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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.

Schofferend
Ik maak me zorgen over de effecten 
van de Wet werk en zekerheid voor 
het onderwijs. Met name de wijzi-
gingen in de ketenbepaling zullen 
in de nabije toekomst grote proble-
men op gaan leveren voor het ver-
vangingsbeleid. Het is niet reëel om 
vervangers na enkele contracten 
een vast contract te moeten aan-
bieden, hoe zeer je het deze men-
sen ook gunt. Ik stuurde minister 
Asscher een brief. Hij antwoordde 
dat scholen de handen maar inéén 
moeten slaan om samen te wer-
ken in grote vervangingspools en 

dat men gebruik moet maken van 
zogenaamde interne fl exibiliteit: 
schoolleiders, intern begeleiders 
en remedial teachers moeten maar 
ingezet worden om de zieke do-
cent te vervangen. Dit laatste vind 
ik schofferend naar de genoemde 
beroepsgroepen toe: alsof hiervoor 
alle tijd is en de kwaliteit toch wel 
overeind blijft. Het is ongeloofl ijk dit 
soort uitspraken zwart op wit terug 
te krijgen van een bewindsman en 
zegt veel over de wijze waarop naar 
het onderwijs gekeken wordt: zon-
der enige kennis van de praktijk!
Jan den Brok, Lieshout

Zorgen
Na zeven jaar ben ik terug in het 
vmbo, als invaller. Het  kostte moei-
te om de leerlingen  uit te leggen 
waarom ik hier was.  Het boeide ze 
duidelijk niet zo. Al  snel bleek ik 
niet aardig. Een meisje  wilde niet 
gaan zitten. Ik gaf haar straf. De 
volgende dag werd ik gebeld door 
haar boze moeder.  De week daarop 
zag ik een jongen in de hal voetbal-
len. Van brood eten in de gangen 
zei ik allang niets meer. Davey was 
boos door mijn terechtwijzing. Hij 
begon tegen mij te tieren. ‘Waar 
bemoeit die vrouw zich mee?’ vroeg 
hij aan de conciërge. Een week 
later kwam ik Davey weer tegen. Ik 
vroeg  of zijn mentor nog met hem 
had gesproken. Ik kreeg weer de 
volle laag! Ditmaal besproken met 
de unitdirecteur, die diep zuchtte.  
Davey  zit in het eindexamenjaar en 
heeft een gebruiksaanwijzing zo dik 
als de bijbel.  Ik droop af en Da-
vey  kon de volgende week gezellig 
zijn diploma in ontvangst nemen. 
Ben ik, zijn de kinderen en/of de 
ouders veranderd? Ik  maak me 
zorgen maak over alle goedwillende 
leerlingen. Deze kinderen worden 
ondergesneeuwd door  Davey’s,  
waardoor we op rapportvergade-
ringen zullen zeggen:  ‘Joyce, fi jne 
meid, maar geen tijd aan kunnen 
besteden.’
Jeanet Bregman, Dordrecht
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Meesters
Het is wenselijk dat er ook meesters op school rondlopen, maar 
niet tegen elke prijs! Mannen zouden niet houden van knippen en 
plakken en van kleuterstages. Eigenlijk moeten we blij zijn dat 
alle juffen zo volhardend zijn dat zij al deze zaken voor lief nemen 
en wél kiezen voor het onderwijs. Het is heus niet zo dat alle juf-
fen dol zijn op knippen en plakken. En juffen willen natuurlijk ook 
betere arbeidsvoorwaarden! Ik heb zelf de mening dat er maar 
één ding telt: kwaliteit! Helaas hebben we op onze school een 
meester gehad waarvan ouders nu zeggen: ‘O, het was een aar-
dige man hoor, maar....’, waarna ik (als juf) de puinhoop mocht 
opruimen die deze meester had achtergelaten. Of een andere 
meester die binnen een half jaar alle ouders tegen zich in het 
harnas wist te jagen. Weg vertrouwen van ouders! Zulke mees-
ters wens je geen enkele school toe! Gelukkig hebben we nog 
een meester over waar we heel trots op zijn en die we zeker heel 
graag willen houden. Een meester met hart voor de zaak, eentje 
die wil leren, eentje die ervoor gáát. Zulke mensen willen we in 
het onderwijs ongeacht het geslacht! 
Een juf
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Na een succesvolle start in 2013, waren er ook dit jaar op verscheidene locaties zomerscholen voor 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs die nog wat extra begeleiding nodig hadden om over te kunnen 
gaan. In een dependance van Roc A12 in Velp kregen zo’n tachtig leerlingen van scholen uit Arnhem en 
omgeving bijles. Vanwege de soms tropische temperaturen waren ijsjes af en toe onontbeerlijk. 
gaan. In een dependance van Roc A12 in Velp kregen zo’n tachtig leerlingen van scholen uit Arnhem en 
omgeving bijles. Vanwege de soms tropische temperaturen waren ijsjes af en toe onontbeerlijk. omgeving bijles. Vanwege de soms tropische temperaturen waren ijsjes af en toe onontbeerlijk. 
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Nieuwe cao-po: ruim een procent loonsverhoging
‘Mag ik in die tijd ook gaan vissen?’, vroeg iemand vorige week 

tijdens de ledenraadpleging over de nieuwe cao primair onderwijs, 

die loopt tot juli 2015. Hij doelde op het recht op een budget van 

40 uur op jaarbasis voor alle werknemers om de duurzame inzet-

baarheid te vergroten. Dit om de werkdruk aan te pakken en pro-

fessionalisering te versterken. Alle werknemers krijgen daarvoor op 

fulltime basis twee uur per week. Die uren kunnen besteed worden 

aan bijvoorbeeld peerreview, coaching, studieverlof of stage bij een 

andere school of werkgever. En, helaas nee, het is niet bedoeld 

voor vangen van een baars of forel.

De ledenraadplegingen de afgelopen twee weken volgden op het 

onderhandelaarsakkoord tussen bonden en werkgevers dat vlak 

voor de zomervakantie werd gesloten. Overeengekomen is onder 

meer een loonsverhoging per 1 september van 1,2 procent voor 

de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs. Wan-

neer de overheid voor 2015 extra loonruimte beschikbaar stelt, 

zullen aanvullende loonafspraken worden gemaakt. Ook komt er 

een regeling voor de begeleiding van startende leraren. De huidige 

bapo-regeling wordt opgevolgd door een regeling duurzame inzet-

baarheid voor alle werknemers. Leden, aanwezig op de ledenraad-

plegingen, toonden begrip hiervoor, maar vonden het jammer dat 

de overgangsregeling zoveel duurder uitpakt. 

Om het indelen van het werk door het jaar heen te vergemakke-

lijken, stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werk-

week. Het aantal uren per jaar blijft gelijk, maar hierdoor is het 

gemakkelijker om bijvoorbeeld overwerk vast te stellen, omdat dit 

per week inzichtelijk wordt gemaakt. Dit overwerk wordt gecom-

penseerd in vrije tijd, of, als dat echt niet anders kan, uitbetaald. De 

vrees van leden dat ze voortaan moeten gaan tijdschrijven is niet 

terecht. Het overwerk wordt immers door de werkgever opgedra-

gen. Het verenigingsbestuur neemt op 9 september een besluit. 

Voor het volledige akkoord: www.cnvo.nl.
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Door een fi scale regeling kunnen leden van CNV Onder-

wijs tot 45% van hun jaarlijkse contributiebedrag terug-

krijgen. Download direct het aanvraagformulier via www.

hetonderwijsplein.nl/contributie, (log in met uw lidnummer 

als gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord),print 

het formulier uit en lever de aanvraag vóór 1 november 

in bij uw werkgever. Het netto voordeel wordt dan vanzelf 

bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering in december 

verrekend. Heeft u meerdere werkgevers? Doe ook dan 

uw aanvraag bij één werkgever. Let op: als een deel van 

uw contributie door uw werkgever wordt vergoed, komt 

dit niet in aanmerking voor toepassing van deze regeling. 

Wie niet voor de digitale variant kiest krijgt half oktober het 

aanvraagformulier toegestuurd.

Mannen meer salaris betalen om ze over te halen leraar te 

worden? Wat André Lammers, meerschools directeur in Hil-

versum, betreft is het bespreekbaar (zie pagina 10 en ver-

der). Joany Krijt, bestuurder CNV onderwijs, reageert: ‘Het is 

goed als er meer meesters komen op school, zodat er meer 

balans komt in het team. Goed voor het team, voor besluiten 

die genomen worden en goed voor de leerlingen. De eerste 

stap is meer mannelijke studenten te werven. Gelukkig zien 

we al veel goede initiatieven, maar dat kan nog beter. Het 

helpt ook als er meer dan één man op een school werkt, om 

andere mannen te werven. De scholen in het artikel vanaf 

pagina 10 bewijzen dat. Onderscheid in salaris is volgens mij 

geen goed middel om het aantal mannen in het onderwijs 

te vergroten. Het uitgangspunt is gelijke beloning voor gelijk 

werk. Dit soort tijdelijke maatregelen geeft meer problemen, 

dan dat het een probleem oplost.’ CdG

Krijg helft vakbonds-
contributie retour

Mannen beter betalen?



• Daar gaan we weer! Het nieuwe schooljaar is 
begonnen. Voor de ene school met gedenken en 
verdriet door het gemis van een bij de vliegramp 
omgekomen leraar of leerling. Voor de andere 
school met een gat in de formatie omdat er geen 
wiskundedocent te vinden is, behalve als je hem 
vet meer betaalt. Voor weer een andere school 
met lekker veel meesters, waardoor er meer balans 
komt in het team. En voor alle scholen met de 
uitdaging van passend onderwijs.

• Die meesters schudden de boel trouwens 
meteen even lekker op. Ze doen vanaf pagina 
1O uitspraken als: ‘Mannen werken hard, praten 
minder over onzinonderwerpen en staan relaxter 
voor de klas.’ Hun uitspraken he, niet die van CNV 
Onderwijs. 
• We hopen dat jullie uitgerust en vol goede moed 
aan dit nieuwe schooljaar beginnen. We gaan het 
allemaal weer volgen. 
Ciska de Graaff

JO
U

R
N

A
A

L

‘Hardhandig ingrijpen door docent voorstelbaar’
Vlak voor de zomer werd op een vmbo-school 

een 57-jarige docent ontslagen omdat hij een 

leerling hardhandig had aangepakt tijdens een 

schoolreisje. Fysiek geweld valt niet goed te 

praten, maar het is wel voor te stellen, schrijft 

docent wiskunde en auteur over gezag en 

orde Rene Kneyber, daarop in Trouw. ‘Fysiek 

ingrijpen gebeurt vaak als docenten het idee 

hebben er alleen voor te staan, uit onmacht. 

Kennelijk kon deze docent zich niet beroepen 

op het vertrouwen dat de schoolleiding de 

leerling zal uitsluiten van volgende schoolreis-

jes, zal schorsen of anderszins zal bestraffen. 

De docent die zo uit zijn slof schiet, kan direct 

worden ontslagen, terwijl de leerling nog vro-

lijk door de school wandelt.’ Hij legt de vinger 

op de zere plek: ‘Scholen kunnen met hun 

probleemleerlingen geen kant op: de rechten 

van de leerlingen zijn – bij wet - veel beter 

geregeld dan die van de docenten.’ Een leer-

ling van school verwijderen mag pas als er 

een plek geregeld is op een andere school. 

Kneyber pleit voor ‘een adequaat gedragsbeleid voor leraren en 

leerlingen, waarin de rechten van de welwillenden en het recht 

op veilig onderwijs zwaarder wegen dan het recht op onderwijs 

aan moedwillige raddraaiers.’ Desgevraagd zegt hij: ‘Dat beleid 

moet bestaan uit drie niveaus: preventie van problemen door een 

goed klassenmanagement, specifi eke interventies als het dreigt 

mis te gaan en maatregelen voor als het echt mis gaat. Als de 

eerste twee niveaus op orde zijn en een leerling gedraagt zich 

alsnog onacceptabel, moet hij geschorst kunnen worden. Een 

leraar moet er op kunnen vertrouwen dat een leerling niet overal 

mee weg komt. Ik geef scholen die hierin de mazen van de wet 

opzoeken – niet meer toelaten, maar ook niet uitschrijven – groot 

gelijk.’ 

CNV Onderwijs is het met Kneyber eens dat de veiligheid op 

school zwaarder moet wegen dan het recht op onderwijs aan 

leerlingen die niet luisteren naar verbale correcties. ‘Overigens 

staat CNV Onderwijs leraren natuurlijk bij dit soort problemen met 

rechtshulp bij. En met succes als de maatregel van ontslag niet 

bij de situatie past’, aldus CNV Onderwijs-voorzitter Helen van 

den Berg. CdG

SchoolNIEUWS
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Lerarencongres
Op woensdag 8 oktober wordt het Lerarencongres gehou-

den, van, voor en door leraren. De organisatie is in handen 

van de Onderwijscoöperatie, waar CNV Onderwijs lid van is. 

Locatie: Koning Willem I College, Den Bosch. Het Leraren-

congres is de plek om kennis te maken met collega’s, elkaar 

te inspireren, ideeën op te doen en te delen en te bouwen 

aan een sterk netwerk. Er zijn sprekers zoals columnist Aleid 

Truijens, psycholoog Martine Delfos en de leraren van het 

jaar. Ook de minister en staatssecretaris zijn aanwezig en er 

zijn presentaties en workshops. De thema’s zijn een sterke 

beroepsgroep, professionalisering, peer review, professio-

nele leergemeenschappen, de lerarenopleiding en het lera-

renregister. Toegang tot het congres, dat duurt van 9.30 tot 

17 uur, is gratis. Aanmelden op www.onderwijscooperatie.nl 

> activiteiten > aanmelden lerarencongres.

MBO EN 
ONDERWIJSINSPECTIE
Op dinsdag 7 oktober kunnen leden van CNV Onderwijs, 

die werkzaam zijn in het mbo, in gesprek met de Onder-

wijsinspectie. Wat moet wel en wat hoeft niet, is de centrale 

vraag. CNV Onderwijs hoort regelmatig dat daar onduide-

lijkheden over bestaan. Daarom komt de Inspectie uitleg 

geven en luisteren naar waar het onderwijsveld behoefte aan 

heeft. De bijeenkomst duurt van 17 tot 20 uur, is gratis en 

bevat een broodmaaltijd. Aanmelden kan tot 1 oktober via 

www.cnvo.nl > actueel > evenmenten-congressen > mid-

delbaar beroepsonderwijs in gesprek met de onderwijsin-

spectie.

