen of  te 
veroordelen. Daar leerde ik dat je moeilijke woorden 
kunt opzoeken en dat kwetsbaarheid mag! 
Nu, ruim twintig jaar later, begeleid ik startende 
leerkrachten. Dat gevoel van vroeger ben ik nooit 
vergeten. Dus startende leerkracht: niet schrikken, 
hierbij verleen ik je officieel mandaat om kwetsbaar 
te zijn en hulp te vragen! En trouwens, via je mobiel 
kun je snel woorden opzoeken...

Heidi rust (44) is starterscoach bij de stichting voor 
Katholiek Onderwijs (sKOsO) in sint-Oedenrode  

Mandaat

 De starterscoach

Foto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard Damoiseaux
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‘Focus op kwali teiten, niet op   
  beperkingen!’

‘Scholen bieden nu nog geen passend onderwijs 
en als ze zo doorgaan, vrees ik het ergste voor 

de toekomst. Het onderwijs moet niet focussen 
op beperkingen, maar op kwaliteiten.’ Dat stelt 

Emiel van Doorn aan de vooravond van de Week 
van Passend onderwijs, zelf afkomstig uit het 
speciaal onderwijs (‘ik had een laag IQ, adhd, 

contactgestoordheid en dyslexie’) en nu auteur en 
veel gevraagd spreker op congressen. 

Omslag in denken nodig om passend onderwijs te laten slagen

groeimogelijkheden. En iedereen heeft er recht op dat er iemand is die vertrou-

wen heeft in zijn kwaliteiten. (…) Mediërend leren vraagt van ons om mensen 

in hun totaliteit te zien. Dit betekent onder meer dat de aandacht uitgaat 

naar het ontwikkelproces en zich niet beperkt tot het leerproces. 
Van Doorn is zelf het levende bewijs van zijn theorie dat focussen 
op kwaliteiten veel beter werkt dan focussen op beperkingen. ‘Ik had 
een laag IQ, dyslexie, adhd en contactgestoordheid, wat nu pdd-nos 
zou heten, en zat in het speciaal onderwijs. Daar was vooral aandacht 
voor mijn beperkingen, waardoor ik daar steeds weer mee geconfron-
teerd werd. Ik werd recalcitrant, mijn zelfbeeld kelderde en ik ontwik-
kelde me tot de grootste pestkop van de school. Het was vreselijk! En 
toen stond er een leraar op, die ik nog eeuwig dankbaar ben, die zei 
dat ik andere kwaliteiten had: ik kon goed organiseren en analyseren. 
Door mijn pestgedrag wist ik feilloos wat iemands zwakke plek was. 
Nu gebruik in die analytische vermogens om kwaliteiten bij kinderen 
te ontdekken. Ik werd zelf leraar en een goeie ook. Op dit moment 
zou dat niet meer kunnen, omdat ik niet door de taaltoets zou komen 
door mijn dyslexie. Daar word ik heel verdrietig van.’

Van Doorn, medeoprichter en bestuurslid van de 
Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ont-
wikkeling, praat snel en gedreven. Af en toe zegt 
hij: ‘Dit moet ik even reguleren’, daarmee duidend 
op zijn adhd die het nu en dan overneemt. Hij 
spreekt 5 april op het CNV Onderwijs-event 
O-factor in Groningen en Drenthe. ‘Ik word niet 
gevraagd als spreker vanwege mijn beperkingen, 
maar vanwege mijn kwaliteiten. En dat wens ik 
elk mens, elk kind toe, dat kwaliteiten gezien en 
ontwikkeld worden.’

verdrietig
Vier boeken heeft Van Doorn inmiddels op zijn 
naam, allemaal geschreven met een co-auteur. ‘Ik 
weet dat ik moeite heb met schrijven, dus doe ik 
het samen met iemand’, verklaart hij. Zijn laatste 
boek – Basisboek Mediërend leren, van medisch labelen 

naar omgaan met verschillen – staat bol van ‘geloof in 
de groeikansen van elk individu en in het samen 
aangaan van uitdagingen’. Er staat: Elk mens heeft 
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Op www.passendonderwijs.nl staat meer over de 
Week van passend onderwijs van 24-28 maart, 
waaraan inmiddels dik 150 scholen meedoen.
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elKaar Helpen
‘Op dit moment bieden scholen geen passend onderwijs aan’, stelt 
Van Doorn onomwonden. ‘En als ze op de oude voet doorgaan, zul-
len ze dat ook na 1 augustus 2014 niet gaan doen. Ik snap dat lera-
ren bang zijn dat ze straks overspoeld worden door zorgleerlingen. 
“Dan heb ik vijf adhd’ers, twee autisten, een dove en twee dyslectici 
in de klas!” zeggen ze dan. Als je zo over kinderen praat, maak je het 
jezelf wel heel moeilijk. Het zijn kínderen met adhd en daarnaast tig 
kwaliteiten.’ Van Doorn keek rond in Finland en Nieuw-Zeeland, 
waar het onderwijs inclusief is en in even grote klassen wordt gege-
ven als hier. ‘Ze werken daar vanuit de ontwikkelingspsychologie. 
Daar sluiten ze niet aan bij adhd, maar bij het kind in z’n totaliteit. 
Hier volgen de leraren trainingen over alle stoornissen die er maar 
zijn, waarmee ze hun werkdruk alleen maar verhogen. Als je van alle 
leerlingen de kwaliteiten ontdekt en definieert, kunnen ze elkaar 
helpen en ondersteunen in de klas. In Finland en Nieuw-Zeeland 
worden leerlingen met problemen niet bij elkaar gezet, zoals hier, 
maar juist verspreid door de klas, zodat ze wat aan hun klasgenoten 

kunnen hebben, over en weer. Want bedenk dat 
het snelle reageren van een kind met adhd heel 
verhelderend en stimulerend kan zijn voor de 
wat tragere denkers in de klas.’ Hij zucht: ‘We 
moeten echt een omslag in denken maken! En 
snel!’

stil zitten
‘Vaak komen leraren bij het definiëren van kwa-
liteiten niet verder dan “hij kan goed voetballen” 
of “zij heeft veel vriendinnen”. Maar ik denk aan 
kwaliteiten als analyseren, niet impulsief denken, 
plannen, organiseren’, vertelt Van Doorn. ‘Je 
kunt een zogenaamde queenbee zien als een pro-
bleem: het meisje dat de klas leidt en met haar 
volgelingen alles bepaalt. Je kunt echter ook de 
leiderschapskwaliteiten van deze leerling zien en 
haar een mooie toekomst schetsen als ze die op 
een positieve manier in gaat zetten. Ik vind het 
goed dat leraren zich verdiepen in allerlei stoor-
nissen, maar bij het hoofdstuk “tips” moeten ze 
ophouden met lezen. Daar wordt namelijk uitge-
gaan van dé autist of dé adhd’er of dé dyslecticus. 
Vraag liever aan de leerling zelf wat gaat werken. 
Maak ook sámen met het kind een handelings-
plan of ontwikkelperspectief.’ Hij lacht voluit: 
‘Bij tips voor dyslectici staat bijvoorbeeld dat ze 
extra tijd moeten krijgen voor een examen. Nou, 
ik met mijn vorm van dyslexie waarbij ik geen 
moeite heb met lezen, alleen met schrijven, moet 
daar niet aan denken! Nog een half uur extra stil 
zitten met mijn adhd! Onmogelijk!’

Ciska de Graaff

Van Loo, F., & Van Doorn, E. (2013). Basisboek Mediërend 

Leren. Uitgeverij Boom, Amsterdam. ISBN 978-946-1053-

138. Prijs: € 22.50. www.stibco.nl 

‘Focus op kwali teiten, niet op   
  beperkingen!’

Emiel van Doorn spreekt op de O-factor op 5 
april in Groningen en Drenthe. Kijk voor het 
programma met alle sprekers en workshops in 
alle provincies op www.cnvo.nl > O-factor.



Uiterst geconcentreerd kijken twaalf 
jongens naar hun beeldscherm. Het is 
inmiddels pauze, maar de studenten 
blijven bijna allemaal achter hun 
computer zitten. Enkelen spelen een 
spelletje, anderen kijken een filmpje op 
YouTube. Allemaal met koptelefoon op. 
Welkom in de structuurklas, een eigen 
lokaal vlak bij de ingang waar iedereen 
zijn eigen bureau en computer heeft en 
waar maar drie docenten lesgeven. In 
het midden een grote tafel om klassikaal 
dingen uit te leggen en het toilet naast 
de deur. Maandag tot en met donderdag 
les van half negen tot kwart over vier, 
maar vrij op woensdagmiddag. Het 
hele jaar lang hetzelfde rooster en extra 
aandacht voor communicatieve vaar-
digheden. Alles is zo gestructureerd dat 
het voor leerlingen met een autistische 
stoornis mogelijk is een opleiding te 
volgen. 

