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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.

Grijpgrage handen
Een leraar basisonderwijs verdient 
in de LA-schaal in stap 15 circa  
€ 1.000 ,- meer dan een beginnende 
leerkracht. Als ik op mijn 61ste met 
pensioen wil, ga ik er netto zo’n  
€ 800,- per maand op achteruit, vol-
gens ABP. Met deze gegevens moet 
toch wat te doen zijn? Ik weet zeker 
dat heel wat zestigplussers een 
(deeltijd)pensioen zouden overwegen 
als dat financieel wat aantrekkelijker 
was. Ik heb begrepen dat er school-
besturen zijn die zestigplussers een 
aanvulling geven op hun pensioen, 
zodat ze goedkopere jongere leer-

krachten kunnen aannemen. Een 
win-winsituatie. Het is echter de 
Belastingdienst, die vervolgens deze 
aanvulling weer met 42 procent be-
last. Ik doe mijn werk al veertig jaar 
lang met heel veel plezier. Maar van 
mijn stagiaires hoor ik telkens weer 
dat ze geen of hooguit een part-
timebaantje kunnen vinden. Laat de 
politiek de grijpgrage handen van de 
Belastingdienst eens aanpakken.
Kor van der Heiden, Puttershoek

Opleidingsvereisten
Ron van Stokkum snijdt met zijn 
ingezonden brief in Schooljournaal 5 

een serieus knelpunt aan, waarvan 
het goed zou zijn als de Sectorraad 
Hoger Onderwijs van CNV Onder-
wijs zich hard maakt om dit hoog op 
de agenda te krijgen. In de periode 
2000-2008 groeide het hbo en heb-
ben alle instellingen veel mensen 
aangetrokken voor een docentfunctie 
in het hoger onderwijs. Toentertijd 
lag er nog geen smet op eerder 
verworven competenties en was de 
spoeling op de arbeidsmarkt dun. 
Zij-instromers uit het bedrijfsleven 
werden met trompetgeschal bin-
nengehaald. Aantoonbare praktijk-
ervaring en competenties waren 
belangrijker dan een bachelor- of 
mastertitel. De situatie wordt anders 
als een reorganisatie noodzakelijk 
blijkt. Bij opleidingen die te maken 
hebben met personeelsreductie wor-
den de gevolgen van opleidingsver-
eisten plotseling manifest. Bovental-
lige medewerkers die niet aan de 
vereiste opleidingsvereisten voldoen, 
zijn namelijk niet plaatsbaar bij 
andere opleidingen en al zeker niet 
bij andere hbo-instellingen. Het zou 
daarom goed zijn dat alle hogescho-
len er werk van maken om mede-
werkers die nog niet voldoen aan de 
gewijzigde aanstellingseisen actief te 
ondersteunen en te begeleiden om 
daar op termijn wel aan te voldoen. 
Frans Bijma, Almere 

Brieven

colofon
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Vaste groep 
Elbrich Jorritsma heeft gemakkelijk praten als ze gelijk een baan 
kreeg. Dat ze denkt dat je het als invaller zelf in de hand hebt en dat ze 
totaal niet weet wat er in veel delen van Nederland speelt! Ik ben 6 jaar 
geleden afgestudeerd in Limburg en al 6 jaar invaller. Ik kom regel-
matig invallers tegen die langer geleden afgestudeerd zijn en ook geen 
vaste baan hebben. Ik heb totaal geen 9-tot-5-mentaliteit én heb mijn 
gymbevoegdheid behaald. Ieder jaar verstuur ik over de 60 open sol-
licitatiebrieven. Ik stel me beschikbaar om in alle groepen te werken, 
inclusief speciaal onderwijs. De afgelopen 6 jaar heb ik op 22 scholen 
gewerkt waarvan 4 in het speciaal onderwijs. Overal zijn ze tevreden 
en ik word veel teruggevraagd, maar ik merk dat het ieder jaar lasti-
ger wordt om werk te krijgen aangezien er alleen maar vervangers bij 
komen.
Er zijn besturen die misbruik maken van het overschot aan vervangers. 
Eén bestuur eiste dat ik 1 dag gratis mee zou draaien, want anders 
kwam ik niet in de vervangerspool. In een vervangerspool staan, bete-
kent bij lange na nog niet dat je veel gebeld wordt!
Naam en adres bij redactie bekend

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, Jan van der Burgt (stagiair), 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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Katten worden rustiger van kinderstemmen, en kinderen kunnen in alle rust hun leesvaardigheid 
verbeteren. Zo blijkt uit een uit Amerika overgewaaid project, dat daar al jarenlang met succes wordt 
uitgevoerd. Vorige week probeerde de Dierenbescherming in Amersfoort het idee uit in het dierenasiel met 
leerlingen van montessorischool ‘t Ronde uit Leusden.
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Startende leerkrachten dreigen onderwijs 
massaal te verlaten
46 procent van de startende leerkrachten jonger dan 36 

jaar overweegt het onderwijs de rug toe te keren. Dat blijkt 

uit een enquête die CNV Onderwijs in samenwerking met 

het Algemeen Dagblad opstelde en waaraan 600 starters 

hun medewerking verleenden. De respondenten geven 

diverse redenen voor hun overwegingen op, waaruit een 

top drie is samen te stellen. Maar liefst 74 procent van de 

twijfelaars geeft aan de werkdruk in het onderwijs te hoog 

te vinden, ruim 44 procent ziet te weinig loopbaankansen 

en 30 procent vindt dat een baan in het onderwijs financieel 

te weinig oplevert. Bijna de helft geeft bovendien aan dat 

ze zich ‘in het diepe gegooid’ voelt op het moment dat ze 

daadwerkelijk voor de klas komt te staan. Deze groep is 

van mening dat de praktijk onvoldoende aansluit op wat 

ze op de lerarenopleidingen geleerd hebben, terwijl ook de 

begeleiding in die praktijk vaak tekort schiet. Deze optel-

som van factoren resulteert er bovendien in dat 44 pro-

cent van de deelnemers aan de enquête aangeeft de pas-

sie voor het onderwijs grotendeels te zijn verloren. Dit zijn 

wat CNV Onderwijs betreft schokkende cijfers en het is 

een probleem dat stevig aangepakt dient te worden. Het 

lijkt evident dat de werkdruk omlaag moet en de salarissen 

omhoog.  JvdB

fOtORuben SchippeR
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toezicht Onderwijsinspectie op de schop
De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren 

belangrijke wijzigingen doorvoeren in het inspecteren en 

beoordelen van onderwijsinstellingen. Want als het onder-

wijs verandert, kan het toezicht niet achterblijven, zo luidt 

het devies. Inhoudelijk betekent het dat de focus niet alleen 

gelegd wordt op de scholen die nog niet aan de basiskwaliteit 

voldoen, maar ook dat de instellingen die wel als voldoende 

worden beoordeeld, worden geprikkeld nog beter te wor-

den. Om die reden breidt de Inspectie het aantal etiketten uit 

van ‘zeer zwak’, ‘zwak’ en ‘basiskwaliteit’ met ‘voldoende’ 

en ‘goed’, waarbij de twee laatstgenoemden de klassering 

‘basiskwaliteit’ opsplitsen. Daarnaast zal elke school door 

de Inspectie worden voorzien van een kwaliteitsprofiel. Dit 

profiel geeft aan op welke kwaliteitsgebieden de school wel 

of juist niet scoort. Daarmee wordt voor de onderwijsinstel-

ling inzichtelijk gemaakt waar ze staan ten opzichte van de 

collega-scholen, terwijl ouders en leerlingen zich een beeld 

kunnen vormen van de kwaliteit van de school. CNV Onder-

wijs staat positief tegenover de voorgenomen wijzigingen. 

De Inspectie neemt immers afstand van het systeem waar-

bij ze niet meer doen dan simpelweg afvinken van minimale 

kwaliteitscriteria. Positief is ook dat de inspanningen die de 

schoolbesturen doen om de kwaliteit te bewaken, worden 

meegenomen in het Inspectietoezicht. De belangrijkste slag 

die het toezicht dient te maken, ligt volgens CNV Onderwijs 

bij de mentaliteit van de inspecteurs. Ze zullen meer een ‘cri-

tical friend’ moeten worden dan de ‘lijstjesafvinkers’ die ze 

nu zijn. JvdB



Vrouwelijke schoolleiders 
beter dan mannen?

‘Onze leerlingen hebben niet gepest’

Een derde van de schoolleiders scoort onvoldoende. Dat bleek 

deze week uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Wat opviel 

was dat vrouwelijke schoolleiders vaker bovengemiddeld goed 

presteren dan hun mannelijke collega’s. Persoonlijk leiderschaps-

deskundige Ada Knol heeft daar wel een mogelijke verklaring voor: 

‘Vrouwen kijken bij leidinggeven meer naar het geheel: hoe func-

tioneert de school, hoe doet de leerling het en heeft het kind een 

stabiele omgeving? Mannen daarentegen zijn 

meer op de prestaties gericht: wat voor cijfers 

halen mijn leerlingen en hoe doen we het vergele-

ken met andere scholen?’ Uit deze verschillende 

leiderschapsstijlen valt op te maken dat vrouwen 

meerdere kwaliteiten inzetten om, in dit geval, een 

school te managen. ‘In mijn boek (Van crisis naar 

geluk, red.) heb ik het in dat licht over de vier intel-

ligenties: fysieke, intellectuele of mentale, emotio-

nele en spirituele intelligentie.’

Volgens Knol hebben mensen al deze intelligen-

ties nodig om goed te kunnen functioneren. ‘Dus 

ook als schoolleider is het belangrijk om deze 

capaciteiten te hebben. De meeste vrouwen heb-

ben al deze kwaliteiten meer ontwikkeld. Mannen 

zijn over het algemeen in één of twee van deze 

intelligenties zeer vaardig. Vaak fysieke en intel-

lectuele intelligentie.’ Dat verschil is weer terug te voeren op het 

aloude mannen jagen, vrouwen verzamelen-principe. ‘Mannen zijn 

meer gericht op het resultaat, de jacht. Voor vrouwen is het belang-

rijker dat tijdens het ‘verzamelen’ ook de omgeving wil samenwer-

ken. Maar je kunt niet vooraf zeggen: ik heb een man of een vrouw 

nodig als schoolleider. Het gaat er altijd om: wat heeft de school 

nodig?’ LH

Heftige tijden voor een brugklas van Scholengemeenschap 

Philips van Horne in Weert. Een leerling uit die klas pleegde 

zelfmoord. ‘Iedere dag tot aan de crematie begonnen haar 

klasgenoten in het herdenkingslokaal. Dat lokaal hadden 

de kinderen zelf ingericht.’ Zorgcoördinator Astrid Wolfs-

Theeuwen was daar nauw bij betrokken, maar vooral de 

mentoren van de brugklas en collega’s van het Algemeen 

Maatschappelijk Werk vingen de leerlingen op. Tijdens de 

bijeenkomsten werd er veel gepraat, weet de zorgcoördina-

tor. ‘Algemene vragen als: hoe ben je het weekend doorge-

komen en heb je goed geslapen, tot: hoe gaat een crematie 

eigenlijk en hoe ziet een crematorium er uit?’

Ook de ouders van het meisje kwamen langs in het her-

denkingslokaal en wilden in gesprek met de klasgenootjes 

van hun dochter. Wolfs-Theeuwen: ‘Zij wilden vooral duide-

lijk maken dat haar klasgenoten geen blaam trof. De leer-

ling heeft zich niet van het leven beroofd omdat ze werd 

gepest.’ Dat werd eerder wel in de media gemeld, waaron-

der in de rubriek Wat was, van dit blad. Maar die informatie 

bleek volgens de school niet juist. ‘Onze leerlingen hebben 

het gevoel dat ze worden aangekeken op iets dat ze niet 

hebben gedaan. Namelijk pesten. Dat maakt de rouwver-

werking niet makkelijker’, zegt de zorgcoördinator. Volgens 

haar is de klas erg hecht. De hele groep werd dan ook uit-

genodigd om de crematie bij te wonen. Op het einde van die 

trieste dag heeft de klas gezamenlijk het herdenkingslokaal 

weer opgeruimd. ‘Ook dat is onderdeel van de rouwverwer-

king, maar dat proces is nog niet beëindigd. Iedereen die 

hulp nodig heeft, krijgt dat ook.’ De vrijdag na de crematie 

was er op school een sportdag. Dat kwam volgens Wolfs-

Theeuwen erg goed uit. ‘Wat afleiding konden de leerlingen 

wel gebruiken.’ TS

Schoolnieuws
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Intervisieleiders 
gezocht!
Kun jij luisteren als de beste? Vind jij het leuk om jongeren 

te begeleiden? En heb jij vijf tot tien jaar werkervaring in 

het primair of voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek 

naar jou! Voor een halfjarig opleidingstraject voor starters 

in het onderwijs is CNV Onderwijs op zoek naar vrijwillige 

intervisieleiders! De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op  

woensdag van 16 tot 20 uur en zullen bestaan uit twee 

delen: een gedeelte met een workshop en een gedeelte 

intervisie. Voor de intervisie zoeken we young professio-

nals uit het onderwijs die het leuk vinden om een groep 

jonge enthousiaste (aspirant)leerkrachten te begeleiden. 

