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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.

Schoolleiders
CNV Schoolleiders is boos. De ma-
nier waarop in Schooljournaal van 
4 oktober 2014 de hele beroeps-
groep schoolleiders op een nega-
tieve manier wordt weggezet in het 
artikel over de 40-urige werkweek 
in de nieuwe Cao-PO, geeft een zeer 
negatief beeld. Het doet geen recht 
aan de inspanningen die iedere dag 
door schoolleiders geleverd wor-
den. Schoolleiders hebben daarbij 
hetzelfde belang als iedere mede-
werker in de school: goed onderwijs 
voor de leerlingen! Het is uiterst 

ongepast om de invoering van de 
40-urige werkweek te verdedigen 
over de rug van de schoolleider. Om 
een goede verandering te reali-
seren is iedere medewerker in de 
school nodig. Samen met elkaar en 
niet tegenover elkaar. De reactie 
van CNV Schoolleiders op het on-
derhandelaarsakkoord over de cao 
is te lezen op Het Onderwijsplein.
CNV Schoolleiders

Fatsoenlijk betalen
Ik zag net in een vergelijkingsta-
bel dat ik als 46-jarige meer dan 

35 procent minder verdien dan 
een andere hbo’er van dezelfde 
leeftijd. Dat is nogal wat!!! Veel 
meer dan de 1,2 procent die ik er 
op dit moment nog steeds niet bij 
heb!  Mag ik nu, omdat ik voor het-
geen ik doe te weinig betaald krijg, 
ook gaan zeggen dat het maken 
van groepsplannen ook niet meer 
mogelijk is, want het geld van deze 
maand is al op bij mij?  Mag ik als 
werknemer ook eisen stellen aan 
mijn werkgever?
In de trant van ‘Ik wil dit of dat best 
doen, maar wanneer gaat de over-
heid mij eens fatsoenlijk betalen 
dan?’ En ondertussen mij opzadelen 
met een Inspectie die dit en dat niet 
verplicht stelt, maar wel bewijs-
materiaal in handen moet hebben, 
waardoor er alsnog een enorme 
papierberg moet worden geprodu-
ceerd. Doe je in andere sectoren 
een cursus, dan kom je in aanmer-
king voor een hogere loonschaal. 
Kom daar eens om in het onderwijs! 
Wanneer je niet een van de gelukki-
gen bent die gebruik kan maken van 
de functiemix, want vol is vol, heb je 
pech, ondanks al je opleidingen. 
Paul Meese, Kerkrade
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Zwarte Piet 
Vol verbazing volg ik de discussie in de media over Zwarte Piet. Wal-
gend lees ik sommige reacties: Zij moeten zich maar eens aanpassen 
of Ga terug naar je eigen land. Het ‘wij’ en ‘zij’ viert weer hoogtij en 
helaas (gezien de reacties) zit het racisme dus, al dan niet bewust, 
in het systeem. Alleen daarom al is het een goede zaak dat er zoveel 
aandacht voor is. Het gaat om bewustwording. Over, zoals iemand 
schreef, echte pijn als gevolg van jarenlang gediscrimineerd worden, 
niet specifi ek door het Sinterklaasfeest, maar wel zodanig confronte-
rend en bevestigend voor het alledaagse racisme, dat het stigmatise-
rende beeld van Zwarte Piet als een racistische, minachtende beje-
gening wordt ervaren. En laten we eerlijk zijn: Zwarte Piet is een 
karikatuur van een donker gekleurde mens. De oorsprong ligt in een 
tijd van de onderdanigheid van de donkere man aan de blanke Sint. 
En dit beeld én waar het voor staat is pijnlijk voor een deel van de 
bevolking. En dus een respectvolle discussie waard. Omdat iets al 
jaren zo gebeurt, is geen argument om het in stand te houden. Het 
feest behouden maar aanpassen aan deze tijd? Leerkracht: durf je 
twee kanten te belichten?
Helene de Vries
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CNV Onderwijs: 
Staatssecretaris gaat niet over de cao
‘Als je goede scholen hebt, durf ik het wel aan om te zeggen 

we doen het zonder de Inspectie, we doen het zonder Den 

Haag, maar dan wat mij betreft ook zonder cao.’ Pittig proef-

ballonnetje richting bonden van  staatssecretaris Sander 

Dekker. Hij deed zijn uitspraak tijdens een debat in De Rode 

Hoed in Amsterdam over excellent onderwijs, georganiseerd 

door het NCRV-programma Altijd Wat. Dekker kondigde aan 

dat volgend jaar in totaal tien scholen in basis- en voortgezet 

onderwijs het experiment aangaan zonder beleidsmatige of 

controlerende inmenging van buitenaf. CNV Onderwijs zet 

zich al lange tijd in voor minder regeldruk in het onderwijs. 

We staan dan ook open voor een gesprek met staatssecre-

taris Dekker om een experiment met tien regelvrije scholen 

te beginnen. De overheid gaat immers over de vele regels 

die ze aan het onderwijs oplegt. Cees Kuiper, algemeen 

secretaris CNV Onderwijs: ‘Maar zijn stelling dat het op die 

experimentele scholen dan ook zonder de cao moet, gaat 

veel te ver. Niet de staatssecretaris maar de sociale partners 

gaan immers over de afgesproken arbeidsvoorwaarden.’ Als 

de cao gaat klemmen op die tien scholen, vindt Kuiper dat 

ze het gesprek daarover moeten aangaan met de sociale 

partners. ’CNV Onderwijs is altijd bereid tot een gesprek bin-

nen het kader van dit experiment. Maar we gaan niet zomaar 

eerder gemaakte cao-afspraken door de staatssecretaris 

van tafel laten vegen. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen 

de cao al heel veel mogelijk is.’ PM/GH

Willem Jelle Berg, bestuurder van het CNV, sprak vorige week op het Plein in Den Haag bij een 
demonstratie tegen de nieuwe indexatie-eisen voor pensioenfondsen (zie rechtsonder de foto). FOTOHANS 

KOUWENHOVEN
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Een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen! Dat was de 

boodschap die Willem Jelle Berg, bestuurder van het CNV, 

samen met het FNV en alle aanwezige vakbondsleden, mee-

gaf aan de Tweede Kamerleden. ‘En dat is van belang voor 

jong en oud!’ De demonstratie vond plaats op 13 oktober, de 

dag dat de Tweede Kamer vergaderde over de nieuwe, zeer 

strenge, fi nanciële spelregels voor pensioenfondsen. 200 Vak-

bondsleden waren naar de Tweede Kamer gekomen, waarvan 

een aanzienlijk deel met paarse vlaggen en sjaaltjes. Berg: ‘In 

ons polderland is het goed om het bezit te beschermen. Samen 

bouwen we aan dijken. Maar de strenge fi nanciële spelregels 

kunnen we vergelijken met het bouwen van een overvloedige 

dijk op een heuvel aan de oostgrens van het land. Veel geld 

uitgeven zonder dat het de zekerheid vergroot. En zo is dat 

ook met de pensioenen en de pensioenopbouw; door deze 

spelregels kunnen ze jarenlang niet aangepast worden aan 

de loon- en prijsstijgingen omdat het geld in een buffer moet 

worden gestopt. Dat is ongewenst! Sterker nog: Het kan ertoe 

leiden dat het draagvlak voor onze goede poldergewoonte van 

samenwerken onder druk komt, en jongeren niet meer willen 

bijdragen aan de bouw van dijken, en ieder zich terug trekt op 

een eigen terpje. Dat is funest voor pensioenen.’

Bijna alle Kamerleden die zich met pensioenen bezig houden 

kwamen een kijkje nemen bij de actie en kregen symbolisch 

een moestuintje of gereedschap daarvoor aangeboden. De 

actie was zeer zichtbaar, maar voorlopig heeft het nog niet veel 

effect gehad in de Tweede kamer. Het CNV blijft strijden voor 

een geïndexeerd pensioen.

Pensioendemonstratie: 
niet terugtrekken op terpjes



‘Ouders niet geïnteresseerd 
in pesten’
De 15-jarige Wesley Hoek uit Den Haag werd op vrijdag 10 okto-

ber neergestoken door een klasgenootje op het schoolplein voor 

het Corbulo College (vmbo) in Voorburg. De jongen overleefde 

de aanval niet. De zestienjarige dader Athony D. werd al jaren 

hevig gepest. Volgens zijn advocaat is D. zes keer van school 

veranderd en pakte geen van deze scholen het pestgedrag goed 

aan. Interim-directeur Kees van der Zweep van de school geeft 

in een interview met NPO 1 aan dat de poli-

tie onderzoek naar de oorzaak doet. ‘Of 

het pesten de aanleiding van het incident is 

moet worden onderzocht. Onze zorg gaat 

uit naar de nabestaanden van het slachtof-

fer en onze leerlingen.’ Patrick van Veen, 

bioloog en gedragsdeskundige, vertelt dat 

het ongeluk hem niet verwondert. ‘Dit soort 

zaken komen in het buitenland al veel vaker 

voor. Het is duidelijk dat scholen te weinig 

aandacht besteden aan de signalen van 

pesten. Kinderen vertonen dan duidelijk 

afwijkend gedrag. Ze trekken bijvoorbeeld 

meer naar volwassenen toe of blijven lan-

ger in de klas hangen. Het herkennen van 

de signalen is juist op de middelbare school 

belangrijk. Leerlingen gaan van docent naar 

docent, waardoor er minder tijd is om een 

duidelijk beeld te vormen. De maatschappij 

is te naïef, er wordt alleen heftig op gerea-

geerd als pesten in de media speelt. Wan-

neer het minder in beeld is, vergeten mensen het weer. Ik neem het 

ouders kwalijk dat zij geen interesse tonen in pestgedrag. Ik zou 

op het voortgezet onderwijs vier lezingen geven, maar drie daar-

van werden er afgezegd omdat ouders geen belangstelling toon-

den. Ik geloof dat er helemaal geen speciale pestmethodes nodig 

zijn als een school oplettender reageert en daar ouders bij betrekt. 

Betrokkenheid is de beste manier om pesten tegen te gaan.’ SH

SchoolNIEUWS

• Betrokken ouders, graag! Maar niet te 
betrokken a.u.b. Vooral op scholen in de 
Randstad met kinderen van hoogopgeleide 
ouders lijkt het de spuigaten uit te lopen. Daar 
krijgen leerkrachten mailtjes van ouders waarom 
Milan wel een beloningssticker heeft gekregen 
en hun eigen supergehoorzame Floris niet. En 
waarom Sophie wel verrijkingsstof krijgt en 
hun eigen naar cognitieve uitdaging hunkerende 
Felicia niet?

• Vroeger was de norm: als je kind maar een 
gelukkig mens wordt. Nu is de norm: als je kind 
maar presteert. Excelleren zullen we!  
• Mijn dochter wordt over een paar weken vier 
jaar, waarmee ik naast onderwijsjournalist ook 
moeder van een schoolgaand ukkie ben. Ben heel 
benieuwd of ik ook zo’n ouder word. Als ik de 
spuigaten uitloop, mag de juf me aan dit stukkie 
herinneren.
Ciska de Graaff
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Interim-directeur Van der Zweep staat een paar dagen na de moord 
de pers te woord.
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Tevreden over 
werk, ontevreden 
over status beroep
De resultaten van TALIS, het enige internationale onderzoek 

(34 Oeso-landen) naar de leer- en werkomgeving van lera-

ren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs,  bevestigen de dilemma’s bij leraren die al eer-

der door CNV Onderwijs zijn aangesneden. Helen van den 

Berg, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het is fi jn dat 9 van de 

10 docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

tevreden zijn over hun vak, maar daar staat tegenover dat 

een meerderheid de status van het beroep te laag vindt. Dit 

komt overeen met ons onderzoek naar beroepstrots.’

Er ligt volgens haar ook een opdracht aan het kabinet om 

de randvoorwaarden te verbeteren. ‘Er zitten in Nederland 

meer leerlingen in de klas dan het gemiddelde van alle deel-

nemende landen. De werkdruk is hoog en een Nederlandse 

leraar heeft meer administratieve taken. De tijd die besteed 

wordt aan lesgeven is juist minder.’ Een ander punt waarin 

Nederland zich volgens haar negatief onderscheidt is het 

motivatieprobleem van de Nederlandse jeugd. ‘Die komt 

vaker te laat en spijbelt veel meer’, zegt Van den Berg. 

‘Deze omstandigheden maken het voor Nederlandse lera-

ren moeilijk. Volle klassen maken het lastig om te differenti-

eren. Teams hebben door te hoge werkdruk amper tijd om 

elkaar feedback te geven en te groeien naar een profes-

sionele leergemeenschap. Uiteindelijk zal dit gevolgen heb-

ben voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom roep ik het 

kabinet op om eindelijk eens werk te maken van de aanpak 

van de administratieve lastendruk en te blijven investeren in 

het onderwijs.’ MvO

THEMADAG 
SCHOOLLEIDERS OVER 
PASSEND ONDERWIJS
Herrie of harmonie in je team? Dat is de centrale vraag tijdens 

de landelijke themadag van CNV Schoolleiders over passend 

onderwijs op 6 november in Hotel Van der Valk in Breuke-

len. Scholen werken nu bijna drie maanden met passend 

onderwijs. Hoe speel je hier als schoolleider met je team op 

in? Moesten er ruzies worden gesust of staan inmiddels alle 

neuzen dezelfde kant op? Gast Jay Marino, ‘superintendant’ 

in het Amerikaanse onderwijs, verzorgt twee workshops over 

het werken aan continue verbetering van het onderwijs en de 

rol die de  schoolleider daarbij vervult. Bekijk het volledige pro-

gramma op www.cnvs.nl/themadag en meld je nu nog aan!