Met cOla vOOr de pc
‘Een baan in de ict is een goede plaats 
voor mensen met een autistische 
stoornis. Vaak worden ze ook wel gezien 
als nerds: met een korte broek en een 
fles cola ’s nachts aan een pc sleutelen 
of lekker gamen.’ Dat is het beeld 
dat Jan van der Staaij schetst. Maar 
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structuur in de klas door structuurklas
Autistische leerlingen volgen ict-opleiding op het mbo

Nog voor er sprake was van passend 
onderwijs, had het Albeda College in 

Rotterdam al de structuurklas. Zes jaar 
geleden begonnen de eerste twaalf mbo-

studenten met een autistische stoornis 
in een aparte klas met de opleiding ict-

beheer. Passend onderwijs avant la lettre. 
Maar door passend onderwijs ontstaat er 

ook onzekerheid.

nik (voorste jongen): ‘in een klas van 30 of 40 man verzuip ik.’ 
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tegenwoordig moeten ict’ers veel com-
municatiever zijn en dat is nogal eens 
lastig voor autisten. Daarom bedacht 
psycholoog en docent Van der Staaij 
de structuurklas, een mbo-klas op 
niveau 2 en 3, waar wordt ingezet op 
communicatie en op groepswerk. De 
opleiding is zo populair dat er tachtig 
aanmeldingen per jaar zijn, terwijl er 
maar plaats is voor twaalf studenten. 
Als het even kan worden studenten 
daarom in een reguliere klas geplaatst. 
Van der Staaij vindt het niet zo 
vreemd dat er veel aanmeldingen 
zijn. ‘In tegenstelling tot het basis- en 
voortgezet onderwijs is er in het mbo 
geen speciaal onderwijs. Kunnen 
studenten niet meekomen op een 
reguliere opleiding, dan belanden ze 
thuis. Maar na het doorlopen van 
de structuurklas slaagt 95% van de 
studenten en volgt  een derde van 
hen daarna nog een reguliere mbo-op-
leiding op niveau 4’. 

rugzaKjes  
verdwijnen
Door de invoering van passend 
onderwijs verdwijnt de externe diag-
nosticering. Scholen moeten nu zelf 
vaststellen wat de zorgbehoefte van 
de leerling is. Omdat veel leerlingen 
al een vooropleiding gedaan hebben, 
en er daardoor al veel bekend is van 
de stoornis, is dat waarschijnlijk niet 
het grootste probleem. Vanwege de 
financiële veranderingen is  er een 
andere aanpak nodig. Van der Staaij: 
‘In de oude situatie kwam het geld 
binnen door de rugzakleerlingen, 
maar omdat de rugzakjes verdwijnen 
is het de bedoeling om scholen geld 
te geven op basis van het totaal aantal 
leerlingen.’ Die verandering gaat 
volgens een stappenplan. Zo krijgen 
opleidingen volgend schooljaar nog 

het geld dat is berekend op basis van het aantal leerlingen 
met een rugzak. Voor de structuurklas betekent dit dat er 
geld is voor 36 leerlingen, omdat er nu drie structuurklas-
sen zijn: twee eerstejaars klassen en één tweedejaars klas. 
Volgend jaar zijn er twee tweedejaars klassen, dus is er nog 
financiële ruimte voor één eerstejaars klas. Hoeveel geld er 
na een paar jaar over blijft voor de structuurklas is moeilijk 
te zeggen. ‘Die rekensom kunnen wij niet maken’, zegt van 
der Staaij. ‘Daarvoor moet je weten hoeveel leerlingen er 
in heel Nederland zijn en moet je ook weten wat het totale 
budget is van de leerlingen die nu een rugzakje hebben. 
Misschien krijgen we meer geld, omdat er op het platteland 
relatief meer zorgleerlingen zijn, maar aan de andere kant 
vangen wij ook al veel van die leerlingen op.’

MetalMuzieK 
Eén van die studenten is Nik (20), die net bezig is om een 
eigen programma op z’n computer te installeren. Hij is 
speciaal van Zeeland naar Rotterdam verhuisd om deze 
opleiding te kunnen volgen. Hiervoor zat hij op een prak-
tijkschool waar hij zijn ‘tijd verdeed met knutselen.’ Daarna 
moest hij werken voor een uitkering. ’36 uur per week aan 
de lopende band deksels op potten draaien.’ Hij is erg blij 
dat hij nu in deze klas zit. ‘In een gewone klas met dertig 
of veertig man verzuip ik. Daar kan ik me absoluut niet 
concentreren.’ ‘Ha, daar heb je nu nog wel eens last van 
hoor’, roept zijn buurman Dani, die door zijn dominante 
aanwezigheid wel eens een rol zou kunnen spelen bij het 
concentratieprobleem van Nik. ‘Ja, dat klopt, maar hier kan 
ik dan muziek opzetten.’ Hij wijst naar zijn t-shirt van een 
metalband dat hij draagt boven zijn witte korte sportbroek. 
‘Als ik daar naar luister word ik rustig en kan ik me beter 
concentreren. Ik moet vaak gewoon even muziek luisteren.’ 
Op zijn bureau liggen dan ook twee telefoons en drie 
mp3-spelers. Geen kans meer dat Nik zonder muziek komt 
te zitten. 

enige MOgelijKHeid
In het mbo vallen de meeste studenten met een rugzakje 
onder cluster 4 (gedragsstoornissen en psychiatrische 
problematiek). De meeste daarvan hebben een vorm van 
autisme. ‘De vorm van passend onderwijs die wij hebben 
ontwikkeld, een aparte klas voor deze studenten, is de enige 
mogelijkheid’, vindt Van der Staaij. ‘Voor hen is het onmo-
gelijk om direct mee te doen in een gewone klas.’

Tim Steen

structuur in de klas door structuurklas
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‘Niemand wordt  
hier gematst’ 

‘Docenten werken hier vanwege hun vak, 
tegelijkertijd vragen we hen steeds vaker 

rekening te houden met de verschillen tussen 
leerlingen. Als je dan ieder uur moet variëren in 

aanpak, omdat er één autistisch is en een ander 
hoogbegaafd, dan is dat best zwaar.’ Toch is 

dat volgens verantwoordelijk teamleider Mariët 
de Langen van het Maartenscollege in Haren, 

de uitdaging waarvoor het voortgezet onderwijs 
met de start van passend onderwijs staat. ‘Ons 

uitgangspunt is dat leerlingen tot prestaties komen 
die passen bij hun Citoscore en intelligentie.’ 

Groningse school: zorgleerlingen zoveel mogelijk een diploma

haar moest het lesrooster helemaal aangepast worden aan haar 
mobiliteit. Er zijn nu plannen voor verbouwing om onder andere 
de toegankelijkheid voor leerlingen met een beperking te verbete-
ren, maar daarbij hebben we ook de gemeente nodig en daarvoor 
is de financiering nog niet rond.’      

stigMa
Het aannemen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
is sowieso gebonden aan restricties op het Maartenscollege. De 
Langen: ‘Ze moeten zich kunnen handhaven in de groep. Er 
moet een balans zijn in een klas. Hun klasgenoten mogen er 
geen hinder van ondervinden. Nu hebben we bijvoorbeeld twaalf 
rugzakleerlingen. Twee uit cluster 3 (lichamelijke beperkingen) 
en tien met gedragsproblemen en stoornissen, zoals adhd, add en 
autisme. Op 1.600 leerlingen is dat een heel laag percentage. Voor 
autistische leerlingen vormt de bovenbouw van havo/vwo een 
probleem, omdat er geen vast stramien is door de verschillende 
lesgroepen en de vele roosterwijzingen. Het hoort bij de tweede 
fase en we zullen ermee moeten dealen, maar het kan de grens zijn 
wat een kind met een stoornis in het autistisch spectrum aankan. 
De rust en regelmaat uit de onderbouw ontbreekt. Intensieve 
leerlingbegeleiding en een individueel handelingsplan kunnen 
dan uitkomst bieden. Met – nu nog – het geld uit de rugzak 
kunnen we een mentor extra faciliteren en die in staat stellen 
structuur te bieden, door bijvoorbeeld samen te plannen met deze 
leerlingen. Ook kunnen we een ambulant begeleider aantrekken 
en de Special Education Needs (SEN)-coördinator voor de zorg-
begeleiding uitbetalen. Je krijgt niet zomaar een rugzak. Er is vaak 
een lange weg afgelegd met de ouders en de leerling zelf. Ook zijn 
er heel wat handelingsplannen gemaakt: waar heeft zo’n leerling 
extra ondersteuning nodig? Wat kunnen we nog wel aan en wat 
niet? Kunnen we daar financiering voor regelen? Voor sommige 
ouders is zo’n indicatie een forse drempel, want dan krijgt hun 

Hoewel passend onderwijs, ondanks de 
officiële start op 1 augustus, nog niet op iedere 
school voor voortgezet onderwijs goed in de 
steigers staat, zien ze er op het Maartenscollege 
in Haren niet tegenop. ‘Als interconfessionele 
school zijn we geworteld in de christelijk-hu-
manistische traditie en vinden de zorg voor 
ieder mens een logische, bijna humanitaire 
opdracht’, verduidelijkt Mariët de Langen, 
teamleider tweede fase. Samen met de rector 
is ze verantwoordelijk voor het invoeren van 
passend onderwijs. ‘Iedereen is in principe 
welkom bij ons. We willen leerlingen die daar 
de capaciteiten voor hebben graag aan een 
diploma helpen, maar we ontkomen, soms 
noodgedwongen, niet aan het stellen van 
voorwaarden. Zo zijn in het oude gedeelte van 
de school alleen trappen en geen lift. Er is 
nauwelijks ruimte voor een rolstoel. Ooit heb-
ben we wel eens een meisje van de hiernaast 
gelegen mytylschool op de havo gehad. Voor 
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kind een stigma. Begrijpelijk, maar voor ons is het noodzakelijk 
om de extra kosten financieel op te brengen.’ Ze geeft aan dat er 
voortdurend geëvalueerd moet worden tussen school, ouders en 
ambulant begeleider om het zo’n leerling mogelijk te maken op 
het Maartenscollege te blijven. ‘Dat is ook de grote uitdaging waar 
onze docenten voor staan: leren omgaan met de verschillen en 
daar passend op inspelen.’  

