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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.

Inlevingsvermogen
De uitslag van de CNV Onderwijs- 
enquête over Zwarte Piet was voor 
mij niet echt verrassend, want bij 
ons op school denkt de meerderheid 
er net zo over. Wat ik me wel af-
vroeg: van oudsher houdt het primair 
onderwijs er cultureel progressieve 
opvattingen op na, men stemt tradi-
tioneel ook ‘links’. Waarom werkt dit 
dan niet door in het debat over Zwar-
te Piet? Slechts tien procent vindt de 
discussie zinvol of best zinvol. Dat is 
niet veel. Is er echt maar zo weinig 
twijfel onder ons? Zwarte piet is niet 
racistisch bedoeld, natuurlijk, en we 
zijn ook geen racisten omdat we het 

sinterklaasfeest traditioneel willen 
vieren. Alleen, zijn zwarte huidskleur 
kreeg hij niet van de schoorsteen. 
Net zo min als zijn dikke rode lippen, 
gouden oorringen en kroeshaar van 
de schoorsteen, maar uit de kolo-
niale tijd komen. Een mannelijke 
collega die zich denigrerend uitlaat 
over vrouwelijke collega’s en steeds 
weer dezelfde foute opmerkingen en 
grapjes maakt, daar wordt toch ook 
iedereen pissig over? Waarom heb-
ben we dan zo weinig inlevingsver-
mogen in ouders met een donkere 
huidskleur, hun kinderen en hun 
gevoelens?
Jelle Horjus, Ede

Lariekoek
Ik wil even reageren op de column 
van Helen van den Berg in School-
journaal 17. Ze zegt dat de gekleurde 
leerkrachten niet reageren vanwege 
het druk bezig zijn met passend 
onderwijs. Wat een lariekoek! Zij 
reageren niet, omdat zij er allang 
klaar mee zijn. Dooddoeners als: 
‘Dit is traditie en van onze traditie 
blijf je af’, zorgen ervoor dat er geen 
ruimte is voor discussie. Waarom 
zou je de discussie aan willen gaan 
met mensen, die nazaten zijn van 
slavenhouders? Die waren ook niet 
happig om met de slavernij te stop-
pen, omdat het nu eenmaal traditie 
was. Hoe schandalig vonden wij de 
apartheid. Toevallig een Nederlands 
woord en in stand gehouden door 
Afrikaners, die direct gelinkt zijn 
met de niet gekleurde Nederlanders. 
Nederland moet zich schamen dat 
het in een tijd als deze, nog steeds 
stug wil vasthouden aan tradities. 
Ondanks dat er zelfs vanuit het bui-
tenland gereageerd is. Ik kots erop! 
Het sinterklaasfeest is een feest voor 
alle kinderen als ouders met een 
beetje gezond verstand inzien dat 
Zwarte Piet nog een restje is van het 
racistische verleden. Jammer dat u 
zich hebt laten verleiden tot zulke 
uitspraken.
Marjorie Trustfull, Hoofddorp 
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Racistisch?
In het hele Zwarte Pietendebat gaat men voorbij aan het feit hoe jonge 
kinderen het sinterklaasfeest zelf beleven als magisch realisten: een kijk 
op de werkelijkheid met een andere, onzichtbare wereld van symbolen.
Sinterklaas en Zwarte Piet komen vanuit een andere wereld dan hun 
eigen (t)huis. Zij komen met de stoomboot uit Spanje en in oude Russi-
sche verhalen over Nicola de Barmhartige zelfs vanuit de hemel, ver-
gezeld door wel twee helpers: een engel en een zwart duiveltje. De 
engel verbeeldt de lichte kant van ons mensen en de duivel staat voor 
de duistere, zwarte kant van ons mens-zijn. Symbolisch rijdt Sinterklaas 
op de hoge daken, want hij is het lichtende voorbeeld en ontstijgt zelfs 
de aarde. Zwarte Piet komt door de schoorsteen juist naar de aarde toe 
en wordt zwart, omdat hij de duistere kant van de mens met zich mee-
neemt. Het heeft allemaal te maken met de magische wereldbeeld van het 
kind die wij als volwassenen kwijt zijn geraakt. Het gaat dus niet zozeer 
om de kleur van Zwarte Piet (die alleen bij volwassenen racistische 
gevoelens oproept), maar om de wijze waarop de Sint en Zwarte Piet hun 
rol spelen als gelijkwaardige partners.
Johan Mink, Schoorl
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Vorige week woensdag en donderdag stonden de vestigingen van het Coenecoop College in Waddinxveen 
en Boskoop in het teken van De Dag van Respect. Dit vanuit de gedachte dat ‘goed onderwijs begint bij een 
omgeving waar kinderen en jongeren zich veilig voelen’. Er waren optredens, fi lms, interactieve lessen 
en presentaties. Gastspreker was rabbijn Abraham Soetendorp, initiatiefnemer van deze dag.
omgeving waar kinderen en jongeren zich veilig voelen’. Er waren optredens, fi lms, interactieve lessen 
en presentaties. Gastspreker was rabbijn Abraham Soetendorp, initiatiefnemer van deze dag.en presentaties. Gastspreker was rabbijn Abraham Soetendorp, initiatiefnemer van deze dag.
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‘Schokkend percentage onderwijspersoneel gepest’
Een op de drie leraren wordt gepest, vooral door leerlingen, 