Wij bieden jou een certificaat, reiskostenvergoeding en 

een hele mooie ervaring! Voor meer informatie kijk op 

www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap

1 april
Vooral scholieren en wielrenners lappen de verkeersre-
gels aan hun laars. Dat blijkt uit onderzoek van ANWB-
blad De Kampioen. Naast wielrenners zonder fietsbel, 
voeren scholieren die met meer dan twee personen 
naast elkaar rijden de lijst aan. Bron: Spitsnieuws.nl
• Het aantal aanvragen voor een Lerarenbeurs steeg 
vorig jaar naar een recordaantal van 6916. Het Minis-
terie van Onderwijs verwacht dat dit aantal in 2014 
opnieuw hoger zal liggen: ‘Steeds meer leraren zien in 
dat een dergelijke beurs hen breder inzetbaar maakt en 
hun vak aantrekkelijker.’ Bron: Metro

28 maart
Niet leerlingen, maar docenten in het voortgezet onder-
wijs vinden het veel lastiger om alcohol onder schooltijd 
te laten staan. Dat zegt Wim van Dalen, directeur van 
het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. ‘Zij 
moeten ook hun biertje laten staan in de lerarenkamer, 
tijdens een werkweek of onder elkaar. Onder docenten 
is er meer verzet dan bij de leerlingen.’ Bron: Spits-
nieuws.nl

27 maart
Een verwarde man klimt op het dak van basisschool 
Patricius in Echt en gooit vervolgens dakpannen naar 
beneden. De man wordt na de inzet van het arrestatie-
team aangehouden. Bron: L1

26 maart
Een meisje uit de Amerikaanse staat Colorado wordt 
door haar school geschorst, omdat ze haar hoofd heeft 
kaalgeschoren. De leerling heeft dat gedaan om een 
schoolvriendinnetje, dat aan kanker lijdt, te steunen. 
Kaalgeschoren hoofden zijn op de school echter niet 
toegestaan. Het nieuws zorgt voor heel wat media-aan-
dacht waarna de school terugkomt op deze beslissing. 
Bron: Algemeen Dagblad

21 maart
Leerlingen van basisschool Hesselanden in Emmen, 
gevestigd op de gezinslocatie voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers, presenteren het resultaat van hun kinder-
rechtenproject. In de recreatieruimte van vluchtelin-
gencentrum Emmen-Zuid dragen ze met hun mooiste 
kleren aan hun persoonlijke en aangrijpende vluchtver-
haal voor. De kinderen van de basisschool moeten terug 
naar hun land van herkomst. Bron: Trouw

Wat was!

ESTAfETTESTAKINgEN 
mbO
Op 8 april staken de mbo-instellingen Roc gilde Opleidin-

gen, Aoc Citaverde College, Roc Arcus College en Roc 

Leeuwenborgh Opleidingen.

De actiebijeenkomst is ‘s middags in Congrescentrum 

Het forum Elmpterweg 50 in Roermond.

Informatie over de instellingen die meedoen op 15 april in 

Zuid-Holland volgt nadat de betreffende werkgevers op 

de hoogte zijn gesteld. 

De actiebijeenkomst is ‘s middags in Sportpaleis Ahoy in 

Rotterdam. Voor actuele informatie: www.cnvo.nl/mbo.

(Zie ook pagina 10-12)

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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     Helen van den Berg is voorzitter van  
CNV Onderwijs 

geachte heer steegers, 
Beste Michiel,

Staken doen we alleen als 
we er met onderhandelen 
niet meer uitkomen. In het 
mbo botsen we nu hard met de 
werkgevers over de cao. Zo hard 
dat er acties in het mbo zijn uitge-
roepen. De onderwijsbonden willen in 
deze cao de randvoorwaarden rege-
len om kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen bieden aan de deelnemers. 
Onze leden die in het mbo werken, 
krijgen bijvoorbeeld te weinig tijd 
om hun vakkennis bij te houden. Dat 
is juist zo belangrijk in deze sector, 

omdat de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven en in de publieke sector 
ook niet stilstaan. Een ander pro-
bleem is dat docenten te weinig tijd 
rond de lessen hebben. Die lessen 
moeten voorbereid worden, de deel-
nemers en hun privé-situatie hebben 
regelmatig extra aandacht nodig en 
door de schaalvergroting kost de 
interne afstemming veel coördinatie 
en vergadertijd. En die tijd ontbreekt, 
waardoor de werkdruk enorm is.  
Bij al die drukte is er toch weinig 

ruimte om de eigen les in te vullen. 
Bestuurders willen tot achter de 
komma nauwkeurig weten hoe een 
les wordt opgebouwd en dat werkt 
beklemmend. CNV Onderwijs wil dat 
de werkgever zorgt voor een goede 
organisatie van een school en daar 
schort het vaak aan. 40 procent 
van de beroepsbevolking heeft een 
mbo-opleiding. Daarmee is het de 
motor van onze economie. Een motor 
heeft wel onderhoud nodig en soms 
betekent dat een investering. Die 
investering betaalt zich dubbel en 
dwars terug, zeker als het om de 
vitale delen gaat. In het onderwijs zijn 
de professionals van vitaal belang. 
Zij verdienen een investering om de 
kwaliteit te waarborgen. Daarom 
voeren wij actie. In het belang van de 
kwaliteit van het mbo. 
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Het mbo is de motor van 
onze economie, maar 
een motor Heeft wel 

onderHoud nodig

Doorwerken, lust of last?
Uit recent onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair 

Demografisch Instituut (NIDI) blijkt dat van de mensen die 

tussen 2001 en 2011 met (vervroegd) pensioen gingen, 

een kwart terugkeert op de arbeidsmarkt. Vaak ook in 

ander werk dan dat vóór het pensioen werd gedaan, 

omdat werken maakt dat ‘je erbij hoort’, werken ‘leuk is’ en 

soms ook omdat het geld gewoon nodig is. Maar vrijwillig 

doorwerken is nog niet in iedere sector of cao geregeld. En 

op de huidige overvolle arbeidsmarkt ligt verdringing van 

werkgelegenheid voor de jongeren op de loer. ‘Doorwerken, 

lust of last’ was dan ook het onderwerp van de themamiddag 

op 28 maart in De Schakel in Nijkerk, die was georganiseerd 

door de Senioren Adviesraad van CNV Vakcentrale. CNV 

Onderwijs is via de Sectorraad Gepensioneerden in deze 

raad vertegenwoordigd. 

Alex van Scherpenzeel, coördinator collectieve belangen

behartiging van de ouderbond ANBO, pleitte ervoor alle 

belemmeringen om door te werken weg te nemen en de 

AOW flexibel te maken. De mogelijkheid om vrijwillig door te 

werken wordt nu nog teveel door de sociale partners bepaald. 

Joyce van Solinge van het Arbeidsmarktplatform Primair 

Onderwijs schetste een somber beeld van de arbeidsmarkt 

in het (primair) onderwijs tot 2020. ‘Er is enerzijds weinig 

werk voor jonge net afgestudeerde leraren, anderzijds 

neemt de vergrijzing toe.’ Namens CNV Vakcentrale ging 

bestuurder Willem Jelle Berg tot slot in op de verschillende 

dilemma’s om een helder CNVstandpunt over doorwerken 

na pensionering te bepalen. ‘Natuurlijk moet doorwerken 

mogelijk zijn voor diegene die dat wil. Een flexibele, op het 

individu aangepaste AOWleeftijd zou dan welkom zijn. Maar 

eerlijk is eerlijk: voor veel mensen is werken tót aan de AOW

gerechtigde leeftijd al een hele opgave.’ JV
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geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Aan overspannen docenten heeft 
niemand iets. Toch zien wij dat 
docenten steeds meer lessen geven, 
maar steeds minder tijd krijgen 
om ze voor te bereiden. Daarnaast 
horen wij dat ze er al maar meer 
taken bij krijgen. Verder ontvangen 
wij regelmatig klachten dat docen-
ten moeilijk te bereiken zijn. Wij 
vinden dat je docenten niet moet 
weghalen bij het werk waar het 
primair om gaat, namelijk begelei-
ding van studenten. Beiden mogen 
ook niet de dupe worden van bijvoor-
beeld toenemende administratieve 
werkdruk. 

In de discussie over financiering 
van het onderwijs heeft JOB altijd al 
gepleit dat er meer geld moet gaan 
naar onderwijsinhoud. Wij zijn van 
mening dat de minister de lump-
sumregeling moet herzien, zodat 
onderwijsinstellingen een groot deel 
van het budget ook daadwerkelijk 
aan lessen, examens en goede 
scholingsmogelijkheden van docen-
ten gaat besteden. De overheid moet 
vervolgens goed controleren of geld 

dat is bestemd voor onderwijs 
ook daadwerkelijk voor dat doel 
wordt aangewend. Een gezonde 
balans tussen uitgaven aan 
onderwijsinhoud en faciliteiten/

huisvesting is noodzakelijk.  
JOB hoopt dat er alsnog een cao 

uitkomt waarin wordt geïnvesteerd 
in onderwijsinhoud en waarbij 
docenten meer de ruimte krijgen 
om lessen goed voor te bereiden. 
De kwaliteit van het onderwijs in het 
mbo moet voorop staan. Niet alleen 
vanuit ons kantoor in Amsterdam 
steunen wij de acties, wij hebben ook 
veel contacten met studentenraden 
in het land. De stakingen zijn een 
belangrijk gespreksonderwerp. Wij 
hopen dat de verschillende partijen 
snel tot een akkoord komen.

     Michiel Steegers is voorzitter van Jongeren 
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)
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wij willen ‘relaxte’ 
docenten! 

'Mijn directeur is heel aardig, maar dit kan ik niet 
tegen haar zeggen, zij is immers de DIRECTEUR!' 
Ik verwonder mij over de positie die collega's ten 
opzichte van elkaar innemen. Waar onze studen-
ten soms de durf nog hebben een kritische vraag 
te stellen, verschuift gedrag vaak als officieel 
de positie van ‘echte’ collega wordt ingenomen 
(ik zie studenten  ook als collega's ,maar dat 
terzijde). 
De betreffende directeur verzekert me oprecht 
dat de starter bij haar terecht kan en ik geloof 
dat, want directeuren blijken ook mensen. Wat 
maakt het dan zo lastig elkaar  te bereiken? Een 
oprechte positiepuzzel.
Ik denk daarom positie(f). Ja,de directeur heeft 
een andere rol en daar horen andere verant-
woordelijkheden bij. Maar ook jij ,leerkracht, hebt 
hier een rol. Denk positief over je positie! Ieder 
draagt vanuit eigen kennis en ervaring bij naar 

eigen kunnen en dat collega's daarin verschillen 
is niet nieuw (een team lijkt net een klas). Dus, 
gelijkwaardig? Nee, vast niet. Maar evenwaardig? 
Ja, dat wel.
Deze starter en directeur gingen samen  in 
gesprek en ik liet ze elkaar bevragen. De magie 
van verbinding ontstond. Ze zijn positie(f) ten 
opzichte van elkaar. Hiep hoera!

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

Positie(f)

 De starterscoach

Foto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard DamoiseauxFoto: Gérard Damoiseaux
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‘Laat me gewoon  
mijn vak geven’

Terwijl de nucleaire top in Den Haag de tweede dag inging, trapten docenten en 
onderwijsondersteuners van het Noorderpoortcollege in Groningen af voor een estafettestaking in 
het mbo. Nu de caoonderhandelingen met de MBO Raad zijn vastgelopen, willen de bonden de 

werkgeversorganisatie de komende weken met werkonderbrekingen onder druk zetten om een 
aanvaardbaar akkoord te sluiten. De overeenkomst moet voorzien in minder werkdruk, maximering 
van de onderwijstaken, tijd en geld voor professionalisering, drie procent meer salaris en duurzame 

inzetbaarheid voor iedereen met een structurele seniorenregeling.

Bonden strijden tegen te hoge werkdruk in het mbo

neel is boos dat de MBO Raad nauwelijks tegemoet wil komen 
aan hun eisen, met name als het gaat om het verminderen van 
de werkdruk.

PaPierwerK
‘Vanwege die hoge werkdruk sta ik hier, en omdat ik me zorgen 
maak over de toekomst.’ Dat zegt Wilko de Jong (44), docent 
metaal niveau 2, 3 en 4 op de vestiging Beroepsonderwijs van 
het Noorderpoortcollege in Stadskanaal, op de toegangstrappen 
van het stadion. ‘We hebben nu al jaren dezelfde cao, en er is 
in de tussentijd niets bijgekomen aan salaris. Ik kom zelf uit 
het bedrijfsleven. Tien jaar geleden ben ik overgestapt vanwege 
mijn ambities in het onderwijs, maar op dit moment laat dat te 
wensen over. Ik heb zoveel papierwerk, dat het mij belet in mijn 
ontplooiing. Ik heb geen tijd meer om iets nieuws op de kaart te 

Nog onwetend van wat een uur later van start 
gaat, lopen voetballers van FC Groningen via 
een zij-ingang stadion De Euroborg binnen. 
Ze hebben geoefend op een nabijgelegen 
trainingsveld. Over hun cao hoeven deze 
goedbetaalde spelers zich geen zorgen te 
maken. Anders ligt het voor ruim 250 
docenten en onderwijsondersteuners van het 
Noorderpoortcollege in Groningen, die lang-
zaam de kantine van de plaatselijke profclub 
binnendruppelen. Ze zijn vastberaden om 
deze middag gehoor te geven aan de oproep 
van de bonden voor de aftrap van een estafet-
testaking, die de komende weken voortgaat op 
instellingen elders in het land. Het mbo-perso-

Op de filmstrip uiterst links, Kitty Terwisga. 
Op de foto rechts daarvan Thea Loois.
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zetten, en de lessen aan te passen aan de snelle veranderingen in de 
techniek. Ik moet de absenties bijhouden, als studieloopbaanbege-
leider het logboek maken in Magister, want anders is er geen dossier 
over de leerlingen, en vergaderen over van alles en nog wat. Ik ben 
een techneutdocent, laat me gewoon mijn vak geven.’ 