geen plOtselinge tOelOOp
‘Uiteraard hebben we veel meer kinderen waar we onze handen 
vol aan hebben. Denk bijvoorbeeld alleen al aan leerstoornissen 
als dyslexie, van oudsher een speerpunt bij ons, en dyscalculie. Dat 
betreft zeker vijf procent van onze leerlingenpopulatie’, becijfert 
De Langen. Toch verwachten ze in het Hoge Noorden aan het 
begin van het nieuwe schooljaar geen plotselinge toeloop van 
zorgleerlingen in het samenwerkingsverband stad Groningen-Ha-
ren-Ten Boer. De Langen: ‘Het aantal rugzakleerlingen in deze 
driehoek is bijna 3,5 procent, terwijl dat landelijk ongeveer twee 
procent is. Ons samenwerkingsverband verwijst dus al veel minder 
leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs dan in de rest van 
het land. Anders gezegd, wij krijgen geld toe met de vereveningsgel-
den (het naar verhouding van het aantal leerlingen met een indica-
tie (rugzak) evenwichtig verdelen van het beschikbare budget voor 
extra ondersteuning, red.) waar andere scholen moeten inleveren. 
Veel wetgeving verandert natuurlijk wel per 1 augustus.’

eigen  verantwOOrdelijKHeid 
De aanpak van zorgleerlingen is op het Maartenscollege ook 

‘Misschien 
moet een 
zorgleerling wel 
twee maal zo 
veel inspanning 
verrichten als 
een gewone 
leerling om het 
op school te 
redden.’

pragmatisch van aard. Wat goed is voor 
deze leerlingen, is goed voor alle leerlingen: 
structuur bieden, herhalen, op het bord 
schrijven. De Langen geeft ook meteen de 
beperkingen aan. ‘Dit is voor docenten nog 
wel te doen als het beheersbaar is, maar 
niet als er steeds meer leerlingen in een 
klas komen die een speciale behandeling 
nodig hebben. Leerlingen met een onder-
steuningsbehoefte hebben ook een eigen 
verantwoordelijkheid om om te gaan met 
hun beperking, uiteraard in samenspraak 
met docenten en ouders. Ze kunnen zeker 
niet achteroverhangen totdat de docent 
eraan denkt dat zij wat extra aandacht 
behoeven. Misschien moet een zorgleerling 
wel twee maal zo veel inspanning verrichten 
als een gewone leerling om het op school te 
redden.’
Ze benadrukt dat niemand wordt gematst, 
‘maar soms moet je wat. Vorig jaar hebben 
we een leerling met een ernstige angststoor-
nis – hij zat veel thuis  - toch over laten 
gaan naar havo 4. Dat pakte gelukkig goed 
uit. Het past in onze visie dat leerlingen tot 
prestaties moeten komen die passen bij hun 
Citoscore en intelligentie.’

Peter Magnée
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‘We kijken naar wat een kind wél kan’
‘Ik denk dat wij al passend onderwijs 

aanbieden. Wij kijken heel erg naar wat 
een kind wél kan en leerlingen kunnen 

alle vakken op hun eigen niveau volgen.’ 
Dat zegt Bianca Jansen, directeur 

van basisschool De Kleine Kapitein in 
Berkel en Rodenrijs, een school waar 

‘levensecht geleerd wordt’ en die ‘geen 
enkele leerling wil uitsluiten.’

De Kleine Kapitein biedt al passend onderwijs

beheren de voorraad. ‘We leren goed met geld omgaan’, antwoordt 
Luuk op de vraag wat hij hiervan leert. ‘En rekenen natuurlijk! En 
als er problemen zijn, bedenken we oplossingen’, vult IJsbrand aan. 
Laatst kregen ze een paar pakken bloem binnen, die ze per ongeluk 
bij het uitpakken aan flarden sneden. IJsbrand schatert: ‘Toen 
konden we ze niet meer verkopen natuurlijk!’ Luuk: ‘Nu gaan we er 
pannenkoeken van bakken.’

Moddersporen
In groep 3/4 is een klassenvergadering aan de gang. Juf Miriam 
Kamermans bespreekt met de klas hoe ze iets aan de modderspo-
ren in het lokaal kunnen doen. ‘De afspraak die we ooit gemaakt 
hebben, is dat alleen kinderen die kaplaarzen bij zich hebben in de 

De afgelopen maanden waren spannend voor 
De Kleine Kapitein, een in een noodgebouw 
gehuisveste basisschool, in een weiland vlak 
naast metrostation Berkel Westpolder. De 
school had niet genoeg leerlingen (140) om te 
kunnen blijven bestaan. Ouders en leerlingen 
kwamen massaal in actie, zo stond in Schooljour-

naal 2 te lezen, en inmiddels heeft een ander 
schoolbestuur zich bereid getoond een bestuur-
lijke samenwerking aan te gaan. De school is 
gered. Jansen, opgelucht: ‘We zijn natuurlijk 
heel blij. Ik denk dat de Inspectie ook gelukkig 
is, want toen ons voortbestaan aan een zijden 
draadje hing, liet de inspecteur weten dat dat 
een gemis zou zijn voor het onderwijs in deze 
omgeving. De Inspectie ziet onze meerwaarde 
dus in.’

LeerwinkeL
Luuk en IJsbrand (beide 8 jaar) staan in de 
Leerwinkel, hét voorbeeld van levensecht leren. 
Ze verkopen van alles, ‘als het maar biologisch 
is’, benadrukt IJsbrand. Met een weids gebaar 
prijst hij zijn waren aan: muesli, rozijnen, 
bloem, jam, crackers, maar ook lolly’s. ‘Die 
verkopen we het meest’, zegt Luuk lachend. 
‘Ze zijn ook maar dertig cent.’ ‘Een doosje 
rozijntjes is nog goedkoper’, weet IJsbrand uit 
zijn hoofd. ‘Twintig cent!’  De winkel is open 
op maandag- en dinsdagmiddag. De leerlingen 
hebben een eigen budget, doen inkopen, 
maken plannen, helpen klanten, rekenen af en 

Luuk (links) en iJsbrand aan het werk in de Leerwinkel, 
gadegeslagen door directeur Bianca Jansen (midden).
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modder mogen spelen. Maar er gaat blijkbaar iets mis. Kijk om je 
heen!’ Ze wijst naar de viezigheid op de grond. Een jongen wil het 
hele schoolplein betegelen, een meisje stelt voor allemaal de schoe-
nen uit te doen als ze de school binnenkomen. ‘We kunnen ons 
ook weer gaan houden aan de eerdere afspraak’, zegt een andere 
leerling. Ze komen er niet goed uit. Volgende punt op de agenda: 
een leerkracht wil de moestuin weer optuigen en wil graag een deel 
van alle klassenbudgetten gebruiken om grond te kopen.

eigen niveau
Bianca Jansen is trots op haar school. ‘Levensecht leren kenmerkt 
zich door echte projecten die kinderen doen: ze passen geleerde 
vaardigheden meteen toe in een zo realistisch mogelijke context. 
Daarnaast krijgen ze gewone vakken volgens reguliere methodes, 
die uitgaan van meervoudige intelligentie. Wij moeten natuurlijk 
gewoon de kerndoelen behalen. We toetsen de kinderen ook, deels 

met Citotoetsen, deels met andere toetsen. 
We hebben hier goed contact over met de 
Inspectie. Over het algemeen zijn de leerlingen 
tot half 12 vrij schools bezig, daarna begint 
het levensecht leren in de vorm van projecten 
of workshops.’ Ze vertelt dat het op school 
mogelijk is alle vakken op een eigen niveau te 
volgen. ‘Niemand kijkt er hier van op als een 
leerling een uurtje aanschuift bij een andere 
klas. Ook geven we de leerlingen de ruimte 
om ergens in te excelleren en dan is het oké als 
het op een ander vlak even iets minder hard 
gaat op dat moment.’ Leraren heten coach op 
De Kleine Kapitein, er wordt niet gewerkt met 
straffen en belonen en van ouders wordt grote 
betrokkenheid verwacht. ‘Kinderen die autori-
tair worden opgevoed, zullen hier erg moeten 
wennen, want wij gaan hier uit van evenwaar-
digheid of gelijkwaardigheid.’

even rennen
De Kleine Kapitein trekt leerlingen vanuit de 
wijde omgeving aan, niet zelden leerlingen 
met wie het op andere scholen niet zo soepel 
ging. Jansen: ‘Als het op school niet goed gaat, 
heeft het niet zo veel zin om het op een andere 
school te proberen met hetzelfde traditionele 
onderwijs. En dan komen ze bij ons. Wij kun-
nen leerlingen met enige zorgzwaarte wel aan. 
Daar is de mindset van de leraren ook naar. Wij 
kunnen goed differentiëren, kinderen volgen 
individuele trajecten, wij hebben experts in 
huis vanuit het speciaal onderwijs en het 
Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafden. Wij 
kijken niet naar wat een kind niet kan, maar 
wat het juist wél kan.’ De leerlingen op De 
Kleine Kapitein mogen bovendien hun eigen 
pauzemoment kiezen. Willen ze even rennen, 
dan kan dat. Willen ze even in een stil hoekje 
gaan zitten, dan kan dat ook. ‘Voor kinderen 
met bewegingsonrust of concentratieproble-
men is dat heel belangrijk’, weet Jansen. ‘Ik 
weet dat kinderen het fijn vinden hier op 
school omdat ze zichzelf kunnen zijn, met hun 
kwaliteiten en beperkingen.’

Ciska de Graaff

‘We kijken naar wat een kind wél kan’



Doe mee! Deel jouw ideeën over nieuwe lesmethoden of vraag 

tips voor dat lastige oudergesprek. Blijf op de hoogte van het laatste 

onderwijsnieuws en ontdek jouw loopbaanmogelijkheden. 