13 oktober: Basisscholen geven vaker een hoger 
advies aan leerlingen die naar de middelbare 
school gaan dan op grond van de Cito-eindtoets 
te verwachten is. Dit blijkt gunstig te zijn voor 
leerlingen, want door de hoge verwachtingen 
presteren zij beter. Dit concludeert de Onder-
wijsinspectie in een rapport over het basis-
schooladvies. Ruim 25 procent van alle basis-
schoolleerlingen krijgt van hun school een hoger 
advies voor vervolgonderwijs. Bron: Friesch 
Dagblad
14 oktober: De Heerlense Catharinaschool voor 
moeilijk lerende kinderen legt een leraar die in 
zijn vrije tijd op het voetbalveld twee tegenstan-
ders vol tegen hun hoofd sloeg, geen straf op. 
De school vindt de spijtbetuiging van de leraar 
voldoende. Docent Joey Hakke kreeg het tijdens 
de wedstrijd tussen De Kakertse Boys uit Land-
graaf en NEC’92 uit Heerlen aan de stok met een 
tegenstander. Die zou hem een kopstoot heb-
ben gegeven. Daarop sloeg hij zijn tegenstander 
tegen het hoofd en deed hetzelfde bij een andere 
toegesnelde speler. Bron: De Telegraaf
15 oktober: Studieboeken die gebruikt worden 
in het voortgezet onderwijs zitten taaltechnisch 
niet altijd goed in elkaar. Taalzwakke leerlingen 
hebben het daardoor onnodig moeilijk. Dat blijkt 
uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, 
waarop Gerdineke van Silfhout donderdag pro-
moveert aan de Universiteit van Utrecht. Vmbo-
leerlingen hebben de meeste moeite met teksten 
in leerboeken. Bron: Nederlands Dagblad
17 oktober: Op Integraal Kind Centrum Het Ster-
renbos in Huissen vervullen basisschoolleerlin-
gen vanaf volgende week een rol als mediator 
bij confl icten tussen medeleerlingen. Sinds 
vorig jaar werkt Het Sterrenbos met het concept 
Vreedzame School, een landelijk programma 
voor basisscholen over democratisch burger-
schap en sociale competenties. Het moet kinde-
ren leren zelf hun confl icten op te lossen. Bron: 
De Gelderlander
• De GGD gaat alle leerlingen en leerkrach-
ten van een basisschool in het Friese Lekkum 
onderzoeken op tbc. Reden voor het onderzoek 
is dat bij een voormalige stagiaire op de school 
de besmettelijke vorm van de ziekte is geconsta-
teerd. Bron: De Telegraaf

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

Geachte heer Van Belkom, 
Beste Rudy,

Ik maak me grote zorgen over 
de communicatie door het 
ministerie van Onderwijs over 
investeringen in het onderwijs. 
Geld kun je maar één keer 
uitgeven. Nu valse verwachtingen 
creëren leidt tot teleurstellingen. Ook 
al is het communicatietrucje leuk 
gevonden. Volgens het regeerakkoord 
gaat € 1 miljard naar het onderwijs. In 
het Nationaal Onderwijsakkoord volgt 
€ 700 miljoen, via het Herfstakkoord 
komt daar € 650 miljoen bij. Twee 
weken voor Prinsjesdag maakte het 

ministerie bekend dat € 1,2 miljard 
naar het onderwijs gaat. Een  bericht 
dat op Prinsjesdag nog eens dunnetjes 
werd overgedaan. Je zou denken dat 
er € 4 tot € 5 miljard naar het onder-
wijs gaat, terwijl ‘slechts’ het regeer-
akkoord wordt uitgevoerd. De realiteit 
is dat onderwijspersoneel te maken 
kreeg met de gevolgen van stille 
bezuinigingen: minder banen, vollere 
klassen en achterstallig onderhoud 
aan de school. Jonge leraren komen 
daarom niet aan de bak, ouderen 

krijgen het gevoel te duur en overbodig 
te zijn. Het kabinet wil bij de top horen, 
wat leidde tot meer verantwoording, 
toetsen en regels. Dat   botste uitein-
delijk met elkaar. Onderwijspersoneel 
heeft jarenlang een nullijn gehad met 
als gevolg ruim 10 procent minder 
koopkracht vergeleken met de markt-
sector. Uit internationaal onderzoek 
van de Oeso blijkt zelfs dat, vergeleken 
met andere hoogopgeleiden, leraren 
20 tot 30 procent minder verdienen! 
De investering van het kabinet is een 
noodreparatie. Het effect van de stille 
bezuinigingen is nog lang niet weg. 
De koopkracht is niet gerepareerd. 
De klassen niet minder vol. De werk-
druk niet minder hoog. Kortom, in de 
klassen en in de scholen voelt men de 
investeringen niet. Juichberichten zijn 
daarom ongepast.
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DE INVESTERING VAN 
HET KABINET IS EEN 

NOODREPARATIE. HET EFFECT 
VAN DE STILLE BEZUINIGINGEN 

IS NOG LANG NIET WEG

Kan iedereen zichzelf zijn op jouw school? 

Een veilige schoolomgeving waarin leerlingen en docenten zichzelf kunnen zijn, 
met speciale aandacht voor seksuele diversiteit. De afgelopen twee jaar is 
hiermee ervaring opgedaan op een aantal Leidse scholen. De lessen die hier zijn 
geleerd, vormen het uitgangspunt voor het ‘Festival Sociale Veiligheid op 
School’. Het Festival laat je ervaren wat de opbrengsten en uitdagingen zijn van 
de aandacht voor seksuele diversiteit in de klas en op school. 

26 november, 16.00-20.00 uur, Visser ’t Hooft Lyceum, Vijf Meilaan 137, Leiden. 

Nieuwsgierig naar wat jij op jouw school kunt doen? Kom langs en laat je inspireren door speciale ‘experiences’. 

Wat docenten van de Leidse scholen zeggen: 

“Op onze school vinden docenten het lastig om over (homo)seksualiteit les te geven.” 

“Onze docenten willen het met leerlingen hebben over veilig vrijen, nee-zeggen en seksuele vrijheid in 
verschillende culturen. Maar hoe doe je dat?” 

“Leren nadenken over allerlei vormen van anders-zijn, dat is mooi.” 

“We doen al veel, maar krijgen nu handvatten om onderwerpen met elkaar in verbinding te brengen.” 
 

Advertentie

Het Festival Sociale Veiligheid op 
School wordt georganiseerd door 
de Onderwijsalliantie voor Seksuele 
Diversiteit. 

Meerinformatie: www.festivalsocialeveiligheid.nl. Meld je daar aan. 

 

 

Het Festival Sociale Veiligheid op 
School wordt georganiseerd door 
de Onderwijsalliantie voor Seksuele 
Diversiteit. 

Meerinformatie: www.festivalsocialeveiligheid.nl. Meld je daar aan. 

 

 



  VAN BELKOM
Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Voorheen konden organisaties nog 
ongenuanceerde boodschappen de 
wereld in slingeren. Maar die tijd 
lijkt, mede door de komst van het 
internet, voorgoed voorbij. Het feit 
dat het ministerie van Onderwijs 
valse beloften maakt is dan ook 
niet goed te praten en het com-
municatietrucje is op zijn zachtst 
gezegd niet handig. Maar, zoals met 
meerdere overheidsinstanties het 
geval is, zij lijkt een beschermde 
positie in te nemen. Immers, het 
onderwijs kan het ministerie moei-

lijk aan de kant zetten.  De vraag 
is of deze beschermde status nog 
wel van deze tijd is. Moeten we de 
positie van een dergelijk orgaan 
ter discussie stellen? En zo ja, wat 
zijn de alternatieven? Alexander 
Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de 
Sociaal Economische Raad, pleitte 
in 2008 al voor een decentralisatie 
van de fi nanciering van het onderwijs 
naar gemeenten en provincies. ‘Zo 
wordt lokaal en regionaal maatwerk 

maximaal bevorderd’, schreef 
hij in een ingezonden stuk in de 
Volkskrant. Een zeer interes-
sante gedachte, maar dit fi nan-
cieringsmodel draagt er alleen 

aan bij dat de politieke verant-
woordelijkheid voor het onderwijs 

dichter bij de direct betrokkenen 
komt te liggen. De hoogte van het 
totale budget lijkt daarmee onver-
anderd. In een utopische wereld zou 
het onderwijs zelf kunnen bepalen 
hoeveel geld er nodig is, en op welke 
plekken dit geïnvesteerd zou moeten 
worden. Maar dit zou betekenen dat 
het onderwijs niet gedecentraliseerd, 
maar geprivatiseerd dient te worden. 
De vraag is echter of het onderwijs 
wel opgewassen is tegen marktwer-
king.

       Rudy van Belkom is imagodeskundige en docent 
in het hoger onderwijs.
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IN EEN UTOPISCHE WERELD ZOU 
HET ONDERWIJS ZELF KUNNEN 
BEPALEN HOEVEEL GELD ER 

NODIG IS

‘Beste mevrouw Rust, ik lees uw columns  en heb 
een vraag aan u. Wat zijn nu specifi eke starters-
thema’s en hoe pakken we die groep goed aan?’
Specifi eke startersthema’s, ik kan ze zo oplepe-
len; timemanagement, rechtspositie, persoonlijk 
leiderschap, omgaan met collega’s en ouders, 
onzeker zijn in te nemen stappen en ga zo maar 
door. Toch doet die vraag me ook iets, merk ik. Het 
impliceert dat ‘de startende leerkracht’ een heel 
bijzondere diersoort is die een zeer specifi eke en 
ingewikkelde begeleiding zou behoeven. Ik krijg 
er beelden bij van buitenaards ogende wezens, 
waar je alleen mee om kunt gaan na een zeer 
uitgebreide opleiding in een hermetisch afgesloten 
opleidingscentrum. (U merkt het, aan fantasie geen 
gebrek.)
Vorige week nog ontmoette ik echter een starter 
van 43 jaar, een leerkracht die bouwcoördinator 
was geworden. Of wat te denken van de kleuter-

leerkracht die na vele jaren de overstap maakt 
naar groep 5? Nu ik zelf weer in een koor zing 
na 25 jaar, voel ik mezelf ook weer starter. En 
laat ik nu bij mijn buurman die stappen zet in zijn 
loopbaan dezelfde thema’s ontmoeten. Gelukkig is 
gezond verstand en relativeringsvermogen genoeg 
om ‘de starter’ te begeleiden. En de beste tip 
daarbij is om vooral zelf ook regelmatig ergens een 
‘starter’ in te zijn!

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

Waarin start jij?

 De starterscoach
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dat bewust: ‘De risico’s zijn minimaal, want er zit veel theorie in 
deze les. De grote ovens staan uit, de groep is klein en ik sta er 
bovenop.' Als er al iets mis gaat, betreft het kleine snijwondjes bij 
de leerlingen. Maar die zouden ook met speciale kleding niet zijn te 
vermijden, want in een keuken werk je nu eenmaal met messen, is 
de uitleg. Als zijn leerlingen zich helemaal zouden kleden zoals het 
moet, zou dit lesonderdeel van het bakken alweer voorbij zijn voor 
het is begonnen, weet de Zeeuwse docent. 'Dan ontneem ik ze het 
plezier van deze les.’
Zijn toehoorders zijn collega Wim de Pagter, regiocoördinator van 
het vmbo-platform Bouwen Wonen Interieur en Rick van Wor-
kum, consultant bij Voion, het  Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds 
voortgezet onderwijs. De laatste: ‘Je kunt nog zoveel regels en 
voorschriften bedenken, het moet wel hanteerbaar zijn. Een docent 
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‘Kankerverwekkend tropisch 
hardhout kan echt niet meer’

De veiligheid in het beroepsgerichte vmbo houdt nog steeds niet over, zo blijkt uit een recente controle 
door de Inspectie SZW op vmbo- en mbo-scholen. In de afgelopen drie jaar werden 150 leerlingen – 

zelden docenten- zodanig verwond dat ze zich onder doktersbehandeling moesten stellen.

Onderzoek: Praktijklessen (v)mbo op veel scholen nog onveilig

‘Rowan, zet die gele room even onder de tafel. 
Ja, het deeg gewoon uitrollen. Het is niet zo 
makkelijk, maar goed uitrollen.’ Docent Con-
sumptief Kees van Staveren is met zijn leerlin-
gen in de werkruimte voor Horeca en Bakkerij 
van het Goese Lyceum (560 leerlingen) bezig 
om koffi ebroodjes te maken. Het groepje 
vierdejaars basis– en kaderberoepsgerichte 
leerweg, draagt weliswaar een schort om hun 
kleding te beschermen, maar is niet helemaal 
volgens de veiligheidsvoorschriften gekleed. Tot 
die beschermende uitrusting voor de consump-
tief-leerlingen behoren ook speciale schoenen 
en aangepaste kokskleding. Van Staveren doet 

Willem de 
Pagter in zijn 

hout bewer-
kings ruimte 

op het Goese 
Lyceum 

achter de 
vlakbank.
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is heel bepalend of zaken uit de hand lopen. Ontbreken orde en 
discipline dan kan elke situatie gevaar opleveren in een praktijklo-
kaal. Het gaat om bewustzijn en gedrag.’

BRANDBRIEF
Bij controles door de Inspectie SZW op scholen in het voortgezet en middel-

baar beroepsonderwijs die bij eerdere inspecties slecht presteerden, blijkt de 

veiligheid bij het leren werken met machines in 54 procent van de gevallen 

nog steeds niet in orde. Het ging daarbij om 68 van de 107 geïnspecteerde 

schoollocaties.

Citaat uit een begeleidende brief van afgelopen augustus van de 
Inspectie SZW aan Voion. De Inspectie voerde tussen september 
2012 en april 2013 een aangekondigd controleonderzoek uit op 
(v)mboscholen, die in het eerdere grootschalige onderzoek van 
2010 tekort waren geschoten op het gebied van veiligheid. Onder-
zocht werd of er maatregelen ter verbetering waren genomen die 
nog door Arbo-VO , het huidige Voion, in een brandbrief naar alle 
scholen waren aanbevolen, om de fysieke veiligheid van leerlingen 
en personeel te verbeteren. Zo werden in de Arbocatalogus-VO foto’s 
opgenomen met voorbeelden van de meest voorkomende risico’s 
(onder andere beschermkappen voor kolomboormachines). Samen 
met de platforms vmbo werd gestart met de ontwikkeling en 
verspreiding van veiligheidsklappers (multomappen met instructies, 
red.) Ook werd er een reeks workshops Veiligheid in het praktijklo-

kaal verzorgd tijdens landelijke docentendagen van de diverse 
vmbo-platforms en kwam er een specifi ek voor het voortgezet 
onderwijs ontwikkelde verdiepingscursus machineveiligheid.     