Meer taaKverlicHting
Terwijl De Mannen van Nu, docentenband van het Alfa College, 
die andere roc uit Groningen, de stakers binnen vermaakt met 
Nederlandstalige evergreens als Suzanne van VOF De Kunst en Ben 

Ik Te Min van Armand, doet docent elektrotechniek Jos Post (60), 
onder een krachtig voorjaarszonnetje zijn beklag. Post geeft les op 
de (tijdelijke) vestiging Automotive & Logistiek, Technologie en 
Ict aan de Muntinglaan in Groningen. ‘Ik ben hier vanmiddag 
omdat ik wil dat er een duurzame inzetbaarheid komt voor jonge 

docenten. De bapo-regeling wordt weliswaar 
afgeschaft, maar ik vind toch dat als je wat ouder 
bent, je minder moet worden belast. Ik ben bang 
dat het niet goed gaat als jongere collega’s straks 
moeten doorwerken tot hun 67ste zonder een 
fatsoenlijke seniorenregeling, die ik gelukkig zelf 
wel heb. Zeker als de trend zo blijft dat we met 
steeds minder mensen steeds meer moeten doen. 
In het bedrijfsleven is het tenminste nog zo, dat 
als je meer werkt, je ook meer verdient. Dat is in 
het onderwijs niet zo.’ Henk Zinger (36), docent 
werktuigbouwkunde en metaaltechniek en werk-
zaam op hetzelfde adres als Post, staakt voor meer 
taakverlichting. ‘Onderwijs is mijn wereld, maar 
ik ben zoveel tijd kwijt aan administratieve taken, 
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Op de tweede foto van rechts staat vice-voorzitter van CNV Onderwijs, 
Joany Krijt, een journalist van Radio Noord te woord.

vanaf links Jos Post, wilko de Jong en Henk Zinger.



op mijn locatie en dat is niet normaal. Ik zie heel veel mensen om 
mij heen die het niet volhouden en de moed verliezen. Collega’s van 
rond de zestig, die altijd hun hart en ziel aan het onderwijs hebben 
gegeven. Het is een te zware taak geworden met veel te hoge verwach-
tingen, die we gewoon niet waar kunnen maken. De klassen worden 
steeds groter, de leerlingen niet makkelijker, maar de docenten wel 
ouder.’

een gOed bOd
‘Het is te betreuren dat het zo moet. Ik zou het liever aan de onder-
handelingstafel hebben opgelost’, zegt Rob Schuur, bestuursvoorzitter 
van het Noorderpoortcollege en lid van de onderhandelingsdelegatie 
van de MBO Raad, als hij aan het eind van de actiebijeenkomst 
arriveert. ‘Wij hebben van werkgeverskant een goed bod op tafel 
gelegd. Als het gaat om werkdruk erkennen wij dat er de afgelopen 
jaren hard gewerkt moest worden. Maar dat zijn keuzes die vaak door 
de politiek zijn gemaakt: sterk inspectietoezicht, verplichte aan- en 
afwezigheidsregistratie. Heel veel docenten hebben daar gewoon last 
van. Ik begrijp een aantal kritiekpunten, maar om nu weer terug te 
gaan naar het klassieke uren tellen? Onderwijsteams moeten op basis 
van hun competenties het werk kunnen verdelen. Bovendien komt er 
vanaf volgend jaar wat geld bij, nu het ministerie eindelijk wat budget 
beschikbaar heeft gesteld voor de mbo-sector.’   
Actie!, actie!, actie!, klinkt het even later moedig als Schuur, omringd 
door stakers (zie fotostrip), voor de voetbalburcht het eisenpakket van 
de bonden in ontvangst neemt. 

Peter Magnée 

De volgende halteplaatsen van de estafettestaking zijn op dinsdag 8 april in Roer-

mond en op dinsdag 15 april in Rotterdam. Kijk voor gedetailleerde en actuele  

info op pagina 7 en op www.cnvo.nl.

dat het ten koste gaat van de leerlingen. Daar heb ik 
niet voor gekozen. Als ik dan toch moet doorwerken 
tot mijn zeventigste, wil ik het wel volhouden op een 
gezonde manier.’ 
 
niet nOrMaal
Ondertussen volgen de op een scherm geprojecteerde 
adhesiebetuigingen op Twitter elkaar in sneltreinvaart 
op. ‘Nova College (Haarlem,red.) steunt actie Noorder-
poort College’. Meerdere roc’s en aoc’s betuigen deze 
actiemiddag hun solidariteit. 
‘Een goede cao is ook voor ons van belang, want wij 
ervaren de werkdruk ook, maar ik kom vooral uit soli-
dariteit met de docenten’, zegt Thea Loois (47), ‘met 
veel plezier’ werkzaam als administratief medewerker 
op De Campus in Winschoten. ‘Ze hebben er heel 
veel administratie bijgekregen, wat helemaal los staat 
van het lesgeven. En dat moet allemaal in dezelfde tijd 
gebeuren. Ik ben al heel lang vakbondslid, ik vond dat 
ik nu maar eens mijn stem moest laten horen.’
‘Ik ben hier vanwege de werkdruk die de pan uitrijst. 
Daar moeten we nu echt iets aan doen. Er wordt van 
alles beloofd, maar er wordt niks gedaan. Er moet een 
hele goede cao komen waarin de werkdruk serieus 
wordt aangepakt’, probeert Kitty Terwisga (57), project-
docent op de vestiging aan de Hora Siccamasingel in 
Groningen, boven het geroezemoes in de groen/paars 
gekleurde kantine uit te komen. ‘Ik doe mijn werk met 
heel veel plezier, maar ik werk structureel een halve tot 
een hele dag per week te veel om mijn werk goed te 
kunnen doen. Dat geldt voor zo’n beetje alle mensen 

Schooljournaal 12

scHandalig  
‘Bestuurders in het mbo kunnen goed investeren: 
in grote schoolgebouwen, in luxe bestuurs-
bureaus, in dure lease-auto’s. Maar waar het 
werkelijk om gaat, is investeren in de kracht 
en kwaliteit van het personeel.’ Vice-voorzitter 
van CNV Onderwijs, Joany Krijt, kwam in haar 
toespraak voor het stakende personeel van het 
Groningse Noorderpoort College, meteen ter zake. 
De boodschap richting werkgevers was dat het 
niet om een procentpuntje meer of minder ging, 
maar hoe ze naar het onderwijs keken, en naar 
de mensen die daarin werken en leren. ‘Vanuit de 
MBO Raad is letterlijk gezegd: “Personeel is een 
kostenpost”. Als je zo naar alle kennis en deskun-
digheid in je organisatie kijkt, sta je erg ver van de 
werkelijkheid af. Personeel is geen kostenpost, 
maar het hart van je school.’
Krijt wees haar gehoor er met nadruk op, 

dat zíj van een school een beroepscentrum 
maken, en dat zíj ongerichte pubers tot degelijke 
vakmensen kneden. ‘We noemen dit middelbaar 
beroepsonderwijs, maar eigenlijk is het hoog-
waardig beroepsonderwijs. Deze sector is de 
motor van de Nederlandse economie. En als je dat 
serieus neemt, dan investeer je tijd en geld in de 
mensen die de motor draaiende houden.’ Ze vond 
het verwijtbaar dat er al zeven jaar geen nieuwe 
cao in het mbo is afgesloten. ‘Dat is schandalig. 
Met hun voorstellen heeft de MBO Raad ons 
met de rug tegen de muur gezet. Dat pikken wij 
niet. Wij vechten terug! Wij gaan voor een lagere 
werkdruk, een maximale onderwijstaak, voor tijd 
en geld en voor professionalisering. En wij gaan 
voor eerlijke inzetbaarheid, voor jong en oud. Wij 
willen dat docenten en oop'ers als professionals 
behandeld worden.’ 
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‘Goed beroepsonderwijs schreeuwt om een goede 
cao’, is te lezen op een flyer. Zo op het eerste gezicht 
kun je daar niet tegen zijn. Maar wie kan mij het 
causale verband tussen die twee uitleggen? Er staan 
zeven hoofdpunten op het papier. Het eerste gaat over 
werkdrukverlaging voor iedereen. Ooit heb ik in een 
opinieartikel voor de Volkskrant geschreven dat ik het 
verband tussen werkdruk en onderwijs niet zo zag. 
Naïef van mij om te denken dat er in het onderwijs altijd 
over inhoud wordt gesproken. Wie mijn naam googelt, 
kan lezen hoe onderwijsprofessionals reageren op een 
gevoelig thema als iemand een minder welgevallige 
invalshoek belicht. 
Goed, eerlijk toegegeven, het stuk had wat minder 
scherp gekund, maar ik wist meteen dat ik een open 
zenuw had geraakt. Wellicht is het zijn van manager 
van buiten het onderwijs in combinatie met een werk-
drukdiscussie ook wel een giftige cocktail. Al jaren 
ervaren we in het onderwijs te veel werkdruk. En nog 
steeds gebruiken we werkdruk als kapstokbegrip 
zonder dat we met elkaar definiëren of het gaat over 
werklast, arbeidsproductiviteit of werktijd. Aan de 
laatste twee kan het echt niet liggen. Met gemiddeld 
zo’n 28 lesuren komt de lesgevende arbeidsproduc-
tiviteit van een voltijddocent in het beroepsonderwijs 

uit op ongeveer vijftig procent van de totale werktijd. 
Genoeg tijd over voor de overige werkzaamheden, 
zou je denken. De werktijd is ongeveer 42 uur per 
week, verdeeld over veertig weken per jaar. Er blijven 
twaalf weken vakantie over. Docenten zouden inder-
daad kunnen vinden dat 42 uur werktijd per week te 
veel is, maar daar staat tegenover dat ze bijna een 
kwart van het jaar vakantie hebben. Een docent werkt 
uiteindelijk net zoveel uur per jaar als iemand in het 
bedrijfsleven. 
Blijft dus het begrip werklast over. Die is individueel 
en wordt per situatie bepaald en moet dus met de 
leidinggevende worden besproken. Klaar! Althans, 
dat zou je denken in een land waar vijftien procent 
wordt bezuinigd op jeugdzorg, veel overheidsdiensten 
met minder mensen méér werk moeten verrichten, 
de bouw volledig op zijn gat ligt, ondernemers in het 
MKB alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd boven 
water te houden en er alleen in de onderwijssector 
extra geld wordt gepompt. Ik ben voor goed beroeps-
onderwijs. Ik ben voor meer geld en tijd voor profes-
sionalisering. Zolang we in het onderwijs echter de 
nadruk blijven leggen op vermindering van werkdruk 
verworden we, gezien bovenstaande feiten, tot het 
lachertje van werkend Nederland. 

we gebruiken werk-
druk als kapstokbegrip 
zonder te definieren of 
Het gaat over werklast, 

arbeidsproductiviteit  
of werktijd

werkdruk

column
ruud van diemen

ruud van diemen (45) is manager 
veiligheid en defensie bij roc 

midden nederland 



Schooljournaal 14

‘Werkmentaliteit  parttimers deugt 
over het algemeen niet’

‘Parttimedocenten ondermijnen de 
kwaliteit van het onderwijs.’ Dat stelde 

Edu van de Walle, directeur van particulier 
onderwijsinstituut EuroCollege vorige maand 

in De Telegraaf. Meer dan tweeduizend 
gesprekken met leerlingen, studenten en hun 

ouders brachten hem tot die conclusie. Op de 
vestiging in Rotterdam legt hij uit: ‘De docent 

als echte professional is eigenlijk alleen nog 
maar op het gymnasium te vinden en niet 

meer op een vmbo of roc.’  

Directeur privéschool: docententaken zo niet optimaal uitvoerbaar 

‘Het rolmodel van de leerkracht is sinds 
de opkomst van parttimedocenten aan het 
verdwijnen.’ Edu van de Walle, directeur 
van privéschool EuroCollege voor mbo- en 
hbo-opleidingen, verduidelijkt: ‘De echte docen-
tenprofessional vind je eigenlijk niet meer in 
het onderwijs. Alleen op het gymnasium en de 
universiteit zijn nog docenten die een natuurlijk 
soort respect afdwingen bij leerlingen en stu-
denten. De ideale docent is dan ook iemand die 
altijd aanwezig is, bijna nooit ziek is en zijn vak 
inhoudelijk in de vingers heeft. Maar ook een 
leerkracht die een steun en toeverlaat is voor de 
leerlingen. En, zoals vroeger, hen bijvoorbeeld 
aanspreekt op straat als hij een leerling tegen-
komt.’