CNV Onderwijs lanceert een nieuw digitaal platform: 

Het Onderwijsplein. Praat, Lees en Ontdek mee!

hét digitale platform voor het onderwijs 

4Het      nderwijsplein.nl

Samen het onderwijs nog beter maken
Werken in het onderwijs is mooi en bijzonder. Als leraar, 
onderwijsondersteuner of schoolleider werk je iedere dag 
met hart en ziel aan de toekomst van onze kinderen.
Als vakvereniging zijn wij een groep van 53.000 onderwijs
collega’s. Ieder met eigen kennis en kwaliteiten. 

nieuw 
digitaal 

platform!

www.hetonderwijsplein.nl

Wij werken vol passie aan het verder helpen van kinderen 
en jongeren. Dat is wat ons bindt. Elkaar inspireren met 
nieuwe ideeën en elkaar helpen als dat nodig is.  
Goed onderwijs maak je samen.
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Mijn Ons Lees Praat

Ontdek

Plezier in je werk is erg belangrijk. Werkdruk en stress kunnen jouw werkplezier 
verstoren en de kwaliteit van je werk verminderen. Juist in het onderwijs is de werkdruk 
hoog. Veel werkdruk ontstaat niet door het lesgeven, maar door ‘al het gedoe’ eromheen. 
Maar zijn deze regels wel nodig? CNV Onderwijs laat zien dát het anders kan.

PRAAT mee over werkdruk op het 
forum van Het Onderwijsplein. 
Deel jouw werkdruktip. De 5 beste 
tips worden beloond met het boek 
Van werkdruk naar werkplezier. 

Win het boek Van Werkdruk naar WerkplezierKijktip: uitzending Werkdruk en regelzucht

Stap 1: Ga naar www.hetonderwijsplein.nl
Stap 2: Klik op login
Stap 3: Login met je lidnummer (gebruikersnaam) 
 en postcode (wachtwoord)  
Stap 4: Maak een eigen wachtwoord aan
Stap 5: Ga door naar Het Onderwijsplein 
Stap 6: Klik op ONTDEK, klik op Werkdruk en 
 bekijk de uitzending

Ontdek  
  hoe je jouw werkdruk kunt verminderen



Individuele Belangen

Juf Hanneke werkt al jaren met veel plezier in het basison-
derwijs. Zij wil zich graag meer gaan toeleggen op het werken 
met individuele leerlingen. Ze heeft eens rondgekeken en 
daar een cursus voor gevonden. Ze besluit met haar directeur 
te gaan praten over de mogelijkheden om deze cursus te gaan 
volgen. Als voorbereidjng op het gesprek kijkt ze in de cao 
om te weten wat haar rechten zijn.
Allereerst ziet Hanneke dat zij als fulltimer recht heeft op 166 
uur individuele scholing. Die scholing is persoonsgebonden 
en kan in overleg met de werkgever worden ingevuld voor 
persoonlijke scholing en ontwikkeling. De school mag deze 
tijd dus niet aanwijzen voor verplichte scholing voor het hele 
team. Is dat wel het geval, dan zullen de individuele werkne-
mers daar mee moeten instemmen. Ook kan in zo’n geval 
maximaal de helft van de uren worden aangewezen voor scho-
ling. De andere helft mag de werknemer zelf invullen. Over 
de manier waarop dat gebeurt moet in een functioneringsge-
sprek of voortgangsgesprek verantwoording afgelegd worden.

vergoeding
Hanneke wil best de helft van haar 166 uren inzetten voor 
de scholing, maar ze heeft voor de cursus eigenlijk nog zo’n 
25 uren meer nodig. Bovendien wil ze ook wel weten hoe het 
met de kosten zit. Behalve het gewone cursusgeld moet ze ook 
cursusmateriaal aanschaffen, examengeld betalen, etcetera. 
Natuurlijk zijn er ook reiskosten. Dit soort zaken is terug 
te vinden in het scholingsbeleid dat moet zijn vastgesteld. 
Daarin zijn de spelregels vastgelegd voor scholing. Dit beleid 
moet de instemming hebben van de personeelsgeleding van 
de MR. Daarnaast zijn sommige zaken rondom scholing al 

vastgelegd in de cao.
Als het zo is dat de scholing wordt opgedragen door de 
werkgever, dan moeten alle kosten worden vergoed door de 
werkgever en vallen de uren binnen de normjaartaak. Dat is 
in ieder geval ook zo als de functie van de werknemer in het 
rddf is geplaatst of als de scholing van belang is voor het werk-
gelegenheidsperspectief van de werknemer. 
In het beleid moet ook terug te vinden zijn hoe het zit met 
de vergoeding in tijd en kosten als het om scholing gaat die 
niet plaats vindt op initiatief van de werkgever, maar die de 
werknemer graag wil volgen. Daarbij zal met name van belang 
zijn of de school ook voordeel heeft van deze scholing. In zo’n 
geval is het altijd aan te bevelen om vooraf met de werkgever 
te bespreken of hij de scholing zal faciliteren in tijd en/of 
geld.

TerugBeTaLingspLichT
In het scholingsbeleid kunnen ook afspraken gemaakt wor-
den over een terugbetalingsregeling. Er zijn verschillende 
redenen om de kosten die de werkgever heeft vergoed terug te 
laten betalen.
Vaak is dat het geval als iemand een dure, lange cursus volgt 
en nog vòòrdat de cursus is afgesloten ontslag neemt om bij 
een andere werkgever te gaan werken. In het beleid kan vast-
gelegd worden dat er sprake is van een terugbetalingsplicht als 
binnen een bepaalde periode na het afsluiten van de scholing 
ontslag wordt genomen. Dat geldt vaak ook als iemand een 
cursus heeft gevolgd maar niet met goed gevolg heeft afgeslo-
ten door eigen toedoen. Een voorbeeld daarvan is iemand die 
maar de helft van de cursusdagen daadwerkelijk aanwezig is 
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Wat zijn de spelregels 
bij scholing?

vraag:

aNTwoord:



geweest en vervolgens zakt voor de eindtoets. Ook een ontslag 
door eigen toedoen kan een reden zijn om de kosten terug te 
laten betalen.
Voorts is het ook verstandig om vast te leggen dat vooraf 
afspraken worden gemaakt over de maximale kosten die de 
werkgever vergoedt en de tijd die beschikbaar wordt gesteld 
voor de studie. Zodra de scholing echt begint moet daarover 
geen discussie meer bestaan.

reiskosTen
Voor de reiskosten geldt dat de reizen van en naar de scholing 

worden beschouwd als dienstreizen. Als afgesproken is dat 
de reiskosten worden vergoed, dan gebeurt dat op basis 
van kosten openbaar vervoer 2e klasse.  Als de werkgever 
toestemming geeft om met de auto te reizen dan heeft de 
werknemer recht op een brutovergoeding van € 0,28 per 
kilometer. Daar zal dus nog loonheffing over worden inge-
houden.
Juf Hanneke heeft het allemaal op een rij en kan goed 
voorbereid het gesprek met haar directeur in gaan.

overzichT regiospreekureN 

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

rechTsposiTie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Werk & Recht
groTe zorgen over nieuwe  
pensioenregeLs
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) dreigt een 
wel heel verkeerde kant op te gaan met haar lang ver-
wachte wetsvoorstel voor nieuwe pensioenregels. Het 
lijkt er op dat zij wil kiezen voor nog meer (schijn)
zekerheid. Pensioenfondsen moeten dan de buffers 
verder gaan verhogen. En het wordt pensioenfondsen 
op die manier onmogelijk gemaakt een beleggingsbe-
leid te voeren gericht op een optimaal lange termijn 
rendement. De gevolgen laten zich raden. Met derge-
lijke regels zullen de meeste fondsen de pensioenen 
nog vele jaren niet kunnen indexeren. Ook werken 
zulke regels sterk procyclisch uit. In slechte tijden 
moeten de uitkeringen omlaag, de premies omhoog 
en nemen de belastingopbrengsten af. Dit maakt het 
moeilijker om uit een economisch dal te klimmen. 
Sociale partners, waaronder het CNV, zijn dan ook 
met een intensieve lobby bezig om de plannen van 
Klijnsma bijgesteld te krijgen. Ook ABP heeft de 
politiek opnieuw op het hart gedrukt dat de nieuwe 

regels ruimte moeten bieden voor een expliciet op wel-
vaartsvaste ambitie gericht pensioencontract. Invoering 
van een dergelijk contact biedt veel betere perspectieven 
op het duurzaam indexeren van de pensioenen.

aBp houdT de kosTen Laag
Vaak wordt beweerd dat ABP zeer hoge kosten maakt. 
Dat valt nogal mee. Wel moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de kosten voor pensioenbeheer en 
 pen sioen communicatie en die van het vermogensbeheer. 
De eerste dalen al een paar jaar achter elkaar en kwamen 
in 2013 uit op circa € 170 miljoen. 
Dat is zo’n € 89,- per deelnemer. 
Kosten van vermogensbeheer 
moeten worden afgezet tegen het 
belegd vermogen en komen ten 
laste van het rendement. In 
2013 ging ongeveer 0,7 procent 
op aan kosten van vermogens-
beheer, bij een bruto rende-
ment van circa 7 procent.



Coaching
cnv onderwijs academie organiseert op woensdag 14 mei in weert een Mr proeflokaal. Tijdens deze middag 

(waarvan de toegang gratis is voor zowel leden als niet-leden van cnv onderwijs) worden diverse interessante 

workshops aangeboden. ook zijn trainers, adviseurs en een regiobestuurder van cnv onderwijs aanwezig die 

direct je vragen kunnen beantwoorden. Bovendien wordt het culinaire proeven ook niet vergeten!

aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar scholing@
cnvo.nl onder vermelding van ‘MR Proeflokaal’. Ver-
meld je naam en de naam en plaats van je school.  
Kom je met meer collega’s? Geef dan ook het aantal  

 
personen aan (i.v.m. de catering). Heb je vragen of wil 
je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar scho-
ling@cnvo.nl of bel met (030) 751 17 47. Je kunt ook 
kijken in de agenda op www.cnvo.nl. 

rob overmars is trainer en adviseur bij CNV 
Onderwijs Academie en zal tijdens het MR 
Proeflokaal ook aanwezig zijn. ‘Bezoekers kun-
nen tijdens het Proeflokaal kiezen uit drie ver-
schillende workshops, die in twee rondes gege-
ven zullen worden. De eerste gaat over zicht 
houden op het samenwerkingsverband. Deze 
verbanden nemen namelijk aardig wat besluiten 
waarvan de gevolgen op de scholen zichtbaar en 
merkbaar zijn. Maar hoe krijg en houd je invloed 
op de besluiten in het samenwerkingsverband? 
De tweede workshop gaat over de invloed van 
de (G)MR. Lang niet alle medezeggenschapsra-
den zijn tevreden met de feitelijke invloed die ze 

hebben. De laatste workshop gaat 
over (G)MR en communicatie. Hier 
wordt stilgestaan bij een aantal 
principes voor communiceren 
en onderhandelen, en kijken we 
hoe deze van toepassing kun-
nen zijn in je werk als MR-lid. 
Ook is er volop gelegenheid 
om in gesprek te gaan met 
collega’s uit de regio. Zo kun 
je ervaringen uitwisselen, of 
hoor je hoe andere medezeggenschapsraden 
problemen hebben aangepakt waar je nu zelf 
mee te maken hebt.’
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Bezoek het Mr proeflokaal!