26 augustus: Een directeur van Amstelveense 
scholengemeenschap Panta Rhei wordt ervan 
beschuldigd bijna twee ton aan schoolgeld te heb-
ben verduisterd. Hij deed dat toen hij na zijn ver-
trek penningmeester werd van de ‘steunstichting’. 
Toen deze werd opgedoekt ontdekte de school dat 
het geld ontbrak. Er is beslag gelegd op het pensi-
oen van de voormalig directeur. Bron: de Telegraaf

27 augustus: Onderzoekster Pauline Jansen van 
het Erasmus MC heeft met een onderzoek bewe-
zen dat pestgedrag onder dikke kleuters in Rotter-
dam en omstreken groter is dan bij andere kleu-
ters. Het was al bekend dat dikke kinderen vaker 
gepest worden door hun klasgenoten, maar dat zij 
zelf pesten nog niet. Bron: Algemeen  Dagblad

29 augustus: Het ministerie van Onderwijs stelt 
€150.000 per jaar beschikbaar voor vernieuwende 
leraren. De enige eis om de pioniersbeurs te 
krijgen is innovatief zijn. Dit jaar gaan er 45 leraren 
aan de slag, voor het eerst zowel in het primair, 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Bron: 
BN/de Stem

1 september: Experimenten op Britse scholen 
laten zien dat leerlingen die later beginnen fi tter 
en beter gehumeurd zijn. De tieners gaan niet 
eerder naar bed, maar dankzij een uurtje langer 
slaap leveren zij al hogere prestaties, terwijl de 
verrichtingen van de docenten verder op de dag 
verslechteren. Bron: de Volkskrant

Wat was!

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

Nieuw bij Windesheim
Ontwikkelingsgericht Toetsdeskundige
Een eenjarige post-hbo-opleiding waarin u leert toetsen 
in te zetten als leerinstrument in plaats van beoordelings-
instrument. 

windesheim.nl/toetsdeskundige

Differentiëren en Passend Onderwijs
Een eenjarige post-hbo-opleiding waarin u leert uw 
handelen af te stemmen op de verschillende onderwijs-
behoeften van leerlingen in klassensituaties.

windesheim.nl/passendonderwijs
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Geachte mevrouw Siderius, 
Beste Tsjitske,

Er is de afgelopen jaren veel 
com motie geweest over passend 
onderwijs, dat op 1 augustus is 
ingevoerd. Dat kwam vooral doordat 
deze stelselwijziging lange tijd gepaard 
leek te gaan met een forse bezuiniging 
van honderden miljoenen euro’s. CNV 
Onderwijs is altijd voorstander geweest 
van passend onderwijs, mits op de invoe-
ring niet zou worden bezuinigd. Scholen 
hebben jaren de tijd gehad om zich voor 
te bereiden. Toch blijkt dat veel leden 
onvoldoende geïnformeerd zijn. Door 
dit gebrek aan informatie twijfelt een 
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CNV ONDERWIJS ZAL 
AAN DE BEL TREKKEN ALS 

PROBLEMEN OMVANGRIJK EN 
STRUCTUREEL WORDEN

meerderheid van de leraren of zij kun-
nen voldoen aan de verwachtingen om 
alle leerlingen goed onderwijs te geven. 
Het is de hoogste tijd dat de school-
leiding daar werk van gaat maken. 44 
Procent van de ondervraagden geeft aan 
maatwerkbegeleiding nodig te hebben 
om te kunnen omgaan met verschillen. 
53 Procent van onze leden wil heldere 
teamafspraken over de grenzen van wat 
de eigen school aankan. Voor die groep 
moet snel meer duidelijkheid komen. 
Scholen kunnen namelijk niet alle 

aanmeldingen honoreren, maar moeten 
in een samenwerkingsverband afspre-
ken en vastleggen welke school, welke 
leerlingen opneemt. CNV Onderwijs zal 
daarom nauwlettend de situatie in de 
gaten houden en aan de bel trekken als 
problemen omvangrijk en structureel 
worden. Ook blijven we onderwijsprofes-
sionals vragen hoe passend onderwijs 
in de praktijk verloopt. Verder zullen we 
ons inzetten voor het uitwisselen van 
goede ervaringen, zodat elk kind het 
beste onderwijs krijgt. Als de school-
leiding het personeel goed informeert, 
begeleiding biedt en duidelijk wordt wat 
de school wel en niet aan kan, kan pas-
send onderwijs succesvol worden. Daar 
hoort een periode van gewenning en 
aanloopproblemen bij, maar het onder-
wijspersoneel heeft wel voor hetere 
vuren gestaan.

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl
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Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

‘Mijn zoon zit op het speciaal onder-
wijs. Hij zit in een kleine groep en 
krijgt voldoende aandacht. Ik moet er 
niet aan denken, dat hij terug moet 
naar het reguliere onderwijs. Daar 
verzoop hij in een grote klas, werd 
onzeker en kroop in een hoekje.’ 
Dit is één van de vele reacties die 
ik ontving na het openen van het 
meldpunt ‘passend onderwijs’. De 
verhalen van kinderen die worden 
afgewezen door scholen gaan 
door merg en been. Teleurstelling, 
frustratie en verdriet bij zowel 

kinderen als ouders. Dat is een 
heel ander verhaal dan de positieve 
blik die in de column hiernaast 
beschreven staat. Helen, je schrijft: 
‘Als de schoolleiding het personeel 
goed informeert, begeleiding biedt 
en duidelijk wordt wat de school 
wel en niet aan kan, kan passend 
onderwijs succesvol worden.’ Maar 
er is meer nodig dan goede infor-
matievoorziening en begeleiding 
voor leerkrachten. Het is namelijk 

een onmogelijke opgave om 
kinderen die extra zorg en 
begeleiding nodig hebben op 
te vangen in klassen die nu 
vaak al te groot zijn. Remedial 
teachers en klassenassistenten 

zijn al wegbezuinigd en leer-
krachten hebben grote moeite 

met de enorme werkdruk. Wat mij 
betreft wordt er niet geëxperimen-
teerd met leerlingen die extra zorg 
nodig hebben. Zonder voldoende 
plekken in het speciaal onderwijs, 
kleinere klassen en verlaging van 
de werkdruk zal passend onderwijs 
voor kinderen, ouders en personeel 
voornamelijk tot frustraties en ver-
driet leiden. En ook de nu zo hard 
juichende voorstanders zullen dan 
toe moeten geven dat het passend 
onderwijs knellend bleek te zijn. 

         Tjitske Siderius is Tweede Kamerlid 
voor de SP
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TELEURSTELLING, FRUSTRATIE 
EN VERDRIET BIJ 
ZOWEL KINDEREN 

ALS OUDERS

Terwijl ik dit schrijf start ik langzamerhand mijn 
werkzaamheden weer echt op. Achter mij liggen 
heerlijke weken van ontmoeten in de Spaanse 
zon. Nu maak ik me onder andere op voor het 
ontmoeten van nieuwe starters in een spiksplin-
ternieuw schooljaar. Dat nieuwe jaar draagt altijd 
een belofte aan gezonde spanning  in zich. Alsof 
het gisteren was, kan ik het gevoel nog oproepen 
waarmee ik me aan de vooravond van mijn aller-
eerste schooljaar met zorg boog over alle details 
(lees: voorbereiding, maar ook: wat trek ik aan?). 
Aan mij zou het niet liggen. Aan alles was gedacht: 
ik was klaar voor de start. Ik had zin!
In de eerste bijeenkomst met de starters zie ik dit 
altijd terug. Ik geniet daar enorm van: diploma op 
zak, overvol goede bedoelingen. Ik maak kennis 
met de groep in de letterlijke zin van het woord. 
Door delen, refl ecteren, luisteren en vragen stellen 
leren we van elkaar. Nu al weet ik dat er successen 

zullen zijn, maar ook hindernissen en tegenvallers. 
Een enorm natuurlijke klik met de één, een onder-
zoekend contact met de ander. Weer buig ik me 
met zorg over de details. Wees welkom, ga het met 
me aan. We gaan kennis maken met elkaar.

Heidi Rust (45) is starterscoach bij de Stichting voor 
Katholiek Onderwijs (SKOSO) in Sint-Oedenrode  

Nieuw schooljaar

 De starterscoach

Foto: Gérard Damoiseaux



De mannen van De Bouwhof, Ugchelen.
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Het kan wél, veel mannen op school
Ze zijn er wel, scholen met behoorlijk wat mannen. Ze zijn 

nergens in de meerderheid in het basisonderwijs, voor zover 
ons bekend, maar 40 procent wordt wel gehaald. Twee 
succesverhalen. ‘Mannen kunnen hard werken. Maar ik 

heb ook vrouwen die werken als een man.’ ‘Ik werkte een 
kwartier op een vrouwenschool en kreeg al de vraag of ik de 

accuboormachine weer aan de praat kon krijgen.’ 

Op basisschool De Bouwhof in Ugchelen 
werken nu – half juli – nog vijf mannen 
en zeven vrouwen, 41 procent mannen 
dus. Na de zomer wordt de verhouding 
acht vrouwen en drie mannen. Co Smit 
(63) zit achterin zijn groep 7 en bekijkt 
de presentaties van zijn leerlingen. Een 
tweetal vertelt over discriminatie. ‘Dat 
mag niet, want het is niet goed’, is de niet 
mis te verstane boodschap. ‘Wie heeft er 
een vraag?’ De in de lucht stekende vinger 
daalt. ‘Wie heeft er een opmerking?’ 
Dezelfde vinger gaat de lucht weer in. 
Als er rumoer in de klas ontstaat, zegt 
meester Co met zijn zware stem ‘Vrienden 
en vriendinnen ….’ en dan is het stil. 
Later biedt Smit zichzelf aan als ambassa-
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De mannen van De Bouwhof, Ugchelen.
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eenzaam voelt in een vrouwenteam. Wat er dan moet gebeuren 
om mannen te krijgen? ‘Tja, leuk als bij gelijke geschiktheid de 
voorkeur mag worden gegeven aan een man, maar als de mannen 
er niet zijn, heb je daar nog niks aan’, reageert Arends nuchter 
op een voorstel van CNV Onderwijs. Huisintveld zegt: ‘Wat zou 
helpen is als de pabo zou veranderen. Het eerste jaar was ik met 
dertig mannen en vielen er meteen 20 af. Het begon namelijk 
met de kleuters en dat willen veel mannen toch niet.’ Smit 
knikt: ‘Ik vind dat ze daar ook niet mee moeten beginnen. Dat 
schrikt een aantal mannen toch af. Ik moet er zelf ook niet aan 
denken om groep 1/2 te hebben. Ik wil kennis overdragen en iets 
terugkrijgen op ongeveer gelijk niveau.’ Arends vindt juist wel dat 
de pabo moet blijven opleiden tot een brede professional en dat 
dus ook een kleuterstage verplicht moet zijn. ‘Misschien niet als 
begin, maar zeker wel later in de opleiding. Ik heb juist door die 
verplichting ervaren dat ik werken met kleuters wel leuk vind. 
Maar ik vind wel dat de pabo moet stoppen met dat langdradige 

gefröbel en dat oppervlakkige gedoe. Om mannen te trekken, 
moet je meteen het eerste jaar de diepte in en meer aandacht 
besteden aan zaken als aardrijkskunde en geschiedenis.’ 

ZAND EROVER
Dat mannen en vrouwen anders met kinderen omgaan, staat 
voor de mannen als een paal boven water. Smit lacht: ‘Ik leg 
wel eens een kind op de grond als hij klierig is. Dat zie ik een 
vrouw niet zo snel doen. Kinderen willen ook af en toe stoeien 
en dat doen mannelijke leraren meer dan vrouwen.’ Zijn jonge 
collega Huisintveld zegt: ‘Vrouwen zijn vooral heel anders in 
het omgaan met ruzies tussen kinderen. Zij gaan praten, vragen 
stellen over gevoelens, uitgebreid doorvragen.’ Met een zucht: 
‘Wij zijn in een minuut klaar met een ruzie, hup, zand erover en 
over tot de orde van de dag.’ Vooral met vergaderen merken de 
mannen het verschil. Arends: ‘Wij mannen pakken toch meer 
door, hakken eerder knopen door, zetten de vaart er een beetje 
in.’ Ze zijn het er ook roerend over eens dat kinderen zowel 
mannen als vrouwen als rolmodel nodig hebben. ‘Arends: ‘We 
zijn niet beter, maar wel anders, en daar moeten kinderen ook 
mee te maken krijgen.’ Directeur Annet van de Kamp (44) is blij 
met haar mannen en erg in mineur over het verlies van twee van 
hen komend schooljaar. ‘Ik vind een gemengd team goed voor 

Het kan wél, veel mannen op school

'MEESTER, DE ACCUBOOR MACHINE DOET 
HET NIET, KUNT U DIE MAKEN?'

deur voor de mannelijke leraar. ‘Ik denk 
dat het goed is dat mannelijke leraren 
het vak gaan promoten, in het voortgezet 
onderwijs of op de pabo. Als ik zo kan 
bijdragen aan meer mannen in het onder-
wijs, wil ik dat best doen hoor!’ 

ACCUBOORMACHINE
Nu, ten tijde van het interview, is het 
nog een waar mannenwalhalla op De 
Bouwhof. René Arends (36) heeft groep 6 
onder zijn hoede. Hij werkte ook wel eens 
op een school met alleen maar vrouwen. 
Hij lacht: ‘Toen ik daar net een kwartier 
werkte, stonden er al kinderen aan mijn 
bureau: “Meester, de accuboormachine 
doet het niet, kunt u die maken?” In zo’n 
team komt de traditionele rolverdeling erg 
op, is mijn ervaring. Daar praten vrouwen 
ook meer over vrouwenzaken in de lera-
renkamer dan hier. Bij ons is de balans 
best goed en daarmee de gespreksstof 
ook.’ Smit lacht: ‘Op maandagochtend 
hebben de mannen het wel over voetbal. 
En waar de vrouwen het over hebben?’ 
Gefronst voorhoofd, nadenkend: ‘Boer 

zoekt vrouw?’ Tim Huisintveld (27), groep 
5, zegt ook dat het wel meevalt met het 
gepraat over afvallen en relaties. ‘We zijn 
toch met aardig wat mannen natuurlijk. 
Hoe het volgend jaar met mij gaat, weet 
ik niet, want ik ga naar een andere school 
en daar ben ik de enige man!’ Smit lacht: 
‘Je wordt daar in de watten gelegd, ik weet 
het zeker!’ 