maar ook door collega’s, schoolleiders en ouders. Dat blijkt 

uit een peiling van CNV Onderwijs met 4.262 responden-

ten. Op de vraag Wordt of bent u zelf wel eens gepest door 

collega’s? antwoordde 11 procent met ja. Gedragsdeskun-

dige Kees van Overveld, eerder in het nieuws met kwalitatief 

onderzoek naar pesten van leraren, is geschokt. ‘Naar mijn 

weten hebben niet eerder zo veel mensen vragen beant-

woord over pesten. En dan met zo’n uitkomst! Die 11 procent 

op de persoonlijke vraag of respondenten gepest zijn of wor-

den door collega’s, is hoger dan de 8 procent die in eerder 

onderzoek werd genoemd. En een derde van de leraren die 

gepest wordt door leerlingen, ouders, directie en collega’s: 

dan is er toch iets goed mis op die scholen! Het lijkt me niet 

bevorderlijk voor het welzijn van deze mensen en de kwaliteit 

van hun werk. Er zijn zelfs leraren die de full package krijgen: 

die worden gepest door meerdere lagen in de school. Deze 

cijfers zouden de politiek nu toch eindelijk in beweging moe-

ten krijgen. Het kan niet zo zijn dat leraren die aan leerlingen 

een morele boodschap moeten overdragen over het onheus 

bejegenen van andere personen, zichzelf schuldig maken aan 

pestgedrag. Laat de politiek dat signaal geven!’ 

Van Overveld vraagt verder om een informatiepunt waar 

gepeste leraren terecht kunnen met hun vragen, aandacht 

voor het fenomeen in de aanstaande antipestwetgeving, 

richtlijnen hoe om te gaan met pesten op de werkvloer en 

toespitsing van arbo-wetgeving. ‘Schoolleiders zouden het 

onderwerp moeten bespreken in het team. Zij zijn verant-

woordelijk voor de schoolveiligheid. Ze moeten werk maken 

van diversiteit in het team: iedereen mag zijn zoals hij is.’ CdG

en Boskoop in het teken van De Dag van Respect. Dit vanuit de gedachte dat ‘goed onderwijs begint bij een 
omgeving waar kinderen en jongeren zich veilig voelen’. Er waren optredens, fi lms, interactieve lessen omgeving waar kinderen en jongeren zich veilig voelen’. Er waren optredens, fi lms, interactieve lessen 
en presentaties. Gastspreker was rabbijn Abraham Soetendorp, initiatiefnemer van deze dag.en presentaties. Gastspreker was rabbijn Abraham Soetendorp, initiatiefnemer van deze dag.
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Wie heeft er geen ideeën over wat kinderen moeten leren op 