Jan Bijstra
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Wanneer we Arjen Robben in een Champions League 
wedstrijd of interland weer eens languit zien gaan, zijn u en 
ik al snel geneigd om te denken: schwalbe!! Nep! Fopduik! 
Arjen heeft een reputatie als duikelaar en dat werkt niet in 
zijn voordeel. Een scheidsrechter is immers ook maar een 
mens en mensen zijn nu eenmaal moeilijk in staat om elke 
keer weer honderd procent onbevooroordeeld naar een 
nieuwe situatie te kijken. Een andere zeer menselijke trek 
waar u en ik nogal last van hebben, is dat we de oorzaak van 
negatieve gebeurtenissen het liefst bij anderen neerleggen. 
Zo zal Arjen Robben misschien vinden dat het vooral ligt 
aan de slechte scheidsrechters dat hij zo vaak een gele of 
rode kaart krijgt. Het zijn van die mechanismen waar geen 
mens aan ontkomt.
Waarom deze inleiding? Omdat ik het rapport Professiona-
lisering als gerichte opgave van de Onderwijsinspectie voor 
mij heb. Hierin staan voorstellen om te bewerkstelligen 
dat leraren zo goed mogelijk toegerust zijn voor passend 
onderwijs. Zo schrijft de Inspectie dat scholing vaak een 
formeel karakter heeft zoals een opleiding of het volgen 
van een cursus of workshop. Succesvolle en door leraren 
doorgaans zeer gewaardeerde methodieken als coaching on 
the job, intervisie en lesbezoeken bij elkaar worden daaren-
tegen veel minder vaak ingezet. Het advies luidt dan ook dat 
scholen het perspectief op professionalisering verbreden 
en meer gebruik gaan maken van deze methodieken. Een 

recent rapport van de Evaluatie- en Adviescommissie 
Passend Onderwijs sluit daar op aan. De ECPO stelt dat 
scholing praktijkgericht moet zijn, moet aansluiten bij 
wat leraren al kennen en kunnen én bij hun eigen ideeën 
over hoe scholing eruit moet zien.
Het lijken mij goede suggesties, maar ik mis Arjen Rob-
ben in dit geheel. Uit allerlei onderzoek blijkt namelijk 
dat we geneigd zijn ons gedrag aan te passen aan de 
verwachtingen die we hebben van het gedrag van leer-
lingen. Een leerling met een bepaalde reputatie heeft 
het daarom vaak moeilijker dan zijn klasgenoten want 
een incident wordt al snel in zijn nadeel geïnterpreteerd. 
Corrigerende opmerkingen naar deze leerling zijn dan 
ook vaak negatief gekleurd. Met andere woorden: we 
zien al snel een schwalbe.
En net als Arjen Robben leggen ook wij de oorzaak liever 
bij de ander dan bij onszelf. Zo komt uit onderzoek naar 
voren dat we de oorzaak van probleemgedrag in de klas 
bij voorkeur toeschrijven aan het gegeven dat de leerling 
een diagnose heeft en/of dat zijn thuissituatie niet stabiel 
is. We kijken minder snel naar welke rol we zelf spelen 
in het veroorzaken en in stand houden van dit gedrag. 
Het lijkt mij zinvol om hier aandacht aan te besteden 
maar tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat het via scho-
ling moeilijk veranderbaar is. Het raakt namelijk aan hoe 
wij als mens gewend zijn te denken en te redeneren.

Net als aRJeN 
RoBBeN leggeN ook 

WiJ de ooRzaak 
lieveR BiJ de aNdeR 

daN BiJ oNszelf

schwalbe

column

Jan Bijstra (57) is 
ontwikkelingspsycho-
loog en onderzoeks-
coordinator Regionaal 

expertisecentrum 
Noord-Nederland 4
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‘Maak het niet 
moeilijker dan het is’

Voor menig leerkracht is een dove leerling een 
kind dat niet kan horen. Hoe ziet passend 

onderwijs er uit voor deze leerlingen, variërend 
van stokdoof tot hardhorend?

Lager abstractievermogen dove leerling vereist maatwerk

op en richt dat naar de auditief beperkte leerling, die daarvoor 
een ontvangertje draagt.’ 

co-Teaching
Basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel heeft sinds  januari  
2013 een samenwerkingsverband met Kentalis Talent, een 
instelling voor doven en slechthorenden in zorg en onderwijs. 
Sinds augustus 2013 hebben zij cluster 2-leerlingen op hun 
school. Directeur Pieter-Jan van Hoof: ‘Wij werken vanuit het 

‘De manier van lesgeven wordt op elke leer-
ling apart afgestemd.’ Lies van Stralendorff, 
teamleider ambulante begeleiding bij Auris 
Ambulante Dienstverlening in Houten, geeft 
aan dat hun instantie niet één methode 
hanteert om aan cluster 2-leerlingen – dove 
en slechthorende kinderen en kinderen met 
een communicatieve beperking – les te geven 
in het reguliere onderwijs. Er wordt gekeken 
naar de onderwijsbehoefte van de leerling en 
op maat wordt dan de begeleiding ingezet. 
‘De ene leerling krijgt twee keer in de week 
een doventolk in de les. Voor de andere 
leerling met gehoorproblemen wordt bij het 
vak Engels extra begeleiding gegeven voor 
uitspraak en grammatica.’ De medewerkers 
van Auris bekijken daarbij steeds wat de 
desbetreffende school kan doen en wat zij 
als ambulante begeleiders kunnen doen. 
‘Moeten er bijvoorbeeld instructies aan de 
leerkracht gegeven worden die een cluster 
2-leerling in de les krijgt? Moet de coach van 
die leerling voorlichting krijgen over zo’n 
scholier?’ Ook zijn er speciale faciliteiten in 
de klas voorhanden. Zo is er een zender-/
ontvangersysteem. ‘Dan hebben de desbe-
treffende leerlingen een hoortoestel (met een 
ontvanger), dat verbonden is met de micro-
foon van de leerkracht (de zender). Daardoor 
kunnen zij de stem van de leraar of de hele 
klas beter horen.’ Een ander systeem is dat 
er een richtmicrofoon geplaatst wordt in het 
midden van het lokaal. ‘Dit vangt het geluid 
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principe van co-teaching. Dat houdt in dat elf cluster 2-leerlin-
gen verdeeld over groep 1, 2, 3 en 5 én een docent van Kentalis 
voor de klas hebben staan én een leerkracht van onze reguliere 
basisschool. Zo hebben wij in groep 3 twee leerkrachten op zes 
dove en slechthorende leerlingen voor wie drie dagen in de week 
deze constructie aan de orde is. De ene leraar leert de kinderen 
lezen, de andere leerkracht leert ze een grotere woordenschat 
aan. Als de extra leraar er niet is, dan is er een tolk aanwezig. In 
sommige gevallen is er ook een logopediste in de klas.’ Van Hoof 
ziet met enkele aanpassingen veel mogelijkheden. ‘Met behulp 
van hoorimplantaten kunnen deze leerlingen heel goed commu-
niceren. Je moet met het geven van instructies alleen wel heel 

gericht aangeven wat ze moeten doen. Je kunt niet verwachten 
dat ze uit een langer verhaal meteen begrijpen wat de kern van 
de instructie is. Dat komt ook doordat hun abstractievermogen 
veel lager kan zijn dan bij horende leerlingen.’ Van belang is 
dat de twee docenten allebei verantwoordelijk zijn voor de hele 
klas. ‘Het is geen klasje in de klas, daar willen we voor waken. 
Niet-cluster 2-leerlingen moeten bij ons niet het gevoel krijgen 
dat ze buitengesloten worden. Iedereen hoort erbij in de klas. De 
acceptatie tussen de kinderen onderling is heel groot.’