KLEUR WERKBROEK
‘Ik kan vanuit mijn kantoortje op een verhoging midden in de 
praktijkruimte alles stilleggen, overal zitten noodschakelaars’, zegt 
De Pagter, docent Bouwtechniek (metselen, fi jnhout, timmeren, 
tekenen). Hij durft te stellen dat het Goese Lyceum de toets 
der kritiek van de Inspectie prima zou doorstaan.' Bij mij mag 
geen leerling aan de slag zonder beschermende bril, schoenen 
en werkbroek. Iedere leerling heeft een eigen kast waarin hij die 
spullen bewaart. Zodra ze ‘s ochtends binnenkomen is dat het 
eerste waar ze naar toe lopen. De kleur van hun werkbroek, een 

kaki Amerikaanse overall, heeft ook een functie, 
want die het geeft aan dat je met hout werkt. 
Leerlingen met een andere kleur, zoals zwart 
voor mechanische techniek, hebben hier niets te 
zoeken tijdens de les. De werkbroek zorgt er ook 
voor dat kleding niet ergens tussen kan komen. 
Verder mag geen leerling onder de 18 jaar zonder 
toezicht met zaag- en boormachines werken of 
zelfs in het lokaal komen als er geen docent is.
In september geven we de leerlingen eerst 
instructies via een cd hoe de machines eruit zien. 
Daarna krijgen groepjes van zes uitleg over het 
apparaat en mogen ze een voor een voordoen 
aan hun instructeur wat zij denken dat ze moe-
ten doen. Houden ze hun handen goed, leggen 
ze het hout goed weg, zodat geen gevaarlijke 
situaties ontstaan? Een aantal zorgleerlingen 
moet je bij de hand nemen. Bij sommigen is het 
IQ te laag om de handelingen te onthouden. 
Door constant herhalen kan dat erin worden 
geslepen, maar daar is op een school geen tijd 
voor, wel op een sociale werkplaats.’

KLASSENGROOTTE
Waarom zoveel scholen hun zaakjes nog altijd 
niet op orde hebben is Van Workum een doorn 
in het oog. Het sleept al lang. In de oude Wet 

veiligheidsbesluit fabrieken en werkplaatsen uit 1934 
die tot begin deze eeuw heeft gefunctioneerd, 
werden middelen voorgeschreven. De Arbowet 
geeft doelen aan en welke procedures moeten 
worden gevolgd. Het omgaan met gevaarlijke 
stoffen is heel gedetailleerd beschreven, het  vei-
lig omgaan met machines niet. Er staat bijvoor-
beeld dat van een kolomboor boor en kop moe-
ten worden afgeschermd. Ik begrijp dat wel, want 
zo’n machine wordt niet per se veiliger door 
een perspex veiligheidskapje, maar hoe je ermee 

Onderzoek: Praktijklessen (v)mbo op veel scholen nog onveilig

ONDERSCHAT 
Op 68 van de 107 opnieuw door de Inspectie-SZW 
geïnspecteerde (v)mbo-locaties werden 208 overtre-
dingen vastgesteld. Voor 18 overtredingen werd een 
boeterapport opgesteld en in 23 gevallen moesten 
de machines worden stilgelegd. Bijna driekwart van 
de overtredingen betrof onvoldoende afscherming 
van bewegende delen of het volledig ontbreken van 
veiligheidsvoorzieningen. Vooral de gevaren van 
beknelling door bewegende delen en de deugdelijk-
heid van apparaten als kolomboormachines en 
houtbewerkingsmachines bleken nog steeds door de 
scholen te worden onderschat, en daarmee ook de 

veiligheidsrisico’s (die in deze praktijksituaties onder 
de arbowetgeving vallen). De Inspectie SZW consta-
teerde verder dat de problematiek in gelijke mate 
verdeeld is over vmbo en mbo. Het recente onderzoek 
zou zelfs maatgevend zijn voor de veiligheid in alle 
praktijklokalen. Op grond van een representatieve 
steekproef rapporteerde de Arbeidsinspectie in 
2006 overtredingen in 240 van de 261 (92 procent) 
geïnspecteerde v(mbo)-instellingen. In 2010 werden 
136 scholen van de overtreders weer bezocht. Op 106 
scholen (78 procent) werden wederom overtredingen 
geconstateerd. Bij het laatste onderzoek van 2012 
was dat percentage pas teruggelopen tot 64 procent.



omgaat.’ De Pagter: ‘Je moet de apparaten 
voortdurend op veilig zetten, zodra je er 
even niet mee werkt. Ik kan me voorstellen 
dat dat er tussen 8 en 16 uur wel eens bij 
inschiet.’ Van Workum: ‘Daarom hamer ik 
zo op die bewustwording.’
Kan deze onachtzaamheid volgens hen 
directies niet worden aangerekend, het 
hanteren van de klassengrootte is dat wel. 
De Pagter: ‘De norm is nu 24 leerlingen, 
anders volgen er combinatieklassen. Met 
al die zorgleerlingen is dat wel een heel 
verschil met die 15 leerlingen per klas 
in de tijd van de lts.’ Van Workum: ‘Ik 
heb diverse leraren aan de lijn gehad die 
mij vroegen hoeveel leerlingen in een 
praktijklokaal wettelijk waren toegestaan. 
Ze vinden het aantal vaak te groot om 
goed toezicht uit te kunnen oefenen. Met 
veel zorgleerlingen geeft dat een docent 
een hoge psychosociale arbeidsbelasting. 
Het doet wat met je als  jouw klacht keer 
op keer niet wordt erkend door je leiding-
gevende, onder het mom van: “Minder 
leerlingen kan niet, daar is geen geld voor.” 
Er is nu vaak sprake van polarisatie en 
weinig oplossingsgerichtheid van beide 
kanten. Laten schoolleiders de klachten 
van hun personeel in ieder geval erkennen 
en onderzoeken. Niet alle handelingen 
vereisen één op één toezicht.’  

UITRUSTING
‘Tijdens mijn bezoeken aan scholen heb 
ik helaas moeten vaststellen dat lang niet 
overal beschermende kleding en schoenen 
worden gedragen’, zegt De Pagter. ‘Eigenlijk 

moeten de ouders dat betalen, maar sommige directies willen hen 
niet te veel belasten.’Volgens Van Workum is een ouderbijdrage 
aan zaken als veiligheidsschoenen niet afgesproken met de sociale 
partners bij het tot stand komen van de Arbocatalogus VO. ‘In 
principe moet de school de leerling de uitrusting verschaffen 
waarmee hij onderwijs kan volgen. Er staat letterlijk dat het uit 
de schoolbegroting moet komen. Dat heeft de kracht van een cao 
en kun je dus afdwingen.’ De Pagter: ‘Ik zou dat niet allemaal van 
mijn budget kunnen betalen. Er moet toch een balans  te vinden 
zijn? Nadeel is wel dat de laatste jaren steeds meer managers geen 
onderwijsachtergrond hebben. Die weten niet hoe een technische 
afdeling draait.’

STOFLONGEN
‘Waar je je in het voortgezet onderwijs nog wel eens kunt afvragen 
of technisch onderwijsassistenten  zich per se moeten blootstellen 
aan allerlei dubieuze stofjes om een leuke proef te tonen, kun je in 
het vmbo niet om de inzet van industriële machines heen’, meent 
Van Workum. ‘Een huis-, tuin- en keukenboor is na twee weken 
kapot. Dat vereist investeringen. Wel kun  je als school voorkomen 
dat met kankerverwekkend tropisch hardhout moet worden 
gewerkt. Dat kan echt niet meer, maar dat zijn zaken waar een vei-
ligheidscoördinator op moet letten.’ De Pagter: ‘Rick doelt op het 
stof dat vrij komt. Het opruimen daarvan  blijkt op veel scholen 
niet goed geregeld. Bij ons mag in mijn lokaal niet meer geveegd 
worden. Er mag alleen nog worden gestofzuigd. Wij zijn voor het 
metselen overgestapt van kalkspecie naar klei omdat het geen stof 
geeft. In kalkspecie zit quartsstof dat stofl ongen veroorzaakt, zoals 
bij mijnwerkers.’
Van Workum gaat nu met de vmbo-platforms onderzoeken hoe de 
praktijklokalen veiliger kunnen. Zo zullen onder andere de veilig-
heidsmappen worden geëvalueerd en zullen preventiemedewerkers 
van het vmbo worden gevraagd bij twijfel foto’s in te sturen naar 
het servicecenter van Voion ter beoordeling. ‘We kunnen van alles 
op schrift zetten, maar het blijft papier. Echte veiligheid komt van 
binnenuit.’

Peter Magnée
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Leerlingen 
mechanische 

technieken 
achter een 
freestafel.
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Aanpassing van de pensioenregeling is 
noodzakelijk omdat het kabinet opnieuw 
bezuinigingen doorvoert op de ruimte 
voor nieuwe pensioenopbouw. CNV 
Onderwijs was hier fel op tegen. Maar de 
wetswijziging is goedgekeurd en moet dus 
worden verwerkt in de ABP-regeling. In het 
onderhandelingsresultaat worden - door 
slim gebruik te maken van de fi scale ruimte 
die er nog wel is - de nadelige effecten 
van de bezuiniging nagenoeg gerepareerd. 
Volledige reparatie is voor de laagste 
inkomensgroepen niet mogelijk, omdat zij 
al een verhoogde pensioenopbouw hebben. 
Zij worden daarom verder gecompenseerd 
door extra verlaging van de premie en via 
eerdere en uitgebreidere verbetering van 
hun nabestaandenpensioen. Een voor de 
arbeidsongeschikte leden heel positief punt 
is dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
van ABP, net als de WAO/WIA-uitkering, 
gaan doorlopen tot de AOW-leeftijd.

VERSOBERING 
Moeilijk punt in het onderhandelingsresul-
taat is een beperkte versobering (maximaal 
zo’n 14 procent) van de voorwaardelijke 
inkoop van extra pensioen. Deze regeling 
compenseert onderwijspersoneel, dat na 
1949 is geboren en voor 2006 al in dienst 
was, voor het vervallen van de FPU-regeling. 
Versobering van de voorwaardelijke inkoop 
was voor de werkgevers een absolute voor-
waarde om akkoord te kunnen gaan met de 
vergaande reparatie van de wettelijke ver-

slechteringen en het ten goede komen van de vrijvallende premieruimte 
aan de werknemers. De mate van versobering is volledig in lijn met 
de beperking van de nieuwe pensioenopbouw in 2014 en vanaf 2015. 
Hierdoor is er sprake van evenwichtige gevolgen voor alle nog werkende 
leeftijdsgroepen.

KOOPKRACHT 
Het onderhandelingsresultaat leidt tot koopkrachtverbetering voor de 
werkende leden. Gemiddeld komt er in 2015 ruim 1 procent
koopkrachtverbetering tot stand door verlaging van de werknemerspre-
mies. Daarnaast komt er bijna 1 procent extra arbeidsvoorwaarden-
ruimte beschikbaar, die aan de cao-tafels kan worden ingezet voor extra 
loon. CNV Onderwijs vindt het wrang dat er voor de gepensioneerde 
leden volgend jaar opnieuw geen uitzicht is op verhoging van hun 
pensioen door de alsmaar verder dalende rente. De bond blijft zich tot 
het uiterste inspannen voor nieuwe pensioenregels die ABP de ruimte 
bieden de indexatieambitie beter waar te maken. 

Philip van Teutem

CNV Onderwijs 
positief over nieuwe 
pensioenregeling
Bonden en werkgevers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over wijziging van de 
pensioenregeling van ABP vanaf 2015. Hierin wordt de door de politiek afgedwongen versobering 
van de nieuwe pensioenopbouw voor een heel groot deel gecompenseerd. Voor zover dat niet is 
gelukt komt de daardoor vrijvallende premie ten goede aan de werknemers. CNV Onderwijs legt het 
onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden voor.

LEDENRAADPLEGING 
Van 27 oktober tot 7 november houdt CNV Onderwijs een digitale 
ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat. Stemmen 
kan via www.cnvo.nl/pensioenstemmen. Door middel van een digitale 
nieuwsbrief is uitvoerige informatie over het onderhandelingsresultaat 
gegeven. Deze nieuwsbrief, de volledige tekst van het onderhande-
lingsresultaat en informatie over het effect op de nieuwe pensioenop-
bouw en de premie per inkomens- en leeftijdsgroep zijn te vinden op 
www.cnvo.nl. Op maandag 27 oktober is er van 14 tot 16 uur nog een 
voorlichtingsbijeenkomst in Eindhoven (in Aristo, op loopafstand van 
het station). Vragen over het onderhandelingsresultaat kunnen worden 
gesteld via pvteutem@cnvo.nl. 



reageerde neutraal op deze vraag en vijftien procent weet het niet. 
Dit is overigens aardig in lijn met andere sectoren, want uit de 
Nationale Enquête Abeidsomstandigheden 2013 blijkt dat op de 
hele arbeidsmarkt zeven procent van de werknemers gepest wordt. 
Vooral roddelen en twijfelen aan elkaars expertise blijken veel voor 
te komen, meldt Didaktief. Maar ook buitensluiten, stoken, grappen 
maken over de ander, elkaar het werk bemoeilijken, vervelende 
klussen steeds bij dezelfde persoon neerleggen zijn pestmethoden. 
38 procent gaf aan dat er factoren spelen die de sfeer in het team 
onder druk zetten. Werkdruk staat daarbij op nummer 1, maar 
ook wisselingen van personeel en problemen gerelateerd aan het 
management spelen een rol. Op de stelling De school doet genoeg om 

pesten onder teamleden tegen te gaan zegt 37 procent (zeer) mee eens, 
55 procent weet het niet en de rest is het (zeer) oneens. 46 procent 
geeft aan de schoolleiding erop toeziet dat er geen ruimte is voor 
pesten onder collega’s. Slechts 12 procent van de scholen heeft een 
gedragsprotocol voor personeel.

WREVEL
Kees van Overveld plaatste een oproep op Twitter en LinkedIn om 

Voor zijn boek Groepsplan gedrag in het voortgezet 

onderwijs deed Van Overveld, coördinator van het 
Expertisecentrum Gedrag bij het Seminarium 
voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), 
literatuuronderzoek naar pesten. ‘Natuurlijk weet 
ik dat pesten op de werkvloer voorkomt, maar 
toch was ik geschokt dat het ook in het onderwijs 
gebeurt. We hebben het hier over mensen die zelf 
kinderen leren om niet te pesten, die zelf normen 
en waarden overdragen! Ik sprak een slachtoffer 
die me vertelde dat de collega die haar het ergst 
pestte, in de teamvergadering vroeg om materialen 
om pesten in de klas tegen te gaan. Hoe cru is dat!’