OnderwiJsKwaliteit
Opvallend genoeg zijn niet alle leerkrachten op 
het EuroCollege fulltime medewerkers, terwijl 
Van de Walle dat wel voorstaat. ‘Een deel van 
onze docenten werkt inderdaad parttime, maar 
richt zich daarbij alleen op het lesgeven. Op die 
manier kunnen ze zich daar helemaal op con-
centreren en de beste onderwijskwaliteit bieden. 
Al het andere, zoals bijlessen en oudergesprek-

'nederlandse vrouwen leven nog in de jaren vijftig, omdat ze nog 
altijd niet fulltime werken.'
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ken, is in handen van een grote staf. Merendeels zijn dat vrouwelijke 
medewerkers, vanwege hun meer empathische en organisatorische 
talent. Zij zijn fulltime in dienst en draaien gemiddeld vijftig tot 
zestig uur per week. Wij vinden dat heel normaal, want toewijding 
is alles. Op de meeste reguliere scholen is het onderwijs echter nog 
georganiseerd rondom de docent. Deze werkt in toenemende mate 
parttime. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de leerling. Zo zie 
ik overal om mij heen door het parttime lesgeven de kwaliteit van 
het onderwijs afkalven en kloppen de ouders met hun kinderen uit-
eindelijk bij een particuliere school aan.’ De mannen vervullen voor 
het merendeel de docentenfunctie bij EuroCollege. ‘Een sterk punt 
daarbij is dat zij allen uit het bedrijfsleven komen. Ze hebben in zware 
functies gewerkt bij grote multinationals als Shell, Unilever en Philips 
of zijn ondernemer. Hierdoor zijn ze zeer deskundig en hebben ze een 
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indrukwekkend cv. Verder 
geven zij les in pak, wat veel 
respect afdwingt. Bovendien 
werken onze docenten en 
staf altijd door. Ook als ze 
bijvoorbeeld een griepje heb-
ben, zodat we bijna nooit 
lesuitval hebben.’ 

dOOrn in Het 
OOg
Dat het grootste gedeelte 
van de docenten in het 
regulier onderwijs parttime 
werkt, is Van de Walle dan 
ook een doorn in het oog. 
‘Wanneer je veel parttimers 
in dienst hebt, zul je dus op 
één vak meerdere leraren 
hebben. Dat werkt veel 
verschillende werkwijzen en 
verscheidende manieren van 
theorie-uitleg in de hand, 
wat verwarring creëert bij 
leerlingen en studenten. 

Een gymnasiumscholier of een universitair student kan daar wel 
mee omgaan, omdat hij heeft geleerd om op verschillende manieren 
tegen een bepaalde theorie of case aan te kijken. Studenten en 
leerlingen op andere niveaus hebben die vaardigheid echter niet 
of nauwelijks. Dan heeft het een averechts effect om twee partti-
medocenten op één vak te zetten. Bovendien is de ene leerkracht 
altijd beter dan de ander. Daardoor zit je ook nog met een kwali-
teitsverschil binnen één module. Een ander punt is dat met twee 
docenten die parttime lesgeven op één vak, je altijd problemen met 
de overdracht hebt.’

negatief effect
Dat leerlingen en studenten in het voortgezet en beroepsonderwijs 
geen last zouden hebben van parttimedocenten, omdat de docent 
zijn klassen alleen maar voor een aantal uren krijgt, spreekt Van de 
Walle tegen. ‘Weliswaar resulteert dat voor leerlingen niet direct in 
problemen, maar de school als geheel ondervindt daar wel hinder 

van. Docent zijn houdt namelijk niet alleen in dat 
je lesgeeft, maar ook nakijkt, tentamens maakt, etc. 
Al die taken bij elkaar is in een parttimefunctie 
niet optimaal uit te voeren. Bovenal ontbreekt 
veelal de regie in het onderwijsproces, waardoor de 
parttimers fragmentarisch lesgeven. Hierdoor kan 
zo’n docent zijn werk niet goed doen, wat uiteinde-
lijk een negatief effect heeft op de leerlingen. Een 
docent kan pas als parttimer gaan werken wanneer 
hij na tien tot vijftien jaar een behoorlijke staat van 
dienst heeft.’ Van de Walle wil daarmee meteen 
aanhaken op de werkmentaliteit van veel Neder-
landers, die volgens hem over het algemeen niet 
deugt. ‘Veel net beginnende professionals willen, 
als ze nog maar begin twintig zijn, parttime werken 
en geen overuren maken. Daarnaast hebben ze vaak 
niet de juiste instelling: ze vragen zich af wat zij aan 
het bedrijf hebben, in plaats van andersom. Terwijl 
je juist als beginnend docent je maximaal moet 
inzetten en veel betrokkenheid moet tonen. Alleen 
zo kun je goed worden in je vak en dat kan enkel als 
fulltimekracht.’

terug naar Het aanrecHt
Met dat standpunt rijst wel de vraag of je een 
groot deel van de vrouwen, veelal parttime in het 
onderwijs werkzaam, niet terugwerpt naar de jaren 
vijftig. Fulltime werken is immers voor veel vrouwen 
niet wenselijk of niet haalbaar, vanwege de slecht 
geregelde en dure kinderopvang. De enige optie die 
dan over lijkt te blijven, is weer terug naar het aan-
recht. Van de Walle is het daar absoluut niet mee 
eens: ‘Nederlandse vrouwen leven juist nog steeds 
in de jaren vijftig, omdat ze nog altijd niet fulltime 
werken. Dat moeten ze wel gaan doen. De kinder-
opvang moet meer met familie geregeld worden. 
Wachten op de overheid is zo ouderwets. In landen 
als China regelen ze de kinderopvang ook met 
de familie. Dat is naar mijn mening hét gidsland 
wat betreft werkmentaliteit en onderwijsniveau. 
Waarom zou dat hier in Nederland niet kunnen?’

Ludianne Hoogsteen

‘Werkmentaliteit  parttimers deugt 
over het algemeen niet’

Directeur privéschool: docententaken zo niet optimaal uitvoerbaar 
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‘Blij dat hoogte Citoscore  geen harde eis is voor toelating’
Nu leerlingen hun Citoscores weten, 
kunnen sommige kinderen niet meer 

naar de middelbare school waar 
ze het liefst heen zouden gaan. 

Uitslagen van de Citotoets zijn nu 
voor veel scholen nog bepalend voor 
het wel of niet toelaten van leerlingen. 

Maar hoe zit het met het advies dat 
een basisschool geeft? 

Wat doen middelbare scholen met toetsuitslagen?

Stel, een leerling doet het erg goed in groep 8 en als leraar van de 
basisschool denk je dat hij naar het gymnasium kan. Het hele jaar 
door haalt hij goede resultaten, maar door faalangst maakt hij de 
Citotoets voor zijn doen enorm slecht. Hij haalt 536. Wat nu? 
Dit jaar kan dat nog een reden zijn om een leerling te weigeren. 
Als het aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) ligt kan dat vanaf 
het schooljaar 2015-2016 niet meer. In een brief aan de Tweede 
Kamer schrijft hij dat het schooladvies leidend wordt en de eind-
toets het enige objectieve tweede gegeven wordt. Dit betekent dat 
middelbare scholen de toelating niet afhankelijk mogen stellen van 
het resultaat op de eindtoets.

‘Als iedereen de Citotoets maakt, heb je wel goed materiaal om leerlingen te vergelijken’
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EnE lErAAr is dE AndErE niEt
‘We zullen niet op voorhand zeggen dat een leerling wordt afge-
wezen’, weet Victor van der Wielen, conrector van het Stedelijk 
Gymnasium ’s-Hertogenbosch. ‘Maar aan de andere kant kunnen 
we ook niet iedereen met een Citoscore vanaf 535 toelaten.’ De 
school hanteert de regel dat iedereen die 545 of hoger scoort voor 
de Citotoets toelaatbaar is. Heeft een leerling 543 of 544 gehaald, 
dan volgt er eerst een gesprek met de basisschool. ‘Als het advies 
van de basisschool positief is, ondersteund met resultaten van het 
leerlingvolgsysteem, zijn we geneigd dat advies over te nemen.’
In principe wordt er bij het Stedelijk Gymnasium gekeken naar de 
eindtoets en naar het advies van de basisschool. Van der Wielen: 
‘Je kan over de Cito van alles vinden, maar als iedereen die toets 
zou maken, heb je wel goed materiaal om leerlingen te vergelij-
ken. Ga je alleen af op het advies van de leraar, ontstaan er veel 
verschillen. De ene leraar is de andere niet. Als een leerling de 
toets echt slecht gemaakt heeft en de leraar van groep 8 zegt dat 
dat komt door faalangst, moeten we de woorden van de docent 
voor lief nemen, want er staat nergens zwart op wit dat een leerling 
faalangst heeft’. Het gymnasium vraagt daarom aan de basisschool 
resultaten van andere toetsen en het leerlingvolgsysteem te laten 
zien. Er kan dan worden besloten om de leerling alsnog toe te 
laten. ‘Maar bij hele lage scores, doen we dat niet heel snel. Het is 
niet helemaal eerlijk als die leerling wel mag komen, maar iemand 
zonder faalangst met een score van 541 wordt afgewezen.’ 

GEEn vErpliChtE sCorE oplEGGEn
Op Scholen Gemeenschap Het Erasmus in Almelo vinden ze de 
Citotoets een stuk minder belangrijk. Daar wordt sinds twee jaar 
vooral gekeken naar het advies van de basisschool. ‘We willen van 
de leraar van groep 8 twee dingen weten: welk niveau kan een 
leerling minimaal aan en op welk niveau is het verstandig om te 

starten’, zegt Johan Capel, teamleider onder-
bouw havo. ‘Bij een vwo-advies kijken we voor-
al naar de resultaten van inzichtelijk rekenen 
en begrijpend lezen.’ Om tot een goed besluit 
te komen is de toelatingscommissie, waar ook 
mensen uit het primair onderwijs inzitten, een 
hele dag bij elkaar. ‘Toen we nog overwegend 
naar de Citoscore keken, was die bijeenkomst 
zo afgelopen. Nu kijken we veel beter naar 
prestaties uit het leerlingvolgsysteem en naar 
de motivatie van de leraar van groep 8. Heeft 
iemand de Citotoets compleet verknald door 
faalangst, dan is het toch mogelijk om toege-
laten te worden. Je moet je wel afvragen of 
iemand met faalangst aan zo’n zware opleiding 
moet beginnen.’ Capel is blij dat de hoogte 
van de Citoscore geen harde eis voor leerlin-
gen is om toegelaten te worden. ‘In negen van 
de tien gevallen blijkt het advies van de leraar 
te kloppen. Natuurlijk zijn er scholen waar wat 
soepeler wordt omgegaan met resultaten, maar 
wij houden de vorderingen van leerlingen bij. 
Als blijkt dat een basisschool te hoge adviezen 
geeft, gaan we met die school in gesprek.’ 

BAsissChool 
‘Het definitieve advies voor de middelbare 
school geven wij al voordat we de uitslag van 
de Citotoets weten’, laat Ton Reijnen, direc-
teur van basisschool De Wingerd in Nijmegen, 
weten. Daarbij wordt volgens hem niet alleen 
gekeken naar resultaten van toetsen, maar 
ook naar motivatie en attitude. ‘Alleen als de 
uitslag van de eindtoets beduidend hoger is, 
kijken we waar dat aan ligt en of we het advies 
misschien aan moeten passen. Is de score 
duidelijk lager, dan handhaven wij gewoon 
ons advies.’ Het hele team van de basisschool 
is volgens Reijnen verantwoordelijk voor het 
advies, omdat de leerling wordt gevolgd van 
begin tot eind. Reijnen: ‘In Nijmegen hebben 
we met middelbare scholen afgesproken dat de 
raad van de basisschool belangrijker is dan de 
score van de eindtoets. Als dat niet het geval is, 
dan zou je kunnen spreken van een diskwalifi-
catie van de leraar.’

Tim Steen

‘Blij dat hoogte Citoscore  geen harde eis is voor toelating’

sECond opinion 
Mocht een middelbare school toch veel waarde 
hechten aan de uitslag van de eindtoets, is het 
altijd nog mogelijk na de Citotoets de NIO-toets 
te maken. (Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau). Dat kan bijvoorbeeld bij het 
Testkabinet in Utrecht. Vraag is of dat veel uit-
maakt. Leerlingen die voor zo’n second opinion 
gaan, halen vaak een half schoolniveau hoger 
of lager, volgens het Testkabinet. 
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Ons

Lees

PraatOntdekMijn

Download de gids

Heeft u de Rechtspositiegids toch 
liever op papier? Ook dat kan. 
Leden van CNV Onderwijs betalen 
slechts de druk- en verzendkosten 
à € 4,95. U kunt de gids 
bestellen via de website 
www.cnvo.nl/rechtspositiegids. 

Papieren gids voor leden

Lees 
De Rechtspositiegids, jouw rechtspositie in begrijpelijk Nederlands

Hoe zit het met de cao-afspraken en waar zijn alle arbeidsvoorwaarden terug te vinden? Download 

nu gratis de jaarlijkse Rechtspositiegids. Een handig naslagwerk als je met vragen zit over de cao, je 

rechtspositie, salaris of andere belangrijke zaken. Zo blijf je goed op de hoogte van jouw rechten en 

plichten in het onderwijs.