school? Dat moet onderwijsstaatssecretaris Dekker ook gedacht 

hebben, want hij lanceerde afgelopen maandag een nationale 

brainstorm over de inhoud van het toekomstige onderwijs. Dek-

ker zei daarbij: ‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar school 

gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan. Leert dit kind nú op 

school wat het dán nodig heeft om een vliegende start te maken? 

We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onder-

wijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. 

Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over 

waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onder-

wijs.’ De uitnodiging tot het spuien van ideeën sloeg aan: de sug-

gesties tuimelden over elkaar heen op onderwijs2032.nl en op 

Twitter. Dat liep van het vak ethiek tot ‘de natuur in’, van leren 

programmeren tot mindfulness, van 8-jarigen die in RTL Nieuws 

vroegen om meer te leren over hun sterke en zwakke punten tot 

astronauten die pleitten voor techniek op school. Een groep des-

kundigen van binnen en buiten het onderwijs gaat al deze ideeën 

met elkaar verbinden. In het najaar van 2015 moet dit alles leiden 

tot een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen en 

kunnen als ze klaar zijn met school, aldus de staatssecretaris. 

Op onderwijs2032.nl staan fi lmpjes, meningen en tweets.  CNV 

Onderwijs roept leden op ook hun visie te laten horen via onder-

wijs2032.nl. CdG

Nationale brainstorm 
#onderwijs2O32 van start



Leerlingen aoc gedwongen thuis 
door vogelgriep 
‘Nee, ik ben er niet door 

overvallen. Het is onder-

deel van het programma 

als je met levende have 

werkt.’ Hoewel op Groen-

horst Barneveld – de 

kipacademie in de volks-

mond – sinds begin deze 

week de noodscenario’s 

van kracht zijn vanwege 

de vogelgriep, blijft direc-

teur Gertwin de Haas 

nuchter. ‘Het is natuur-

lijk niet de eerste keer.’ 

Toch zitten drie leerlingen 

van het aoc noodge-

dwongen thuis. Zij liepen 

stage  op een pluimvee-

boerderij in Hekendorp, 

op het moment dat daar 

de ziekte werd gecon-

stateerd. Reden is dat 

HSN8, de variant waar 

om het gaat op de boer-

derij in het vlakbij Gouda gelegen dorp, zeer besmettelijk is en ook 

voor de mens schadelijk. De Haas: ‘Maar dan moet zo’n leerling 

wel in direct contact zijn geweest met het pluimvee. De ziektever-

schijnselen lijken op lichte griep. Het heeft zeker niets van doen 

met de gevaarlijke variant zoals we die uit Zuidoost-Azië kennen.’ 

Volgens de strenge protocollen van de mbo-instelling, mogen ook 

leerlingen die in het gebied wonen waar de vogelgriep is uitgebro-

ken, niet op school komen. Verder liggen er ontsmettingsmatten 

op het terrein waar iedereen die de school in Barneveld in wil, ook 

zij die geen pluimvee-opleiding volgen, verplicht overheen moeten 

lopen. De Haas: ’Morgenmiddag (afgelopen woensdag, red.) is het 

onderzoek van het ministerie van Economische Zaken afgerond. 

Als dan is vastgesteld dat er geen gevaar voor besmetting meer  

is, is iedereen weer welkom.’ Ouders zijn geen moment in angst 

geweest, zegt De Haas. ‘Ze zijn juist blij met de open wijze waarop 

er meteen is gecommuniceerd.’ PM

SchoolNIEUWS

• ‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar school 
gaat, solliciteert in 2O32 naar zijn eerste baan.’ 
Dat zei staatssecretaris Dekker afgelopen maandag 
bij de opening van de nationale brainstorm 
#onderwijs2O32. 
• Ik spitste mijn oren. Ging dit over mijn dochter die 
afgelopen maandag voor het eerst naar school ging? 
Ze weet al drie jaar hoe een iPad werkt, maar zal 
nu ook leren schrijven. Is dat ouderwets? Zelf vind 
ze van niet; ze wil niks liever dan leren schrijven.