BUITENSLUITEN
Uit een peiling die onderwijsblad Didaktief en 
onderzoeksbureau Regioplan begin dit jaar hielden 
(175 respondenten), blijkt dat acht procent van het 
onderwijspersoneel gepest wordt. Zeven procent 
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‘Schokkend dat lera  ren zelf ook pesten!’
‘Leraren hebben een voorbeeldfunctie. 
Daarom vind ik het des te schokkender 

dat leraren onderling ook pesten! En 
ondertussen leerlingen bijbrengen 

dat ze niet moeten pesten!’ Dat zegt 
gedragsdeskundige Kees van Overveld over 

het feit dat niet alleen leerlingen worden 
gepest op school, maar ook leraren.
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HULP EN INFORMATIE 
Onderwijswerknemers die gepest worden, kun-
nen hulp zoeken bij CNV Onderwijs: belangenbe-
hartiging@cnvo.nl of (030) 751 10 03. Daarnaast 
is er veel informatie beschikbaar op www.
arbocataloguspo.nl en www.arbocatalogusvo.nl. 
De cao’s voor de verschillende onderwijssoorten 
(te vinden op www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaar-
den) bevatten ook passages over het voorkomen 
van agressie, discriminatie en pesten, risico-
inventarisaties en het verplicht aanstellen van 
preventie- of veiligheidsmedewerkers. 
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ervaringsverhalen te horen. Hij ontving tien e-mails van gepeste 
leraren, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Van hen wilde er 
slechts drie hun verhaal persoonlijk vertellen. De anderen wilden 
geen oude wonden openrijten en geen nieuwe nachtmerries krijgen. 
Van Overveld verhaalt over een slachtoffer: ‘Ze werkte al lang in het 
voortgezet onderwijs, maar was op deze school betrekkelijk nieuw in 
een heel hecht team. De docenten daar waren zo close met elkaar, 
dat ze elkaar echt alles vertelden. Mijn gesprekspartner deed daar 
tot op zekere hoogte aan mee, maar wilde ook dingen voor zichzelf 
houden. Dat vonden de anderen maar belachelijk. Ze suggereerden 
dat ze iets te verbergen had en gingen haar buitensluiten. Als ze 
binnenkwam, verstomden de gesprekken, hielden ze op met eten 
en liepen weg. Het tweede dat speelde was dat deze leerkracht 
kampte met lichamelijke klachten en moeheid. Ze moest regelmatig 
verzuimen of halverwege de dag naar huis, waardoor anderen haar 
klassen moesten overnemen. De collega’s hadden dus last van haar. 
Eerst was daar nog wel begrip voor, maar uiteindelijk sloeg dat om 
in wrevel en onbegrip. Ze begonnen te zeggen dat ze deed alsof, 
profi teerde en lui was. Toen er uiteindelijk een diagnose kwam en 
ze inderdaad een ziekte bleek te hebben, geloofden ze haar niet.’ 

MENTAAL DRIJFZAND
‘Ze is er uiteindelijk aan onderdoor gegaan, zit al 
enige tijd ziek thuis, heeft nog steeds nachtmerries 
en andere klachten’ vertelt Van Overveld. Ze heeft 
wel geprobeerd het bespreekbaar te maken bij de 
directie en de bedrijfsarts, maar die bagatelliseer-
den het. En dat gebeurt wel vaker. Dan wordt er 
gezegd: “Joh, je bent volwassen, je bent leraar, daar 
kun je samen toch wel uitkomen? Je kunt er toch 
wel een halt aan toeroepen?” Nou, nee dus. Je 
komt in een soort mentaal drijfzand terecht. Eerst 
denk je: “Goh, wat een onaardige collega’s”, dan ga 
je zelf ook geloven dat je incompetent en oncollegi-
aal bent. Pas veel later ontdek je hoe het echt zit.’ 

DOSSIEROPBOUW
In het onlangs afgesproken Actieplan Sociale Veilig-

heid op scholen van de PO-Raad en VO-raad staat 
een aanpak voor pesten. Van Overveld: ‘Maar geen 
woord over gepeste leraren! Sinds 2012 staat pesten 
volop in de belangstelling, zeker sinds er kinderen 
zelfmoord plegen omdat ze gepest worden. Maar 
het pesten van leraren onderling is volstrekt 
onderbelicht. Onlangs is er media-aandacht voor 
geweest, maar de reacties daarop vanuit het onder-
wijs zijn hoogstens verbaasd, niet verontwaardigd.’ 
Van Overveld wijst er op dat directies wettelijk 
verplicht zijn een veilige werkplek te garanderen en 
goed werkgeverschap te laten zien. Ze moeten aan-
toonbaar iets doen als er  personeelsleden worden 
gepest. Dit staat onder meer in de Arbowet, waarin 
pesten wordt beschreven als psychosociale arbeids-
belasting. ‘Om te beginnen moet de directeur gaan 
praten met beide partijen. Ze aan een tafel zetten 
en vragen er onderling uit te komen, werkt niet in 
een dergelijke situatie van machtsongelijkheid. Wat 
wel werkt is een corrigerend gesprek met de pester 
en een hulpverlenend gesprek met het slachtoffer. 
Ik zou gepeste leraren ook dringend adviseren een 
dossier op te bouwen: als je steeds mondeling van 
je directeur hoort dat je incompetent bent, vraag 
hem maar om het zwart op wit te stellen. Dan heb 
je iets in handen.’ 

Ciska de Graaff

‘Schokkend dat lera  ren zelf ook pesten!’
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Onderwijs Pioniers 2O14: 
  ‘Zet de deur van het 
lokaal open voor anderen’

Geef bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning om hun eigen werkomgeving, 
de school en het onderwijs te verbeteren. Minister Bussemaker en 

staatssecretaris Dekker stellen daartoe 44 pioniers in staat om hun idee in 
praktijk te brengen. De leraren krijgen daarvoor extra geld en ondersteuning.

‘Ik wil graag een project ontwik-
kelen waarin gymnasiumleer-
lingen samen leren. Dit gaat 

dan volgens een buddysysteem; 
leerlingen uit het derde jaar gaan 

tweedejaars begeleiden. Ze leren 
hen te wennen aan een zelfstandige 

werkwijze. Zo ontstaat er een situ-
atie waarin de bovenbouw leert coachen en 
de onderbouw een nieuwe manier van leren 
ontwikkelt. We hebben nagedacht over wat wij 
vroeger op school zouden hebben gewild. Hoe 
strakker je leerlingen begeleidt, hoe lastiger 
ze worden. We willen ze juist de ruimte geven 
en ze bedienen in wat nodig is. Leren loslaten 
is een proces, maar bevredigend als je ziet hoe 
gemotiveerd de leerlingen ervan worden. Ze 
moeten zo veel mogelijk uit zichzelf kunnen 
halen, in een klimaat waarin dat ook geac-
cepteerd wordt. Tweedejaars krijgen negen 
vrije keuze-uren in de week. De lesuren die zij 
denken minder hard nodig te hebben, kunnen 
zij gebruiken voor hun project of een ander 
vak. Aan het einde van het jaar presenteren zij 
aan ouders en docenten hun progressie. Een 
continuïteit wordt gewaarborgd door tutoren 
het stokje over te laten dragen aan leerlingen 
uit het tweede jaar.’

JOYCE  
THEWESSEM - 
SAMEN  LEREN 

 GYMNASIUM 
docent Nederlands en 
mentor gymnasium 2, 

Lyceum Schöndeln 
in Roermond
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Sophie Hol 

‘Ik werk op een vakschool waar 
onder andere audiciens, orthope-
disch technici en tandtechnici 
worden opgeleid. Nadat een 
collega vorig jaar de jargon 
app had ontwikkeld, wilde ik 
graag ruimte creëren voor meer 
nieuwe innovaties. Het doel van 
de proeftuin is dat docenten samen 
onderwijsinnovaties  ontwikkelen, maar 
ook nadenken over de toepassing in de les. Er wor-
den ook leerbedrijven en leerlingen bij betrokken. Er 
zijn twaalf vernieuwende plannen gemaakt, waarvoor 
de tien vakidioten van de proeftuin dit schooljaar op 
zes avonden samenkomen. Zo wordt er een website 
gelanceerd met verdiepend lesmateriaal en komt 
er een laboratoriumopstelling om abstracte lesstof 
inzichtelijk te maken aan de hand van proefjes. We 
delen kennis met elkaar en een aantal keer in het jaar 
organiseren we een kenniscafé, waarbij leerlingen en 
collega’s worden betrokken en bevraagd op wat ze nog 
missen. Het succes ligt bij de docenten. Zij moeten 
zich toewijden en mee gaan in de technologische ver-
anderingen van deze tijd. Het is tof dat we samen iets 
doen om ontwikkeling te stimuleren.’

‘Na zes jaar lang groepsleerkracht te zijn 
geweest plus een opleiding als school-
leider primair onderwijs te hebben 
gevolgd, ontstond vanuit het verlangen 

naar kwaliteitsverbetering het idee om 
een open podium te starten. Een plek 

waar leraren hun “pareltjes” met elkaar 
kunnen delen. Het is de bedoeling dat we 

professionaliseren door kennis en ervaring te 
waarborgen. Niet langer koning in eigen klas, maar de deur 
open zetten voor anderen. Dit alles voor en door leraren, met 
een open karakter. Er is geen verplichting door open inschrij-
vingen en ongedwongen deelname. Het doel is om een cultuur-
omslag te bewerkstelligen. Het open karakter is om een moreel 
besef aan te wakkeren en een horizontale verantwoording bin-
nen de organisatie te laten ontstaan. Directie en clusterleiders 
waren meteen enthousiast. De enige argumenten tegen waren 
de angst voor het podium en de extra tijd. Ik hoop dat ze het een 
kans willen geven en dat het balletje dan gaat rollen. Het is niet 
alleen inspirerend maar ook motiverend. Niet kijken waar we 
het fout doen, maar juist naar wat er goed gaat en of dat nog 
beter zou kunnen. Er komt elke maand een open podium dat 
ongeveer twintig minuten zal duren. Het is de bedoeling dat er 
elke sessie twee leerkrachten aan het woord komen.

KIRSTEN 
LYKLAMA - 

PROEFTUIN VAN 
VAKIDIOTEN 

communicatiedocent, 
Dutch HealthTec Academy 

in Utrecht

JAN VAN 
DE VEN - 

OPEN  PODIUM 
groepsleerkracht, 
Laurentiushof in 

Vierlingsbeek
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‘Nee, dit gaat niet gepaard met verlies 
van arbeidsplaatsen. We denken juist 
op termijn de werkgelegenheid beter te 
garanderen met de samenwerking in de 
sectoren techniek, economie en zorg, 

vooral door kosten te besparen op de dure leeromgeving en de 
overhead.’ Roelie Popping, voorzitter van het college van bestuur 
van openbare scholengemeenschap Sevenwolden in Heerenveen, 
spreekt van een zorgvuldig proces rond de samenwerking vanaf 
2016 met de christelijke buurman van drie kilometer verderop. 
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‘De plaatselijke 
politiek juicht het toe’

Wat al een jaar of tien opgaat voor het primair onderwijs in Friesland, wordt nu ook steeds meer 
de oplossing voor het voortgezet onderwijs tegen de gevolgen van de bevolkingskrimp: de 

samenwerkingsschool. In Heerenveen slaan nu de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van 
het christelijke Bornego College en openbare scholengemeenschap Sevenwolden de handen ineen. 
Bestuursvoorzitter Popping van laatstgenoemde school: ‘Waar het niet lukt om overeenstemming te 

bereiken, zie je vaak dat beide scholen verdwijnen.’ 

Geen fusie, maar wel innige samenwerking 
 beroepsgericht vmbo Heerenveen

Veel leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen van de vmbo’s in Heerenveen komen van het platteland.
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‘De komende tien jaar kiezen steeds 
minder leerlingen voor het basis- en 
kaderberoepsgericht onderwijs. Ook 
op het omliggende platteland waar van 
oudsher veel van onze leerlingen voor 
de beroepsopleidingen vandaan komen, 
worden steeds meer adviezen voor 
vmbo-t en havo, en in iets mindere mate 
vwo, gegeven. In de beroepsgerichte 
leerwegen zien we vrijwel alleen nog 
kinderen die vanwege hun intellectuele 
eigenschappen zijn aangewezen op dit 
type onderwijs. De tijd dat leerlingen uit 
gemakzucht op dit niveau bleven han-
gen is voorbij. Het zal er zeker mee te 
maken hebben dat ook de ouders steeds 
hoger zijn opgeleid.’

LASTIGE OPGAVE
Hoewel volgens Popping ook de hogere 
opleidingen onverbiddelijk de gevolgen 
van de bevolkingskrimp gaan merken, 
liggen haar zorgen op korte termijn bij 
de basis- en kaderberoepsgerichte leer-
wegen, op haar school in 2010 onder-
gebracht in een vakcollege. ‘Ik vind 
een krachtig en gevarieerd vmbo een 
noodzaak voor een stad als Heerenveen, 
maar dat lukt uiteraard steeds minder 
door de teruglopende budgetten. En 
dat voelen we in onze portemonnee, 
omdat we juist voor leerlingen die een 
technische opleiding volgen een hogere 
vergoeding van het rijk krijgen vanwege 
de noodzakelijke investeringen.’
Frits Hoekstra, rector-bestuurder van 
het christelijke Bornego College legt  uit 
dat er heel wat vloeroppervlakte, machi-
nes, apparatuur en materiaal nodig is 
om kwalitatief goed onderwijs te geven. 
‘Iedereen snapt dat dat een lastige 
opgave wordt met te weinig leerlingen. 
Vakken als handel en administratie zijn 
makkelijker in stand te houden. De 
meest optimistische prognose is 900 
leerlingen minder voor het hele voort-
gezet onderwijs in Heerenveen over tien 
jaar. Gelukkig maken de vernieuwde 
programma’s (een beperkt aantal pro-
fi elen in plaats van losse keuzevakken, 
red.) het eenvoudiger om al redelijk 
snel een betaalbaar vmbo in leven te 
houden.’ 

LAAGHANGEND FRUIT
De twee scholen delen al een gebouw in Joure. Onder aanvoe-
ring van de gemeente wordt daar in samenwerking met het 
primair onderwijs nagedacht hoe te komen tot een krimpbe-
stendige, educatieve infrastructuur. Popping: ‘We onderzoeken 
meer concepten. Binnenkort brengen we een werkbezoek aan 
de Tienerschool voor 10- tot 14-jarigen in Gorinchem. Maar 
we hebben eerst het laaghangende fruit gepakt in Heerenveen 
vanwege die nieuwe beroepsgerichte programma’s die we over 
twee jaar moeten invoeren. In ons strategisch beleidsplan voor 
de periode  2014-2018 pleiten we daarom al voor samenwer-
king over de denominaties heen: één school zonder het etiket 
openbaar, protestants-christelijk, katholiek of islamitisch. Wij 
willen dat leerlingen bekend raken met verschillende overtui-
gingen, godsdiensten en culturen. In die zin hebben we onze 
identiteit opnieuw gedefi nieerd om juist die samenwerking met 
het christelijk onderwijs respectvol te kunnen aangaan. Er is 
ruimte voor geloof, godsdienst en levensbeschouwing. De poli-
tiek hier, waaronder ChristenUnie en CDA, juichen dit toe.’ 