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 LEES, klik op Rechtspositiegids 
 en download de gids

Het      nderwijsplein.nl

Lees

Het Onderwijsplein.indd   2 27-03-14   16:43



Werk &Recht
WErkGroEpEn ovEr  
rEGEldruk vAn stArt 
Begin april zullen de werkgroepen Regeldruk Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar 
Beroeps Onderwijs van start gaan. De doelstelling van 
deze werkgroepen is om per sector de regeldruk in het 
onderwijs te analyseren en aan te pakken. Er zal een 
analyse worden gemaakt van bestaande rapporten, waar-
onder het onderzoek naar werkdruk en taken van CNV 
Onderwijs. Ook zal er een overzicht van knelpunten en 
oplossingsrichtingen worden gemaakt. Tot slot zullen 
de werkgroepen een regeldrukagenda opstellen voor 
de diverse onderwijssectoren. De deelnemers aan deze 
werkgroepen zijn vertegenwoordigers van vakorganisaties, 
werkgeversorganisaties en het ministerie van Onderwijs. 
CNV Onderwijs is in al deze werkgroepen vertegenwoor-
digd. Het van start gaan van deze werkgroepen regeldruk 
per sector is een uitwerking van het Nationaal Onderwijs 

Akkoord (NOA) van september 2013. CNV 
Onderwijs heeft in het kader van het NOA 
met klem aandacht gevraagd voor de hoge 

werkdruk in het onderwijs. De  bond zal in 
de werkgroepen ook de resultaten van de bijeenkomsten 
met de Onderwijsinspectie en de resultaten van het webi-
nar over werkdruk en regelzucht meenemen.

stArt ondErhAndElinGEn 
CAo Gvo/hvo
Onlangs zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao 
voor leraren godsdienstig en humanistisch vormingson-
derwijs (gvo/hvo) begonnen. Van de kant van de bonden 
is een inzet gepresenteerd waarin aandacht besteed wordt 
aan inzetbaarheid, werkgelegenheid, financiële vergoe-
dingen, professionalisering en zeggenschap. Voor meer 
informatie kan contact worden opgenomen met Diederik 
Brink: dbrink@cnvo.nl.  

pEnsioEnWEBinAr  
Cnv/ABp
CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs organiseren, 
in samenwerking met pensioenfonds ABP, op vrijdag 
11 april tussen 16 en 18 uur een webinar over actuele 

pensioenontwikkelingen. Kaderleden van de twee 
bonden gaan in debat met een panel bestaande uit een 
afvaardiging van het ABP-bestuur, Jorick de Bruin (onze 
onderhandelaar in de Pensioenkamer) en Eric de Macker 
(voorzitter van CNV Publieke Zaak). Leden van CNV 
Onderwijs kunnen via internet dit webinar volgen en 
eventueel ook hun eigen vragen aan de orde laten stellen. 
Je kunt je voor dit webinar aanmelden via www.cnvo.nl.  

rEkEntool voor funCtiE-
mix vo 
De afgelopen maand zijn nadere afspraken gemaakt 
over de functiemix in het voortgezet onderwijs. Aanlei-
ding daarvoor waren vragen over de betaalbaarheid van 
de functiemix in deze sector. Uitgangspunt blijven de 
vastgestelde functiemixpercentages. Met behulp van een 
rekenmodel krijgt een school inzicht in welke functie-
mixpercentages realiseerbaar zijn. Wanneer blijkt dat 
de school die niet kan realiseren moet een maatwerkaf-
spraak worden gemaakt met de medezeggenschapsraad of 
de vakbonden. Meer informatie hierover op www.cnvo.nl.

Vollere klassen door geschrapte banen
Het aantal banen in het onderwijs daalt sneller dan het 
aantal leerlingen. Dit blijkt uit eind maart gepubliceerde 
cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 
het ministerie van Onderwijs. In het basisonderwijs is 
het banenverlies ten opzichte van vorig schooljaar 2,5 
procent, terwijl de leerlingendaling 1,4 procent bedraagt. 
In het voortgezet onderwijs daalt de werkgelegenheid met 
0,5 procent terwijl het leerlingenaantal nog stijgt met 1,1 
procent. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn niet 
voor alle instellingen voldoende betrouwbare gegevens 
beschikbaar. Voor zover die er wel zijn volgt daaruit dat 
de trend in de afgelopen jaren, van afname van het aan-
tal banen ten opzichte van het aantal leerlingen, zich ook 
dit schooljaar heeft doorgezet. Dit betekent voor alle drie 
de sectoren vollere klassen en een hogere werkdruk. Voor 
de drie sectoren samen zijn er ruim 3.000 fulltime banen 
verdwenen. Vooral in het basisonderwijs nam het perso-
neelsbestand fors af met liefst 2.400 fulltime banen.
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Overzicht regiOspreekuren 

Dinsdag  8 april Roermond
Dinsdag  15 april Roermond  
Donderdag 24 april Den Bosch
Donderdag  24 april Apeldoorn
Maandag  12 mei Utrecht  
Dinsdag  13 mei Roermond  
Dinsdag  13 mei  Assen
Donderdag  15 mei Rotterdam

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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Wij hebben op deze plek al eerder beschreven dat er vier nieuwe 
bevoegdheden van de MR aan komen. Om even uw geheugen op 
te frissen: binnenkort komt in de WMS te staan dat de scholings-
gelden rechtstreeks naar de MR’en gaan; de MR zelf de directie 
kan tegenhouden als er beleid wordt uitgevoerd dat niet de 
instemming heeft van de raad;  de MR niet meer naar de rechter 
hoeft als de directie zich niet houdt aan de WMS-bepalingen en 
dat de MR recht heeft op rechtsbijstand. Uiteraard gelden deze 
bevoegdheden straks ook voor de GMR en zijn overlegpartner. 
Opnieuw zijn er twee moties aangenomen die binnenkort in de 
WMS komen te staan. De MR krijgt het recht om jaarlijks overleg 
te plegen met de RvT en de MR krijgt een formele adviesbe-
voegdheid bij aanname en ontslag van de leden van het bestuur. 

Wat zijn de nieuwe  
bevoegdheden van de MR? 

Deze laatste twee bepalingen zijn met name interessant voor de 
GMR. Door deze voorgenomen wijzigingen krijgen medezeggen-
schapsraden in het primair en voortgezet onderwijs meer en meer 
dezelfde rechten als de ondernemingsraden in het bedrijfsleven, 
de overheid en de mbo-sector. De MR’en blijven echter door de 
WMS hun medezeggenschap behouden op de dienstverlening. 
Namelijk de inhoudelijke kaders van het onderwijsbeleid binnen 
de stichting en binnen de school. Met veel medezeggenschap en 
binnenkort ook ‘volwassen’ faciliteiten en formele overlegmomen-
ten met de RvT, kunnen de MR en GMR daadwerkelijk hun stem 
richting bestuur en achterban laten horen. Bereid u voor  
(G)MR’en. (G)MR-Partners worden hierbij uiteraard bijgestaan 
door hun vaste adviseur.

vraag:

antwOOrd:



In de regio
Voor hun leden in het hbo onderhandelen de regiobestuurders van de bonden jaarlijks bij elke 
hogeschool over de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (1,15 procent van de brutoloonsom). 
Dit budget is beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden en het verbeteren van bestaande regelingen. Bij 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt dit budget onder andere ingezet voor health 

checks, als werknemers dat willen. Dit is een instrument om hun gezondheid in kaart te brengen en 
hen te motiveren gezonder te leven. Het is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid 
en leefstijl van de werknemer. Naar aanleiding van de test kunnen gezondheidsrisico’s en verbeter-
punten worden vastgelegd en benoemd. Op basis van de gegevens die de test oplevert kan een verant-
woord gezondheidsbevorderend programma worden opgesteld. 
De health check bestaat uit twee onderdelen: een vragenlijst die vooraf ingevuld moet worden en een 
gezondheidstest (hierbij worden de volgende zaken gemeten: bloeddruk, vetpercentage, buikomvang, 
bloedglucose, totaal cholesterol, gewicht en lengte)
De uitkomsten van de vragenlijst en de gezondheidstest resulteren in een gezondheidsprofiel dat 
inclusief een toelichting aan de werknemer wordt overhandigd. Mocht u meer informatie willen over 
de health check van de HAN, stuur dan een mail naar seneca@han.nl.

Naam:
Arno van Zanten,
avanzanten@cnvo.nl

Regio:
Zuid-Oost Gelderland
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Coaching
Workshops op studiedagen
Ben je op zoek naar de invulling voor een studiedag voor 
de vereniging, stichting of jouw eigen school? CNV Onder-
wijs Academie kan diverse workshops verzorgen over 
uiteenlopende thema’s. Die workshops kunnen gericht zijn 
op alle medewerkers, maar ook op specifieke doelgroepen 
als leraren, onderwijsondersteunend personeel en bouw-
coördinatoren. Eveneens kunnen we een bijdrage leveren 
aan de inhoudelijke opzet van zo’n studiedag.

Voorbeelden van workshops en studiedagen die we eerder 
hebben verzorgd: timemanagement, werkdruk, werkple-
zier, POP-doelen formuleren, communicatie, taakbeleid 

en normjaartaak, slimmer werken, assertiviteit, beoorde-
len, fusie en samenwerking.

praktische informatie
In een telefonische intake kun je aangeven wat jouw 
wensen zijn, waar je de nadruk op wilt leggen en wat de 
leerdoelen zijn. De cursusleider stemt daar het pro-
gramma op af. 

meer informatie
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar  
scholing@cnvo.nl of bel met (030) 751 17 47.

marien van huuksloot is clusterdocent aan 
Veenoord, een vmbo-instelling in Rotterdam. 
De school heeft bij CNV Onderwijs Academie 
een traject op maat laten samenstellen van 
vier dagdelen timemanagement en stress-
management. De eerste drie bijeenkomsten 
zijn inmiddels achter de rug. De laatste 
bijeenkomst volgt in april. Over de bijeen-
komsten vertelt Van Huuksloot: ‘De theorie 
die we tijdens de cursus krijgen aangereikt, 
kunnen we direct gebruiken in de dagelijkse 
schoolpraktijk. We hebben ook ontspan-
ningsoefeningen gedaan. De laatste keer op 
matjes, in de dramaruimte bij ons op school. 

Dat werkte erg goed, want 
binnen de kortste keren waren 
diverse collega’s in diepe slaap 
gevallen. Wij vinden dat de 
cursus heel goed wordt geleid. 
De cursusleidster beschikt 
over veel kennis en neemt de 
nodige theorie mee, maar 
ze weet vooral heel goed 
de link naar de praktijk te 
leggen. De sfeer is goed en 
het is heel interessant om op deze manier 
te merken dat collega’s vaak tegen dezelfde 
problemen aanlopen als jij zelf.’
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Je moet het ijzer smeden als het heet is. Dat deed ik 
onlangs toen ik seksuele voorlichting gaf aan groep 4. 
Het moest er toch een keer van komen in deze lessen-
serie. In het onderwijs komen er namelijk steeds meer 
taken bij, vervat in kerndoelen. Zo verwoordt kerndoel 
38 sinds een paar jaar: …..Kinderen leren respectvol om 
te gaan met seksualiteit en met seksuele diversiteit bin-
nen de samenleving…... Voorwaarde is natuurlijk dat de 
kinderen dan wel weten hoe in dezen de vork in de steel 
zit. Daarom smeedde ik het ijzer nadat ik de kinderen 
zwaar de wacht had aangezet, om niet steeds te blijven 
doorlachen over de onderwerpen die we in dit project 
bespraken. Tuurlijk valt er meer te grinniken bij het 
benoemen van de verschillen tussen jongens en meisjes 
dan tijdens rekenen, maar het kan niet eindeloos blijven 
doorgaan.
Ik leidde het onderwerp natuurlijk in met verliefd zijn. Al 
worden er vanzelfsprekend al sinds het bestaan van de 
mensheid ook kinderen geboren uit one-night stands, 
toch meent mijn handleiding dat bij de voortplanting 
verliefdheid het uitgangspunt hoort te zijn. In dit ver-
band noemde ik mijn eigen vriend Willem op wie ik nog 
steeds verliefd ben. Intuïtief keek ik naar Tim, want ik 
weet dat hij bij dit soort onderwerpen zwijmelt. En ook 
dit keer keek hij mij met een schuin hoofd zeer inlevend 
aan. Dat gaf de burger moed, waarop ik van verliefdheid 

doorging op vrijen. En….de seks volgde daarna van-
zelf. Weer maakte ik gebruik van geweldig passende 
kinderboekentaal, waarin seks uitgelegd wordt als: in 
je blootje vrijen. 
Om het nog verder uit te leggen had ik onder meer het 
woord piemel, spleetje, zaadje en eitje nodig. En klaar 
was Kees. 
Verder neem ik in elke les taal mee. Dus attendeerde 
ik mijn groep op de taalkundige feiten dat bijvoorbeeld 
baarmoeder en navelstreng  samenstellingen vormen. 
En wat blijkt nu in groep 4? Kinderen zijn al van veel 
zaken rondom zwangerschap en geboorte op de 
hoogte. ‘Baby’s gaan dan meteen huilen’, zei Eva. Bas 
meldde dat hij met een keizersnee geboren was. En 
Josje gaf aan dat ze eigenlijk nog een extra broertje 
heeft. Ook Roy wist, dat zijn mamma nog een keer een 
baby in de buik had gehad.
Hoewel ik bij dit soort lessen vooraf toch wel 
benieuwd ben hoe ze gaan lopen, werd het uiteinde-
lijk een uur enorm genieten.  Zowel voor mijn groep 
als voor mij. Echt eens iets anders dan de andere, 
bekende vakken. 
Bovendien werd ik weer erg blij van een goed boek 
als: Ik + Jij = Wij. Zelfs in het digitale tijdperk blijven 
boeken voor mij onmisbaar, ook bij seksuele voor-
lichting.

IntuItIef keek Ik 
naaR tIm, Want Ik 

Weet dat hIj bIj dIt 
sooRt ondeRWeRpen 

zWIjmelt

seks in groep 4

helmy van dooren
column

helmy van dooren is 46 jaar 
en leerkracht van groep 4 
op basisschool de korenaar 

in helmond



Een paar honderd onderwijsmensen 
zaten op die maandagavond achter de 
computer om wat wijzer te worden over 
het thema werkdruk en zich vooral te 
herkennen in de verhalen. In juni 2013 
deed CNV Onderwijs onderzoek naar 
werkdruk. Schooljournaal kopte toen: 
‘Mag het wat minder?’ Dat de werkdruk 
in het onderzoek hoog is, weten we al 
heel lang, maar uit het onderzoek kwam 
naar voren dat die werkdruk niet ont-
staat door het lesgeven, maar door ‘al het 
gedoe’ er om heen. 80 procent van de 
leraren in het primair onderwijs vindt de 
werkdruk een probleem, ruim negentig 
procent van het personeel in het voortge-
zet onderwijs vindt de werkdruk de afge-
lopen drie jaar (fors) toegenomen. Op 
de eerste plaats van te schrappen taken, 
eindigen handelingsplannen, afsluitend 
Cito-feest en aandacht voor obesitas.