exTra ondersTeuning
Ook de afdeling vmbo-praktijkonderwijs 
(vmbo/pro) van de Thorbecke Scholenge-
meenschap in Zwolle werkt samen met Kenta-
lis. Locatiedirecteur Ankie van der Werf: ‘We 
hebben met Kentalis afgesproken dat cluster 
2-leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) in een intensief arrangement of in een 
medium arrangement bij ons terecht komen. 
Een deel van die kinderen is slechthorend.’ 
Kinderen in het intensieve arrangement 
krijgen nog meer ondersteuning in de klas 
dan medium arrangement-leerlingen: er is 
een logopedist, een orthopedagoog en/of 
een remedial teacher aanwezig. De vmbo/pro 
afdeling heeft daarbij vooraf twee uitgangs-
punten opgesteld. ‘Wees geïnteresseerd in 
elkaar en heb daarin plezier. En: maak het niet 
moeilijker dan het is, dus wees flexibel.’ De 
klassen tellen elf kinderen. Verder hebben de 
TOS-leerlingen een aangepast rooster. ‘Naast 
de reguliere vakken zijn er negen lesuren 
in de week klasoverstijgend voor alle brug-
klasleerlingen. In die uren zitten alle leerlingen 
(regulier, medium en intensief) door elkaar 
heen.’ De leerlingen hebben volgens Van der 
Werf wel de vaardigheid om vmbo te doen, 
maar hebben extra didactische ondersteuning 
nodig, vooral bij de vakken Nederlands, Engels 
en wiskunde. ‘Het zit hem dan met name in 
extra lesuren die ze voor deze vakken krijgen 
en de manier waarop de docenten hun lesstof 
presenteren. Zo wordt veel uitleg gevisualiseerd 
door bijvoorbeeld op het bord allerlei woor-
den te zetten. Maar ook door in te zetten op 
het uitbreiden van de woordenschat.’ Tevens 
zijn er faciliteiten in het lokaal, zoals het sound 

field-systeem. ‘Daarbij werkt de docent met een 
microfoontje, zodat de leerlingen hem beter 
kunnen horen.’ 

posiTieve ervaringen
Of er door passend onderwijs nu veel veran-
dert? Van Stralendorff: ‘We gaan nog meer 
op maat werken, omdat passend onderwijs dit 
beter toelaat en we nemen de ouders mee in 
dit proces.’ Volgens Brabander Van Hoof geldt 
voor zijn school ook dat ze nu veel meer maat-
werk leveren. Van der Werf ziet er voor twee 
partijen voordeel in: ‘Door deze samenwerking 
snijdt het mes aan twee kanten: wij krijgen 
extra expertise van de kant van Kentalis en 
hun leerlingen kunnen positieve ervaringen 
opdoen op een reguliere school als de onze.’

Ludianne Hoogsteen
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Het onderwijs verandert als gevolg van de digitale revolutie in een hoog tempo. Daar weet u immers alles van; 
u maakt het zelf dagelijks mee. En we staan pas aan het begin van deze digitale revolutie. Een ontwikkeling 
die volgens Amac fantastische mogelijkheden biedt. Amac wil samen met u deze nieuwe mogelijkheden 
onderzoeken tijdens het Primair en Voortgezet onderwijs evenement in het Rijksmuseum.

Uw Apple expert.

030 - 77 404 10  |  www.a-mac.nl/onderwijs 

Schrijf u in op onze website en reserveer 9 of 10 april in uw 
agenda. Wij bieden u geheel verzorgde, inspirerende dag, met 

motiverende en aansprekende sprekers.

Woensdag 9 april  
Primair Onderwijs

09.00 Inloop
09.30	 Officiële	opening	door	Rembrandt	van	Rijn.
09.45 Toepassingen van de iPad in de dagelijkse 
	 lespraktijk	door	Herman	Rigter	(IT directeur VSAT)
10.35 Pauze
10.55 Waarom de iPad in het basisonderwijs door 
 Maurice de Hond (Steve Jobs Scholen)
11.45 Apple Professional Development workshops en 
 trainingen door Marco Damen (Amac)
12.15 Lunch
13.15 De mogelijkheden en toegankelijkheid binnen 
 het Passend en Speciaal onderwijs door Kurt 
 Klynen (ICT Atelier)
14.05	 Educatie	is	een	speerpunt	van	het	Rijksmuseum	
 door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum)
14.35 Pauze
14.55 Het inspirerende levensverhaal en de ervaringen 
 van Srini Swaminathan (Teach For India)
15.30 Afsluitende Borrel

Donderdag 10 april  
Voortgezet Onderwijs
 

09.00 Inloop
09.30	 Officiële	opening	door	Rembrandt	van	Rijn.
09.45 De mogelijkheden met WiFi-netwerken binnen 
 onderwijsinstellingen door Gert Snijder (Brite)
10.35 Pauze
10.55 Leren op maat door het leerlingvolgsysteem 
 door Kees Versteeg (Hondsrug College)
11.45 Apple Professional Development workshops en 
 trainingen door Marco Damen (Amac)
12.15 Lunch
13.15 Docenten uit de praktijk delen hun 
 ervaringen met de iPad in het onderwijs.
14.05	 Educatie	is	een	speerpunt	van	het	Rijksmuseum	
 door Annemies Broekgaarden (Rijksmuseum)
14.35 Pauze
14.55 Applicatie Schooltas (Thieme Meulenhoff)
15.45 Het inspirerende levensverhaal en de ervaringen 
 van Srini Swaminathan (Teach For India)
16.30 Afsluitende Borrel

Deelname aan het evenement is gratis. Deze dag is bedoeld voor schoolleiders, directie en bestuurders in het PO 
en VO. Voor inschrijven en meer informatie over het programma gaat u naar: www.a-mac.nl/onderwijs 



Oude meesters  
voor nieuwe meesters

9 & 10 april 2014  |   Primair en Voortgezet Onderwijs 
Rijksmuseum  | Amsterdam   



‘Ik ben zelf zwaar dyslectisch en eind jaren tachtig 
naar het speciaal onderwijs gestuurd. Ik had onge-
veer de leeftijd van mijn zoon, maar ze wisten toen 
nog niet dat ik dyslexie had.’ Katinka Reinerie (32) 
denkt met gemengde gevoelens terug aan haar oude 
school. ‘Ik heb me daar toen helemaal niet op mijn 
plek gevoeld. Er waren veel kinderen met een lager 
IQ en gedragsproblemen. Als je dan alleen dyslexie 
hebt, pas je daar niet tussen.’ Reinerie, moeder 
van vier kinderen vreesde dat het met haar op een 
na jongste kind dezelfde kant op zou gaan. ‘Mijn 
zoon Justin kreeg in groep 1-2 van basisschool De 
Opstap in IJsselstein het advies voor een school met 
speciaal basisonderwijs, omdat hij moeite heeft met 
automatisering en snel afgeleid is. Daardoor heeft 
hij meer herhaling  nodig dan andere kinderen in 
de klas. Toen ik naar hem keek, wist ik al dat ik het 
niet moest doen. Hij moest op deze school blijven. 
Mijn voorgevoel was dat hij precies hetzelfde zou 
gaan meemaken als ik. Bovendien is de diagnose 
bij zulke jonge kinderen heel moeilijk te stellen. Ik 
dacht ook, als het echt moet kan hij altijd nog naar 
het speciaal basisonderwijs.’   

bijles 
Reinerie overlegde met de directie en met juf 

Femke om haar zoon op  school te houden door hem zelf 
voor een deel te begeleiden. ‘Sinds het einde van het vorige 
schooljaar geef ik hem drie dagen in de week thuis een half 
uur bijles en op school ben ik er op maandag de hele dag  en 
op dinsdag in de ochtend. En verder krijgt Justin logopedie.’ 
Zijn moeder is enthousiast: ’Het helpt absoluut. Thuis doe ik 
vooral veel met letters en  opdrachten. Niet superveel, want 
ik vind dat Justin na schooltijd ook moet kunnen spelen. 
Op school begeleid ik hem intensiever. Maar hij krijgt geen 
voorkeursbehandeling, want ik wil geen scheve gezichten. 
Daarom help ik ook zijn klasgenootjes. Ja, in feite ben ik 
een onbetaalde onderwijsassistent. Ik ontlast de juf, zodat 
zij andere dingen kan doen. Dat komt de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede.’

juiste beslissing
‘Natuurlijk zit ik in een bevoorrechte positie’, erkent Reinerie. 
‘Omdat mijn man en ik zelfstandig ondernemer zijn, kan ik 
mijn tijd flexibel indelen. Daardoor kan ik overdag tijd vrij 
maken om mijn kind te begeleiden op school. Het belangrijk-
ste is dat mijn zoon zich prettig voelt in een vertrouwde omge-
ving. Mijn aanwezigheid helpt hem daarbij. Andere ouders 
waarderen mijn inzet ook, want ik krijg positieve feedback. Als 
ik naar mijn zoon kijk, zijn gedrag, hoe hij nu in zijn vel zit, 
weet ik dat ik de juiste beslissing heb genomen.’

Peter Magnée

‘Ik ontlast de juf'
‘Als kind met dyslexie moest ik gedwongen naar het speciaal onderwijs. Dat wilde ik niet voor mijn 

zoon’, zegt Katinka Reinerie, moeder van de 6-jarige Justin. Door zijn juf te steunen in de extra 
begeleiding die hij vraagt, hoopt ze dat hij in het reguliere basisonderwijs kan blijven.
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Katinka 
Reinerie en 
haar zoon 
justin: ‘Mijn 
gevoel zei 
me dat hij 
hier moest 
blijven.’ 