GEFRÖBEL
Ze zijn het erover eens dat er een mini-
mum aantal mannen nodig is om meer 
mannen te werven op een school. ‘Als er 
geen man of maar één man is, is het niet 
aantrekkelijk om daar te gaan werken. 
Dan kun je je best alleen voelen’, bevestigt 
Arends de uitkomst van het onderzoek 
van CNV Onderwijs, waaruit bleek dat 
57 procent van de mannen zich wel eens 
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leerlingen en leraren. En de ouders zijn er trouwens ook heel 
blij mee. Het is nooit wetenschappelijk aangetoond dat kinderen 
beide rolmodellen nodig hebben, maar mijn gevoel zegt van wel’, 
daarmee het onderzoek van CNV Onderwijs bevestigend. 

RELAXTER
In Hilversum werkt een warm voorstander van meer mannen op 
school. Meerschools directeur André Lammers (42) van stichting 
Proceon werkt er actief aan. Op De Scheper in Laren werken zes 
mannen en acht vrouwen, op de Dr. H. Bavinckschool in Hilver-
sum negen mannen en veertien vrouwen en op de Nassauschool 
in Hilversum vier mannen en twaalf vrouwen. ‘Op deze laatste 
school werkten alleen maar vrouwen en een mannelijke conci-
erge, dus dat ik nu twee mannen heb kunnen aannemen, is een 
enorme progressie’, vertelt Lammers op de Bavinckschool. ‘Ik 
doe dat heel bewust. Bij gelijke geschiktheid neem ik een man 

aan. Waarom? Omdat een gemengd team 
een andere dynamiek heeft, mannen hard 
werken, minder praten over onzinonder-
werpen, relaxter voor de klas staan, niet 
lullen maar poetsen. Natuurlijk is dit 
allemaal heel generaliserend wat ik zeg, 
want ik heb ook vrouwen die werken als 
een man.’

STOEIEN
Rick de Jongh (23), techniekcoördinator 
en leerkracht van groep 8, en locatielei-
der David Chitoe (31) schuiven aan. De 
Jongh werkt ook op de Hilversumse Van 
Hasseltschool, waar hij een van de twee 
mannen is. ‘De sfeer is daar anders, maar 

De mannen van de Dr. H. Bavinckschool, Hilversum.
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ik weet niet of dat komt door het aantal 
mannen.’ Chitoe heeft hiervoor op een 
school gewerkt met een enkele andere 
man. ‘Wij zijn dikke vrienden geworden, 
misschien mede doordat we maar met 
z’n tweeën waren. We trokken heel erg 
naar elkaar toe. Het is anders als je met 
meer mannen bent: even een lolletje, 
even fysiek met elkaar, even stoeien. Dat 
doe je toch niet met vrouwelijke colle-
ga’s. Dat maakt de sfeer wel heel leuk 
hier, ook voor de vrouwen.’ Meerschools 
directeur Lammers lacht: ‘Het moet wel 
leuk blijven in het onderwijs, niet te 
vrouwelijk, niet te mutserig, want dan 
haken mannen af.’ 

BREIEN EN NAAIEN
De Jongh, mild: ‘Ik denk niet dat mannen 
beter zijn, maar we zijn anders, en kinde-
ren hebben beiden nodig als voorbeeld 
en als manier van aanpak.’ Chitoe knikt: 
‘We stoeien meer met leerlingen, even de 
spanningsboog breken, kleine opdracht-
jes, even bewegen. En we zijn onderling 
competitief, en dat heeft een school nodig 
om boven zichzelf uit te stijgen. Ik denk 
ook dat de meiden het fi jn vinden als er 
een man voor de klas staat. Niet alleen als 
rolmodel, maar ook voor de klassensfeer, 
want een man ziet die drukke jongens 
wél, zet ze even apart, of ze zijn sowieso al 
geneigd minder te klieren omdat er een 
man voor de klas staat.’ 
Chitoe denkt dat het afschaffen van de 
verplichting van een kleuterstage zal hel-
pen om mannen op de pabo te houden. 
De Jongh denkt van niet: ‘Nee, ik zag 
het als een mooie ervaring, waardoor je 
meteen weet of je ergens voor in de wieg 
gelegd bent of niet.’ Lammers: ‘Maar 
waarom moet het zo vroeg in de oplei-
ding? Doe het in het derde jaar. Anders 
schrikken mannen zich helemaal dood. 
Ik weet nog dat ik zelf naar de pabo ging 
en moest breien en naaien! Ik was bijna 
van de opleiding gevlucht!’ 

BONUS
Een hoger salaris als middel om mannen 
te trekken, zou een goeie zijn, denken de 

mannen, maar dan natuurlijk ook voor de vrouwen. Lammers: 
‘Er is budget voor jonge leraren, voor een herfstakkoord, maar 
dit is echt een serieus probleem: er moet nu echt iets gebeuren 
om meer mannen in het onderwijs te krijgen. Je moet het wel 
aantrekkelijk maken voor die mannen, dus een fulltimebaan 
aanbieden en carrièremogelijkheden. Als een man meer salaris 

zou eisen, zou ik daar achter staan en het direct voorleggen aan 
het bestuur.’ Chitoe pleit ervoor prestatiebeloning in te voeren: 
een bonus als je kinderen op een hoger niveau brengt. ‘En dat 
spreekt mannen meer aan dan vrouwen.’
Ze denken niet dat het helpt om de Wet gelijke behandeling aan 
te passen en daarmee een voorkeursbehandeling van mannen 
mogelijk te maken. Chitoe: ‘Het zou legaal maken wat nu ook al 
gebeurt. Mannen komen nu ook al makkelijker aan een baan. Ik 
zou willen voorstellen dat als een school een man aanneemt, ze 
verplicht een tweede moet aannemen, zodat de man niet alleen 
staat.’ De Hilversumse mannen denken zeker dat het helpt als 
elke school minimaal drie mannen heeft. Maar de suggestie zelf 
een man af te staan aan een slecht bedeelde school, wordt met 
veel gelach naar de prullenbak verwezen. 

Ciska de Graaff

ONDERZOEK CNV ONDERWIJS: 
MANNEN HARD NODIG
Mannen zijn tegenwoordig dun gezaaid in het 
basisonderwijs (15,6 procent in 2012). Uit een 
onderzoek dat CNV Onderwijs in juni hield, 
bleek dat onderwijsmensen (vrouwen en man-
nen) daar zelf niet blij mee zijn: 91 procent vindt 
het een slechte zaak. Mannen die de enige of 
een van de weinige mannen zijn, voelen zich 
eenzaam (57 procent) in een vrouwenteam. Vol-
gens 68 procent moet een team minimaal drie 
mannen tellen. De meerderheid wil af van de 
kleuterstage in het eerste jaar en het vele knip-
pen en plakken op de pabo’s. Dat de salarissen 
omhoog en de werkdruk omlaag moet, kan ook 
helpen om meer mannen te trekken, maar dat 
zal ook voor de vrouwen zeer welkom zijn.

'MANNEN WERKEN HARD, STAAN RELAXTER 
VOOR DE KLAS EN PRATEN MINDER 
OVER ONZINONDERWERPEN'
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‘We wisten
 meteen dat ze
 aan boord zat’

Het telefoontje komt laat op de avond, die donderdag 17 juli. 
De directrice en een collega hebben de personeelslijst van 

basisschool ‘t Palet verdeeld en bellen iedereen om te vertellen 
wat sinds het einde van de middag al wordt gevreesd. Saskia 

de Leeuw, de 36-jarige adjunct-directeur van de school, zat aan 
boord van vlucht MH17. Het gezicht van de school wordt ze 

genoemd, doelgericht en vastberaden, altijd in voor gezelligheid. 
Maar ook: ‘Een ochtendmens was het niet, liever lag ze nog vijf 

minuten langer in bed’. Portret van een collega.

Saskia de Leeuw was adjunct-directeur van ‘t Palet en zou na de 
zomervakantie directeur worden van de school in Eindhoven. 
Haar nieuwe naambordje was al klaar: Directeur – Saskia de 

Leeuw. Dat hangt nu bij de gedenkplek, direct naast de ingang 
van de school.
‘Saskia is langzaam uitgegroeid tot iemand die niet weg te den-
ken was van deze school’, vertelt collega Toine van de Ven, leer-
kracht groep 6. ‘De eerste kennismaking met haar was tijdens 
een studiedag, een jaar of vier geleden. Ze was net aangenomen 
en meteen heel erg aanwezig, dat viel op. En ook dat ze van 
gezelligheid hield.’
Paul Rentmeester, leerkracht groep 5, vond vooral dat doelge-
richtheid Saskia typeerde. ‘Ze wist snel de essentie ergens uit te 
halen en er doelgericht naartoe te werken. Ze probeerde je los te 
koppelen van de lesmethode en vroeg je na te denken wat je de 
kinderen nu eigenlijk wilde leren.’ 
‘En ze was vastberaden’, gaat Ingrid Schenkelaars, ib'er en 
leerkracht groep 8, verder. ‘Als ze iets wilde, dan moest het 
uiteindelijk ook gebeuren. Bijvoorbeeld bij de invoer van een 
nieuwe methode. Dan kwam ze er iedere vergadering op terug, 
soms een beetje te veel voor ons gevoel, maar daardoor zijn we 
als school wel gegroeid.’ 

GEEN OCHTENDMENS
De deur van Saskia’s kamer stond altijd 
open. Het maakte niet uit waar ze mee 
bezig was, ze maakte tijd voor je, herin-
neren de collega’s zich. Ingrid vertelt: 
‘Ze ging altijd als laatste naar huis’. Ze 
begint te lachen en zegt: ‘Maar ze was 
’s ochtends ook als laatste binnen. Een 
ochtendmens was het niet, maar dat 
was niet erg. Ze lag liever vijf minuten 
langer in bed, dan dat ze aan het einde 
van de dag eerder naar huis ging.’ Toine: 
‘Ik heb wel eens een grapje gemaakt 
en voorgesteld om met tijdklokken te 
werken en dan zei Saskia: “Nee, nee, 
want dan ziet iedereen dat ik bijna te 
laat kom.”’
Bijna te laat of niet: Saskia stond wel 
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elke ochtend bij de deur om ouders en 
kinderen te begroeten. Toine: ‘Ze kende 
alle kinderen bij naam. In no time. Of 
ze nu net binnenkwamen of al in de 
bovenbouw zaten.’
Opvallend was ook dat ze bijna nooit 
op groepsfoto’s met het team stond. Ze 
was altijd druk in gesprek met iedereen 
en had dan niet in de gaten dat er een 
groepsfoto werd gemaakt. Paul: ‘Zoals 
bij de laatste borrel op het Wilhelmina-
plein, zes dagen voor de ramp. Iedereen 
staat op de foto, behalve Saskia.’ Ingrid: 

‘Saskia kende 
alle kinderen 
bij naam. In no 
time. Of ze nu net 
binnenkwamen 
of al in de 
bovenbouw 
zaten.’ 
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‘We maakten grappen over hoe goed Saskia was in het ont-
wijken van groepsfoto’s. Nu denk je: daar hadden we iets mee 
moeten doen’.

DONDERDAG 17 JULI
Saskia zou voor een vakantie van drie weken naar Bali ver-
trekken, die donderdag 17 juli. Even haar hoofd leegmaken, 
ontspannen, zelfs een week in een yogaresort verblijven, om fris 
aan haar nieuwe functie te kunnen beginnen.
Toine: ‘Ik heb haar de avond tevoren nog een appje gestuurd om 
haar een fi jne vakantie te wensen. Ze reageerde om half elf de 
volgende dag, vanaf Schiphol, en wenste mij en m’n vrouw ook 
een fi jne vakantie. Het appje eindigde met de woorden: “Succes 
met alle plannen die je nog gaat maken.”’ Toine zegt: ‘Die woor-
den hebben nu een heel andere lading gekregen.’ 
Aan het einde van die middag komt het bericht dat een vliegtuig 
van Malaysia Airlines is neergestort in Oekraïne. Voor Toine 
en Ingrid is het meteen duidelijk dat dit het toestel van Saskia 
is. Op de groepsapp van het team wordt er voorzichtig over 
gesproken. Toine: ‘Sommigen hadden nog de hoop dat ze met 
de avondvlucht zou zijn vertrokken. Maar Ingrid en ik wisten 
het zeker dat ze daarin zat.’ Ingrid: ‘Ik had contact met haar 
broer. En Saskia zou hem altijd gebeld hebben als ze later zou 
zijn vertrokken.’
De volgende dag al is er een bijeenkomst op school voor het 
personeel. Toine: ‘Dan heb je steun aan elkaar. Je bent stil, 
verdrietig. Je deelt het leed.’
Paul is op dat moment al op vakantie in Italië. ‘Dat voelde rot, 
om daar niet bij te kunnen zijn. Als het team samenkomt om 
zo’n verlies te delen, en je zit dan zo ver weg. Ik ben wel veel 
betrokken en op de hoogte gehouden en dat was fi jn.’
Op zaterdag wordt de school opengesteld voor leerlingen en 
ouders. Heel indrukwekkend, noemt Toine het. ‘Er waren zo 
ontzettend veel ouders. Zo ontzettend veel kinderen. Dat was 
voor ons als team ook heel fi jn.’ Ook de gedenkdienst, een week 
later, wordt drukbezocht. De collega’s spelen een belangrijke rol. 
Er wordt gesproken, duidelijk gemaakt welke leegte Saskia op ’t 
Palet achterlaat.’

ONWERKELIJK
Nu is de school weer begonnen. Toine vertelt: ‘De eerste dag op 
school kom je toch met een heel ander gevoel binnen. Er is een 
leegte. Het hoort niet zo te zijn, maar het is zo’. Paul vervolgt: 
‘Het gevoel zal nog wel even zo blijven. Het is nog steeds onwer-
kelijk.’ Ingrid: ‘Soms hoor ik voetstappen op de gang, en denk 
ik: hé, dat is Saskia, maar dan nee, ze is het niet. Je gelooft het 
op de een of andere manier nog niet. Misschien komt ze wel 
weer, denk je soms.’

Edwin van Baarle 

Minstens 22 Nederlandse slachtoffers van de ramp met MH17 waren 

werkzaam in het onderwijs. Daarnaast verloren veel scholen leerlingen 

en actieve ouders. CNV Onderwijs wenst alle getroffen instellingen heel 

veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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Het is de dag na de krappe 2-1 overwinning van Nederland op 
Mexico tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal. Een paar 
jongens voetballen op het schoolplein van vmbo-school Niekée 
in Roermond. Een van hen heeft de looks van de Amerikaanse  
rockster Lenny Kravitz, inclusief zonnebril, maar dan met het wijd-
uitstaande haar van de Belgische WK-voetballer Marouane Fel-
laini. Terwijl hij verdiept is in het hooghouden van de bal, bel ik 
aan bij het bontgekleurde gebouw. Meteen al bij de ingang hangt 
er een affi che van Loesje: Niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat 

ik mezelf wil zijn. Even verderop een poster met een uitspraak van 
de beroemde natuurkundige Albert Einstein: Imagination is more 

important than knowledge. Het is duidelijk, op deze school hebben 
creatieve, fantasierijke geesten een streepje voor.