ExtrA tAkEn
Astrid de Cock, beleidsmedewerker 
werkdruk van CNV Onderwijs, licht 
het onderzoek toe in het webinar: ‘De 
werkdruk wordt niet veroorzaakt door 
het lesgeven, maar vooral door niet-lesge-
vende taken. 92 procent van de leraren 
vindt dat maatschappij en ouders te veel 
extra taken van de school vragen, en 98 
procent vindt dat de overheid dat doet. 
Bovendien vinden ze dat administratieve 
handelingen rondom zorgleerlingen 
meer kosten dan ze opleveren.’ Anneke 

de Wolff, Directie Leraren Ministerie van Onderwijs, wordt er 
niet vrolijk van. ‘Het is een serieus probleem. We moeten denk 
ik beter duidelijk maken wat echt moet en wat niet.’ Annemieke 
Schoemaker, trainer werkdruk bij CNV Onderwijs: ‘De werkdruk 
neemt echt toe de afgelopen jaren. De administratieve en verant-
woordingsdruk is toegenomen, er is minder respect voor gezag en 
meer diversiteit in de leerlingpopulatie.’

hoop WErk
In filmpjes bevestigen onderwijsmensen dit beeld. Zo zegt een 
leerkracht:  ‘Ik begon 38 jaar geleden in het onderwijs en toen 
werd er vooral gespeeld door kleuters. We hadden een goed 

Schooljournaal 24

‘Scholen laten zich gek maken!’
‘Mijn directeur zegt dat ik wél 

handelingsplannen moet maken voor 
leerlingen. Wie ben ik dan om te zeggen 

dat het niet hoeft?’ Dat is één van de 
vragen die gesteld worden op het webinar, 

de live-internetuitzending van CNV 
Onderwijs op 17 maart over werkdruk. 

CNV Onderwijs houdt webinar over werkdruk en regelzucht

Illustratie: FIZZ  
De beelden zijn van het webinar.
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beeld van de leerlingen, maar legde het 
allemaal niet vast. Dat scheelde een 
hoop werk.’ Een andere juf zegt dat ze 
tussen de 1 en 2 uur per dag kwijt is aan 
administratie. Een ander geeft aan dat 
ze de overstap heeft gemaakt van basis-
school naar kinderdagverblijf, omdat de 
administratieve last daar veel lager is. 
Aan de gesprekstafel in de studio zegt 
Rijk van Ommeren, schoolleider van de 
Margrietschool in Woerden: ‘Het aantal 
uren dat we lesgeven per jaar, 930, is 

niet afgenomen, terwijl “alles eromheen” wel enorm is toegeno-
men.’ Schoemaker knikt instemmend: ‘Dat is niet goed: de tijd 
na de lessen wordt nu gevuld met administratie en het maken 
van handelingsplannen, niet meer aan lesvoorbereiding.’

GEk mAkEn
De leraren en directeuren in de filmpjes getuigen van stress, 
paniek, modellessen en schijnwerkelijkheid als de Inspectie 
langs komt. De Wolff: ‘Leraren weten niet goed wat moet en 
van wie dat dan moet: van de Inspectie, de overheid of het 
eigen schoolbestuur. Vaak spelen schoolleiders ook wel erg op 
safe.’ Van Ommeren, enigszins geërgerd: ‘Natuurlijk! Anders 
staan we onderaan de scorelijstjes. Het onzinnige opdrijven van 
scholen: wie o wie is de beste? Ik wil helemaal niet excellent 
zijn. Ik wil mijn leraren beschermen voor te veel administratieve 
handelingen, zodat we júist goed blijven. Ik denk dat scholen 
die níet meedoen aan die excellentie-race, excellent zijn!’ Schoe-
maker vult aan: ‘We moeten af van die cultuur van meten is 
weten! Scholen laten zich gek maken.’

WAntrouWEn
Uit de vragen die live tijdens het webinar gesteld worden door 
leden van CNV Onderwijs, blijkt een afkeer van alle ‘dingen 
die moeten’. Zo vraagt iemand: ‘Is er een plaats te vinden waar 
de FEITEN staan over wat de Inspectie eist?’ De Wolff verwijst 
naar de website van de Inspectie, en zegt ook: ‘Scholen moeten 
in elk geval planmatig werken. Een groepsplan is daarvoor 
afdoende. Van de Inspectie hoef je geen individuele handelings-
plannen te maken. En als leraren dat wel moeten, ga dan in 
gesprek met je schoolleider.’ Een vraag die daarop inhaakt: ‘Wie 
ben ik dan om te zeggen dat het niet hoeft?’ En nog één: ‘Welke 
regels zijn eigenlijk vanuit het belang van de ontwikkeling van 
het kind gezien echt belangrijk?’ Van Ommeren onomwonden: 
‘Dat je goed kijkt naar het kind. Ik denk wel dat we door het 
maken van handelingsplannen beter naar kinderen zijn gaan 
kijken. Maar het moet niet heilig zijn.’ Schoemaker knikt: ‘Het 
lijkt er op dat als iets niet in een handelingsplan staat, de leraar 
überhaupt niet gaat handelen.” Die controledrift voelen lera-
ren als wantrouwen. Leraren moeten meer eigen keuzes gaan 
maken.’ De Wolff reageert: ‘Jammer dat leraren dit zo voelen. 
Ambitie om dingen beter te doen, wordt  soms opgevat als kri-
tiek en wantrouwen.’

Ciska de Graaff

Het webinar gemist? Je kunt het terugkijken op 
www.hetonderwijsplein.nl > ontdek > werkdruk

‘Scholen laten zich gek maken!’



Minister: ‘Leraren moeten eens wat vaker “nee” verkopen. Ze kunnen toch zelf ook nadenken?’

‘Wat gaan de bewindslieden doen met de conclusies uit het 
onderzoek van CNV Onderwijs?’ wilde Jasper van Dijk (SP) 
weten. ‘Vooral de niet-lesgevende taken maken de leraar dol, is 
zo’n conclusie. Tachtig procent van de leraren vindt de werkdruk 
te hoog. Er is sprake van een georganiseerd wantrouwen door 
doorgeslagen verantwoordingsplicht. Stop met handelingsplan-
nen en groepsplannen. Het kost veel meer dan het oplevert, 
aldus de leden van CNV Onderwijs.’

StofkaM
Loes Ypman (PvdA) zei dat regels soms nodig zijn, maar dat ze 
ook verstikkend kunnen werken. ‘De stofkamoperatie die in het 
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Minder regeldruk:  stofkam of bezem?
Het werkdrukonderzoek van CNV Onderwijs 
(juni 2013) is gelezen in politiek Den Haag. In 

het Tweede Kamerdebat op 20 maart werd het 
door verschillende partijen aangevoerd om aan 

te tonen dat er nu toch echt iets moet gebeuren 
aan de regel- en werkdruk in het onderwijs. 

Daarnaast zoemden er woorden door de zaal 
als ‘fantoomwetgeving’, ‘stofkamoperatie’, 
‘horizontale of verticale verantwoording’ en 

‘sectorale regeldrukagenda’. 
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regeerakkoord staat, gaat misschien niet 
ver genoeg. Doe ons maar een bezem.’ 
Ze pleitte voor een versimpeling van de 
administratie door meer ict-toepassingen. 
Ook wees ze op het verschil tussen 
regeldruk en ervaren regeldruk. ‘Vaak 
denken docenten dat ze hele boekwerken 
moeten leveren als verantwoording, maar 
vaak hoeft dat helemaal niet en is er 
dus sprake van fantoomwetgeving. Het 
verhoogt de werkdruk en vermindert het 
werkplezier.’

CDA’er Michel Rog meende dat inspectietoezicht leidt tot meer 
papieren rompslomp dan tot meer aandacht voor onderwijsont-
wikkeling en kwaliteit. D66-Kamerlid Paul van Meenen bepleitte 
een aanval op de regels en een verschuiving van verticale naar 
horizontale verantwoording, dus niet naar de overheid maar 
naar de gebruikers van het onderwijs. Collegiale consultatie 
noemde hij als voorbeeld. ‘En vraag je bij elke regel af of die wel 
de kwaliteit van het onderwijs dient. Zo niet, dan onmiddellijk 
schrappen.’ 

Geen afvinkLijStjeS
Minister Jet Bussemaker (PvdA) gaf aan regels nodig te vinden 
om kinderen te beschermen, ouders te informeren en onderwijs 
te verbeteren. ‘Maar we moeten wel de juiste maatvoering kiezen 
tussen regels en ruimte. We willen geen afvinklijstjes. Regels 
moeten wel herkend worden als nuttig en niet in strijd zijn met 
de eigen professionaliteit. Bij elke nieuwe regel moeten we kijken 
of hij wel noodzakelijk is.’ Ze benadrukte het eens te zijn met 
de Kamer: de regeldruk moet zo laag mogelijk zijn. Als het goed 
gaat op een school, kan het aantal regels omlaag. Bussemaker: 
‘Ik sprak laatst met leraren die regels hanteren waar ik nog nooit 
van had gehoord. Ze lieten me een onderwijs- en examenregeling 
zien van 320 pagina’s!’ Een werkgroep zal aan de slag gaan 
met het in beeld brengen van concrete regeldrukbronnen. Het 
onderzoek van CNV Onderwijs wordt daarbij meegenomen. De 
minister zet ook in op hogere professionaliteit, ‘want beter en 
hoger opgeleide leraren kunnen beter omgaan met hoge eisen 
aan leraarschap en bijbehorende werkdruk.’ Ze haalde aan dat 
CNV Onderwijs onlangs leraren en Inspectie met elkaar in 
gesprek bracht over wat wél en wat níet hoeft. ‘De leraren vielen 
de schellen van de ogen: ze ontdekten dat veel helemaal niet 
hoeft. We hebben sterke leraren nodig, die zich af en toe afvra-
gen waarom ze doen wat ze doen.’

Stip op horiZon
Roelof Bisschop (SGP) beaamde wat Bussemaker zei: ‘Ben het 
er mee eens. Leraren, wees zelfbewust, bedenk waar je heen wilt, 
zet die stip op de horizon, bekijk wat je daarvoor nodig hebt en 
ga daar heen!’ En Van Dijk (SP): ‘Ik deel die mening: zorg voor 
goede leraren en dan kun je veel loslaten.’ Bussemaker zei ook: 
‘Leraren moeten eens wat vaker “nee” verkopen. Ze kunnen zelf 
toch ook nadenken? Heeft dit zin? Moet dit echt?’ Het werkt 
SP’er Van Dijk op de lachspieren. ‘Over tien jaar zitten we hier 
weer! Staatssecretaris Adelmund zei in de jaren negentig al dat 
leraren “nee” moeten kunnen zeggen. We zijn dus niet bepaald 
vooruit gegaan in de strijd tegen regeldruk.’ 

Ciska de Graaff

Minder regeldruk:  stofkam of bezem?
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Eens 86%

Oneens 14%

webbedingetjes

@ Met het begin van de lente is ook het tekenseizoen begon-

nen. Van 7 t/m 13 april is het daarom de week van de teek. 

Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat 

hij ziekteverwekkers overdraagt. Op www.rivm.nl/tekenbeet 

staan voorlichtingsmaterialen, waaronder een spel. Vanaf  

7 april is ook de app Tekenbeet te downloaden.

@ In het huidige onderwijs wordt vooral een beroep gedaan 

op de linker hersenhelft, de taalkant. Maar er zijn ook kinde-

ren die in beelden denken, de beelddenkers. Om beide type 

kinderen tot hun recht te laten komen en daarmee als docent 

aan de slag te gaan, is er nu het boek De jonge beeldden-

ker. Hierin staan talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips 

voor de leerkracht. Te bestellen op www.swpbook.com.

@ Er is nu ook lesmateriaal voor handen voor kinde-

ren uit groep 3 en 4 over water. Dat kan via de website   

www.droppiewater.nl, die al jarenlang een kinderwebsite 

over de Nederlandse waterschappen is. De lesmodule Drop-

pie  Water in de klas gaat over het belang van schoon water. 

De kinderen onderzoeken zelf allerlei waterproblemen aan de 

hand van klikplaten, foto’s, filmpjes en tekst en sluiten dit af 

met een toets.

     Om problemen te voorkomen, moet 
er een contactverbod komen tussen 
leraren en leerlingen op social media.

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

Parttimedocenten ondermijnen de kwaliteit van het  

 onderwijs.

ApenstAArtjesStelling:

Getwitterd

Mo Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA, 
Woordvoerder hoger onderwijs): 
Op onderwijs kwam de PVV alleen met 'flut' 
voorstellen. Ik zal wat mijn portefeuille betreft 
PVV-voorstellen afwijzen.
https://twitter.com/MoMohandis

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt gediscussieerd 

over pesten. Er wordt gepleit voor een zachtmoediger aanpak 

van de ‘daders’: ‘Je kunt zachtmoedig zijn zonder dat dit bete-

kent dat je over je heen laat lopen. Je kunt gerust boos worden, 

dat is net als verdriet of blijdschap een normale emotie.’ ‘Hele-

maal mee eens’, luidt één van de reacties. ‘Al moet je dan wel 

sterk in je schoenen staan.’ Een tweede sluit zich daarbij aan: 

‘Natuurlijk moet je ongewenst gedrag aanpakken, maar het is 

net zo belangrijk om positief gedrag te stimuleren.’ Een andere 

reactie op de stelling is kort, maar alleszeggend: ‘Amen!’