CHRISTELIJK KARAKTER
‘Het is belangrijk is om niet het belang van de school voorop 
te stellen, maar dat van de gemeenschap’, stelt Popping. ‘Lukt 
samenwerking niet dan zie je vaak dat beide scholen verdwij-
nen, en dat is niet goed voor de regio. Dan is het wel handig 
als bestuurders elkaar mogen. Frits en ik hebben daar bewust 
in geïnvesteerd. We hebben veel gesproken over identiteit en 
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds 
respect.’
Hoekstra: ‘In stand houden van het christelijk karakter van de 
school is voor ons een van de voorwaarden  om de samenwer-
king goed vorm te geven. Godsdienst voor leerlingen die dat 
willen of anders levensbeschouwing of humanistische vorming. 
Wij willen ook dat vieringen georganiseerd worden voor leer-
lingen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast kennen we 
de identiteitsdagen voor docenten, waarbij ze onder meer met 
elkaar in gesprek gaan over wat hen drijft als docent en over de 
morele keuzes die ze maken en wat geloof voor hen betekent.’ 

DILEMMA’S DELEN
In principe komt er één school met één directie, maar worden 
de lessen verspreid over de twee gebouwen van de participe-
rende scholengemeenschappen. Ook de docenten worden over 
en weer gedetacheerd. Hoekstra: ‘Voor de diversiteit vinden 
we het beter niet te fuseren en naast elkaar te functioneren. 
We kiezen daarom voor samenwerking. Wet- en regelgeving 
bieden niet heel veel mogelijkheden om dit als losse besturen 
te regelen. We hebben daarom  met het ministerie van Onder-
wijs afgesproken dat zij ons goed gaan volgen en dat we onze 
dilemma’s delen als regels ons in de weg zitten om een gezond 
en toekomstbestendig vmbo-aanbod voor Heerenveen en 
omstreken te creëren.’

Peter Magnée



Individuele Belangen

In het werkoverleg op basisschool De Vlinderboom is de 
nieuwe cao aan de orde geweest. De directeur heeft aangege-
ven wat er allemaal gaat veranderen. Een van die wijzigingen 
is dat het compensatieverlof niet meer bestaat, aldus de direc-
teur. Maar betekent dit dan dat iedereen zo maar ineens een 
aantal dagen meer moet gaan werken? De jaartaak verandert 
toch niet? De directeur weet het fi jne er ook niet van en daar-
om besluit Marieke, een van de juffen van De Vlinderboom, 
de vraag maar eens voor te leggen aan haar vakbond.

COMPENSATIE
In de nieuwe cao blijft de jaartaak onveranderd 1.659 uur per 
jaar. Ook de maximale lessentaak blijft ongewijzigd en is 930 
uur per jaar. Vanaf volgend schooljaar kan de school ervoor 
kiezen om de jaartaak anders in te vullen en dus te kiezen 
voor een grotere lessentaak dan 930 uur. Dat kan alleen als 
de personeelsgeleding van de (G)MR daarmee instemt.
De meeste scholen werken met 39,2 lesweken per jaar, zo ook 
De Vlinderboom. De maximale lessentaak per week is dan 
afgerond 23,75 uur per week. Groep 7 van Marieke krijgt 
25,75 uur les per week. Zij geeft dus per week 2 uur meer les 
dan op grond van haar maximale lessentaak mag. Dat moet 
uiteraard gecompenseerd worden. Gerekend over 39,2 weken 
zal Marieke ruim 78 lesuren moeten worden uitgeroosterd. 
Bij een lesdag van 5,5 uur zijn dat 14 dagen.
Tot zover verandert er feitelijk helemaal niets aan de bestaan-
de situatie. Maar in de cao staat niet langer dat een leerkracht 
er voor kan kiezen 131 uur extra ingeroosterd te worden. Die 
uren konden vervolgens in de vorm van vrije dagen en dag-
delen worden opgenomen. De school zou er nu voor kunnen 
kiezen om Marieke iedere week maar 23,75 uur in te zetten, 
maar dat betekent dat voor 2 (les)uren een vervanger moet 

worden ingezet. Dat is organisatorische ondoenlijk, en dus 
zal de lesvrije tijd van 78 uur waarschijnlijk gewoon worden 
verspreid over hele dagen of dagdelen.

NIET-LESGEBONDEN TAKEN
Heeft Marieke dan dus toch gewoon compensatieverlof? Dat 
hangt af van de manier waarop de 40-urige werkweek wordt 
ingevuld. Op de meeste scholen wordt gewerkt met een taak-
beleid waarin de leerkracht voor de meeste niet-lesgebonden 
taken zelf kan bepalen wanneer die worden uitgevoerd. Uiter-
aard geldt dat niet voor taken als ouderavonden, teamvergade-
ringen, collectieve scholingen, etcetera. Ook De Vlinderboom 
werkt zo. Dat betekent dus dat Marieke op de tijden dat zij is 
uitgeroosterd zelf kan bepalen of zij haar niet lesgevende taken 
in die uren uitvoert, of dat ze dat op een ander moment doet. 
Zij hoeft dan in ieder geval niet op school te zijn.
Anders wordt het als er wel sprake is van een plaats- en tijd-
gebonden weektaak. In dit model zijn de leerkrachten 40 uur 
per week op school en doen zij dus alle werkzaamheden in 
die 40 uur. Op de dagen dat zij voor hun lessentaak worden 
gecompenseerd zijn zij dus niet vrij maar kunnen ze niet-les-
gebondentaken uitvoeren. De invoering van de 40-urige 
werkweek kan ertoe leiden dat bestaande afspraken over de 
werktijden gewijzigd worden. Voor het huidige schooljaar is de 

40-urige werkweek nog niet van toepassing. Alleen met instemming 

van de personeelsgeleding van de MR kan nu al worden overgegaan 

naar de 40-urige werkweek.

LESTIJD GECOMPENSEERD
En hoe zit het nu met de parttime collega’s van Marieke? 
Eigenlijk geldt voor een parttimer hetzelfde als voor een 
fulltimer. Aan de hand van de werktijdfactor kan berekend 
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Heb ik nog recht op 
compensatieverlof?

VRAAG:

ANTWOORD:



worden wat de maximale lessentaak is. Een parttimer met 
werktijdfactor 0,4 mag maximaal 372 uur met lessen worden 
belast. Bij 39,2 weken is dat 9,5 uur per week. Is de lestijd 
per week meer, dan zal er dus lestijd gecompenseerd moeten 
worden.  Het kwam tot nu toe vaak voor dat bij de indienst-
treding van een parttimer de werktijdfactor werd afgestemd 
op de lessentaak die iemand kreeg. Was er een vacature voor 
2 (hele) dagen dan berekende de directeur de lessentaak per 
jaar (11 uur per week x 39,2 weken = 431 uur) en stemde daar 
de werktijdfactor op af (431/930 = 0,4636). 

De nieuwe cao gaat echter uit van werktijdfactoren die geba-
seerd zijn op (hele) uren per week. Daarbij is een hele week 
40 uur. Als de parttimer in dit voorbeeld een benoeming 
krijgt van 16 uur (0,4) dan zal zij dus gecompenseerd moeten 
worden voor de te veel ingeroosterde lesuren. Om haar werk-
tijdfactor zo goed mogelijk af te stemmen op de lessentaak 
die deze parttimer heeft (431 uur) zal een benoeming van 19 
uur per week (wtf 0,475) moeten worden toegepast. 
Het is Marieke nu duidelijk. Waarschijnlijk zal er, in ieder 
geval dit schooljaar, voor haar weinig veranderen.

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag  28 oktober Roermond  
Dinsdag   4 november Assen  
Donderdag  6 november Apeldoorn  
Maandag  10 november Utrecht  
Donderdag  13 november Den Bosch  
Donderdag  13 november Rotterdam
Dinsdag  18 november Roermond  
Dinsdag  2 december 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.
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CNV ONDERWIJS ZWAAR 
TELEURGESTELD OVER STEUN 
VOOR NIEUWE PENSIOENRE-
GELS 
Ondanks een laatste protestactie van CNV en FNV heeft 
een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd 
met nieuwe pensioenregels. Inwerkingtreding in 2015 lijkt 
nu vrijwel zeker. Het debat in de Tweede Kamer heeft enkele 
marginale verbeteringen opgeleverd. Er komt bij fors herstel 
(voor ABP een dekkingsgraad van boven de 135 procent) 
iets meer ruimte om gemiste indexatie in te halen. En er 
komt een onderzoek naar een mogelijk iets minder ongun-
stige invulling van de rente die pensioenfondsen moeten 
gebruiken om hun verplichtingen uit te rekenen. Voorlopig 
wordt deze rekenrente volgend jaar nog ongunstiger dan die 
nu al is. En dat terwijl de rente toch al tot een ongekend 
laag niveau aan het dalen is. De nieuwe pensioenregels heb-
ben tot gevolg dat de meeste pensioenfondsen langdurig niet 
of maar zeer gedeeltelijk zullen kunnen indexeren. CNV 
Onderwijs blijft zich inzetten voor andere regels, die ABP de 
ruimte bieden de indexatieambitie beter waar te maken.

ABP WEER IN ONDERDEKKING
De dramatische daling van de rente heeft er toe geleid dat 
de dekkingsgraad van ABP is gedaald naar 103,1 procent. 
Dit is onder het minimaal vereiste niveau van 104,2 pro-
cent. Deze dekkingsgraad is eigenlijk nog gefl atteerd omdat 
de rente over drie maanden wordt gemiddeld. Blijft de rente 
de komende maanden op het huidige ultra lage niveau dan 
zal de dekkingsgraad eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk nog 
lager uitkomen. Het rendement van ABP over de eerste drie 
kwartalen van 2014 was goed: 11,4 procent. Het vermogen 
nam hierdoor met liefst € 34 
miljard toe. Toch was dit 
onvoldoende om het enorme 
effect van de dalende rente 
op de verplichtingen te 
compenseren. 
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Werk & Recht



Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals faalangst of een 

specifieke fobie. Angsten beperken leerlingen in hun leerprestaties 

en sociale omgang. Voor u is het lastig om de angsten te signaleren, 

omdat angsten niet altijd tot uiting komen in de klas. In hoeverre 

verschilt angst bij leerlingen van angst bij volwassenen? Hoe gaat u 

om met angstige jongeren? En wanneer schakelt u externe hulp in en 

wanneer verwijst u door? 

Leer uw leerlingen met angststoornissen te begeleiden bij hun 

angsten. 

Ik ben niet bang
Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals faalangst of een 

en sociale omgang. Voor u is het lastig om de angsten te signaleren, 

om met angstige jongeren? En wanneer schakelt u externe hulp in en 

Omgaan met 

angst(stoornissen) 

bij leerlingen

Wanneer 

Donderdag 15 januari 2015

 

Waar

NH Amersfoort

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/angst
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De afgelopen weken verschenen in de pers berichten over 
een ‘nieuwe’ ontwikkeling in passend onderwijs: autiklas-
sen, speciale klassen voor kinderen met de psychiatrische 
diagnose autisme spectrum stoornis. De VO-raad noemt het 
een prima initiatief en ook staatssecretaris van Onderwijs 
Sander Dekker is er enthousiast over. ‘Speciale klassen 
voor jongeren met autisme zijn een fraai voorbeeld van 
passend onderwijs’, zo twitterde hij. Dat de inrichting van 
autiklassen een nieuwe ontwikkeling is in passend onder-
wijs kan al snel, want alles aan passend onderwijs is nieuw. 
Het fenomeen autiklas op zich is natuurlijk helemaal niet 
nieuw. In het speciaal onderwijs wordt al jaren veel gewerkt 
met klassen die speciaal zijn ingericht ten behoeve van de 
extra ondersteuningsbehoeften aan kinderen met ASS. 
De VO-raad plaatst wel een kritische noot: ‘Passend onder-
wijs moet niet een goedkope vorm van speciaal onderwijs 
worden, maar de afweging moet steeds zijn: wat is het 
beste voor deze leerling?’ Dat lijkt me een goed advies, 
want afgaand op het vorig jaar verschenen rapport van de 
Onderwijsinspectie Beter op hun plek? moet de autiklas in 
het regulier onderwijs nog wel haar waarde bewijzen. In dit 
rapport geeft de Inspectie aan dat zij vooral op sociaal-emo-
tioneel terrein een positieve benadering ziet van ASS-leer-
lingen: ze voelen zich veilig, zijn blij met de mogelijkheden 
die ze krijgen en ervaren minder pesterijen. De Inspectie 
constateert echter ook dat nog niet vast te stellen is dat 

deze leerlingen ook betere examenresultaten boeken.  
Nu is het even de vraag hoe de twee aspecten van goed 
onderwijs voor deze leerlingen – een veilige en plezie-
rige plek op school en goede examenresultaten – qua 
belangrijkheid moeten worden gewogen. Punt is natuur-
lijk wel dat we momenteel in een ‘leeropbrengstencul-
tuur’ leven en daarom is het niet verwonderlijk dat de 
Onderwijsinspectie in het rapport  focust op het nog 
ontbreken van een duidelijk beeld van de examenresul-
taten van een autiklas. 
Toch raakt dit wel aan een regelmatig gehoord kritiek-
punt op de autiklas: de autiklas past zich aan leerlingen 
met ASS aan met het gevolg dat deze leerlingen de kans 
wordt ontzegd om zich aan te passen aan de potentieel 
‘niet-autismevriendelijke’ buitenwereld. Onvermijdelijk 
onderdeel van die buitenwereld is dat prestaties, diplo-
ma’s en getuigschriften de kans van slagen in de maat-
schappij nu eenmaal fl ink vergroten. Met andere woor-
den: wanneer de beschutte omgeving van de autiklas niet 
de optimale omgeving is om de cognitieve ontwikkeling 
van leerlingen met ASS te stimuleren, dan is het de vraag 
of de autiklas wel dé oplossing is. Ergo: het voorbe-
houd dat de Onderwijsinspectie maakt – wel eerst even 
goed onderzoeken hoe het met de prestaties zit – is dan 
terecht. Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris dit soort 
overwegingen meeneemt in zijn enthousiaste tweets.