BIOSCOOPKLAPSTOEL
In de docentenkamer, door Sjef Drummen hoogst persoonlijk 
gerestyled tot iets wat nog het meest lijkt op een stationswachtka-
mer uit de eerste helft van de vorige eeuw, legt de Limburger uit 
dat een stimulerende omgeving een allesbepalende factor is voor 
het aanboren van talenten bij leerlingen. ‘We werden voor gek 
versleten. Al dat moois was niet besteed aan vmbo-leerlingen. Inte-
gendeel. In een lokaal waar presentaties worden gegeven, staan van 

      Grenzen tussen vwo en vmbo
 vervagen op Roermondse school

Een vliegend tapijt, een mega wereldbol, een mannelijke etalagepop met bolhoed op een fi ets, 
een reusachtige vrouwentorso, een grote, kleurrijke taart en een vitrine met goudkleurige gordijnen 

met bovenop de naam Droomland. Wie het atrium binnenstapt van vmbo-school Niekée in 
Roermond komt ogen te kort om alles wat in deze wondere ruimte hangt en staat in zich op te 

nemen. De uitstalling is onderdeel van de ‘asymmetrische’ aanpak, waarbij de school de leerling 
centraal stelt en niet de leerstof. Adjunct-directeur Drummen werd er in juni mee beloond met de 

Onderwijsinnovatieprijs 2021, voor de meest inspirerende toekomstvisie.

die bioscoopklapstoelen in verschillende 
kleuren. Na 7 jaar is alles nog heel. Sterker 
nog, ik heb het nog niet eens hoeven 
reinigen.’ Drummen wil maar zeggen, als 
leerlingen zich prettig en vertrouwd voelen, 
vervalt de drang tot sloop. ’Ze voelen zich 
er meer verantwoordelijk voor.’

OUDE GRIEKEN
Niekée (vernoemd naar Nikè, de Griekse 
godin van de overwinning) is ontstaan 
nadat drie noodlijdende Roermondse 
vmbo-scholen de koppen bij elkaar had-
den gestoken. Drummen ging met twee 
gelijkgestemden  voor een totaal andere 
aanpak. ‘Ik wilde af van die vaste uren 
die voor vakken staan. Er zijn nog zoveel 
zaken die ook belangrijk zijn om te leren 
als voorbereiding op de maatschappij: beel-
dende vorming, sterrenkunde, fi losofi e. 
Uiteindelijk wisten we veertig procent van 
de verplichte uren te schrappen, zonder 
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concessies te doen aan de eisen die de 
Onderwijsinspectie stelt, zoals kerndoelen 
voor de onderbouw, de eindtermen voor 
het diploma en de verplichte studietijd. Het 
bewijs daarvoor is wel dat alle 126 eindexa-
menkandidaten dit jaar zijn geslaagd.’ Wat 
hem tegenstaat in het huidige voortgezet 
onderwijs is dat het grotendeels is geënt op 
een organisatiestructuur die is gebaseerd op 
de 19e en 20e eeuw. ‘Klaslokalen, homo-
gene groepen, voorgeschreven lesinhoud 
en examens. En dat was dan weer mede 
gebaseerd op de gymnasia van de oude 
Grieken.’

STAR
Drummen, die gedreven kan vertellen 
over zijn school, legt uit waarom de oude 
aanpak niet meer voldoende is. ‘De kennis 
van vandaag is steeds minder relevant voor 
de toekomst. We zijn een brug aan het 
bouwen, maar lopen al op die brug. Het 
onderwijssysteem is star, het is als beton 
met een loodlaag. Er wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de dynamiek 
van alledag. Er is totaal geen maatwerk, 
het is one size fi tts all. Niemand had tien 
jaar geleden kunnen voorspellen dat het 
gebruik van tablets zo’n hoge vlucht zou 
nemen. Natuurlijk, er zijn scholen die 
voorop lopen, maar de harde werkelijkheid 
is dat het ministerie van Onderwijs jaren 
achterloopt bij het incorporeren van deze 

      Grenzen tussen vwo en vmbo
 vervagen op Roermondse school
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belangrijke uitvinding, maar ook van het gebruik van social media 
als Twitter.’

LEVENSGROTE KOE
Op haar website geeft de school aan, ‘dat het proces dat leidt tot 
beheersing van de stof belangrijker is dan de stof zelf. Om dat 
proces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, moet eerst van elk 
kind individueel worden bekeken hoe hij/zij het best leert, zodat de 
leerstof ook blijft hangen na het proefwerk.’ Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van vier manieren van leren, veelal met een laptop. Eén: 
het klassieke leren: instructielessen, met een docent voor de klas. 
Twee: Het combineren van vakken, waardoor de leerling grotere 
verbanden leert zien. Drie: aan de hand van opdrachten onderzoek 
doen in zo’n veertien arbeidsgebieden, variërend van gebruiksvoor-
werpen en apparaten tot infrastructuur en transporteconomie. Vier: 
de wings-lessen, vaak door docenten beschreven, die allerlei onder-
werpen behandelen die in het traditionele onderwijs meestal links 
blijven liggen. Deze kunnen ook worden gebruikt om achterstanden 
weg te werken, of om speciale certifi caten te halen, zoals; lassen, 
koken en toegepaste wiskunde. 
Als Drummen me door de school leidt, vertelt hij hoe groot de 
inbreng is van leerlingen bij de inrichting van het gebouw. In het 
lokaal  voor Agora steekt de grill van een grote Amerikaan uit de 
muur. Idee van een meisje uit de onderbouw. In de brugklashuiska-
mer, een van de vele speciale ruimtes in het gebouw, domineert een 
levensgrote koe, die ondersteboven aan het plafond hangt. In een 
goudkleurige kubus met patrijspoorten, die half boven het atrium 
hangt, hebben leerlingen de studieruimte van Einstein nagebootst 
om er te studeren.  

HOLISTISCHE GEDACHTE 
In samenwerking met de Open Universiteit, de inzichten van de 
neurologie (neuropsycholoog Jelle Jolles) en andere wetenschappen 
heeft Drummen zijn aanpak doorontwikkeld tot Agora, in zijn ogen 
de nieuwe standaard voor het voortgezet onderwijs.  Een concept 
voor leerlingen van vmbo tot en met gymnasium, waarbij de tradi-
tionele lesaanpak (vakken, boeken, klaslokalen, instructielessen, 
etc.) overboord is gezet, en ieder kind een persoonlijke leerroute 
volgt. Het leunt op de holistische gedachte dat alles in het leven 
met elkaar in verbinding staat. Vrij vertaald naar het onderwijs: alle 
kennis loopt in elkaar over. Drummen: ’Leren is straks een continu-
proces, waarin leerlingen hun persoonlijke leerroute volgen. Goed 
of slecht, langzaam of snel, die termen doen niet meer terzake; dom-
me vragen bestaan niet  meer. We starten het nieuwe schooljaar met 
34 leerlingen die deze aanpak volgen. Over vier jaar hoop ik dat het 
allemaal wereldburgers zijn, klaar voor de 21ste eeuw.’

Peter Magnée
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Leergang Professioneel Meesterschap
Voor jonge ambitieuze starters in het onderwijs

Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel 

bij kijken. Het is meer dan lesgeven alleen. Denk aan orde 

houden, werken in een team en kritisch omgaan met nieuwe 

onderwijsmodellen. Hoe ga je met al deze rollen om, zonder 

dat je jezelf hierin verliest? 

De Leergang Professioneel Meesterschap geeft je meer 

bagage om jouw positie als leraar te versterken en je kansen 

op de arbeidsmarkt te vergroten. In tien bijeenkomsten komen 

verschillende thema’s aan bod. De leergang start in oktober 

2014 en duurt een half jaar. Bij succesvol afronden, ontvang je 

een officieel certificaat. 

Ga naar www.starteninhetonderwijs.nl en meld je aan!

Ben jij die jonge, ambitieuze leraar 
en wil je jezelf verder ontwikkelen? 
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Werk &Recht
NIEUWE PENSIOENREGELS 
SCHIETEN ERNSTIG TEKORT
CNV Onderwijs is ontevreden over de nieuwe pensi-
oenregels die staatssecretaris Klijnsma voorstelt. Positief 
effect van de regels is dat pensioenfondsen bij fi nanci-
ele tegenslag niet meer gedwongen kunnen zijn grote, 
abrupte kortingen door te voeren. Maar daar staat 
tegenover dat het perspectief op indexatie nog slechter 
wordt. Ook komt er veel minder ruimte om doorge-
voerde kortingen terug te draaien en gemiste indexatie 
in te halen. De nieuwe pensioenregels blijven primair 
gericht op (nominale) zekerheid. Die zekerheid wil 
Klijnsma verder vergroten door verhoogde buffereisen 
en door zeer strenge grenzen te stellen aan de ruimte 
voor indexatie. Voor ABP komt het er grofweg op neer 
dat minder dan 1/10 van het verschil tussen de dek-
kingsgraad en 110 procent aan indexatie mag worden 
verleend. Dus bij herstel naar een dekkingsgraad van 
120 procent, kan er nog steeds maar voor minder dan 1 
procent geïndexeerd worden. Het inhalen van indexatie 
en/of het schrappen van een korting worden voor ABP 
pas mogelijk vanaf een dekkingsgraad van boven de 
135 procent. En dan mag per jaar slechts 1/10 van het 

verschil tussen de dekkingsgraad en ruim 135 
procent aan korting worden geschrapt of 

aan inhaalindexatie worden ver-
leend. Dus bij een dekkings-
graad van 145 procent nog 

niet eens 1 procent. Klijnsma 
houdt vast aan de risicovrije rente om de waarde 

van de verplichtingen van een pensioenfonds uit te 
rekenen. Dit betekent dat de dekkingsgraad zeer sterk 
bepaald blijft worden door de hoogte van de rente. 
Wel wil Klijnsma de dekkingsgraad over 12 maanden 
middelen, maar dat helpt niets als de rente langdurig 
(kunstmatig) laag is. CNV Onderwijs wil een realisti-
sche en stabielere rekenrente. Die voorkomt dat pen-
sioenfondsen zich onnodig arm of overdreven rijk (als 
de marktrente hoog is) rekenen. CNV Onderwijs vindt 
dat de nieuwe pensioenregels ruimte moeten laten voor 
pensioencontracten, waarin de indexatieambitie en niet 
de nominale zekerheid centraal staat. 

Kabinet dwarsboomt 
ABP-onderhandelingen
Op 1 januari 2015 moet de ABP-pensioen-
regeling zijn aangepast aan de bezuiniging op de 
fi scale ruimte voor pensioenopbouw. Door deze 
bezuiniging kunnen werknemers vanaf 2015 min-
der pensioen opbouwen. Voor de zomervakantie 
werd intensief onderhandeld tussen bonden en 
werkgevers over de toekomst van de pensioenre-
geling van ABP. De inzet van CNV Onderwijs en 
de andere bonden was er op gericht om ondanks 
de wettelijke beperkingen toch een pensioenrege-
ling te houden die in redelijke verhouding staat 
tot het verdiende loon. Begin juli was er bijna 
een onderhandelingsresultaat. Maar het kabinet 
dwong de overheidswerkgevers zich op het aller-
laatste moment terug te trekken. De politieke 
wensen van het kabinet en de opstelling van de 
overheidswerkgevers lagen kennelijk te ver uit 
elkaar. Concreet wil het kabinet vooral een goed-
kopere pensioenregeling. De pensioenpremie 
moet zo veel mogelijk omlaag om een zo groot 
mogelijke bezuiniging te kunnen realiseren. Het 
kabinet wil daarmee een voorbeeld stellen aan de 
pensioenonderhandelingen in andere sectoren 
en bedrijven. In wat bijna een onderhandelings-
resultaat was, zou de kwaliteit van de pensioenre-
geling voor een belangrijk deel in stand blijven. 
Het bijna-resultaat bevatte ook premieverlaging, 
die volledig ten goede zou komen aan de werkne-
mers (via een lagere werknemerspremie en extra 
loonruimte voor de cao-tafels). Dat het kabinet 
op deze manier ingrijpt in de arbeidsvoorwaarde 
pensioen is uiteraard niet acceptabel. CNV On-
derwijs eist duidelijkheid van de overheidswerk-
gevers en wil zo snel mogelijk alsnog een akkoord 
sluiten waarmee een fatsoenlijk pensioen voor 
iedereen haalbaar blijft.
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag  9 september Roermond 
Dinsdag       9 september Assen
Donderdag  11 september Apeldoorn
Maandag  15 september  Utrecht
Donderdag  18 september Den Bosch
Donderdag 18 september    Rotterdam 
Dinsdag  30 september  Roermond  
Dinsdag  7 oktober Assen 

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.

Schooljournaal 21

RECHT OP PARTNERTOESLAG 
KAN VERLOREN GAAN
Wie geboren is na 1949 krijgt geen recht meer op 
AOW-partnertoeslag. Dit werd 15 jaar geleden al bekend 
gemaakt. Wie geboren is voor 1950, en in principe dus 
wel recht houdt op de partnertoeslag, kan dit recht vanaf 
2015 defi nitief verliezen als de partner (tijdelijk) te veel 
verdient. Dit is aan de orde als de jongere partner meer 
inkomen uit arbeid verdient dan € 1.331 per maand of 
meer dan € 738 per maand aan uitkering ontvangt. Het is 
wel de bedoeling dat er een uitzondering komt voor inci-
dentele inkomsten. Het CNV heeft de politiek er helaas 
niet toe kunnen bewegen van deze nare en onverstandige 
maatregel af te zien. Zie voor meer uitleg 
www.pensioeninhetonderwijs.nl.

AFBOUW AOW PARTNERTOESLAG 
BIJ HOOG INKOMEN VAN DE BAAN
Het kabinet was van plan de AOW-partnertoeslag vanaf een gezamen-
lijk inkomen van € 46.000 (exclusief AOW) te korten. Bij een inko-
men vanaf € 54.000 zou de partnertoeslag helemaal moeten vervallen. 
Die nieuwe situatie wilde het kabinet in de periode 2015 tot 2018 in 
vier jaarlijkse stappen bereiken. Mede vanwege aanhoudend verzet 
van het CNV hiertegen heeft het kabinet dit voorstel ingetrokken. 