• Iedereen heeft altijd een mening over onderwijs, 
ook nu. GeenStijl bepleit vreemd genoeg een 
vak ethiek. In De Wereld Draait Door zei een 
boswachter: ‘Neem de kinderen mee de natuur 
in, laat ze een regeldruppel proeven op hun 
tong, met hun blote voeten in het gras lopen.’ 
De VVD’er Dekker hield het bij programmeren 
en ondernemerschap. Mijn dochter oefent op het 
schrijven van haar naam.
Ciska de Graaff
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Leerlingen en personeel moeten verplicht over de ontsmettingsmatten lopen om de school 
in Barneveld te betreden.
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Drie eindtoetsen 
groep 8 toegestaan
Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 van de 

basisschool verplicht een eindtoets die hun reken- en taal-

vaardigheden meet. Scholen mogen daarbij gaan kiezen uit 

drie toetsen, liet onderwijsstaatssecretaris Dekker deze week 

weten.  Het gaat dan om de Centrale Eindtoets van het Cito, 

Route 8 van A-Vision en Eindtoets Primair Onderwijs van 

bureau ICE. De staatssecretaris zei: ‘Ik ben blij dat duidelijk 

is welke eindtoetsen scholen mogen gebruiken. Het is goed 

dat er voor hen wat te kiezen valt. En het is ook goed dat we 

weten dat de drie toetsen van goede kwaliteit zijn.’ Scho-

len moeten voor 1 januari kiezen welke eindtoets ze gaan 

gebruiken. De nieuwe, verplichte eindtoets wordt in april/mei 

afgenomen, zodat het schooladvies van de basisschool lei-

dend is bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

10 november: Leraren moeten zelf controle-
ren of het extra geld dat de overheid uitgeeft 
om tot 2016 zo’n drieduizend jonge leraren aan 
een baan te helpen of aan het werk te houden, 
goed wordt besteed. ‘Ik wil alle leraren in het 
land oproepen om heel kritisch te zijn over 
waar dat extra geld naartoe gaat’, zei staats-
secretaris Sander Dekker in het debat over de 
onderwijs begroting. Bron: Nederlands Dagblad
•Jongeren die een Halt-straf hebben uitge-
voerd, verlaten minder snel voortijdig hun 
school dan criminele jongeren die de straf niet 
kregen. Dat blijkt uit een onderzoek van de 
Universiteit Maastricht, meldde Halt zaterdag. 
De kans op vroegtijdige schooluitval bij ‘lichte 
criminelen’ is na een Halt-straf 33 procent 
lager. 
Bron: Nederland Dagblad
• Opnieuw zijn 200 studenten van de Hoge-
school van Amsterdam de dupe geworden van 
een tentamenblunder. De school blies op het 
laatste moment een digitaal tentamen af. Vol-
gens een woordvoerder van de hbo-instelling 
werd een technisch probleem ontdekt. ‘Het 
was niet veilig om de toetsen af te nemen, stu-
denten hadden  toegang tot elkaars schermen 
en er had heel simpel kunnen worden gefrau-
deerd.’ 
Bron: De Telegraaf
11 november: Transgenders moeten op school 
naar een algemeen toilet  kunnen, dus zonder 
de aanduiding voor meisjes of jongens. De 
belangenorganisaties voor transgenders COC 
en Transgender Netwerk Nederland (TNN) 
hebben daarom op honderd middelbare scho-
len een Nationale wc-actie gehouden. 
Bron: Brabants Dagblad
14 november:  Hoewel de Oeso gunstig oor-
deelt over ons brede aanbod aan beroepsoplei-
dingen, maakt ze zich wel zorgen over niveau 
1 van het mbo. Reden is dat veel leerlingen 
leerproblemen hebben en een lastige thuis-
situatie kennen. Minister Bussemaker, die de 
problemen erkent, komt nog voor de Kerst met 
een pakket maatregelen.
Bron: Het Financiële Dagblad