HET IS DE VRAAG OF 
DE AUTIKLAS WEL DE 

OPLOSSING IS

Autiklassen

COLUMN

Jan Bijstra (58) is ont-
wikkelingspsycholoog en 
onderzoekscoordinator 
Regionaal Expertisecen-
trum Noord-Nederland 4

Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals faalangst of een 

specifieke fobie. Angsten beperken leerlingen in hun leerprestaties 

en sociale omgang. Voor u is het lastig om de angsten te signaleren, 

omdat angsten niet altijd tot uiting komen in de klas. In hoeverre 

verschilt angst bij leerlingen van angst bij volwassenen? Hoe gaat u 

om met angstige jongeren? En wanneer schakelt u externe hulp in en 

wanneer verwijst u door? 

Leer uw leerlingen met angststoornissen te begeleiden bij hun 

angsten. 

Ik ben niet bang
Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals faalangst of een 

en sociale omgang. Voor u is het lastig om de angsten te signaleren, 
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‘Lerarencongres 2014:   ‘Ontwikkel een   
      andere kijk op de wereld’

Tijdens de tweede editie van het 
Lerarencongres kreeg universitair pabo-

student Lisanne de Gelder de eer om 
haar ideeën aan minister Bussemaker en 

staatssecretaris Dekker voor te leggen. 
‘Ik heb aangedragen dat het me goed 

lijkt dat studenten meer de kans krijgen 
om zich te profi leren; dat je naast het 

leraarschap kunt laten zien waar je nog 
meer goed in bent.’

niseerde Lerarencongres vond dit jaar plaats op Roc Koning 
Willem I College in Den Bosch. Voor deze gelegenheid was er 
een grote festivaltent op het carré van de campus geplaatst. Vanaf 
10 uur konden alle 1.500 deelnemers, in zeven verschillende 
sessies presentaties, discussies en workshops volgen. Harry van 
der Schans, trainer aan het Koning Willem I College, gaf een 
workshop over humor en creativiteit. ‘Ik geloof dat we ons als 
leraren meer moet richten op de toekomst en niet moeten blijven 
hangen in het nu. We leiden onze studenten op voor een beroep, 

Een hoogleraar vroeg Lisanne de Gelder of ze 
misschien met de minister en staatsecretaris 
in gesprek wilde gaan. Nou, dat wilde deze 
student academische pabo en pedagogische 
wetenschappen aan de Universiteit van 
Amsterdam wel. Het onderwerp was de 
verbetering van het onderwijs. ‘We hebben 
het gehad over het veranderen van het curri-
culum. Door leraren zich te laten specialiseren 
kunnen scholen ook beter selecteren wie ze 
geschikt vinden voor de baan.’ Van Gelder 
heeft het idee dat de hoge werkdruk in het 
onderwijs deels gecreëerd 
wordt door de vele taken. ‘Iedere school heeft 
veel verschillende commissies waardoor een 
leerkracht snel extra commissietaken op zich 
neemt. Ik vind het belangrijk dat scholen na 
gaan denken waarom ze iets doen en of som-
mige taken niet geschrapt kunnen worden. Of 
ze met mijn ideeën ook echt iets gaan doen, 
dat weet je nooit. De minister en de staatse-
cretaris waren wel oprecht geïnteresseerd en 
reageerden positief.’ 

WORKSHOP HUMOR
Het door de Onderwijscoöperatie georga-

‘Ik vind het belangrijk dat scholen na gaan denken waarom 
ze iets doen.’
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maar er zijn veel mensen die in een hele andere sector terecht 
komen. Daarom wil ik mensen leren om zich aan te passen, din-
gen van een andere kant te bekijken. De toekomst is onvoorspel-
baar, daarom moet je leren je eigen leven vorm te geven.’ 

OMDENKEN
Humor en creativiteit zijn aangeboren talenten, maar Van der 
Schans gelooft dat iedereen met een gezonde hersenontwikke-
ling dit ook kan aanleren. ‘Je eigen leven vormen leer je door 
bewustwording en training.’ Er zijn verschillende technieken die 
hij in zijn workshop uitlegt. Eén daarvan is de omgekeerde brain-
storm. ‘Denk bijvoorbeeld aan een klantenservice. Je wilt weten 
hoe je zoveel mogelijk mensen binnen krijgt. In plaats daarvan 
draai je het om; hoe jaag je ze weg? Wanneer je alle opties die 
daaruit volgen omdraait, heb je al de eerste elementen voor een 
goed idee. Uiteindelijk gaat het erom dat je uit een patroon stapt 
en leert omdenken. Dan kijk je op een andere manier naar de 

wereld en ontwikkel je een andere manier 
van leven.’ 

SUCCESVOL
Voor student De Gelder was de dag succesvol 
en ze kijkt er positief op terug. ‘Over het alge-
meen vond ik het leerzaam en inspirerend. Ik 
vind het fi jn dat ik dingen geleerd heb waar 
ik echt wat mee kan. Ik las naderhand een 
discussie op Twitter waar een lerares zei dat 
ze graag had willen gaan, maar moest werken 
op woensdag. Iemand reageerde daarop dat 
scholen voor het Lerarencongres eigenlijk een 
vrije studiedag moeten geven. Dat vind ik wel 
een goed idee, het is zo goed voor je persoon-
lijke ontwikkeling.’ 

Sophie Hol

‘Lerarencongres 2014:   ‘Ontwikkel een   
      andere kijk op de wereld’

Leerlingen die weinig coöperatief of juist te meegaand zijn, leerlingen die zich druk en impulsief 

gedragen of leerlingen die nauwelijks opvallen: omgaan met hechtingsproblemen in de klas is 

een behoorlijke klus. Kom naar de studiedag ‘Onveilig gehecht’ en leer welke aanpak werkt bij 

uw leerlingen met hechtingsproblemen! 

Leerlingen die weinig coöperatief of juist te meegaand zijn, leerlingen die zich druk en impulsief 

gedragen of leerlingen die nauwelijks opvallen: omgaan met hechtingsproblemen in de klas is 

een behoorlijke klus. Kom naar de studiedag ‘Onveilig gehecht’ en leer welke aanpak werkt bij 

Omgaan met 

hechtingsproblemen 

bij kinderen en 

jongeren in het 

onderwijs

Wanneer

Donderdag 22 januari 2015

Waar
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Met job crafting 
allemaal bevlogen 

à la Robin Williams?

De acteur Robin Williams is – zeker sinds hij is overleden – in Dead Poets Society de 
belichaming van een bevlogen docent. Hij speelde dat hij bevlogen was, maar zulke 
docenten bestaan echt. En het kunnen en moeten er meer worden. Want bevlogen 

leraren zijn goed voor de prestaties van de leerlingen. Een onderzoek en een congres 
over bevlogenheid in het onderwijs.

Bevlogenheid heeft niet alleen een positieve relatie met gezondheid, plezier en 

prestatie, maar ook met kwaliteit, innovatie en duurzame inzetbaarheid. 

VITAAL
Onderwijs scoort een 6,7 op bevlogenheid. Dat is hoog in verge-
lijking met andere sectoren zoals industrie (5,8) en overheid (6,3). 

Bevlogen leerkrachten die met passie en energie 

werken, maken het verschil voor leerlingen, ouders 

en collega’s. Dat staat in het onderzoeksrapport 
Bevlogen in het onderwijs van vier onderzoekers 
van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsycho-
logie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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64 Procent van de leraren zegt op het werk te bruisen van de energie.



Schooljournaal 27

Van de respondenten noemt 21 procent zich bevlogen, 14 procent 
niet bevlogen en de rest zit daartussenin. Leidinggevenden noemen 
zichzelf iets vaker bevlogen dan leraren. Volgens de onderzoekers 
bestaat bevlogenheid uit drie componenten: vitaliteit, toewijding 
en absorptie (opgaan in werk). Van de respondenten voelt een 
kwart zich vitaal, 14 procent niet vitaal en de rest zit daartussenin. 
Onderwijs scoort vooral goed op toewijding: 38 procent scoort daar 
hoog op, 53 procent neutraal en 9 procent laag. Minder hoog is 
de score op opgaan in het werk: 17 procent gaat op in het werk, 21 
procent niet en 62 procent scoort daar neutraal. Van de leraren zegt 
64 procent op het werk te bruisen van de energie, 70 procent heeft 
’s morgens dikwijls/altijd zin om aan het werk te gaan, 81 procent 
is dikwijls/altijd trots op het werk en 77 procent is dikwijls/altijd 
enthousiast over zijn/haar baan.

HULPBRONNEN
Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie, 
vertelt op het congres in Rotterdam: ‘Bevlogenheid is een toestand 
die kan veranderen, van moment tot moment, van omstandigheid 
tot omstandigheid, van persoon tot persoon. Een hoge mate van 
bevlogenheid leidt tot betere prestaties, minder verzuim, prosociaal 
gedrag, actief leergedrag, betere communicatie, aandacht voor 
leerlingen, tevreden cliënten, hogere omzet en minder medische 
fouten. Wat kan helpen om bevlogen te zijn? Bijvoorbeeld coaching, 
feedback, sociale steun, autonomie, stressbestendigheid. Naarmate 
er meer van dergelijke hulpbronnen zijn, persoonlijk of vanuit het 
werk, is de bevlogenheid hoger. Daarnaast moet de werknemer iets 
te doen hebben, er moeten taakeisen aan hem gesteld worden. En 
dan ziet het plaatje er zo uit: hoge taakeisen + veel hulpbronnen 
= bevlogenheid en prestaties. Veeleisende taken, zoals lesgeven, 

toetsen of vergaderen, blijken een negatief effect 
op geluk te hebben, maar niet als de intrinsieke 
motivatie, vanuit zichzelf, hoog is.’ 

JOB CRAFTEN
Klinkt allemaal mooi, maar wat te doen als de 
bevlogenheid er even niet of niet altijd is? De 
onderzoekers weten het antwoord: Leidingge-
venden en besturen kunnen de werkomgeving 
optimaliseren en werknemers zelf kunnen hun 
job craften, zelf hun werk veranderen. Bakker 
legt uit: ‘Je kunt bijvoorbeeld proberen je 
taken of de inhoud van je werk te veranderen. 
Je kunt iets doen aan je sociale relaties: met 
wie ga je om op het werk? En je kunt cognitief 
craften: anders naar je werk gaan kijken. Uit 
ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen 
in het onderwijs nauwelijks actief op zoek zijn 
naar feedback (onderwijs scoort daar een 3.9 
op een tienpuntschaal, red.) terwijl dat juist een 
belangrijke hulpbron is.’ Jessica van Wingerden, 
socioloog, bedrijfskundige en veranderkundige, 
zegt hierover: ‘Dit is een schrikbarende score. 
En dus tegelijkertijd een grote kans! Daar is 
een wereld te winnen. Ook blijkt er nauwelijks 
vertrouwen in coaching door de leidinggevende, 
want daar wordt nauwelijks om gevraagd. 
Mooie kansen dus om je eigen energiebronnen 
wat op te porren.’ 

Ciska de Graaff

Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan de NOT, 

de  Nationale Onderwijstentoonstelling. De NOT is de 

 grootste  vakbeurs voor professionals in het PO, VO 

en MBO. Honderden exposanten tonen je de nieuwste 

ontwik kelingen op onderwijsgebied. Daarnaast kun je 

 gratis  inhoudelijke sessies volgen over onderwerpen 

zoals talent ontwikkeling, leermiddelen-op-maat, 

de gezonde school en de klas van de toekomst. 

Uiteraard is CNV Onderwijs ook dit jaar weer aanwezig 

met een interactieve stand. Kom ons bezoeken van 

dinsdag 27 t/m zaterdag 31 januari in de Jaarbeurs. 

Gratis toegangskaart NOT 2015
Dé beurs voor en door onderwijsprofessionals

Vraag nu jouw gratis toegangsbewijs aan op www.not2015.nl
000.000.00

Vraag uw gratis toegangsbewijs aan op not-online.nl/registreren. Gebruik uw persoonlijke registratiecode:

UITNODIGINGT.W.V.
€

 

35,-
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webbedingetjes

@ Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuur-

onderwijs plaats. Het thema van deze twaalfde editie is Lijst of 

Lezer? Tijdens een bijeenkomst in Rotterdam kunnen bezoekers 

workshops volgen over poëzieonderwijs, het gebruik van caba-

retteksten bij Nederlands en literatuur en sociale media. Meer 

hierover is te vinden op www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl  

@ De website www.geschiedenisindeklas.com is een digitaal 

magazine en documentatie-centrum voor het geschiedenison-

derwijs. De site is voor een groot deel gevuld met de inhoud van 

het tijdschrift Geschiedenis in de klas, dat verscheen van 1978 

tot 2000. Daarnaast wordt ook ander materiaal opgenomen. De 

website is bedoeld voor docenten Geschiedenis en Staatsinrich-

ting en kan door hen ook worden aangevuld.

@ Op vo-economie.wikiwijs.nl kun je zoeken naar leermateriaal 

voor het vak Economie. Thema’s die onder meer aan bod ko-

men, zijn arbeidsovereenkomsten, beleggen en economie in het 

buitenland.

APENSTAARTJES
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Ophouden met de hoge eisen in het onderwijs, nu blijkt 

dat er steeds meer leraren en leerlingen bezwijken onder 

de druk en een burnout krijgen? Die vraag in de LinkedIn-

groep van Schooljournaal levert de volgende reacties op: 

‘Eisen anders en opnieuw stellen, dat doe je niet door 

nog meer van leraren te vragen.’ En: ‘De lat hoog leggen 

mag best, willen leraren ook best, maar de overhead er 

omheen, drie keer hetzelfde van een leerling registreren 

omdat systemen niet matchen of dat het niet aan de taal-

kundige en formele eisen voldoet. Laat ons toch eens rus-

tig werken en onze leerlingen dat geven wat we ze willen 

geven: kennis.’

Getwitterd
André Steenhart (dagelijks bestuur AOb): 
Blader ik net door Het Schooljournaal #CNVO 
van zaterdag, staan daar alle leerkrachten van 
het jaar al in. Voorzienigheid? @AOBtweets

Willem Jelle Berg (bestuur CNV 
 Vakcentrale):
@AndreSteenhart Dat zeker, maar vast een 
goede redactie bij @Schooljournaal van  @CNV-
Onderwijs!

Op de Facebookpagina van CNV Onderwijs is een korte 

foto-impressie te vinden van de eerste, en zeer geslaagde, 

fi lmdag van CNV Onderwijs in Arnhem. Ongeveer zeventig 

bezoekers kwamen af op het fi lmhuis aan de Korenmarkt, 

om daar naar Ben X te kijken. Deze fi lm gaat over de moei-

lijke middelbareschooltijd van een jongen die lijdt aan het 

Syndroom van Asperger.