CNV KEERT ZICH TEGEN 
BEZUINIGINGSDRIFT GEMEENTEN
Het CNV roept, samen met de andere vakcentrales, gemeenten in 
een open brief op niet harder dan nodig te bezuinigen op de maat-
schappelijke ondersteuning. Geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld 
de thuiszorg mag niet aan andere dingen worden besteed. Het CNV 
wil dat het kabinet de gemeenten tot de orde roept.

Gelukkig mag de MR ook vastgesteld beleid aan de orde stel-
len. De raad mag immers alle aangelegenheden die de school 
aangaan bespreken. Ook als het SOP (Seniorenregeling 
Onderwijspersoneel) al is vastgesteld met een positief advies 
van de MR. Het kan immers zijn dat beleid in de praktijk 
niet werkt, of dat het beter kan. De MR mag het niet alleen 
bespreken, maar mag ook voorstellen doen om beleid of 
regelingen aan te passen. Dat doet hij aan de hand van zijn 
initiatiefrecht. De MR meldt de directie schriftelijk waar, in 
dit geval, het SOP zou moeten worden aangepast. De directie 
moet daar binnen drie maanden met redenen omkleed op 
reageren. Neemt de schoolleiding de voorgestelde wijziging 

Mag de MR zaken bespreken die al 
door de directie zijn vastgesteld?

niet over, dan moet dat eveneens schriftelijk met redenen 
omkleed aan de MR worden gemeld. De directie moet de 
raad vervolgens uitnodigen om de voorgestelde wijziging van 
de MR en de argumenten van de directie mondeling met 
elkaar te bespreken. Wat de MR niet mag doen is het beleid 
dusdanig aanpassen dat het niet meer binnen de afgespro-
ken  beleidskaders van het bestuur valt. Dan wordt het een 
GMR-zaak.
Het initiatiefrecht en het recht om alle aangelegenheden te 
bespreken die de school aangaan, vindt u in de Wet Mede-
zeggenschap Scholen (WMS), artikel 6, lid 2. In de (meeste) 
MR-reglementen staan deze rechten onder artikel 16. 

VRAAG:

ANTWOORD:



Mag de MR zaken bespreken die al 
door de directie zijn vastgesteld?
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De Schoolkantine Brigade laat zien waar je nu staat en geeft praktische tips 
om snelle verbeteringen door te voeren. De regie blijft bij jullie; het tempo 
en de invulling bepaal je zelf. We komen langs met persoonlijk advies over het
aanbod in de kantine en/of de automaten. Je ontvangt een rapport met praktische 
suggesties voor een vliegende start.

Op dit moment doen al 700 scholen mee met De Gezonde Schoolkantine en de 
teller loopt door. Wil je ook dit jaar nog beginnen? De agenda zit al bijna vol. 

Maak meteen een afspraak via 070-306 8875 of mail 
naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl 

Mail: degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl
Twitter: @GezondeBrigade

Hoe gezond is jullie kantine? 

De Schoolkantine Brigade 
komt naar jullie toe!

Nog geen gezonde schoolkantine? 

Laatste kans voor 2014!!

Meer dan driekwart van de Nederlanders vindt de school geen plek 
om te snoepen en snacken. Ook jongeren willen graag gezonder eten 
in de schoolkantine. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum 
helpt scholen met een gezonde update van de kantine.

14-281_VC_Adv_GSK-Brigade_210x297_v1.indd   1 01-08-14   11:45
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‘Krijg ik daar dan wel tijd voor?’ Het is een vraag die 
heel vaak wordt gesteld in het onderwijs. ‘Daar moe-
ten we dan wel tijd voor maken’, is er ook zo één die 
je vaak hoort. Tijd krijgen en tijd maken kan helemaal 
niet. Tijd is er gewoon. Soms doen we wel alsof tijd 
een variabele factor is, maar van alle variabelen die je 
kunt bedenken is tijd de meest constante factor. Tijd is 
er. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. 
Tijd is voor iedereen hetzelfde. Soms lijkt de tijd snel 
te gaan of juist heel langzaam, maar hoe je het ook 
wendt of keert; de tijd is constant en objectief. Als je tijd 
zou kunnen maken, kun je het tegenovergestelde ook: 
tijd kapotmaken. Dat lukt niet. Als je tijd zou kunnen 
krijgen, zou je hem ook moeten kunnen geven. Als ik 
tijd zou kunnen geven, moet die ergens van mijn tijd af 
kunnen gaan. Dan zou ik minder tijd hebben dan dat ik 
had voordat ik hem weggaf. Ik zou dat trouwens nooit 
doen. Tijd aan een ander geven om zelf minder tijd 
over te houden. Kortom, tijd is geen variabele factor. 
Iets afschuiven op de tijd heeft ook iets wanhopigs. 
Alsof de tijd er iets aan kan doen dat je je doelen niet 
hebt behaald. Op zich is het wel makkelijk om de tijd 
de schuld te geven. Tijd is er namelijk. Altijd en overal. 
Echter, als iets niet lukt, kan het nooit de tijd zijn die 

daar schuldig aan is. Integendeel, wij maken in de 
ons beschikbare tijd zelf keuzes. Als je ervoor kiest 
om de tijd die je hebt te besteden aan A, kun je B niet 
doen. Zo simpel is het. Echt. In het mbo-onderwijs 
voeren we Focus op Vakmanschap in. Moeten we ons 
rekenonderwijs verbeteren omdat rekenen centraal 
wordt geëxamineerd. Ook gaan we weer kleinschali-
ger werken en moeten we werken aan het verbeteren 
van het imago. Verder, gaan we naar vakopleidin-
gen en beroepsopleidingen en moet het curriculum 
worden aangepast omdat we van 850 urennorm naar 
de 1000 urennorm gaan. En dat allemaal in dezelfde 
beschikbare tijd. En als dat allemaal niet lukt, geven 
we de tijd de schuld. ‘We hebben gewoon te weinig 
tijd.’ Het tegendeel is waar. Tijd is tijd. Altijd. We 
maken alleen geen keuzes. We willen alles tegelijk 
en durven geen nee te zeggen. Windowdressing ligt 
op de loer. De manager die een team van vijftien man 
aanstuurt in een onderwijsfabriek is geen kleinscha-
ligheid. Echt niet. De ene ontwikkeling in het mbo-
onderwijs is nog niet beklijfd of we krijgen de vol-
gende ontwikkeling. Zullen we gewoon eens heldere 
keuzes maken in plaats van de tijd de schuld geven 
als alles doen ons niet lukt?

ALS JE ERVOOR KIEST 
OM DE TIJD DIE JE HEBT 
TE BESTEDEN AAN A, 
KUN JE B NIET DOEN. 
ZO SIMPEL IS HET

Tijd

COLUMNCOLUMN
Ruud van Diemen

Ruud van Diemen (46) is manager 
Veiligheid en Defensie bij Roc 

Midden Nederland 
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Hogere salarissen
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Docenten voor bètavakken als wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde zijn al jaren 

schaars. Ook Nederlands, Engels en Duits 
behoren tot de tekortvakken. Ieder jaar is het 
in de zomermaanden weer fl ink aanpoten om 

het docentenkorps voor het nieuwe schooljaar 
rond te krijgen. En dan geldt soms: wie goed 

onderhandelt, krijgt een beter salaris.

Als dit Schooljournaal op de deurmat ligt, 
zijn alle scholen in Nederland weer begon-
nen. Vlak voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar werd er op sommige scholen 
nog druk gezocht naar nieuwe collega’s. 
Zo plaatste het Keizer Karel College in 
Amstelveen na de vakantie nog drie vaca-
tures voor de vakken Frans, wiskunde en 
scheikunde. De eerste twee werden binnen 
een week ingevuld, alleen de vacature 
voor scheikunde staat nog open. ‘Voor 
de vakantie hadden we elf vacatures, dat 
was voor ons uitzonderlijk veel. Tot mijn 

verrassing hebben we ze voor de vakantie allemaal ingevuld. Naast 
de docenten met een lesbevoegdheid hebben we ook een aantal 
studenten aangenomen die in ieder geval dit schooljaar hun 
bevoegdheid gaan halen. Dat is niet anders dan andere jaren’, zegt 
bestuurder en rector Elisabeth Pels Rijcken. 
Ook bij het Linde College in Wolvega zoeken ze nog een nieuwe 
collega: een wiskundedocent per 1 oktober. In de functieom-
schrijving worden ook docenten uit het basisonderwijs met een 
pabo-opleiding uitgenodigd te solliciteren. Conrector Han Kull-
berg licht deze keuze toe: ‘Er is een tekort aan wiskundedocenten,  
maar binnen het basisonderwijs in het noorden van het land is 
een overschot. Daar zitten ook collega’s tussen die gemotiveerd 
zijn voor het voortgezet onderwijs. Zij kunnen – mits ze interesse 
hebben voor het vakgebied – het niveau in de onderbouw goed 
aan. Naast het werk is het natuurlijk wel verplicht om een studie 
te volgen om de tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.’

VACATURES
De meeste vacatures worden voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar ingevuld. ‘Maar er is een aantal functies dat nog tot de 
laatste weken van de vakantie open staat. Dit probleem zien we 
eigenlijk elk jaar rond deze periode, ik heb niet de indruk dat het 
schrijnender is dan andere jaren’, zegt Evert Weide van de Docen-
tenbank, een werving- en selectiebureau voor het onderwijs. ‘Het 
gaat al jaren om dezelfde vakken: exacte vakken, de economische 
vakken en de talen. Dat soort vacatures wordt dan soms vervuld 

Hogere salarissen in strijd om docent tekortvakken
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Hogere salarissen
door een docent die onbevoegd is om dit vak te geven, zoals 
leraren in opleiding. Overigens zegt bevoegdheid niet zoveel over 
bekwaamheid. Er is momenteel mogelijk een lerarentekort in 
kwalitatieve zin. Alle docenten moeten zich voor 2017 inschrijven 
in het Lerarenregister. Dan zal ook duidelijk worden welke kwali-
tatieve uitdagingen aan het lerarenberoep kleven.’
Maarten van Vliet heeft wel het idee dat het lerarentekort dit jaar 
erger is dan voorgaande jaren, zo maakt hij op uit de cijfers van 
zijn vacaturesite Meesterbaan (zie ook het kader op deze pagina). 
In de eerste zes maanden van dit jaar werden er al 3.968 vacatures 
geplaatst, in 2012 en 2013 waren dat er respectievelijk 2.881 en 
2.691 in dezelfde periode. Van Vliet: ‘Het gaat vooral om de 
vakken wiskunde, Nederlands en Engels. Over het algemeen lukt 
het wel om deze vacatures ingevuld te krijgen, maar ik heb wel 
de indruk dat de situatie dit jaar nijpender is. Voor de schoolva-
kantie stonden er zoveel vacatures open, nu is iedereen terug van 
vakantie en worden de sollicitatieprocedures weer hervat.’

BETER SALARIS?
Volgens dagblad Metro leiden de lerarentekorten er toe dat 
beginnende wiskundedocenten meer verdienen dan andere 
docenten. Van Vliet heeft hier geen zicht op, omdat Meesterbaan 
niet betrokken is bij de salarisonderhandelingen. Weide van de 
Docentenbank heeft niet de indruk dat de salarissen worden 
opgedreven. ‘De leraar is de bevlogen man of vrouw die gedreven 
is om met leerlingen om te gaan. Als hij voor het geld ging, zat hij 
niet in het onderwijs’, zegt hij.
Rector Pels Rijcken vertelt wel dat nieuwe docenten werkzaam 
binnen de tekortvakken bij het Keizer Karel College meer onder-
handelingsruimte hebben: ‘Als zij solliciteren met ervaring en een 
vraag om een hogere salarisschaal, dan is dat bespreekbaar. Een 
beginnend docent in de tekortvakken kan daar geen aanspraak op 
maken.’

GOEDE ONDERHANDELINGSPOSITIE 
De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) erkent 
dat wiskundeleraren nu in een goede onderhandelingspositie zit-
ten, zegt voorzitter en wiskundedocent Marian Kollenveld. ‘Zeker 
de wiskundedocenten met een eerstegraads lesbevoegdheid zijn 
schaars, dus dat maakt je onderhandelingspositie sterker.’ Dan 
kan het voorkomen dat een relatief onervaren wiskundedocent 
een LD-schaal krijgt aangeboden, terwijl meer ervaren collega’s bij 
vakken waar geen tekort is nog in schaal LB of LC zitten. Kollen-
veld denkt niet dat deze onderhandelingspositie van docenten van 
tekortvakken zal leiden tot scheve gezichten in de lerarenkamer. 
‘Wat zo’n onderhandeling je oplevert is natuurlijk ook helemaal 
afhankelijk van jezelf. Al moet je het ook niet overschatten, want 

je onderhandelt altijd binnen de grenzen 
van de cao. Er zijn wel leerkrachten die 
onderhandelen over bepaalde klassen die 
ze liever niet willen doen, of juist wel. Of 
ze willen een rooster zonder tussenuren. 
Maar de ervaring leert dat ze daar snel 
van terugkomen als ze hun collega’s leren 
kennen en merken dat het niet bepaald 
collegiaal is. Ik vind het niet verkeerd dat 
wiskundeleerkrachten onderhandelen over 
wat ze waard zijn: het is goed dat mensen 
zich realiseren dat goed onderwijs een prijs 
heeft. Ik ben zelf veertig jaar actief in het 
onderwijs en heb het vak zien veranderen. 
Door allerlei maatregelen zijn we achterop 
geraakt en worden docenten onderbetaald. 
De arbeidsomstandigheden en arbeids-
voorwaarden moeten aantrekkelijk zijn, 
maar ook dat is door de jaren heen nogal 
veranderd. Denk aan de hoge werkdruk, 
weinig mogelijkheden tot scholing en 
het hoge aantal lesuren. Dat er nu een 
marktwerking ontstaat door schaarste aan 
bepaalde docenten kun je allerlei mensen 
verwijten, maar niet die docenten die toe-
vallig wel fatsoenlijk worden betaald.’ 