Wat was!HET VOLGENDE SCHOOLJOURNAAL 
VERSCHIJNT OP 13 DECEMBER
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     Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Onderwijs 

Geachte mevrouw Van den Berg,
Beste Helen,

Pesten is een belangrijk probleem 
op scholen in Nederland. Leerlingen, 
maar ook leraren, functioneren het 
best als zij zich gelukkig en veilig 
voelen. Vanuit mijn ervaring als 
leraar, mentor en rector weet ik dat 
de schoolleiding en het bestuur van 
de school hierin een zeer wezenlijke 
rol spelen. Zij moeten problemen en 
zorgen bespreekbaar maken door 
daarin zelf een open houding te tonen. 
Maar ook door direct en adequaat 

in te grijpen in 
situaties waarin leerlingen, docenten 
of medewerkers zich binnen de school 
onveilig voelen.
Voor docenten kan die onveiligheid 
van vele kanten komen: van leerlin-
gen, ouders, collega's of schoollei-
ding. Ik heb hiervan in al mijn jaren in 
het onderwijs gelukkig maar een paar 
voorbeelden gezien. Voor mij was het 
in de eerste plaats zaak om preventief 
te werk te gaan door een zeer open 
communicatie. Maar ook door duide-
lijk aan te geven dat ik pestgedrag als 
rector en bestuurder onaanvaardbaar 

vind en hierop direct en 
zonder terughoudendheid 
zou ingrijpen, door bijvoor-

beeld verwijdering van school 
of ontslag als laatste middel. 

Pesten gaat ook door na de 
laatste bel, bijvoorbeeld doordat 

iedereen tegenwoordig veelvuldig 
gebruikt maakt van social media. 
Door ouders te betrekken bij de 
school met de medezeggenschaps-
raad of ouderavonden, weten ouders 
beter wat er speelt rondom pesten op 
hun school. Ouders kunnen dan met 
hun kind praten over deze zaken. Die 
betrokkenheid van ouders en leer-
krachten als pestexperts op school 
vormt de goede basis om pesten 
tegen te gaan. 

Geachte heer van Meenen, 
Beste Paul,

Sociale veiligheid in de school is niet 
alleen voor leerlingen belangrijk, 
maar ook voor het personeel. Je zult 
maar elke dag moeite hebben met het 
handhaven van de orde of zelfs gepest 
worden. Meestal gaat de aandacht 
naar gepeste leerlingen, toch lopen 
ook genoeg onderwijsprofessionals 
aan tegen gezagsondermijning en 
pestgedrag. CNV Onderwijs peilde 
in 2011 al eens hoe het stond met 
het gezag op scholen. Deze maand 
werden ook vragen over de sociale 
veiligheid van onderwijspersoneel 
gesteld. Wat hier onder andere uit 

blijkt is de lastige positie die school-
leiders hebben.
Eerst het goede nieuws. Op onge-
wenst gedrag van leerlingen staan 
vaker sancties dan drie jaar geleden. 
Dit zorgt voor meer duidelijkheid 
richting leerlingen en ouders, maar 
ook voor het personeel. Ook heb-
ben schoolleiding, onderwijzend en 
niet onderwijzend personeel minder 
moeite met het handhaven van de 
orde. Leraren en onderwijsonder-
steuners gaan in de eerste plaats 
naar hun schoolleider als er sprake is 