Marlies Sietsma
COLUMN

Marlies Sietsma

HET IS EN BLIJFT HUN 
KIND, DAT ZE VAN 

KLEINS AF AAN KENNEN.

Huppelend komen de jongens en meisjes het school-
plein op. Eindelijk is daar die eerste schooldag! Vaders 
en moeders staan erbij en kijken er naar, de tranen 
wegslikkend. De uitzonderingen even daargelaten. In 
groep drie leren lezen en schrijven is een uitdaging 
en wat zijn kinderen trots als ze zelf woorden kunnen 
lezen! Alles wordt voorgelezen voor papa en mama, die 
alles glunderend aanhoren. In groep acht is daar het 
afscheid en begint het avontuur op de ‘grote school’. 
Een spannende tijd voor de kinderen, die opeens 
tieners worden en ouders houden hun hart vast. Voor 
sommige kinderen verloopt de tijd op de basisschool 
en op het voortgezet onderwijs soepel, de ouders 
hebben er eigenlijk geen omkijken naar. Op de ouder-
avonden zijn zij binnen vijf minuten weer buiten, terwijl 
andere ouderparen lange gesprekken hebben. 
Dit jaar ben ik mentor van een derde klas en zie de 
strubbelingen die sommige leerlingen hebben nu ze 
naar volwassenheid toe gaan. Onzekerheid over wie je 
bent, hoe je wilt zijn en met wie je om wilt gaan. Niet 
leren, met lage cijfers als gevolg, is stoer en brutaal 
doen tegen docenten geeft je status onder de klasge-
noten. Thuis weten ouders niet hoe ze moeten com-
municeren met hun kinderen, omdat niks goed is en ze 
het verwijt van hun puber krijgen dat pa en ma alleen 

maar zeuren. Tranen en frustratie omdat je het 
gevoel hebt geen grip meer op het leven van je kind 
te hebben. En dan belt school ook nog op dat het zo 
niet langer kan. Je zelfvertrouwen in het opvoeden 
kan hier een behoorlijke opdoffer door krijgen. Dat is 
waar scholen in de gesprekken met ouders wel wat 
meer rekening mee mogen houden. 
Vaak nodigen wij ouders uit om te komen praten 
over het gedrag van hun kind, waarbij we van tevo-
ren al een plan hebben bedacht hoe we het gaan 
aanpakken. Hoewel het vaak niet zo bedoeld wordt, 
lijkt het daardoor wel of wij als scholen denken 
dat wij het kind beter kennen dan de ouders. Hoe 
belangrijk het ook is om je gesprek voor te bereiden, 
het is vooral belangrijk om open het gesprek in te 
gaan en ouders te vragen wat zij denken dat nodig 
is, zodat hun kind goed kan functioneren op school. 
Want het is en blijft hun kind, die ze van kleins af aan 
kennen. Zij weten vaak welke veranderingen, hoe 
klein dan ook, positief het gedrag van hun kind kun-
nen veranderen. Met de aanvullingen van de school 
is er hoop op een goed functioneren van de leerling. 
Niets is mooier dat je ouders dan kunt opbellen om 
te vertellen dat de gesprekken hebben geholpen en 
hun kind weer lekker in zijn vel zit!

Ouders

Schooljournaal 29
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Marlies Sietsma (28) is docent 
Nederlands op het Agnieten 

College in Zwartsluis, assisteert 
bij Handel en Administratie 
en volgt een schakeljaar 

Onderwijskunde in Groningen.
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Vereniging
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GEPENSIONEERDEN
Rayon Haaglanden
Woensdag 29 oktober, 10 uur, Jaarvergade-
ring. Locatie: 2B in Zoetermeer. Ochtend: 
jaarvergadering. Middag: notaris S. van Beek 
over familierecht, etc. Info/aanmelden: Nel 
van Rutten, (015) 256 68 83, nelvrutten@
casema.nl, nelvrutten@hotmail.com.

Rayon Noord-Holland Noord
Dinsdag 28 oktober, 10.30 uur, Strandvonds-
tenmuseum, Geversweg 2A, Castricum. 
Ontmoetingsdag. Vergadering met uitleg Cor 
Duinmaijer,regiobestuurdfer CNV Onderwijs, 
lunch en daarna lezing/fi lm met P. van Vliet 
over de Slag om Castricum. Info/aanmelden: 
A. Bouma, (072) 511 67 91, atm.bouma1@
upcmail.nl.

Rayon Eindhoven/De Kempen
Vrijdag 7 november, 9 uur, Centrum Eiken-
burg, Eersel. Ontmoetingsdag. Jubilarissen, 
jaarvergadering, lezing Anton Coolen door 
Cees Sleger, lunch. Middag: studentencaba-
ret. Info/aanmelden (voor 26 okt.): (0499) 37 
27 79, jhkleijne@hetnet.nl.

Rayon Nijmegen/Maas /Waal
Donderdag 30 oktober, 13 uur, Zaal Verploe-
gen, Woeziksestr. 100, Wijchen. Jaarverga-
dering, huldiging jubilarissen, nieuws uit de 
sector en spreker die sprankelend over de 
natuur vertelt. Info/aanmelden (voor 27 okt.): 
R. Frielink, rfrielink@fo.nl.

Rayon ’t Groene Hart
Donderdag 30 oktober, 10 uur, Rest. Boer-
haave, Herenstr. 57, Voorhout. Ledenvergade-
ring. Collega Wim Stoop spreekt over ‘res-
pect’. Lunch. Gerard van Leyenhorst (in woord 
en beeld) over pelgrimage van Santiago de 
Compostella. Info/aanmelden: A. de Zeeuw, 
agdezeeuw@zonnet.nl.

Rayon Den Bosch
Woensdag 12 november, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Den Bosch. Ledenbijeenkomst. 

Met o.a. lezing Ton Cruisen: Alle wegen leiden naar Rome. 
Info/aanmelden: Gerrit Mol, g.mol@ziggo.nl, 
(073) 521 41 09.

Rayon Zeeland
Vrijdag 14 november, 09.30 uur, rest. ’t Hoekske van Dijk, 
Eikenlaan 2, Koewacht. Jaarvergadering/ontmoetingsdag 
met huldiging jubilarissen. Lunch. Bezoek/rondleiding 
museum ’t Vlasschuurken. Info/aanmelden (voor 5 nov.): 
cnvozeeland@gmail.com, (0115) 61 79 39.

Rayon Friesland
Maandag 17 november, 10.30 uur, Het Convent, Groot 
Kerkhof 1A, Bolsward. Netwerkbijeenkomst voor jong-
gepensioneerden over Het kwaliteiten kwadrant, door 
Jeannette de Haan, trainer CNV Onderwijs Academie. 
Info/aanmelden: netwerkfriesland@cnvo.nl ovv 17-11-
2014 Bolsward.

ANDERS ACTIEVEN
Woensdag 5 november, 10 uur (inloop), CNV-gebouw, 
Tiberdreef Utrecht. Jaarvergadering/ontmoetingsdag. 
Met presentatie over fusie CNVO / PuZa door Joany Krijt. 
Middag, workshops: UWV over rechten en plichten van 
vrijwilligerswerk bij uitkeringsgerechtigden, Adviesbureau 
Kans over out-placement, gebruik van social media bij 
sollicitaties". Info/aanmeldingen (voor 26 okt.): andersac-
tieven@cnvo.nl, Lia van Velzen, (023) 785 06 16.

NETWERKEN
Zeeland
Woensdag 29 oktober, 16 uur, CSW Van de Perre, Grif-
fi oenstr. 17, Middelburg. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Agressie in 
het onderwijs door Wouter Prins; Een kleuter is geen 
schoolkind door Ab van den Bosch; De I-pad op school, 
doen of niet doen? door Leonard van Moolenbroek. Info/
aanmelden: netwerkzeeland@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 
29-10-2014)

Overijssel
Woensdag 29 oktober, 16 uur, Rehobothschool, Popu-
lierenstr. 18, Kampen. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: CAO en de praktijk 
in de school door Joop Witteveen, regiobestuurder CNV 
Onderwijs; Grip op onderpresteren door Ilse Reijgwart; 
Van werkdruk naar werkplezier door Jeannette de Haan, 

Schooljournaal 30Schooljournaal 30Schooljournaal 30

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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trainer CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 29-10-
2014.

Noord-Brabant
Woensdag 5 november, 16 uur, Aloysius/De Roosten, J. 
Luikenstr. 49, Eindhoven. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Van werkdruk 
naar werkplezier door John v.d. Groenendal; Beeldden-
ken door Manja IJserinkhuijsen; Het lerarenregister 
door Gerda van Hek. Info/aanmelden: netwerkbra-
bant@cnvo.nl )ovv bijeenkomst 5-11-2014.

Woensdag 12 november, 16.15 uur, SBO De Wissel, 
Van Oldeneellaan 18, Oosterhout. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: 
Beelddenken door Marja IJserinkhijsen; Van werkdruk 
naar werkplezier door Hanneke Verkleij; Het lerarenre-
gister door Gerda van Hek. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 12-11-2014.

Zuid-Holland
Woensdag 12 november, 16.15 uur, Brede school Het 
Gebouw, Arubapad 2, Leiden. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: Pas-
send Onderwijs door Han Kooreman; Het hoogsensitieve 
kind door Patricia van Turnhout; CAO en de praktijk in de 
school door Joyce Rosenthal. Info/aanmelden: net-
werkzuidholland@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 12-11-2014.

VROUWEN 
Congres intercutureel vakmanschap
Zaterdag 1 november, 10-16 uur, ZIMICH Theater 
Stefanus, Braziliëdreef 2, Utrecht. Congres voor 
alle leden van CNV Onderwijs over Intercultureel 
vakmanschap. Plenaire lezing: Maak kennis met de 
sociale atlas van jezelf door R. Ramzan. Workshops: 
De Ta(a)lentklas door A. Goenee; Transcultureel 
traject: het bespreken van diversiteit via een spel 
door H. Bellaart; Maak kennis met de sociale atlas 
van jezelf door R. Ramzan. Plenaire lezing: Super-
diversiteit in het onderwijs door R. Wolff. Keuze uit 
workshops: Diversiteit in het hoger onderwijs: soci-
ale relaties tussen docenten en allochtone jongeren 
door M. de Jong; Superdiversiteit in het onderwijs 
door R. Wolff; Studiesucces en diversiteit door D. 
van Middelkoop. Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl 
ovv najaarscongres 2014

PRIMAIR ONDERWIJS
Netwerk Limburg: po/mbo/vo/odv/ho
Donderdag 20 november, 16.30 uur (inloop), 
basisschool Lahrhof, Romeinenstr. 30, 
Sittard. Regiobijeenkomst netwerk Limburg. 
Workshop voor op en oop. Workshops: 
Dyslexie en Kurzweil 3000 op school; Wat zijn 
de juridische aspecten van een uitkeringsrecht 
m.b.t. de aanvraag, toekenning en verplichtin-
gen?; 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/aan-
melden (voor 13 nov.): netwerklimburg@
cnvo.nl ovv Sittard en workshopnummer(s).

Regio Noord-Oost Brabant
Woensdag 5 november, 15-18 uur, Wijk-
centrum De Nielt, Lavendel 250, Cuijk. 
Bijeenkomst, workshops en rechtspositioneel 
spreekuur (hiervoor aanmelden via belan-
genbehartiging@cnvo.nl). Tevens inleiding 
door Cees Kuiper, lid dagelijks bestuur CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: (G)MR door 
André van Kemenade; Als jonge leerkracht 
in je recht door Natascha Schenk; Timema-
nagement door Gerry van Elderen; CAO PO/
vitaliteitsregeling door Joyce Rosenthal en 
Renilde van Driel; Passend onderwijs door Bo 
Rodenhuis. Rechtspositioneel spreekuur door 
Natascha Schenk. Aansluitend broodmaaltijd. 
Info/aanmelden (voor 1 nov.): Jacques Poulus, 
cnvolagbrabantzeeland@hotmail.com                 

Limburg
Donderdag 20 november, Dag van de Rechten 
van het Kind. CNV Onderwijs komt op voor de 
belangen van het onderwijs en van kinderen. 
Met als thema, dit jaar: Recht op schoon water, 
een van de primaire levensbehoeftes met als 
bijbehorende attentie: een weerstation. Scho-
len primair onderwijs Limburg die aandacht 
besteden aan deze dag en hierin interesse 
hebben, aanmelden (voor 12 november) bij 
Jacqueline Arts, jacquelinearts@hetnet.nl. Op 
20 november willen wij een viertal scholen 
bezoeken om het weerstation op een ludieke 
manier (clown/goochelaar Fairytale) te over-
handigen. Bij aanmelding graag aangeven of 
u in aanmerking wilt komen voor het bezoek.
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Nieuwe draai Sneeuwwitje  
Er was eens… Sneeuwwitje is een nieuwe uitgave van 
het sprookje Sneeuwwitje. Een nieuw deel in de serie 
carrousel-kijkdozen: een boek en kijkdoos in één. 
Dit kijkdoosboek vertelt niet alleen het verhaal van 
Sneeuwwitje, maar laat het ook zien met acht 3D-scè-
nes. Tijdens het voorlezen draait het kind steeds een 
nieuwe scène voor het kijkdoosgaatje, en beleeft zo het 
sprookje van dichtbij. Uitgever De Fontein, € 15,99.

Levende talen studiedag
Vrijdag 7 november is er een landelijke studiedag 

voor Levende Talen in de Jaarbeurs in Utrecht. 

Het thema dit jaar is: ‘Zin in taal’. Voor leerlingen 

betekent dit zin hebben of zin krijgen in het leren 

van taal. De doelgroep voor deze bijeenkomst is 

talendocenten in het voortgezet, hoger, beroeps- en 

 volwassenonderwijs. Zowel de presentaties, de 

54 workshops alsook de informatiemarkt met uit-

gevers en educatieve organisaties, bieden nieuwe 

kennis en inspiratie voor de lespraktijk.

Week van Mediawijsheid
In november start de Week van de Mediawijsheid. 
Daarmee vraagt Mediawijzer.net van 21 tot en met 
28 november aandacht voor het belang van me-
diawijsheid voor kinderen en hun omgeving. Dit 
jaar staan de rechten van het kind centraal. Tijdens 
deze week worden de vragen rondom de media-
wijze invulling van de rechten, plichten en moge-
lijkheden van kinderen geïnventariseerd en wordt 
vastgesteld wat er mee moet gebeuren. Er worden 
workshops, bijeenkomsten en trainingen geor-
ganiseerd om aandacht te vragen voor het belang 
van mediawijsheid. Alle scholen hebben een poster 
ontvangen, met daarop stellingen om over te praten in de klas, bijvoorbeeld: 'Mijn ouders mogen bepaalde media verbieden'. Voor meer info: mediawijsheid.net.