Marloes Oelen

Hogere salarissen in strijd om docent tekortvakken

AANTAL VACATURES BIJ 
VACATUREWEBSITE 
MEESTERBAAN 
1. Wiskunde 580 vacatures
2. Nederlands 430 vacatures
3. Engels 403 vacatures
4. Natuurkunde 298 vacatures
5. Duits 220 vacatures
6. Economie 212 vacatures
7. Biologie 174 vacatures
8. Frans  133 vacatures
9. Scheikunde  130 vacatures
10. Aardrijkskunde 126 vacatures
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Vooral als het gaat om leerlingen die zwaar worden gepest, of 
zelfs het slachtoffer zijn van geweld door medescholieren, doet 
de schoolleiding het eigenlijk nooit goed. Als eerder was ingegre-
pen zou het allemaal niet zo uit de hand zijn gelopen en hadden 
sommige slachtoffers misschien niet voor die fatale oplossing 
gekozen. Regelmatig klinkt het verwijt dat het anti-pestprotocol 
gebakken lucht zou zijn. Scholen kunnen zich daar moeilijk 
tegen verdedigen omdat het voor de leerlingen in de meeste 
gevallen beter is als zaken achter de schermen worden uitgezocht. 
Voor de zomervakantie was het weer een paar keer raak. Zo ver-
bood de schoolleiding van het Einstein Lyceum in Hoogvliet het 
uitzenden van opnames met een verborgen camera voor het RTL 
5 anti-pestprogramma Project P. De rechter moest er aan te pas 
komen. Ondertussen suggereerden de ouders, die graag wilden 
dat de verborgen camerabeelden werden uitgezonden waarbij 
de pesters van hun kind op heterdaad werden betrapt, dat hun 
zoon van school was gestuurd omdat hijzelf het programma had 
benaderd. Achteraf bleken de zaken iets anders te liggen (een 
proefplaatsing, maar het niveau bleek te hoog, red.), maar die 
publiciteit had de school de jongen willen besparen.

FYSIEK VERHAAL HALEN
In juni werd een leerling van het Thorbecke College in Rotter-
dam door een klasgenoot hard onderuitgeschopt. De mishan-

‘Een foutief imago 
   is lastig bij te stellen’

Zodra het om publiciteitsgevoelige zaken gaat nemen 
schooldirecties vaak verkeerde beslissingen in de ogen van 
het grote publiek. Of ze krijgen het verwijt helemaal niets te 

doen. Meningen van ouders en leerlingen, soms uitgelokt 
door de media, gooien nog eens extra olie op het vuur. Dat 

achter de schermen al tijden lang naar oplossingen wordt 
gezocht kan of mag niet met de buitenwereld worden 

gedeeld. Volgens mediasocioloog Peter Vasterman worden 
scholen vaak overvallen door de manier waarop een incident 

in de media komt en geframed wordt.

Goede timing reactie scholen essentieel voor beeldvorming rond publiciteitgevoelige zaken

deling kwam uit, omdat zijn vrienden 
de mishandeling van het meisje hadden 
gefi lmd en op Facebook  geplaatst. 
Hoewel de school de jongen in dit geval 
onmiddellijk schorste, klaagde een 
moeder dat haar dochter al anderhalf jaar 
stelselmatig werd gepest en dat de school 
daar niets tegen had ondernomen. Terwijl 
haar dochter met een posttraumatische 
stressstoornis door het gebeurde thuiszat, 
haalde de moeder in mei op school fysiek 
verhaal bij een van de pesters die haar 
kind tot zelfmoord wilde drijven. In het 
Algemeen Dagblad verklaarde rector Gerdi 
Lambers niets over deze specifi eke situatie 
te kunnen vertellen om het meisje niet te 
beschadigen. ‘Het is nooit de bedoeling 
geweest dat een scholiere van deze leeftijd 
thuis zit. We doen er alles aan om ervoor 
te zorgen dat ze weer onderwijs kan 
volgen. En hoe verschrikkelijk dit verhaal 
ook is, het blijft iets dat voorkomt op 
álle scholen. De problemen die ontstaan 
na foto’s (en fi lmpjes, red.) die verspreid 
worden via de social media, zijn groot en 
dat komt steeds vaker voor. Middelbare 
scholen, en dat geldt ook voor ons, heb-
ben daar nog niet hét antwoord op.’

AANGIFTE
Minister Bussemaker van Onderwijs moe-
digt, mede ook door een andere mishan-
delingszaak ruim twee maanden geleden 
op een mbo in Enschede, slachtoffers in 
alle gevallen aan aangifte te doen. Lies-
beth Hop van de Nationale Academie 
voor Media en Maatschappij, stelt, even-
eens in het AD, dat aangifte in de meeste 
gevallen juist niet de oplossing is. ‘Popu-
lair word je er zeker niet van en je blijft 
in dezelfde sociale omgeving. Bijna altijd 
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komt het vervolgens toch bij de media – alles ligt binnen no time 
op straat – en kunnen zaken die niet kloppen niet  meer worden 
bijgestuurd. Een goede timing van een reactie is daarom essentieel, 
omdat anders de foute berichtgeving een eigen leven gaat leiden. 
En ik verzeker: het blijft terugkomen, zonder dat de precieze feiten 
bekend zijn.’ 

TWITTER
‘Vroeger was de uitdrukking gangbaar “dat je stil moet zitten als 
je geschoren wordt”, maar daar ben ik een tegenstander van’, zegt 
Vasterman. ’Anders heb je helemaal geen invloed meer op wat er 
over je gezegd en geschreven wordt. Ik ben er daarom voor dat de 
directie meteen reageert als de berichtgeving niet klopt. Licht eerst 
je personeel in en kies dan voor een snel medium als Twitter, waar 
mensen intussen allemaal ongenuanceerde dingen roepen over jouw 
school. Maak duidelijk in welke context een bepaalde gebeurtenis 
plaatsvond en hoe het werkelijk in elkaar zit. Is het een incident, 
of was het de druppel…’ Zelf de krant bellen om te nuanceren, 
mag wat Vasterman betreft ook. ‘Let er dan  dan wel op om niet 
allerlei privacygevoelige informatie over leerlingen of personeel naar 
buiten te brengen. Wees daarin ook weer niet te strikt, soms spelen 
er nu eenmaal grotere belangen. Waak er ook voor leerlingen of 
personeel meteen te schorsen of op non-actief te stellen onder druk 
van de publieke opinie. Zeker als nog niet duidelijk is wat er precies 
gebeurd is. Een foutief imago is lastig bij te stellen.’

Peter Magnée

‘Een foutief imago 
   is lastig bij te stellen’

Goede timing reactie scholen essentieel voor beeldvorming rond publiciteitgevoelige zaken

wordt het pratend opgelost, door ouders 
onderling of samen met de school. Dat is 
ook ons advies. Tenzij zo’n mishandeling 
alleen met een aangifte te stoppen valt.’ 

GOEDE TIMING 
Scholen kunnen soms ineens overvallen 
worden door een incident en dan vooral 
door de  manier waarop het in de media 
komt en geframed wordt. 'Dat kan heel 
beschadigend zijn’, weet Peter Vasterman, 
docent leerstoelgroep journalistiek aan de 
Universiteit van Amsterdam en gespeci-
aliseerd in de dynamiek van mediahypes 
en schandalen. ‘Het is daarom belangrijk 
hoe je daar als directie op reageert en 
vooral hoe snel je dat doet. Als een school 
nog niet alle feiten op een rij heeft, kan ze 
verkeerd reageren of maatregelen nemen 
onder druk van de publiciteit, bijvoor-
beeld bij verdenkingen van ontucht.’ 
Volgens Vasterman kan een school daar-
door de regie kwijtraken, waardoor het 
de beeldvorming niet gunstig meer kan 
beïnvloeden. ‘Wordt er echter te laat gere-
ageerd, dan gaat een verhaal rondzingen, 
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Begin juni hebben de algemene vergaderingen van CNV 
Onderwijs en CNV Publieke Zaak de besturen mandaat 
gegeven om een fusie tussen beide verenigingen voor 
te bereiden. In het kader van die voorbereidingen is 
er op 1 oktober een gezamenlijke bijeenkomst van de 
algemene vergaderingen van CNV Onderwijs en CNV 
Publieke Zaak. Namens het bestuur van CNV Onder-
wijs nodig ik u van harte uit voor deze 28e algemene 
vergadering.
In de bijeenkomst worden de stukken besproken die 
samen het fusievoorstel zullen vormen. De discussie 
over deze stukken vindt gezamenlijk plaats. Vervolgens 
nemen de algemene vergadering elk hun eigen beslui-
ten. Ook zullen de algemene vergaderingen stemmen 
over de kandidaten voor het nieuw te vormen bestuur 
en raad van toezicht.
Als na de gezamenlijke bespreking beide algemene 
vergaderingen met de stukken hebben ingestemd, wor-
den zij samengevoegd tot het fusievoorstel. Vervolgens 
deponeert de notaris op 13 oktober het fusievoorstel bij 
de Kamer van Koophandel. Op 26 november ligt het 
fusievoorstel dan als besluit voor bij de beide Algemene 
Vergaderingen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst van de algemene verga-
deringen vinden ’s morgens workshops plaats voor alle 
kaderleden van CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak. 
In deze workshops staan de communities centraal. De te 
vormen communities zijn een kenmerk van de vernieu-
wing van de vereniging en de verenigingsstructuur.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen ontmoeten op 
deze belangrijke dag voor de vereniging. 

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

DAGINDELING
9.30 inloop
10.00 - 11.30 workshop
11.30 - 12.30 lunch
12.30 - 16.30 bijeenkomst van de AV’s
16.30 afsluitende borrel

OPVRAGEN AV-STUKKEN
De AV-stukken zijn te downloaden op www.hetonderwijs-

plein.nl. Ook vindt u hier informatie over de manier waarop 
u een inhoudelijke bijdrage aan de AV kunt leveren. 
Kaderleden die een bestuursfunctie bekleden binnen CNV 
Onderwijs hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. 
Andere geïnteresseerde leden kunnen deze stukken opvra-
gen door een e-mail te sturen aan av@cnvo.nl.

VERKIEZINGEN
Er vinden op de 28e AV verkiezingen plaats voor de leden 
van het nieuwe bestuur en voor een raad van toezicht. De 
kaderleden van CNV Onderwijs ontvangen de voordrach-
ten voor deze verkiezingen eind september per mail. De 
voordrachten zullen ook op www.hetonderwijsplein.nl staan.

AANMELDING ALS BELANG-
STELLENDE
Het aanmelden van zowel stemgerechtigde als niet-stem-
gerechtigde deelnemers (belangstellenden) aan de AV ver-
loopt via de sectorraden en stuurgroepen. U kunt zich als 
belangstellende voor de Algemene Vergadering aanmelden 
via de sectorraad of stuurgroep van het aandachtsgebied 
waar u onder valt. Aanmeldingen moeten uiterlijk op 8 
september bij het secretariaat binnen zijn.

Extra Algemene 
Vergadering CNV 
Onderwijs
1 OKTOBER IN HET SPOORWEGMUSEUM TE UTRECHT
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Ik wil graag weer terug naar de zomervakantie. 
De tijd waarin ik de dingen in een zelf verkozen, 
veel lager tempo deed. In die zomertijd heb ik 
weer eens wat heerlijks ontdekt, dat ik graag wil 
vasthouden. Het zijn cadeautjes die je eigenlijk 
alleen maar kunt zien, als je een tijdje in een lagere 
versnelling leeft.   
Zo heb ik weer eens regelmatig ervaren waar ik 
nou echt blij van word, zoals lezen, het schrijven 
van deze pagina  of afspreken met vrienden. Als ik 
de dingen doe die ik graag doe, voel ik me gelukkig. 
Het zijn activiteiten die ik met volle overgave doe en 
waarbij de tijd vliegt. 
Sinds kort weet ik ook hoe dat gelukzalige gevoel 
offi cieel heet: resonantie. Deze term gebruikt de 
Duitse hoogleraar sociologie Hartmut Rosa, die in 
het dagblad Trouw van 19 juli jongstleden hierop 
een toelichting gaf. ‘Resonantie komt alleen tot 
stand als je de wereld géén zin hoeft te geven, maar 
als je voelt dat de wereld zélf zinvol is’, zegt hij. Om 
het concreter te maken noemt Rosa een paar bron-
nen voor die ervaringen, zoals het zien van kunst 
en het zijn in de natuur. Voor het onderwijs en de 
zorg betekent dat bijvoorbeeld het hebben van echte 
gesprekken met leerlingen en patiënten.
En verhip, het is waar. Ik herken die momenten 

van resonantie óók als ik voor de klas sta en 
daarbij werkelijk contact maak met kinderen. Of 
als ik rondkijk en zie dat iedereen op zijn eigen 
niveau zinvol aan het werk is. Het gaat ook om 
de keren dat ik met een simpele aanwijzing een 
leerling écht op weg kan helpen. Het zijn gouden 
momenten waarop ik bijvoorbeeld in staat blijk 
om precies het goede te zeggen. Het is altijd een 
toestand die blij maakt. Het geeft mijn werk zin 
én dus mijn leven. Daarom wil ik graag meer van 
die 'resonerende' momenten. En als er eentje 
komt, wil ik er ook bewust bij stilstaan. Omdat 
het zo lekker voelt. 
Hartmut Rosa – ook wel de onthaastingsgoeroe 
genoemd – hekelt verder de voortdurende 
versnelling van de samenleving. ‘Ons huidige 
hoge leeftempo put onze psychische energie 
uit en leidt tot burnout én vervreemding van de 
wereld.’ En dat laatste is natuurlijk weer niet 
bevorderlijk voor het ervaren van resonantie.
Ik wil dat gevoel van resonantie graag behouden 
in het komende schooljaar. En daarbij dus ook 
een wat lager tempo nastreven. Vandaar dat ik 
me wat langer de vakantiesnelheid probeer te 
herinneren. Hierbij wens ik iedereen voor dit 
schooljaar veel resonantie toe.

HET ZIJN GOUDEN 
MOMENTEN WAAROP 

IK IN STAAT BLIJK OM 
PRECIES HET GOEDE 

TE ZEGGEN

Wat meer resonantie, graag

Helmy van Dooren

Helmy van Dooren is 46 
jaar en leerkracht van 
groep 4 op basisschool 
De Korenaar in Helmond
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Extra Algemene 
Vergadering CNV 
Onderwijs
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GEPENSIONEERDEN
Rayons IJssel-Vecht/Flevoland en Twente
Dinsdag 1 oktober, 09.30 uur (inloop), 
ontmoetingsdag, Gasterij De Kruidentuin, 
Marienheem. Met lezing en presentatie over de 
renaissance in Italië door F. Upmeijer. Ant-
woordkaartje svp voor 15 sept. retourneren. 
Info: W. Velders, (074) 291 03 08. 

Rayon Noordoost Brabant
Donderdag 25 september, 09.15 uur (inloop), 
De Brouwketel, Hoogew. 9, Escharen. Ont-
moetingsdag Overloon (eigen bijdrage leden 
€ 25,-; partners € 35,-; museumjaarkaart 
meenemen). Info/aanmelden (voor 10 sept.): G. 
Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl.