Marlies Sietsma
column

Het IS goed oM te 
Merken dat je erbIj 

Hoort, ook al werk je 
ergenS nog Maar kort

Zwetend word ik wakker. Het was een heftig dagje 
vandaag. Sinds een aantal weken heb ik een klas 
erbij gekregen en ik heb me er op verkeken dat dit 
toch anders gaat dan in het basisonderwijs. Twee jaar 
geleden kwam ik halverwege het jaar groep 8 les-
geven, wat in het begin heftig was omdat de cultuur 
binnen de klas al was bepaald. Na een paar weken zat 
het ritme er goed in en hebben we het jaar mooi kun-
nen afsluiten! Maar in het voortgezet onderwijs gaat 
dit toch even wat anders. Je ziet ze een uurtje, dan 
gaan ze weer naar de volgende collega en daarbij heb 
je te maken met pubers die hun eigen mening aan het 
ontwikkelen zijn. 
Na een aantal weken deze klas les te hebben gege-
ven, ben ik nog niet tevreden. Gisteren aan het eind 
van de dag plofte ik dan ook neer bij de teamleider 
met de woorden: ‘Ik red het zo niet’. Een kwartier 
praten over de vraag wat mij tegenhoudt goed les te 
kunnen geven en wat de oplossingen zouden kunnen 
zijn, gaf mij rust. Fijn als iemand je zo kan helpen 
inzien dat het allemaal we meevalt! We spraken af 
dat ik een mailtje over de strubbelingen zou sturen 
naar de collega’s die deze klas ook lesgeven. Naar 
aanleiding hiervan prikten we een datum om erover 

te praten. Het is altijd prettig als er mensen zijn die 
tips geven hoe je dingen anders kan doen, om zo 
een betere leeromgeving te creëren. Natuurlijk is 
het wel eens slikken als je kritiek te horen krijgt, 
maar als je het kan zien als leermomenten is het van 
grote waarde voor het verbeteren van je manier van 
lesgeven. De combinatie met complimenten werkt er 
zeker aan mee om die meerwaarde ook in te zien. 
Na de bijeenkomst met mijn collega’s kwam ik 
er wel achter dat ik mezelf een beetje kwijt was 
geraakt. Structuur en duidelijkheid zijn voor mij 
belangrijke ingrediënten om een stabiele leerom-
geving te scheppen. Het onbekende van een nieuwe 
werkomgeving, de verschillen tussen het basis- en 
het voortgezet onderwijs en mijn identiteit als docent 
vroegen om een goede balans voor de klassen en 
voor mijzelf. Dat er dan collega’s zijn, die je kunnen 
helpen in het vinden van die balans, geeft zoveel 
rust. Het is goed om te merken dat je erbij hoort, 
ook al werk je ergens nog maar kort en kom je uit 
een andere tak van het onderwijs. Nu zijn er ook nog 
nachten dat ik wakker lig, maar meer omdat ik zin 
heb om de ideeën uit te proberen. Natuurlijk red ik 
het wel!

extra klas 
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Marlies Sietsma (27) is 
docent nederlands op 
het agnieten College in 
Zwartsluis en volgt een 

schakeljaar onderwijskunde 
in groningen.
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o-FaCtor: talent In 
bewegIng
Zaterdag 5 april, van 10 tot 16 uur in 12 
provincies, gratis voor leden en niet-le-
den, programma, locatie en inschrijven 
via www.cnvo.nl/o-factor. Zie onderaan 
volgende pagina.

gePenSIoneerden
Rayon Amsterdam
Donderdag 15 mei, 10 uur (inloop 09.30 uur-13 
uur, ledenvergadering, De Schutse, De Mero-
delaan 16, Uithoorn. Huldiging jubilarissen 
en aandacht voor rouwverwerking. Onder de 
titel Verder na het afscheid denken we samen 
met mw. M. Wolthuis, pastor oecumenische 
gemeenschap St. Dominicus in Amsterdam, na 
over deze moeilijke maar ook uitdagende fase 
in menig mensenleven. Info/aanmelden (voor 5 
mei): W. Stoop, xstoop@planet.nl.

Rayon twente
Woensdag 26 maart, 13.30 uur, Ontmoetings-
centrum Wierden, Spoorstraat 7, jaarvergade-
ring + 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 de oorlogsjaren in 
bezit heeft, deze mee te nemen. Info/aanmel-
den: Henk Schotman, (0546) 57 29 69.

Rayon Fryslan
Dinsdag 8 april, 14 uur, CNV-kantoor Drachten, 
Zonnedauw 30, Jaarvergadering + huldiging 
jubilarissen. Voordracht door Jantsje Oost 
over Indianenopperhoofd Seattle in combinatie 
met gemaakte wandkleden. Tevens over 
ontwikkelingen bij ABP door Bé Bultena. Info/
aanmelden: J. Meesters, meesters.j@kpnmail.
nl, (0511) 47 38 29.

Rayon Kennemerland
Woensdag 9 april, 13.30-16 uur, Spieringweg 
835, Cruquius. Jaarvergadering tevens voor-

jaarsbijeenkomst. Over laatste ontwikkelingen in onze 
bond + jubilarissen. Inleiding over en rondleiding in 
paswerkbedrijven. Info/aanmelden: Th. Wokke, (0251) 65 
15 03, th.wokke@hetnet.nl.

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

Rayon noordoost-brabant
Dinsdag 22 april, ontvangst 13.45 uur (Graafs museum, 
St. Elisabethstr. 10A, Grave). Stadswandeling Grave o.l.v. 
de heer Jan Lamers. Info/aanmelden (voor 4 april): G. 
Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl. 

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

noord-Holland
Dinsdag 15 april, 10.30-14.30 uur, ‘t  Trefpunt, 
Louise de Colignylaan 20, Alkmaar. Netwerk-
bijeenkomst voor jonggepensioneerden: Waar 
haal je je inspiratie vandaan?, door Marianne van 
Wessel, trainer CNV Onderwijs Academie. Info/
aanmelden: netwerknoordholland@cnvo.nl  o.v.v. 
15-04-2014 Alkmaar.

Overijssel
Donderdag 17 april, 10.30-14.30 uur, Het 
Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensioneerden: 
Het kwaliteiten kwadrant, door Jeannette de 
Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs Academie. 
Info/aanmelden: netwerkoverijssel@cnvo.nl  
o.v.v. 17-04-2014 Nijverdal
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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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Alle gelderse rayons
Donderdag 17 april, 10-16 uur, zalencentrum Onder 
de Toren, St. Maartenstraat 34, Elst. Ontmoetingsdag. 
Onderwerpen: Vitaal ouder worden en klankbeeldlezing De 
seizoenen in de klassieke muziek en schilderkunst. Info/
aanmelden: H. Reijmer, (0316) 33 17 62 of hwbreijmer@
hetnet.nl.

InVallerS
Woensdag 16 april, 17 uur (incl. broodjes), Netwerkbij-
eenkomst invallers, CNV-gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
Thema: CNV Onderwijs netwerk invallers Midden. Onder-
werpen: Kennisnet/ICT/Apps/oid, Wat betekent passend 
onderwijs voor jou?, Het lerarenregister. Info/aanmelden 
(voor 6 april): werkgroepinvallers@cnvo.nl

odV
Dinsdag 13 mei, 09.30-16 uur, CNV-gebouw, Tiberdreef, 
Utrecht. Tweejaarlijkse studieconferentie levens-
beschouwelijke identiteitsbegeleiders. Onderwerp: 
Uitwisseling en ontmoeting van de identiteitsbegeleiders uit 
Nederland. Thema: Waartoe onderwijs?, door dr. Monique 
Leygraaf, opleider en onderzoeker Diversiteit & Kritisch 
Burgerschap aan de Hogeschool iPabo Amsterdam/

Alkmaar. Info/aanmelden: w.wever@arkade.
nl, voorzitter werkgroep LIB.

VoortgeZet onderwIjS
Donderdag 3 april, 15 uur (inloop), incl. 
lichte maaltijd, Hogeschool Domstad, 
Utrecht. Bijeenkomst Sectorraad Voortgezet 
Onderwijs. Huishoudelijk deel alsmede 
workshops Praktisch! Tips & Tools voor elke 
dag, Timemanagement, Werken met Excel, 
Stemgebruik in lessituaties, Consequenties 
van passend onderwijs voor de docent en Wat 
moet, mag en kan een MR? Info/aanmelden: 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl.

agrarISCH onderwIjS
Vrijdag 28 maart in Velp of dinsdag 8 april 
in Castricum, studie-/themamiddag BPV2.0, 
door Norma Aarts van Aequor en Beroeps-
gerichte vakken 2.0 in VMBO, door Klaas Pit. 
Met excursie op 28 maart naar Netwerk-
school Velp. Op 8 april naar Floricultura 
(kweken van orchideeën). Info/aanmelden: 
agrarischonderwijs@cnvo.nl
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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.
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FOTO KOCH | schoolfotografie

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

Voordelen voor leerkrachten

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

Elke belasting voor leerkracht en de 
administratie is verleden tijd.

Zelfs de betaling gaat rechtstreeks 
via de besteller.

Voordelen voor ouders

Uitzoeken en bestellen van foto’s 
gebeurt vanuit huis.

Bestellingen worden direct naar het 
huisadres gestuurd.

Snelle levering.

Besteller kan betalen via factuur, 
acceptgiro of iDEAL.

Een oude traditie in een nieuw jasje

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

NIEUW: Actie foto, net even anders

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

ALLES VIA
INTERNET

�

Aangesloten bij:

school-foto koch 131105.indd   1 05-11-13   11:56
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‘Ik heb geleerd onderzoek 
te interpreteren en in een 
bredere context naar een 
vraagstuk te kijken.’

Wat is uw Masterplan?

www.han.nl/masters

Bent u tweedegraads docent en wilt u meer bereiken in 
het onderwijs? Voor uzelf en daarmee voor uw leerlingen? Of 
wilt u als professional uw onderwijskundige (bege)leiderschap 
en visie op het onderwijs verder ontwikkelen? Start bij de HAN 
met de masteropleiding die bij u past.

De HAN heeft u en uw school veel te bieden op het gebied 
van innovatie en onderzoek. Door kennis en ervaring te delen 
zijn we samen in staat tot vernieuwing en verbetering van 
het onderwijs. Met volop aandacht voor uw onderzoeks- en 
managementvaardigheden. Master aan de HAN, meer dan een 
goed plan!

HAN Masteropleidingen zijn door de NVAO-geaccrediteerd

open dag 5 april nijmegen

•  Leraar Algemene 
Economie (1e-graads)

• Leraar Engels (1e-graads)
• Leraar Nederlands (1e-graads)
• Leraar Wiskunde (1e-graads)

Kies uw master

T (024) 353 06 00 | E masters@han.nl

• Begeleidingskunde
• Human Resources Management
•  Management en Innovatie 
•  Pedagogiek 
•  Sport- en Beweeginnovatie

MAAK GEBRUIK 

VAN DE 

LERARENBEURS!