@ @@ @@ @@@@

@ @@ @@ @@@@
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Voor wie nu, als beginzestiger, met pensi-
oen gaat, lagen de vormende jaren in de 
tweede helft van de jaren zestig en begin 
jaren zeventig, toen de maatschappij in snel-
treinvaart veranderde. Niet dat deze jongge-
pensioneerden nu massaal met bloemen in 
het haar liepen, maar de geschiedenis die 
toen werd geschreven, cultureel, muzikaal 
en sportief, maakt wel deel uit van hun 
collectieve geheugen. Daardoor hebben ze 
ook andere interesses dan gepensioneerden 
die opgroeiden in de jaren veertig en vijftig.

intereSSante onder-
werpen
‘Deze groep is weliswaar gestopt met wer-
ken, maar staat nog volop in het leven. Die 
willen op bijeenkomsten van de Sectorraad 
Gepensioneerden niet voortdurend praten 
over pensioenen of zaken als verlies en 
rouwverwerking’, verklaart Ans Wibier-Van 
Mechelen, voorzitter van de Sectorraad 
Gepensioneerden van CNV Onderwijs. 
‘Waarom staan er niet van die interessante 
onderwerpen op de agenda, zoals bij de 
Vrouwengroep, wordt mij dan gevraagd. 
Dat is de reden waarom ik de hulp van haar 
(ze wijst naar Koos Wijkhuijs-Geschiere, 
voorzitter van de stuurgroep Vrouwen, die 
naast haar zit, red) heb ingeroepen. Samen 
hebben we nu een aantal netwerkbijeen-
komsten voor jonggepensioneerde vrouwen 
en mannen georganiseerd, zoals deze hier 
vandaag’, zegt ze in de hal van de Bethel-
kerk in Ede. Naast dit initiatief blijven de 
bijeenkomsten die de rayons organiseren, 

en volgens Wibier hogelijk worden gewaardeerd, gewoon doorgang. 

rijker 
In een van de ruimtes achter haar wordt gesproken over assertiviteit. 
Hoe een gebrek eraan in je nadeel kan werken (‘alles maar goedvinden’, 
zegt een man desgevraagd), maar ook dat het positief kan uitwerken 
als je grenzen kunt stellen en voor jezelf kunt opkomen. Wijkhuijs vult 
aan: ‘Op de bijeenkomsten van de Sectorraad Gepensioneerden is een 
voelbare generatiekloof. Als we daar niets aan doen, lopen deze leden 
weg. Daarom is het belangrijk voor deze groep andere invalshoeken te 
bedenken.’ Wibier: ‘Op een van de vorige netwerkbijeenkomsten werd 
bijvoorbeeld  uitleg gegeven hoe het na 1 april verder moet met het 
gebruik van Windows XP, omdat dat vanaf die datum technisch niet 
meer wordt ondersteund (door fabrikant Microsoft, red.).’ Wijkhuis: 
‘Mensen in deze leeftijdfase hebben nog drukke agenda’s. Als ze tijd 
vrijmaken voor een  bijeenkomst moet het wel ergens overgaan. Ze 
willen “rijker” naar huis gaan. In die behoefte proberen we nu te 
voorzien.’

Peter Magnée
  
Kijk voor de eerstvolgende netwerkbijeenkomst in de Agenda op pagina 34. 

Jonggepensioneerden 
gaan voor de inhoud
‘Ze zijn jonger en hebben daardoor andere interesses’, geeft Ans Wibier-Van Mechelen, voorzitter 
van de Sectorraad Gepensioneerden van CNV Onderwijs, als reden voor het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten voor jonggepensioneerden. ‘De groep die daar boven zit, mannen in 
hoofdzaak, zijn vooral bezig met verwikkelingen rondom ABP en het al of niet indexeren van hun 
pensioen. Jong gepensioneerde vrouwen willen ook over andere onderwerpen praten voor hun 
persoonlijke ontwikkeling, zoals mindfullness en assertiviteit.’ 

koos wijkhuijs-
Geschiere 
(links) en ans 
wibier-van 
Mechelen willen 
met netwerk-
bijeenkomsten 
voor jong pensio-
neerden vroege 
zestigers voor de 
bond behouden.
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Hulpboek lesgeven aan grillige 
puber  
Docenten in het voortgezet onderwijs hebben elke dag 
te maken met het grillige gedrag van pubers. Steeds 
weer is het de kunst om hen te stimuleren het beste 
uit hun zelf te halen. Daarvoor moeten wel eerst de 
gevoelens, behoeften, kwaliteiten en talenten bij de 
puber herkend worden. Dat stelt pubercoach en docent 
Ingrid van Essen. In haar boek Effectief en affectief 
lesgeven aan pubers zet zij uiteen hoe docenten dit kun-
nen leren. Daarbij gaat het om vragen als: hoe zorgt 
een docent ervoor dat de jongere zich gezien en veilig 
voelt? Hoe kan hij of zij de puber inspireren en moti-
veren? En hoe kan een leerkracht de jongere helpen 
met problemen? In het boek staan voorbeelden uit de 
praktijk, lesplannen, werkvormen en theorie over com-
municatietechnieken. Het boek kost € 29,99 en is te 
bestellen op www.lannoocampus.nl

Studiemiddag wetenschap en 
techniek in de klas 
Door populaire bladen als Quest en Know How 
stellen leerlingen steeds meer vragen over 
wetenschap, natuur en techniek. Basisschool-
leerkrachten die daar maar geen genoegen van 
kunnen krijgen, kunnen zich opmaken voor een 
bijeenkomst over dit onderwerp. Op woensdag 9 
april organiseert NEMO Leerkrachtenclub weer 
een gratis studiemiddag. Het programma start 
met de interactieve lezing ‘Hoe ontstond de eer-
ste computer’. Vervolgens wordt in verschillende 
workshops aandacht besteed aan onderzoekend en 
ontwerpend leren. De studiemiddag biedt inspiratie 
en geeft handreikingen om zelf met wetenschap 
en techniek in de klas aan de slag te gaan. Het 
programma duurt van 13.15 uur tot 18 uur en vindt 
plaats in het NEMO Science Center in Amsterdam. 
Voor informatie en inschrijven: www.e-nemo.nl

Boekje columns Liesbeth  hermans 
Liesbeth Hermans heeft de columns die ze vier jaar 
lang schreef voor Schooljournaal gebundeld in een 
boekje met de titel b.s. De Maalstroom. Ze voegde er 
enige bespiegelingen aan toe en Frederika Scheu-
neman tekende er illustraties bij. Het boekje heeft 
de vorm van een tegel in Delfts rood, 15 bij 15 cm, en 
bevat veel discussievoer voor onderwijsmensen. Het 
kost € 6,95 (met verzending erbij € 9,50). Bij bestelling van grotere aantallen  
kan de prijs in over-
leg omlaag. Bestel-
lingen via liesbeth.
hermans@ziggo.
nl of tel. (0521) 51 
66 64. 

Lespakket voor veilig 
internet 
Basisschoolleerlingen gebruiken massaal 
social media en zitten dagelijks op internet. 
Leerkrachten kunnen daar in dit digitale 
tijdperk simpelweg niet omheen. Maar leer-
lingen bijbrengen hoe ze internet zonder 
eventuele gevaren kunnen gebruiken is 
een tweede. Het lespakket Diploma Veilig 
Internet van Kennisnet wijst hen op de mo-
gelijkheden en risico’s van internet. Daar-
naast is het streven om hen vaardigheden 
aan te leren waardoor ze er verantwoord 
mee leren omgaan. Het lespakket is er in 
twee varianten: voor groep 5/6 (junior) en 
voor groep 7/8. Het lesmateriaal is gratis te 
downloaden op www.kennisnet.nl

Met de Steve Jobsscholen van Maurice de Hond 
is de opmars van de tablet in het onderwijs bijna 
niet meer te keren. Aansluitend op die ontwikke-
ling biedt educatieve uitgeverij Malmberg nu een 
breed scala aan digitale leermiddelen. Docenten 
in het voortgezet onderwijs kunnen hiermee 
met smartphone, tablet, laptop of pc scholie-
ren helpen bij het leren. Daarbij draait het om 

adaptief onderwijs: de leerling kan op zijn eigen 
niveau de theorie tot zich nemen, verwerken en 
oefenen. De docent kan op elk gewenst moment 
de voortgang van zijn leerlingen monitoren via 
een dashboard. Zo kan er direct ingezoomd wor-
den op onderdelen en extra aandacht gegeven 
worden aan leerlingen die dit nodig hebben. Voor 
meer informatie: www.nova-malmberg.nl. 

Digitaal leren op eigen niveau 
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• Liesbeth  Hermans •
 

• Liesbeth  Hermans •
 

Waarom komen juffen en meesters altijd tijd tekort?  
En waarom worden ze zo op de vingers gekeken? Kregen 
ze vroeger een betere opleiding? Hoe komt het dat het on-
derwerp ‘pesten’ zo vaak in het nieuws is? Moeten we ons 

werkelijk over veel leerlingen zorgen maken? Allerlei vragen 
waar basisschoolleerkracht Liesbeth Hermans (1961) 

antwoorden op zoekt.Tussen 2010 en 2014 schreef zij er 
columns over in ‘Schooljournaal’, het bondsblad van CNV 
Onderwijs. Die heeft ze in dit boekje thematisch geordend 
en voorzien van inleidingen, waarin ze probeert een aantal 

ontwikkelingen te verklaren.
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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



‘Wanneer een leerling niet op school is 
aangekomen, is dat niet meteen reden tot 
paniek’, zegt Ineke van Sijl. Zij is adviseur 
bij het calamiteitenteam van Onderwijs-
adviesgroep KPC in Den Bosch en geeft 
gratis advies aan scholen over het omgaan 
met calamiteiten. ‘Het kan natuurlijk zo 
zijn dat de ouders zich verslapen hebben, 
of dat ze vergeten zijn hun kind ziek te 
melden. Het is daarom belangrijk om zo 
snel mogelijk contact te zoeken met de 
ouders. Doe dat in ieder geval voor het 
middaguur. Als het goed is, staan ook 
in de schoolgids regels over verzuim en 
hoe daarover gecommuniceerd wordt.’ 
Volgens Van Sijl is het logisch dat de 
leraar eerst even op het schoolplein kijkt 
of de leerling daar niet is achtergebleven. 
Pas als duidelijk is dat een leerling 
vermist wordt, moet de politie worden 
ingeschakeld, maar wacht daar niet te 
lang mee. Dat is een taak van de ouders. 
Het kan in sommige gevallen ook zijn dat 
de school dat doet, bijvoorbeeld als de 
ouders niet te vinden zijn. Ook moet de 
taakverdeling op school duidelijk zijn: wie 
houdt contact met de ouders, wie doet 
de communicatie naar buiten. Van Sijl: 
‘Eigenlijk is het allemaal heel logisch. Een 

protocol hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Het belangrijkste is dat je 
contact blijft houden met de ouders.’

aLLeS eerLijk verteLd
Dat ging op de Burgemeester Amersfoordtschool niet helemaal 
goed. Alhoewel in het protocol staat dat de ouders voor 10.30 
uur geïnformeerd moeten worden als hun kind niet op school is, 
gebeurde dat pas om 16.30 uur. De juf van de jongen had wel opge-
merkt dat hij niet op school was, maar had dat ook aan de directeur 
moeten melden. Dat deed ze niet. De directeur, Eelco Kosterman, 
legt uit wat er normaal zou moeten gebeuren. ‘Iedere morgen wordt 
er door de leerkracht gekeken of iedereen aanwezig is. Als iemand 
niet op school is, moet dat aan mij worden doorgegeven. Ik weet wie 
er ziek is gemeld. Als de absentie bij mij ook niet bekend is, is het de 
taak van de juf om contact op te nemen met de ouders. Dat moet 
dus voor 10.30 uur.’ 
Uiteindelijk werd de politie vijf uur nadat de ouders van de vermis-
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‘Een protocol hoeft niet 
zo ingewikkeld te zijn’

Kind vermist – wat te doen?

Op de Burgemeester Amersfoordtschool 
in Badhoevedorp werd onlangs de 

vermissing van een 9-jarige leerling pas 
om 16.30 uur aan de ouders gemeld. Veel 
te laat, vond ook de school. Hoe moet wel 

worden gehandeld als blijkt dat een kind 
niet op school is aangekomen? Il
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sing wisten ingeschakeld. Kosterman: 
‘Wat de school heeft gedaan wil ik niet 
goedpraten, maar de politie had beter eer-
der gebeld kunnen worden. We hadden 
in het gesprek met de ouders duidelijker 
moeten vragen wat zij van plan waren en 
ze er op attenderen dat het inschakelen 

van de politie een wijs besluit zou zijn.’ 
Aan de klasgenoten van de vermiste jon-
gen is meteen verteld wat er aan de hand 
was. Samen met onder andere de GGD 
en de schoolverpleegkundige is overlegd 
hoe de school dat het beste kon aanpak-
ken. Kosterman: ‘We hebben besloten om 
dat in een kringgesprek te doen. Eerst op 
dinsdag, toen duidelijk was dat hij weg 
was, daarna op donderdag toen hij weer 
in de klas was. We hebben eerlijk verteld 
wat er aan de hand was, maar zijn niet te 
veel in details getreden. Eerlijk zijn moest 
ook, want na het uitgegeven amber alert 
wist iedereen wat er speelde. Sommige 
ouders heb ik ook ‘s nachts wakker 
gebeld.’  