‘Ontmoet autisme’
Op Inservice Autisme 2014 in het Provinciale 
Vormingcentrum te Malle in België komen op 
dinsdag 9 en woensdag 10 december Neder-
landse en Belgische deskundigen in onder-
wijs, zorg, arbeid en zingeving bij elkaar om 
kennis op te doen, kennis te delen en te ont-
moeten. De conferentie wordt georganiseerd 
met medewerking van Fontys OSO Tilburg en 
Hogeschool Plantijn/Artesis Antwerpen. Er 
is keuze uit zestien workshops en verschil-
lende lezingen en presentaties. De kosten 
voor deelname bedragen € 275,- per persoon. 
Meer info: inservice-autisme.nl 

Onderwijsfilmdag 
CNV Onderwijs 

In het sfeervolle Filmhuis in Arnhem 
aan de Korenmarkt werden begin vorige 
maand ongeveer 70 bezoekers ontvangen 
met koffi e/thee en een petitfour. Bijna 
alle leeftijden waren vertegenwoordigd 
op deze fi lmdag van CNV Onderwijs. Twee 
jonge invallers gaven zich ter plekke op 
als lid. Manager beleid en regiobestuur-
ders van CNV Onderwijs Kyra Keybets 
onderhield aanwezigen over passend 
onderwijs. De te vertonen fi lm Ben X sloot 
daar geheel op aan. 
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Toilet-
perikelen (1)
Bij de kleuters is de sifon onder het fonteintje 
kapot. Ik zit nog maar net met nieuw mate-
riaal op mijn knieën of de eerste plassertjes 
komen binnen. ‘Wat doe je daar?’ is steevast 
de vraag over mijn werkzaamheden. Ik 
probeer dat opvoedkundig op te lossen door 
een antwoord te geven waar de kleintjes over 
moeten nadenken. ‘Ik probeer een lekke band 
te plakken, kijk maar!’ De blik van het man-
netje spreekt boekdelen. ‘Ik ga maar plassen 
denk ik, maak jij de kraan maar!’
Als ik later mijn loodgieterswerk wil bekij-
ken, word ik in de gang al opgevangen door 
een blond ventje. ‘Jij hebt toch de kraan 
gemaakt?’ vraagt hij rechtstreeks. Voordat 
ik tekst en uitleg kan geven, gaat hij verder: 
‘Zullen we even kijken of je het goed hebt 
gedaan?’ Direct draait hij voorzichtig de kraan 
een stukje open totdat een klein straaltje de 
bak in loopt, dan bukt hij en werpt een kriti-
sche blik onder het fonteintje. Goedkeurend 
kijkt hij me tenslotte aan. ‘Het ziet er goed uit 
hoor Ruud, je hebt het mooi gemaakt!’
Trots loop ik even later door de school, in de 
wetenschap dat ik zojuist mijn loodgieters-
diploma heb gekregen. Mondeling, dat wel, 
maar wel met een hoog cijfer!

Ruud Kooistra is conciërge op de Goede Herderschool 

in Bodegraven 

COLUMN  Ruud Kooistra
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SCHOOLLEIDERS
Woensdag 29 oktober, 16.30 uur, Evertshuis, Juliana-
straat 4, Bodegraven. Bijeenkomst voor schoolleiders, 
teamleiders en middenmanagement over Cao voor het 
primair onderwijs door Cor Duinmaijer, regiobestuur-
der. Info/aanmelden: netwerkzuidholland@cnvo.nl ovv 
 29-10-2014.

Donderdag 6 november, 10 uur, Hotel Van der Valk, 
Breukelen. Themadag. Thema: Passend onderwijs: herrie 
of harmonie in je team? De rol van de schoolleider doet 
er toe! (door Jay Marino, Richard de Hoop, Hans van 
Dinteren). Info/aanmelden: www.cnvs.nl/themadag.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 29 oktober, 17 uur (incl. broodjes), CNV-ge-
bouw, Tiberdreef, Utrecht. Netwerkbijeenkomst. 
Workshops: Solliciteren; LinkedIn en online profi leren; 
Collegiale uitwisseling en rechtspositioneel advies. Info/
aanmelden: netwerkutrecht@cnvo.nl ovv bijeenkomst 
29-10-2014.

Noord-Holland
Woensdag 19 november, 17 uur (incl. broodjes), ’t Tref-
punt, L. de Colignystraat 20, Alkmaar. Netwerkbijeen-
komst. Workshops: Invallers tellen mee; Wereldcafé; Als 
invaller in je recht; Collegiale uitwisseling en rechtsposi-
tioneel advies. Info/aanmelden: netwerknoordholland@
cnvo.nl ovv bijeenkomst 19-11-2014.

ODP (Onder Dezelfde Paraplu)
Voor gepensioneerden CNV-bonden

Najaarsbijeenkomsten 2014
28/10  Nieuwerkerk  Herv. Kerk. Centrum
 ad IJssel 
29/10  Geleen  Plenkhoes
30/10  Elst  Onder de Toren
11/11  Utrecht  Jeruzalemkerk
12/11  Stiphout  De Smed
 (Helmond)
13/11  Goes  De Spinne
18/11  Doornspijk De Deel
19/11  Wierden  Ontmoetingscentrum

Onderwerpen die aan de orde komen: ontwikkelingen 
pensioenen, besteedbaar inkomen, zorg, belastingwet-
geving.

 Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur, deuren 
open om 13 uur. Aanmelden bij CNV Info, tel. (030) 751 
10 01, per e-mail cnvinfo@cnv.nl.
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Algemene Vergadering 
CNV Onderwijs 
26 november in Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort

lijke AV ligt het fusiebesluit voor. Ook wordt in het gezamenlijk 
deel de begroting 2015 van CNV Connectief vastgesteld.
Voor de AV van CNV Onderwijs is een voorstel ingediend van-
uit de vereniging. Het bestuur doet zelf ook een voorstel. Ook 
wordt de arbeidsvoorwaardennota 2015 van CNV Onderwijs 
vastgesteld. Er zijn geen verkiezingen.
Voorafgaand aan de AV is er van 9.30-10.30 uur een bijeenkomst 

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit 
voor onze 29e Algemene Vergadering. In de 
ochtend is er een Algemene Vergadering van 
alleen CNV Onderwijs. Na de lunch is er – 
net als op 1 oktober - een gezamenlijke bij-
eenkomst van de AV’s van CNV Onderwijs 
en van CNV Publieke Zaak. In deze gezamen-

De Algemene Vergaderingen (AV) van CNV Publieke 
Zaak en CNV Onderwijs hebben tijdens een extra 
AV op 1 oktober met grote meerderheid ingestemd 
met het voorgenomen besluit om te fuseren. 
Het fusievoorstel met statuten is op 13 oktober 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
tijdens de AV van 26 november kan de Algemene 
Vergadering de fusie formeel bekrachtigen. 
De vergadering heeft Helen van den Berg (voor-
zitter), Pieter Oudenaarden (werkorganisatie), 
Joany Krijt (onderwijs) en Patrick Fey (overheid 

en publieke diensten) benoemd als bestuursle-
den voor het beoogd bestuur. Er is nog een vaca-
ture voor het bestuurslid zorg en welzijn. Na hun 
benoeming tijdens de AV vormen Ria Braspenning, 
Marianne Luyer, Erik van Linden, Ferry Houterman 
en Gerard Koelemij de beoogde Raad van Toezicht. 
De nieuwe naam voor de bond wordt CNV Connec-
tief. Het is een woord waarin twee elementen van 
een vereniging terugkomen: collectief en connec-
tie. Het klinkt vertrouwd en is ook aantrekkelijk 
met het oog op de toekomst.

CNV CONNECTIEF IN DE MAAK

Het nieuwe bestuur van CNV Connectief: v.l.n.r. Patrick Fey, Helen van den Berg, Joany Krijt en Pieter Oudenaarden.
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de workshop Hoe werkt de AV? bij te wonen.
Na afl oop van de ‘gezamenlijke AV’ is er gelegenheid voor een 
hapje en een drankje.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen ontmoeten op deze 
hoogtijdag van de vereniging. 

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

met de penningmeesters van CNV Onder-
wijs en CNV Publieke Zaak en de beoogd 
penningmeester van CNV Connectief. 
Kaderleden van CNV Onderwijs en CNV 
Publieke Zaak hebben dan gelegenheid om 
vragen te stellen over de begroting 2015 van 
CNV Connectief. Voor kaderleden van CNV 
Onderwijs is er om 10 uur tevens gelegenheid 

AGENDA AV CNV ONDERWIJS
1. Welkomstwoord en opening
2. Mededelingen
3.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcom-

missie 
4.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van het verslag en 

de verantwoording besluiten AV 4 juni 2014 en eventuele 
actuele beleidsontwikkelingen

 a. Evaluatie O-factor
5.  Arbeidsvoorwaardennota CNV Onderwijs 2015
6.  Voorstellen & moties
 a. Voorstel stoppen digitale kadernieuwsbrief
 b. Voorstel contributie gepensioneerden
7. Rondvraag
8. Afsluiting

AGENDA GEZAMENLIJKE AV
1. Welkomstwoord en opening
2. Mededelingen
3. Aanwijzing diverse commissies
4. Procedurevoorstel
5. Fusie CNV Publieke Zaak & CVN Onderwijs
 a. Voorbereiden en gevolgen fusie
 b. Vaststellen begroting 2015
 c. Fusiebesluit
6. De visie verbeeld (fi lmpje)
7. Pensioenen (door Ron Reijsbergen)
8. Rondvraag
9. Rede van de voorzitter
10. Sluiting

DAGINDELING
9 uur - 10.30 uur: ontvangst, inschrijven, koffi e
9.30 uur - 10.30 uur:  toelichting op de begroting CNV
Onderwijs en CNV Publieke Zaak
10 uur - 10.30 uur:  workshop Hoe werkt de AV CNV

Onderwijs?

10.30 uur - 12 uur: AV CNV Onderwijs
12 uur - 13 uur: lunch
13 uur - 17 uur: gezamenlijke AV

VACATURES AV-COMMISSIES
Er bestaan op dit moment nog drie vacatures in AV-commis-

sies. In de fi nanciële controlecommissie, 
de sollicitatiecommissie en de geschillen-
commissie. Op dit moment is nog niet 
duidelijk wat er in de nieuwe vereniging 
met deze commissies gebeurt. Er staat 
bijvoorbeeld wel in de statuten dat er 
een geschillencommissie komt, maar het 
hoe en wat moet nog uitgewerkt worden 
in het huishoudelijk reglement. Het 
bestuur is daarom van mening dat het 
op dit moment niet verstandig is en ook 
niet nodig om de vacatures op te vullen. 
In de eerste helft van 2015 worden het 
huishoudelijk en andere reglementen en 
ook de commissies verder uitgewerkt en 
ingericht. In juni 2015 worden deze in 
de AV vastgesteld.

OPVRAGEN AV-STUKKEN
De AV-stukken zijn te downloaden op 
www.hetonderwijsplein.nl/ons/av-documen-

ten. Kaderleden die een bestuursfunctie 
bekleden binnen CNV Onderwijs 
ontvangen de AV-stukken per e-mail. 
Andere geïnteresseerde leden kunnen 
deze stukken opvragen door een e-mail 
te sturen aan av@cnvo.nl.

AANMELDING ALS BE-
LANGSTELLENDE
Het aanmelden als stemgerechtigd 
deelnemer aan de AV verloopt via 
de sectorraden en stuurgroepen. Zij 
hebben hiervoor inmiddels de nodige 
informatie ontvangen. Daarnaast zijn 
alle leden van CNV Onderwijs welkom 
als belangstellende op onze Algemene 
Vergadering. U kunt zich hiervoor aan-
melden via de sectorraad of stuurgroep 
van het aandachtsgebied waar u onder 
valt. Aanmeldingen moeten uiterlijk 
op 6 november bij het secretariaat 
binnen zijn.
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Veelzijdig aanbod 
CNV Onderwijs Academie
CNV Onderwijs Academie heeft een breed aanbod aan 
dienstverlening. Wij verzorgen niet alleen scholing, 
maar zorgen er ook voor dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld 
tijdens een MR Proefl okaal. Daarnaast organiseren 
we studiedagen op scholen, congressen voor oop’ers 

en schoolleiders. Kortom, CNV Onderwijs Academie is 
de verbindende factor in het onderwijs. 
Wilt u weten of de Academie ook iets voor u kan bete-
kenen? 
Bel met Jacqueline van Grevengoed: (030) 751 17 85. 
Of kijk op www.cnvo.nl/academie. 
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Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl
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www.rapportomslagen.nl

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

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect

Help Alzheimer  
over winnen. Dan  
hoeft niemand  
zichzelf te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl



STUURGROEPEN

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

SECTORRADEN
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

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

(043) 407 13 12
andersactieven@cnvo.nl

Schooljournaal 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
•  Sichting Achmea Rechtsbijstand, 

tel.: (088) 462 37 20, coll. nr 49356

•  OHRA-zorg 
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. 



worden. Ik herinnerde me CNV Onderwijs nog van een 
voorlichting op school en heb toen de stap gezet. Ik heb 
nu een jaarcontract, maar juridische hulp kan altijd van 
pas komen. Ik vind het vmbo belangrijk, omdat leerlin-
gen die graag met hun handen werken zo op de juiste 
plek terecht komen. Tijdens mijn studie heb ik op het 
Edudelta College stage gelopen in de bloemsierkunst, 
maar nu houd ik me bezig met kookles. De overstap is 
niet zo gek want mijn moeder is kok en koken is echt 
mijn passie. Het is allebei creatief en met je handen 
werken. Al vanaf dat ik vijf jaar was maakte ik samen 
met mijn vader kerststukjes en nog steeds geniet ik 
ervan om een bloemarrangement te maken. Ik zou 
graag nog een koksdiploma willen halen, om me te 
blijven ontwikkelen’. SH

‘Sinds januari ben ik aan het werk als vakdocent op het 
Edudelta College in Barendrecht. Ondertussen zit ik in 
mijn vijfde jaar van mijn opleiding Bloemsierkunst op 
Stoas Vilentum in Wageningen. Dit is mijn eerste werk-
ervaring en een collega heeft me aanbevolen om lid te 

Francelle Heijmen-
berg (25): ‘Een collega 
heeft me aanbevolen om 

lid te worden’
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Jouw partner 
in de school
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