Rayon Den Bosch
Woensdag 17 september, 10 uur, ontmoetings-
dag, SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 
115, Den Bosch. Informatie, huldiging jubila-
rissen, inleiding over WMO door J. Leenders, 
WMO-consulent gem. Den Bosch. Lunch en 
optreden (Brabantse verteller en zanger) Cor 
Swanenberg en Henk Verhagen. Info/aan-
melden (voor 7 sept.): G. Mol, (073) 521 41 09, 
g.mol@ziggo.nl. Ledenbijdrage: 
€ 15,-; bijdrage partner: € 25,-. Betaling via: 
NL58INGB0000208690 t.n.v. CNV Onderwijs 
rayon Den Bosch PA o.v.v. Ontmoetingsdag 
2014.

Rayon Noord Holland
Donderdag 9 oktober, 09.30 uur (inloop), hotel 
Van der Valk, Akersloot. ontmoetingsdag. 
Dagopening (10.15 uur) door Karel Herberigs. 
Verder Stand van zaken ABP-pensioenen. door 
W.J. Berg, bestuurder Vakcentrale; lunch; 
lezing (en foto’s) over (leven en werk van) 
Gaudi, door J. Timmerman, Hollandse Acade-
mie; afsluiting. Info/aanmelden (voor 27 sept. 
telefonisch bij A. de Wilde, (023) 524 51 07) of 
schriftelijk, per e-mail: anneke.dewilde@kpn-
mail.nl o.v.v. woonplaats en aantal personen. 
Voor leden: € 8,-; introduces: € 25,- euro, met 
contant geld te voldoen bij inschrijving.

Alle rayons van Limburg
Woensdag 1 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag. Viering 
in St. Lambertuskerk in Haelen; aansluitend bijeen-
komst in zaal Aldenghoor. Thema: Onze toekomst in 
Limburg, inleiding door W. Derks; lunch;  diashowpre-
sentatie door G. Reinartz en muzikaal programma door 
Vocaal Totaal. Info/aanmelden: J. Kurver, (077) 398 35 
96, jkurver@online.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Den Bosch
Woensdag 24 september, 14.30 uur, Café De Smidse, 
Den Bosch. Jubilarissenmiddag po, stadswandeling, 
feestelijke broodmaaltijd, uitreiking speldjes en oor-
kondes. Jubilarissen regio Den Bosch e.o. en Noord-
oost-Brabant ontvangen een uitnodiging per post. Info: 
jacquespoulus@gmail.com.

STUURGROEP JONG
Woensdag 24 september, 18.30 uur (inloop), Toque 
Toque, Oudegracht 138, Utrecht. Onderwijscafé, voor 
alle jonge docenten. Een gevuld programma gericht op 
de kwaliteiten van de jonge docent! Voordracht door A. 
Niemeijer; speeddate (met thema’s: werkgelegenheid, 
werkplezier, waardering, begeleiding, carrièremoge-
lijkheden). Info/aanmelden: jongeren@cnvo.nl.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 18 september, 11.30 uur (inloop), CNV, 
Tiberdreef, Utrecht. Netwerkbijeenkomst. Inleiding: 
Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid (o.a. 
Participatiewet) door W. Ho, juridisch adviseur. Vragen 
ter bespreking kunnen vooraf worden toegestuurd aan 
wanneho@cnvo.nl. Verder: lunch, workshop Ruimte 
geven en nemen tijdens een gesprek, door N. Smeelen 
(bestuurslid stuurgroep), afsluiting, evaluatie en 
informeel samenzijn. Info/aanmelden (voor 15 sept.): K. 
Frugte, weijler-frugte@home.nl, (038) 460 07 98, (06) 33 
83 96 92; contactpersoon: L. van Velzen, liavanvelzen@
gmail.com, (023) 785 06 16, (06) 19 97 30 48.

NETWERKEN
Drenthe
Woensdag 17 september, 16 uur, sbo De Carrousel, De 
Wielewaal 1, Hoogeveen. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Assertiviteit 
naar collega’s en ouders, door M. Veldstra; Motorische 
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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 schooljournaalagenda@cnvo.nl. 
Let op: dit is een nieuw e-mailadres!
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ontwikkeling, door H. v.d. Kamp; Hoogsensitief en werk-
zaam in het onderwijs, door R. Mulder. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 17-9-2014).

Overijssel
Woensdag 17 september, 16 uur, Enkschool, J. Bus-
chstr. 6, Zwolle. Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: Agressie in het onder-
wijs, door W. Prins; Onderpresteren, door
I. Reijgwart; Assertiviteit, door J. De Haan. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 
17-9-2014).

Zuid-Holland
Dinsdag 23 september, 16.30 uur, G. v. Prinsterer 
Lyceum, Rotterdamsew. 55, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. Workshops, o.a.: Van 
werkdruk naar werkplezier, door A. Kouwenhoven. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@cnvo.nl (ovv bijeen-
komst 23-9-2014).

Noord-Holland
Woensdag 24 september, 16 uur, ’t Trefpunt, L. de Colig-
nyln. 20, Alkmaar. Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops, o.a.: Passend Onderwijs, door 
B. Rodenhuis. Info/aanmelden: netwerknoordholland@
cnvo.nl (ovv bijeenkomst 24-9-2014).

Friesland
Donderdag 25 september, 16 uur, cbs Toermalijn, P.J. 
Troelstrastr. 24, Franeker. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Gaming in het 
onderwijs, door T. Wiersma; Grip op onderpresteren, door 
I. Reijgwart. Info/aanmelden: netwerkfriesland@cnvo.nl 
(ovv bijeenkomst 25-9-2014).

Overijssel
Woensdag 8 oktober, 16 uur, sbo De Rank, Thorbeckeln. 
186, Almelo. Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: Motorische ontwikke-
ling, door H. v.d. Kamp; Omgaan met verschillen in de 
klas, door M. v.d. Hoek. Info/aanmelden: netwerkoverijs-
sel@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 8-10-2014).

Groningen
Woensdag 8 oktober, 16 uur, Gomarus College, Vondel-
pad 1, Groningen. Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: NLP in het onderwijs, 
door M. Ruiter; Gaming in het onderwijs, door T. Wiersma; 
Hoogsensitieve kinderen, door M. Vronik. Info/aanmelden: 

netwerkgroningen@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 
8-10-2014).

Limburg (po/mbo/vo/odv/ho)
Donderdag 2 oktober, 16.30 uur (inloop), 
Hotelschool Laaghuissngl. 4, Venlo. Regio-
bijeenkomst netwerk Limburg. Workshops: 
Dyslexie en Kurzweil 3000 op school; Wat zijn de 
juridische aspecten van uitkeringsrecht m.b.t. 
aanvraag, toekenning en verplichtingen; In balans 
meer kans: wie ben ik in een team, wie ben ik 
voor de klas; Een leerling met autisme in je klas;  
Kinderen in groep 2: klanken en vormen of toch al 
lezen. Info/aanmelden (voor 24 sept.): netwerk-
limburg@cnvo.nl  ovv Venlo en workshopnum-
mer(s).

INVALLERS
Regio Zuid-Holland
Woensdag 10 september, 17 uur (incl. brood-
jes), Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardin-
gen. Netwerkbijeenkomst, workshops, intro 
en kennismaking, uitwisseling ervaringen, 
rechtspositie en de nieuwe cao. Info/aanmel-
den: netwerkzuidholland@cnvo.nl ovv bijeen-
komst 10-9-2014.

Regio Zuid 
Woensdag 17 september, 17 uur (incl. brood-
jes), basisschool De Bronckert, Stationsw. 40A, 
Boxmeer. Netwerkbijeenkomst. Workshops, 
ict-trends, 21st centuryskills, passend onder-
wijs en Lerarenregister. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnvo.nl ovv bijeenkomst 
17-9-2014.

OOP
Donderdag 9 oktober, 16 uur (incl. broodjes), 
CNV, Tiberdreef, Utrecht. Loopbaanbijeen-
komst primair onderwijs. Wil je doorgroeien als 
ondersteuner binnen jouw school, maar je hebt 
geen idee hoe je dit kunt aanpakken? Info/aan-
melden (voor 2 okt.): M. Bredewout, onderwijs-
ondersteuners@cnvo.nl, (06)12 16 35 22

MBO
Dinsdag 7 oktober, 17 uur (incl. broodjes), CNV 
Utrecht. Over: De Onderwijsinspectie, wat moet 
wel en wat hoeft niet? Aanmelden (voor 1 okt.): 
www.cnvo.nl/agenda.
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MR Proeflokaal
Op woensdag 17 september is er weer een 
MR Proefl okaal voor leden (ook ouders) 
van (G)MR’en. Ditmaal is het in Deventer en 
duurt het van 14.30 tot 18.15 uur. Trainers 
en adviseurs van CNV Onderwijs praten de 
aanwezigen bij over actuele ontwikkelingen 
op medezeggenschapsgebied. Er zijn twee 
workshops: (G)MR en invloed en Houd zicht 
op het samenwerkingsverband. Locatie: ba-
sisschool Adwaita, Kerkstraat 3, Deventer. 
Toegang tot het MR Proefl okaal is gratis. 
Meer info via scholing@cnvo.nl of 
(030) 751 17 47.

Vingers
Het ziet er ernstig uit als ik bij Jason aankom. 
Hij ligt omringd door zijn halve klas op de 
tegels van het grote plein. De jongen is met 
een partijtje voetbal vreemd gevallen en met 
zijn hoofd precies op de punt van het ijzeren 
doeltje terechtgekomen. Een fl inke bult achter 
zijn oor wordt gekoeld met een cold pack, 
onder zijn hoofd ligt een handdoek. Het ver-
ontrustende is dat hij zich niet wil oprichten, 

omdat hij hoofdpijn heeft. Terwijl meester Bert 
wegloopt om Jason's vader te bellen, kniel 
ik zorgzaam bij de gewonde. Die probeert 
voorzichtig zijn hoofd op te tillen maar laat 
zich snel weer vallen. Bezorgd kijk ik het aan. 
Wat je op zo'n moment moet doen is moeilijk 
en onduidelijk. Toch probeer ik iets om te 
kijken hoe zijn refl exen zijn. ‘Hoeveel vingers 
steek ik op, Jason? ‘Twee!’ Het is goed dat hij 
zo snel en juist reageert. Om het nog eens te 
testen steek ik alle vijf de vingers omhoog. 'En 
nu?' Zijn antwoord is duidelijk: 'Drie!'
Geschrokken kijk ik hem aan, dat meent hij 
toch niet? Maar voordat ik verder kan vragen 
geeft Jason zelf uitsluitsel. 'Ja, drie vingers, 
de anderen zijn je duim en je pink.'
Ruud Kooistra is conciërge op de Goede 

Herderschool in Bodegraven 

COLUMN

Bezorgd kijk ik het aan. Wat je 
op zo'n moment moet doen is 

moeilijk en onduidelijk

 Ruud Kooistra
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Insigne CNV Onderwijs
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmis-
bare schakel. Zij spelen binnen de vereniging 
een belangrijke rol bij het onderhouden van de 
contacten met de leden. Bovendien zijn zij van grote 
betekenis voor de democratische besluitvorming, en 
daarmee voor de beleidsontwikkeling en -vaststel-
ling. De bond kent vele betrokken kaderleden en 
vrijwilligers. Deze mensen (wel minstens tien jaar 
lid) kunnen in aanmerking komen voor het CNV 
Onderwijsinsigne. Verenigingsorganen kunnen zo’n 
kaderlid wegens speciale verdiensten voordragen. 
Er worden jaarlijks maximaal drie uitgereikt. Als 
regel gebeurt dat op de Algemene Vergadering in 
november (dit jaar op 26 november, red.). Voor-
drachten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2014 worden 
ingediend bij de commissie insignes, ter attentie 
van de voorzitter (Postbus 2510, 3500 GM Utrecht of 
via jdegroot@cnvo.nl). De voordracht moet duidelijk 
maken welke specifi eke kwaliteiten, activiteiten en 
werkzaamheden van betrokkene voor de indieners 
aanleiding zijn om haar of hem voor te dragen. Het 
gaat daarbij om verdiensten voor CNV Onderwijs 
(respectievelijk een van de rechtsvoorgangers KOV 
of PCO).
De insignecommissie
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Nationale Opleiding MediaCoach
Veelzijdige en actuele opleiding op post-HBO niveau

www.nomc.nl 

De jongeren met wie u werkt staan via hun smartphones 
en internet direct in contact met de wereld en met elkaar. 
Mediawijsheid behoort deel uit te maken van de hedendaagse 
educatie en begeleiding van de jongeren van nu. Laat u 
opleiden tot Nationaal MediaCoach! 

Studiewijzer en informatie:

Nationale Opleiding
MediaCoach
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‘Ons motto is:groot 
worden, klein blijven’

CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak op weg naar fusie

‘Waarom niet?, pareert Eric de Macker, 
voorzitter van CNV Publieke Zaak onmid-
dellijk de vraag naar het waarom van de 
fusie met CNV Onderwijs. ‘We worden er 
gezamenlijk veel sterker door. Bovendien 
ben ik een groot aanhanger van meer-
vormigheid, we gaan nu de hele publieke 
sector bedienen: onderwijs, zorg, publieke 
dienstverlening, waaronder water, energie 
en post. Dat gaat grote voordelen opleve-
ren.’ ‘Voor de leden’, verduidelijkt Helen 
van den Berg, voorzitter van fusiepartner 
CNV Onderwijs. ‘Dat is het hogere doel, 
onze stip op de horizon’, vult De Macker 
aan. ‘Het samenvoegen van onze middelen 
en macht, en het creëren van een nieuwe 
werkorganisatie, geeft ons veel meer 
mogelijkheden onze leden te bedienen: in 
dienstverlening, in belangenbehartiging 
en in innovatie, maar ook in scholing via 
de Onderwijs Academie.’

VERSTERKING
Extra diensten als scholing zijn een winst voor 

CNV Publieke Zaak, maar wat hebben lera-

ren gemeen met politieagenten, verpleegsters en 

vuilnisophalers?

De lang geleden geuite wens van toenmalig 
voorzitter Doekle Terpstra om het CNV op te delen 

in een markt- en een overheidsconforme bond, 
wordt op 1 januari 2015 nagenoeg werkelijkheid 

met de beoogde fusie tussen CNV Onderwijs 
en CNV Publieke Zaak. De nieuwe vereniging, 

waarvoor nu nog geen naam bestaat, wordt 
met 126.000 leden in de overheids-, zorg- en 
onderwijssector, de grootste bond binnen de 

christelijke vakcentrale.