14100 adv_lerarenbeurs 190x130 FC.indd   1 11-03-14   10:29

Aanpak veranderen in de klas? Onderwijs verbeteren op school? 
Vernieuwen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten?

Vraaggestuurde Academische Master in  
Evidence Based Innovation of Teaching (MEBIT): 

• Een universitaire masteropleiding, NVAO geaccrediteerd.

• Twee jaar in deeltijd naast uw dagelijkse praktijk.

Onderzoek en evalueer een zelfgekozen innovatie in PO, VO of HBO.  

Leer over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. 

Word lid van een leergemeenschap.

• Maandelijkse contactdagen in Maastricht of Amsterdam.

•  Individuele begeleiding  door onderzoekers van het  

Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).

Meer weten? 
Kijk op: www.tierweb.nl

Weten Wat Werkt!
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ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

uw vakkennis verdiepen of verbreden?

Als leraar bent u nooit uitgeleerd. Wilt u zich verder 

specialiseren of heeft u de ambitie om een eerste-

graads bevoegdheid te halen? Vraag dan de leraren-

beurs voor scholing aan en start een geaccrediteerde 

opleiding aan Hogeschool Utrecht: een meesterlijke 

zet in uw carrière!  

Kijk voor meer informatie en het aanbod van bachelor- 

en masteropleidingen dat voldoet aan de criteria 

van de lerarenbeurs op www.hu.nl/lerarenbeurs.

De aanvraagperiode loopt van 1 april t/m 31 mei 2014.

Zet je lerarenbeurs in voor een master bij 
Fontys Hogescholen!

Fontys biedt ondermeer de volgende deeltijdopleidingen aan:

Master Special Educational Needs - fontys.nl/oso

Master Educational Theory - fontys.nl/pedagogiek

Master Leren en Innoveren - fontys.nl/fhke

Master of Education - fontys.nl/flot

Stuur een mail naar mastereducatie@fontys.nl met code “boek2014” en ontvang gratis 

een boek uit onze webshop.
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Onderwijs Professional én Project Professional

Cursussen • Leergangen • Masterclasses 

Projectmanagement in het Onderwijs
De organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school.

Voor onderwijs professionals die actief betrokken zijn bij projecten in:
PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC.

Lesplaatsen:
Utrecht • Rotterdam • Nijmegen • Groningen

info@ppmo.eu 010 - 442 09 39 www.ppmo.eu

Master Special 
Educational Needs

Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen? 
En wilt u zich verder ontwikkelen als professional? Kies dan voor 
de master SEN! U kunt kiezen uit zes profi elen: Speciale onderwijs-
behoeften, Begeleiden en innoveren, Talentontwikkeling, Taal- 
en leesinnovatie, Reken- en wiskunde-innovatie, Gedrag en leren.

Laat u voorlichten! 
• Amsterdam 26  maart  18.30 uur
• Zwolle  26 maart  18.30 uur
• Hengelo  27  maart  18.30 uur
• Utrecht  2  april  19.30 uur
• Leeuwarden  16  april  19.00 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl of www.oso-windesheim.nl

Gebruik uw Lerarenbeurs!

Onderwijs: speciaal en passend 
voor iedereen

 
Schoolcomputers vanaf € 245,- incl. btw 

Refurbished computers vanaf  € 49,- incl. btw 

BTW 

WWW.KOOIKERONDERWIJS.NL 
Spoelerstraat 48 - 7461 TW Rijssen - Tel: 0548-540755 

KOOIKER ONDERWIJS 
Onderwijs en ICT gaan samen verder 

Touchscreens vanaf € 2.299,- incl. btw 

Directeur (m/v)
wtf. 0,6 - 1

Informatie:
U kunt informatie inwinnen bij de huidige directeur, dhr. B. Wiersema, tel. 0599-652867 op 
maandag, dinsdag en woensdag (school) of 06-21894242 op donderdag en vrijdag (privé). 
Op de website van de school vindt u aanvullende informatie met betrekking tot de vacature 
(www.cbs-annedevries.nl). Er is op aanvraag een informatiepakket beschikbaar bij het 
bestuursbureau aan de Oosterstraat 24 te Stadskanaal. (tel. 0599-612612)

Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie voor 7 april 2014 richten aan het bestuur van de VPCO Zuidoost 
Groningen, Oosterstraat 24, 9502 ED Stadskanaal. Sollicitaties worden uiteraard 
vertrouwelijk behandeld. De eerste gespreksronde is gepland in week 15. De sollicitatiecode 
beschreven in de CAO primair onderwijs is van toepassing.

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

Het bestuur van de VPCO Zuidoost Groningen te Stadskanaal 
zoekt per 1 augustus 2014 of zo spoedig mogelijk daarna voor 
CBS Anne de Vriesschool te Stadskanaal, een enthousiaste
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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

samen weten we meer
Informatieplatform en  
sociaal netwerk voor  
(ex)patiënten en naasten

•	 	Vind	betrouwbare		
medische	informatie		

•	 	Kom	in	contact	met		
(ex)patiënten	of	naasten

•	 	Stel	vragen,	praat	mee		
en	deel	ervaringen

•	 	Ontdek	organisaties	die		
je	verder	kunnen	helpen

onderbouwcoördinator
WTF 0,6344 tot 1,0 (LB)

leerkracht ICT
WTF 0,8 tot 1,0 (LB)

voor de Constantijnschool een

De Vereniging PCPO Rijssen zoekt

voor de Wilhelminaschool  een

•    Je geeft leiding aan de onderwijskundige  

 ontwikkelingen in de onderbouw en stuurt collega’s aan

•    Je bent in het bezit van een HBO+ of 

 masteropleiding voor (midden)management   

 of bent bereid deze te volgen

•    Je hebt één dagdeel ambulante tijd en geeft   

 daarnaast les in de onderbouw

Zie voor uitgebreide info: www.constantijnschool.net

•    Je hebt interesse voor ICT en bent 

 voortdurend op zoek naar ICT-oplossingen 

 voor het onderwijs

•    Je adviseert bij het maken van ICT-beleid en   

 draagt zorg voor de uitvoering ervan

•    Je bent een echte bovenbouwleerkracht

www.wilhelminaschool-rijssen.nl 

Interesse? Richt dan je sollicitatie voor 7 april 2014 aan:

Gertjan van Dijk (directeur), info@constantijnschool.net (onderbouwcoördinator)  

Johan Hardeman (directeur), directie@wilhelminaschoolrijssen.nl (ICT)

De vereniging voor PCPO heeft zes basisscholen 
en een speciale school voor basisonderwijs onder 
haar beheer met in totaal ruim 1900 leerlingen.

Grondslag en richtsnoer voor haar handelen is 
de Bijbel als Gods Woord, opgevat overeen-
komstig de belijdenisgeschriften aanvaard op 
de Synode van Dordrecht in 1618/1619.

Van personeelsleden wordt daarom 
verwacht dat zij :
- een persoonlijke relatie met God 

 hebben door het volbrachte werk 
 van Jezus Christus.

-  het Woord van God aanvaarden als 
 fundament en richting voor geloof en leven.
- Van harte meeleven in een kerkelijke 
 gemeente, die op de genoemde 
 belijdenis geschriften is gebaseerd.

adv 190x130.indd   1 18-03-14   10:44



Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 07 05 april

nr. 08 19 april

nr. 09 10 mei

nr. 10 24 mei

nr. 11 07 juni

nr. 12 21 juni

nr. 13 06 september

De personeelsadvertenties worden verwerkt door  

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds,  

ray@recent.nl of Joop Slor, joop@recent.nl,  

Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam.  

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

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

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl

advertentiestopper90x132-01.indd   1 26-11-13   13:25
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Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Oostenrijk: zeer compleet ingericht ruim 4-sterren appartement 
voor max. 6 personen in stijlvol vakantiehuis aan de rand van Sankt 
Margarethen im Lungau. Indeling: hal, badkamer, woonkamer met 
open keuken, twee slaapkamers, opbergruimte met wasmachine in 
de kelder. Service: opgemaakte bedden,vrij gebruik handdoekenpak-
ket, internet, gratis gebruik LungauCard voor outdoor-activiteiten. 
Info: www.mijnvakantieinoostenrijk.nl / (06) 11 06 63 97.

Te huur bij Kaatsheuvel uniek, comfortabel, volledig ingericht 
vakantieverblijf met eigen ingang en terras bij onze herenboerderij 
(Rijksmonument), 2-4 pers., B&B mogelijk, grote tuin. Winkels 
dichtbij, fiets- en wandelroutes aanwezig. Info: www.hoogehoeve.nl of 
bel (06) 20 74 51 76 of (0416) 27 34 13.

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



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. Voor 
meer informatie: (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Coachingsnetwerk  
aanvraagopmaat@cnvo.nl 
(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.



De bonden hebben samen een redelijk maar 
duidelijk eindbod op tafel gelegd voor de cao 
mbo. Werkgevers willen niet ingaan op de 
eisen rondom werkdrukverlaging en 
duurzame inzetbaarheid. Dat vraagt om actie.

Hoofdpunten eindbod:
M Werkdrukverlaging voor iedereen
M Maximering onderwijstaak
M Tijd en geld voor professionalisering
M Duurzame inzetbaarheid voor iedereen
M Daarin een structurele seniorenregeling
M Regels voor gebruik flexcontracten
M Salariseis van 3 procent

Meer informatie over deze actie? 
Kijk op de website van uw bond

MBO IN ACTIE

Estafettestaking MBO
M 25 maart Groningen M 1 april Arnhem-Nijmegen M

M 8 april Limburg M 15 april Zuid-Holland M 

 

Goed beroepsonderwijs 

schreeuwt 
om een goede cao

Wij roepen alle werknemers op, ook niet-leden. Leden van de instellingen die aan 
de acties deelnemen krijgen een persoonlijke stakingsoproep thuis.
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