Leraar Moet in GeSprek
Klasgenoten moet je ook niet voor de gek houden volgens de adviseur 
van KPC. ‘Het is goed om aan hen te vragen of ze een idee hebben 
waar de vermiste leerling kan zijn. Wees open en transparant. Het is 
goed om te bespreken wat er aan de hand is.’ De vermissing van de 
leerling van de Burgemeester Amersfoordtschool duurde gelukkig 
maar een dag. Naar de mening van Van Sijl is het dan niet nodig om 

slachtofferhulp in te schakelen. 
‘Het heeft natuurlijk wel 
impact op de leerlingen, maar 
zij zijn meer gebaat bij een 
goede leraar die in gesprek 
gaat met de klas. Pas als er 
vermoeden is van geweld moet 
nagedacht worden over slacht-
offerhulp.’ 
Inderdaad wordt Slachtoffer-
hulp Nederland in geval van 
vermissing meestal pas inge-
schakeld als er sprake is van 
een misdrijf. Dat gebeurt dan 
via de politie. Slechts in een 
enkel geval wordt de hulpver-
leningsinstantie ingeschakeld 
als de vermissing maar van 
korte duur is. ‘In geval van 
een misdrijf gaan we naar de 
school toe en geven we advies 
aan leerkrachten en ouders hoe 
ze met de situatie om moeten 
gaan’, laat woordvoerder 
Amal Boukarfada weten. ‘In 
algemene zin vertellen we aan 
een leraar dat hij vragen eerlijk 
moet beantwoorden, omdat 

kinderen anders van alles gaan fantaseren, dat er structuur in de klas 
komt en dat je met kinderen mee moet bewegen. Willen ze erover 
praten, doe dat dan, als ze dat niet willen, is het ook goed.’ Dit zijn 
adviezen die ook gelden als de vermissing maar een dag duurt, maar 
Slachtofferhulp benadrukt dat zij dan meestal niet de partij zijn die 
naar de school komt. ‘In zo’n geval zorgt de school zelf vaak ook voor 
hulp of komt een andere instantie zoals de GGZ langs.’ 

naar oMStandiGheden Goed
Met de vermiste jongen gaat het naar omstandigheden weer goed. 
Kosterman: ‘Gelukkig zit hij weer in de klas. Wij hadden liever 
dat het incident niet had plaatsgevonden, maar ik hoorde van de 
leerplichtambtenaar en de wethouders dat ze ook wel "blij" waren dat 
dit is gebeurd. Het onderwerp staat nu weer op de agenda, voorlopig 
gaat het hier niet meer fout. Ook van andere scholen hoorde ik dat ze 
hierdoor hun protocol nog eens goed gaan controleren.’

Tim Steen  
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NETWERKBIJEENKOMSTEN 
INVALLERS
Woensdag 16 april, 17 uur (incl. broodjes), 
netwerkbijeenkomst invallers, CNV-kan-
toor, Utrecht. Thema: CNV Onderwijs 
netwerk invallers Midden. Onderwerpen: 
Kennisnet/ict/apps, Wat betekent passend 
onderwijs voor jou?, Het Lerarenregister. 
Info/aanmelden: werkgroepinvallers@
cnvo.nl

Woensdag 21 mei, 17 uur (incl. broodjes), 
netwerkbijeenkomst invallers, basisschool 
Het Timpaan, Koningin Wilhelminastr. 
10, Wehl. Thema: CNV Onderwijs netwerk 
invallers Oost. Onderwerpen: Kennisnet/
ict/apps, Wat betekent passend onder-
wijs voor jou?, Het Lerarenregister. Info/ 
aanmelden (voor 11 mei): werkgroepinval-
lers@cnvo.nl

Woensdag 28 mei, 17 uur (incl. broodjes), 
netwerkbijeenkomst invallers, basisschool 
De Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. 
Thema: CNV Onderwijs netwerk invallers 
Oost. Onderwerpen: Nieuwe ontwikkelingen 
in onderwijsland, Lesgeven als de beste. 
Info/aanmelden (voor 20 mei): werkgroe-
pinvallers@cnvo.nl

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

Rayon Midden-Limburg
Woensdag 30 april, 14 uur. Bezoek aan 
Openluchtmuseum, Eynderhoof, Milder-
spaat 1, Nederweert Eind. Info/aanmelden 
(voor 21 april): J. van Hunsel, (0495) 55 17 
18, hunhuijs@kpnmail.nl

Rayon Noord-Limburg
Woensdag 9 april, 13.15 uur, restaurant Bos-
zicht, Maasbree, ledenvergadering. Onder meer 
bestuurszaken, vakbondsniveau en huldiging 
jubilarissen. Afsluiting door verteltheater met 
muziek. Info/aanmelden (voor 8 april): J. Kurver, 
(077) 398 35 96, jkurver@online.nl

GEPENSIONEERDEN
Rayon Amsterdam
Donderdag 15 mei, 10 uur (inloop 9.30 uur)- 
13 uur, ledenvergadering, De Schutse, De Mero-
delaan 16, Uithoorn. Met onder meer: huldiging 
jubilarissen en aandacht voor rouwverwerking. 
Onder de titel Verder na het afscheid denken we 
samen met mw. M. Wolthuis, pastor oecumeni-
sche 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

Alle Gelderse rayons
Donderdag 17 april, 10-16 uur, zalencentrum 
Onder de Toren, St. Maartenstraat 34, Elst (Gld). 
Ontmoetingsdag met Vitaal ouder worden. Een 
geriatrie-fysiotherapeute vertelt over haar werk 
volgens de laatste inzichten, lunch en klank-
beeldlezing: De seizoenen in de klassieke muziek 
en schilderkunst. Aanmelding door storting van   
€ 5,- per lid en € 25,- voor introducés op bankrek.
nr. NL32INGB0000208770 t.n.v. CNV Onderwijs 
Rayon Achterhoek PA, o.v.v. CNVO lidnummer en 
Ontmoetingsdag. Info: H. Reijmer, (0316) 33 17 62, 
hwbreijmer@hetnet.nl

Rayon Fryslân
Dinsdag 8 april, 14 uur, CNV-kantoor Drach-
ten, Zonnedauw 30. Jaarvergadering, huldiging 
jubilarissen. Voordracht door Jantsje Oost over 
Indianenopperhoofd Seattle in combinatie met 
gemaakte wandkleden. Tevens over ontwikkelin-
gen bij het ABP, door Bé Bultena. Info/aanmel-
den: J. Meesters, meesters.j@kpnmail.nl, (0511) 
47 38 29
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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. .
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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 rond-
leiding in Paswerkbedrijven. Info/aanmelden: 
Th. Wokke, (0251) 65 15 03, th.wokke@hetnet.nl

Rayon Breda 
Dinsdag 15 april, 10.30 uur (inloop), De Tussen-
pauz, Kerkstraat 10, Bavel, jaarlijkse ledenver-
gadering, incl. lunch (aanmelden: W. Roza, (076) 
561 00 11). Lezing Cees Prinsen: Laat de mei-
denkist maar komen voor een gezellige middag. 
Meegebrachte vreemde spullen worden door 
Prinsen besproken en getaxeerd. Rayon Breda 
heeft dringend behoefte aan bestuursleden. 
Er is ruimte voor minimaal 4 bestuursleden, 
met urgente behoefte aan een voorzitter, 2de 
bestuurslid RCP, alg. bestuurslid en 2de adj. 
algemeen bestuurslid. Aanmelden bij een van de 
bestuursleden.

Noord-Holland
Dinsdag 15 april, 10.30-14.30 uur, ’t Tref-
punt, Louise de Colignylaan 20, Alkmaar. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden: Waar haal je je inspiratie vandaan?, 
door Marianne van Wessel, trainer CNV 
Onderwijs Academie. Info/aanmelden: net-
werknoordholland@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 jonggepensioneer-
den: Het kwaliteitenkwadrant, door Jeannette 
de Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs 
Academie. Info/aanmelden: netwerkoverijs-
sel@cnvo.nl, o.v.v. 17-04-2014 Nijverdal.

ODV
Dinsdag 13 mei, 09.30-16 uur, CNV-gebouw, 
Tiberdreef, Utrecht. Tweejaarlijkse studiecon-

ferentie levensbeschouwelijke iden-
titeitsbegeleiders. Doel van deze dag 
uitwisseling en ontmoeting van de 
identiteitsbegeleiders uit Nederland. 
Thema: Waartoe onderwijs, door . Moni-
que Leygraaf, opleider en onderzoeker 
Diversiteit & Kritisch Burgerschap 
aan de Hogeschool iPabo Amsterdam/
Alkmaar. Info/aanmelden: w.wever@
arkade.nl, voorzitter werkgroep LIB.

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 14 mei, 15-18 uur (incl. 
broodmaaltijd), Wijkcentrum De 
Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg. 
Informatieve bijeenkomst. Inleiding 
door Joany Krijt, vice-voorzitter CNV 
Onderwijs. Workshops: a) Bapo/nieuwe 
cao PO, b) lerarenregister, c) passend 
onderwijs, d) (G)MR. Info/aanmelden 
(voor 7 mei o.v.v. letter workshop): 
cnvolagbrabantzeeland@hotmail.com. 
Tevens rechtspositioneel spreekuur 
(aanmelden, voor 4 mei: belangenbe-
hartiging@cnvo.nl). 

HOGER ONDERWIJS
Woensdag 23 april, 15.30-20.00 uur, 
CNV-kantoor Utrecht, Jaarvergade-
ring. Met Maurice Limmen, voorzitter 
CNV, over ontwikkelingen, uitdagingen 
en keuzes voor het CNV in de nabije 
toekomst. Met, in avondgedeelte, 
Helen van den Berg, voorzitter CNV 
Onderwijs, over actuele ontwikke-
lingen en huldiging jubilarissen. Met 
Dorien Reijn, CNV-regiobestuurder, 
over ontwikkelingen rondom de cao. 
Tevens juridisch spreekuur voor leden 
(op intekening). Info (Joop Veld)/aan-
melden: www.cnvo.nl/Actueel.
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www.kanjertraining.nl

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect

www.rapportomslagen.nl

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

W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Innoveren 
binnen uw school?
Kies voor de Master Learning 
& Innovation!

Na het afronden van de master:
•  zet u duurzame innovatieprocessen in gang
•  vervult u een voortrekkersrol bij het initiëren  

van onderwijsvernieuwingen

Start: september 2014
Lesplaats: Zwolle
Voorlichting: 21 mei 2014, 18.30 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl of 
e-mail naar info@windesheim.nl

W
ERK &

STUDIE

Gebruik uw Lerarenbeurs!

•	 	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

samen weten we meer

Informatieplatform en sociaal netwerk 
voor (ex)patiënten en naasten

Carrière maken in het onderwijs?

             Dat komt mooi uit. De Julianaschool Rijnsburg zoekt een

Bent u iemand die coacht, inspireert, motiveert en het een uitdaging 

vindt om samen met het team de prima reputatie en kwaliteit van de 

school te behouden en onderhouden?

Kijk dan snel voor meer informatie 

en het volledige functieprofiel op: 

julianaschool.pcborijnsburg.nl 

Uw sollicitatie (met motivatie en C.V.) 

kunt u mailen naar: bac-julianaschool@pcborijnsburg.nl 

t.a.v. de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, Rik Dobbinga

Betrokken directeur
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      BESTE SCHOOL?
             BESTE STUDIE?
BESTE NASCHOLING?

CHECK HET IN DE...

NU MET 6 EDITIES, VAN MIDDELBARE SCHOOL TOT MASTERS



.NLwww.



NU MET 6 EDITIES, 

.NLwww.

90x130.indd   1 25-03-14   15:23
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Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs!

ZIJ VOOR DE KLAS

JIJ OP SCHOOL

ARBEIDSMARKTPLATFORM 
PO. Van en voor 
werkgevers en werknemers

HELP JEZELF EN JE 

SCHOOL VOORUIT, 

WORD MASTER OF 

TWEEDEGRAADS!

Een ervaren leraar ben je al, maar nu krijg je de kans om 
ook  master te worden! 
Hoe? Door mee te doen aan het project  ‘Vierslagleren’. 

Dan word jij misschien wel een van de 200 ervaren leraren 
die de ruimte krijgen om een zelfgekozen master of 
 tweedegraadsopleiding te volgen. 

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/vierslagleren/ Vierslagleren



Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 08 19 april

nr. 09 10 mei

nr. 10 24 mei

nr. 11 07 juni

nr. 12 21 juni

nr. 13 06 september

nr. 14 20 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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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.



bij een juwelier, maar uiteindelijk kwam Haenen via de 
pabo toch op haar plek. ‘Ik ben nu zes jaar groepsleer-
kracht op een school voor speciaal basisonderwijs  
De Zonnewijzer in Heerlen. Daar geef ik les aan kinde-
ren met autisme, Asperger, pdd-nos en adhd.’ Vanwege 
de ophanden zijnde invoering van passend onderwijs 
denkt ze dat leerkrachten uit het speciaal onderwijs 
een streepje voor hebben. ‘Als zo iemand in het regu-
liere onderwijs zou gaan werken, heeft hij al ervaring 
mét en kennis ván leerlingen met een beperking.’ Lid 
zijn van CNV Onderwijs ziet ze als een voordeel: ‘Ik vind 
het een prettig idee dat ik me tot de bond kan wenden, 
mocht in de toekomst nog eens een specifieke vraag op 
mijn pad komen.’ LH

‘Ik heb altijd geroepen dat ik later juf wilde worden.’ 
Leerkracht Daniëlle Haenen van groep 6/7 wist al vroeg 
dat ze voor de klas wilde staan. Dat is wel met een aan-
tal omwegen gegaan. Van de opleiding leidster kinder-
centra, via sociaal pedagogisch werk, naar een baan als 
onderwijsassistent. Tussendoor werkte ze nog een jaar 

Daniëlle Haenen (35):  
‘Leerkracht speciaal onder-

wijs heeft streepje voor’
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