Van den Berg: ‘Mensen die in het onderwijs werken hebben nu 
al raakvlakken met de zorg en de overheid. Bijvoorbeeld bij de 
opvang van leerlingen die onder passend onderwijs vallen. Daar 
zijn kruisverbanden met Jeugdzorg en gemeenten. Publieke Zaak 
vertegenwoordigt ook werknemers in de kinderopvang en op 
universiteiten; daarmee heb je de hele kolom van peuter tot jong 
volwassene bij elkaar. De belangenbehartiging die, als het gaat 
om onderwijs, nu nog verdeeld is over beide bonden wordt dus 
straks in elkaar geschoven. Die horizonverbreding kan voor heel 
veel mensen interessant zijn, omdat gemeenschappelijke kennis en 
ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Maar ook met douane-
beambten en ambulancebroeders, om maar eens wat te noemen, 
deelt het onderwijspersoneel thema’s als werkdruk, professionele 
ruimte, vakinhoud. En, los van de inhoud, de vragen waarmee 
bijvoorbeeld starters en (bijna) gepensioneerden van beide bon-
den zitten, zijn ook voor een deel herkenbaar en uitwisselbaar.’

KLASSIEKE VAKBONDSIDEE
Komt het voornemen om van CNV Onderwijs een beroepsvereniging te 

maken nu niet in het gedrang?

Van den Berg: ‘Nee, juist niet. Het mooie is dat we met deze 
fusie doorontwikkelen tot een brede beroepsvereniging binnen 
de publieke sector. We verwachten dat leden elkaar, dwars door 
de sectoren heen, zullen vinden, met name op thema’s die hen 
verbinden. Dat wordt straks veel natuurlijker omdat ze dan in 
één vereniging zitten.’ 
De Macker: ‘Het is ook een beetje loslaten van het klassieke 
vakbondsidee. Het woord vakvereniging nemen we graag over in 
de nieuwe organisatie, maar veel belangrijker vind ik de inhou-
delijke aspecten van het werk dat iemand doet. Scholen gaan het 
echt merken dat Jeugdzorg naar de gemeenten is overgeheveld. 
Dan is het toch prachtig dat onze leden uit beide sectoren gaan 
samenwerken. Ik vind het een versterking van de keten. Daar zal 
ons kaderwerk ook op gericht zijn.’

INTERNE AANGELEGENHEID
Onderwijs blijft een herkenbare sector in het nog naamloze nieuwe fusie-

bouwwerk, net als zorg en welzijn en die voor publieke diensten. Zijn al 

die namen niet verwarrend voor de leden? 
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Voorzitters van CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs: Helen van den Berg en Eric de Macker: ‘De 
nieuwe vereniging, geeft ons veel meer mogelijkheden onze leden daadwerkelijk te bedienen.’
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CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak op weg naar fusie

Van den Berg: ‘Er is straks één vereniging met drie sectoren, 
die herkenbaar blijven aan hun naam. Voor ons is dat al CNV 
Onderwijs. Leden die bij ons lid zijn, blijven dat ook. Wel 
merken ze dat een grotere vereniging voordelen oplevert. We 
gaan een veel breder pakket aanbieden. Leden raken dus niets 
kwijt, er komt iets bij. Denk aan een gedifferentieerd lidmaat-
schap, meer maatwerk, een grotere werkorganisatie met meer 
diensten, meer en andere vormen van ontmoetingen. Daarmee 
richten we ons op de toekomst, en willen we  beter inspelen op 
de behoeftes van onze (toekomstige) leden.’ 
De Macker: ‘De naam Publieke Zaak verdwijnt. Het wordt 
CNV Zorg, CNV Onderwijs. Over een verenigingsnaam wordt 
nog nagedacht, maar die zal maar beperkt gebruikt worden, 
bijvoorbeeld voor een politieke lobby, of daar waar het sector-
overstijgende onderwerpen betreft.’ 
Stel dat jullie voorzitter en vice-voorzitter van de fusiebond worden, 

namens wie spreken jullie dan?

De Macker: ’Dat hangt van het onderwerp af. Elke sector krijgt 
zijn eigen voorzitter. De voorzitter van de vereniging wordt onder 
andere  verantwoordelijk voor het nationale overleg in de polder, 
voor de sectoroverstijgende onderwerpen.’
Van den Berg: ‘Daar waar het ons voordeel oplevert zullen we 
gezamenlijk optrekken.’

COMMUNITIES
Zullen de leden zich herkennen in de nieuwe organisatie?

Van den Berg: ‘Leden sluiten zich aan bij een beroepsgroep. 
Dat is wat hen bindt, en dat is waar ze zich thuisvoelen. De 
leden en de herkenbaarheid van de sector staan dus centraal.’

De Macker: ‘Ons motto is: groot worden, 
klein blijven.’ 
Van den Berg: ‘Ook in de nieuwe com-
binatie willen we een vereniging zijn met 
warme aandacht voor haar leden.’’
De Macker benadrukt dat het wel een 
vernieuwende club zal zijn: ‘Natuurlijk, 
cao’s blijven gesloten worden, dat 
verwachten leden van ons, maar onder-
tussen  willen we naar een sectoroverstij-
gend systeem van communities. Groepen 
leden, misschien zelfs mensen van 
buiten, die onder verantwoordelijkheid 
van de voorzitter en ondersteund door 
het bondsbureau, nieuwe initiatieven 
gaan ontwikkelen.’
Van den Berg: ‘Communities zijn 
landelijke of regionale platforms om 
digitaal of fysiek kennis en ervaringen 
uit te wisselen. Ze bestaan uit (kader)
leden van de sectoren onderwijs, zorg en 
overheid (publieke dienstverlening), maar 
ook deskundigen, geïnteresseerden en 
bijvoorbeeld ouders. Daar kan een advies 
uit voortvloeien voor het bestuur, of voor 
de lobby richting politiek. Er is nog veel 
werk aan de winkel, maar op 1 januari 
hebben we echt een nieuwe vereniging!’ 

Peter Magnée   



Cursussen
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MR-cursussen voor directeuren
Directeuren, die kennen de regels en het spel toch? 
Zeker, maar nu medezeggenschap steeds promi-
nenter wordt in scholen, wordt van hen meer en 
meer verwacht dat ze ouders en personeel serieus 
en op een evenwichtige manier bij het wel en wee 
van de school betrekken. 

Op basis van de ‘code goed bestuur’ en ‘het advies 
goede medezeggenschap’ moeten bestuurders 
goed op de hoogte zijn van alles met betrekking 
tot inspraak. CNV Onderwijs biedt een speedcur-
sus EHBM (Eerste Hulp Bij Medezeggenschap) 
aan, waarbij directeuren in het primair onderwijs 
weer even worden opgefrist in kennis, houding en 
verwacht gedrag. Meestal wordt deze in 2 keer 
45 minuten door bestuurders ingepland op een 
directiedag(deel). 

Klaas Jurjens, trainer-adviseur van CNV Onder-
wijs Academie, hoort van (G)MR-leden die aan een 
basiscursus deelnemen, vaak: ‘Zou onze directeur 
dit ook weten?’ Veel deelnemers aan cursussen rond 
MR merken dat er een heleboel mogelijkheden en 
kansen zijn. Om die reden geeft hij de cursus EHBM.
Jurjens: ‘Als bestuurders en directeuren een tweede 
natuur krijgen voor zaken die voorbij komen en deze 
direct in hun MR-memo plaatsen, stellen ze zich 

proactief op richting (G)MR. 
Het gaat dan om infor matie, 
vragen om instemming 
of advies over beleidsmatige 
zaken. Het belang van mede-
zeggenschap is veel groter 
geworden omdat goed gedrag 
van de bestuurders wordt ver-
wacht. Na de vakantie begint 
een campagne www.verster-
kingmedezeggenschap.nl. Dit 
is een impuls om de kwaliteit van medezeggen-
schap op een hoger peil te brengen. Het belangrijk-
ste punt van de 21 gedragsregels die zijn opgesteld 
is dan ook: het voeren van een ambitiegesprek over 
elkaars verwachtingen ten aanzien van gedrag ten 
opzichte van elkaar. Het ministerie van Onderwijs, 
VO- en PO-raad, bonden en ouderorganisaties wer-
ken hierbij samen.’

Voor meer informatie kan contact worden 
opnemen met Jacqueline van Grevengoed via 
aanvraagopmaat@cnvo.nl of telefonisch op 
(030) 751 17 85, of Klaas Jurjens (06) 53 37 14 
24, kjurjens@cnvo.nl). 

MR-cursussen voor directeuren

is een impuls om de kwaliteit van medezeggen-
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Advertentie
 

EUROPA SPECIAAL REIZEN – POSTBUS 4 – 5397 ZG LITH – TEL 0412 481.000 – FAX 0412 481.700
offerte@europaspeciaalreizen.nl - www.europaspeciaalreizen.nl

 

Al 45 jaar bieden wij deskundig reisadvies en zorgen wij voor een vakbekwame 
uitvoering van uw schoolreis naar vele Europese bestemmingen. Voor een compleet verzorgde  
reis tot het alleen verzorgen van uw accommodatie of vervoer: bij ons bent u aan het juiste adres. 

Een reis per touringcar, vliegtuig of trein en verblijf in een hostel, hotel of gastgezin: u kunt met ons alle kanten op. Én als reisspecialist 
voor het onderwijs zijn wij u natuurlijk graag behulpzaam bij het invullen en voorbereiden van uw educatieve reisprogramma. 

Kortom, voor een reis op maat, toegesneden op uw wensen en budget is Europa Speciaal Reizen ook uw onderwijsreispartner! 
Bel of mail ons voor onze gratis reisgids of een vrijblijvende offerte!

DÉ REISSPECIALIST VOOR HET ONDERWIJS

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

offerte@europaspeciaalreizen.nl

 0412 – 481.000

3-daagse Parijs vanaf € 102,00 pp

4-daagse Berlijn vanaf € 93,25 pp

4-daagse Londen vanaf € 119,75 pp

4-daagse Edinburgh vanaf € 136,75 pp

5-daagse Barcelona vanaf € 179,00 pp

4-daagse Praag vanaf € 107,50 pp



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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
nr. 14 20 september

nr. 15 04 oktober

nr. 16 25 oktober

nr. 17 08 november

nr. 18 22 november

nr. 19 06 december

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 

Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds, 

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

Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam. 

Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren

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

T. 020 3308998   
E. info@recent.nl

advertentiestopper90x132-01.indd   1 26-11-13   13:25
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KLEINE ADVERTENTIES
Vrijwilligerswerk: 

Gevraagd: 

Rondreizen en lesgeven in Ecuador? Wil je vrijwilligerswerk doen 
en een prachtig, exotisch land bezoeken? Ga dan mee met de twee-
weekse reis in Ecuador, waarbij je vrijwilligerswerk doet op een kin-
deropvang en kennismaakt met de lokale gebruiken en bevolking. 
Georganiseerd door stichting Ninos de Waita Ticca, kijk op onze 
website: www.villaticca.com.

Onlangs kwam ik, een oude brief tegen waarin ik aan iemand 
(toen ik in de zesde klas van de lagere school zat) schreef over de 
uitslag van de Citotoets van dat schooljaar (1970-1971). Vanuit mijn 
persoonlijke en professionele belangstelling als leerkracht-orthope-
dagoog, zou ik die toets en de normering van toen nog eens inzien. 
Het Cito kon mij niet verder helpen. Wellicht heeft iemand hem 
nog in de kast liggen. Graag reacties naar marymijnlieff@gmail.com.

Ben je Bereid om: 

* de kneepjes van het vak te leren tijdens een gerichte 

 cursus van zes dagdelen in dit najaar?

 ** de organisatie en administratie van de belastingzittingen 

(o.l.v. de regiocoordinator) op je te nemen.

 

Word dan vrijWilliger voor Cnv BelastingserviCe!

in het voorjaar van 2015 start je onder begeleiding als beginnend 

invuller of zittingscoordinator. en ook hierna laten wij je niet aan 

je lot over en word je jaarlijks door het Cnv bijgeschoold.

Belangstelling?

mail dan naar ledenservice@cnv.nl of neem contact op 

met maud marres (landelijk coördinator CNV 

Belastingservice) via 030 - 751 12 86

Cnv Belastingservice, onderdeel van ledenservice Cnv 

vakcentrale, zoekt ter uitbreiding van het vrijwilligersteam:

Belastinginvullers (m/v) *

in de provincies Zeeland, overijssel, groningen, drenthe, 

Friesland, Flevoland, gelderland en noord-Brabant... en

(aspirant) Zittingscoordinator (m/v) **

in Zuid-west groningen

CNVD-07-14-advertentie bondsbladen staand A6.indd   1 19-08-14   11:54
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ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

Medilex Onderwijs | Postbus 289 | 3700 AG Zeist | Telefoon 030-6575157 
info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/eetstoornis

EXTRA: 
u ontvangt gratis de 

hand leiding ‘Wat als mijn 

leerling een eetstoornis heeft?’ 

bij uw inschrijving! 

Signaleren en 

ondersteunen van jongeren 

met eetstoornissen 

in het onderwijs

Wanneer: 

Donderdag 6 november 2014

Waar:

Slot Zeist

Programma en inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/eetstoornis

Een eetstoornis als anorexia, boulimia of eetbuien heeft een behoorlijke impact op het leven van 
een leerling. Omdat leerlingen hun eetstoornis vaak voor de buitenwereld verbergen, is het lastig 
voor u om het probleem tijdig te signaleren. Kom naar de studiedag ‘Eetstoornissen op school’ en 
leer hoe u eetstoornissen op school herkent!   

Eetstoornissen op school

Signaleren en 

ondersteunen van jongeren 

met eetstoornissen 

MEDI1492_LB_Adv_Eetstoornissen.indd   1 31-07-14   17:39

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 fi nanciële 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.



Met Tijdzaken komt de geschiedenis tot leven in je klas. Filmpjes 

en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve 

oefeningen en spelvormen betrek je je leerlingen actief bij de les.

Alles staat klaar, met weinig voorbereiding maak je van elke 

geschiedenisles een belevenis!

Kijk op dezakenvanzwijsen.nl

Alles staat klaar, met weinig voorbereiding maak je van elke 

geschiedenisles een belevenis!

Met Tijdzaken komt de geschiedenis tot leven in je klas. Filmpjes 

en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve 

oefeningen en spelvormen betrek je je leerlingen actief bij de les.

BRENG GESCHIEDENIS
TOT LEVEN

Breng leren tot leven
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