van gezagsondermijnend gedrag van 
leerlingen of ouders. Dat is positief. 
maar het brengt de schoolleiders ook 
in een lastige positie, die we mis-
schien het beste als sandwichgevoel 
kunnen omschrijven: ondersteun ik de 
ouders/leerlingen of het personeel? 
Dat ligt per situatie anders, maar 
ingewikkeld is het wel. 
Extra aandacht verdient het pesten 
van leraren. In pestprotocollen is 
daar meestal niets over opgenomen. 
Onterecht, want ook zij worden 
gepest: door leerlingen, door ouders, 
maar ook door collega’s. Bij oudere 
leraren komt het zelfs vaker voor dat 
zij gepest worden door leerlingen en 
collega’s. Aanpak van dit probleem 
verdient de hoogste prioriteit. Ieder-
een moet in een veilige omgeving zijn 
werk kunnen doen.

   Paul van Meenen is Tweede Kamerlid voor D66.

OP ONGEWENST GEDRAG 
VAN LEERLINGEN STAAN 

VAKER SANCTIES DAN DRIE 
JAAR GELEDEN

DIRECT EN ADEQUAAT 
INGRIJPEN IN SITUATIES WAARIN 

LEERLINGEN, DOCENTEN OF 
MEDEWERKERS ZICH BINNEN DE 

SCHOOL ONVEILIG VOELEN
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CNV wil andere pensioenregels
Het CNV heeft samen met de andere vakcentrales de Eerste 

Kamer opgeroepen aanpassing af te dwingen van de nieuwe 

pensioenregels die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken 

in 2015 wil invoeren. De vakcentrales waarschuwen ervoor 

dat bij het ongewijzigd laten van de nieuwe regels de schade 

kan oplopen tot tientallen miljarden. CNV-bestuurder Willem 

Jelle Berg: ‘Een goed pensioen is een pensioen dat meestijgt 

met de prijzen. De Eerste Kamer is nu in de gelegenheid om 

dit doel beter haalbaar te maken door de pensioenen minder 

afhankelijk te maken van de rente. We moeten voorkomen 

dat de pensioenen de komende tien jaar niet mee kunnen 

groeien met de prijzen.’ Volgens de vakcentrales worden de 

pensioenfondsen door de nieuwe regels gedwongen om op 

grote schaal de rente af te dekken door middel van derivaten. 

Als de rente weer gaat stijgen zullen die derivaten een grote 

verliespost opleveren. Daardoor wordt indexatie op de lange 

termijn nog lastiger. Door de veel te strenge buffereisen wordt 

indexeren op de kortere termijn toch al praktisch onmogelijk. 

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: ‘Deze strengere eisen dragen 

niet bij aan een stabiel pensioencontract, maar zullen de 

maatschappelijke onrust juist vergroten. De schade is niet 

te overzien. Wij vragen de Eerste Kamerleden zich dat bij de 

behandeling goed te realiseren en de nodige aanpassingen 

te vragen van dit kabinet.’ De vakcentrales roepen de Eerste 

Kamer verder op niet akkoord te gaan met de rekenrente die het 

kabinet de pensioenfondsen volgend jaar wil opleggen. Deze 

rekenrente is nog behoudender en instabieler dan de huidige 

en zal leiden tot een extra verlaging van de dekkingsgraden 

met gemiddeld 5 procentpunt. De vakcentrales willen juist een 

stabiele en realistischer rekenrente.

Een starter vertoonde op enig moment het 
moppersyndroom. Die ene ervaren collega 
verkeerde in haar allergiezone. ‘Altijd wordt mijn 
idee van tafel geveegd. Hij heeft het allemaal 
al eens gezien of twintig jaar geleden is dat ook 
al geprobeerd. Zó doen wij het trouwens hier 
helemaal niet.’
Wat volgde was een leuk gesprek over jezelf 
wapenen tegen dergelijke uitspraken van een 
collega. Jonge collega kon vooruit, ik blij met het 
bereikte resultaat, wat een mooi vak heb ik toch! 
Tot het moment waarop ik mezelf in een verga-
dering tot mijn eigen grote schrik hoorde zeggen: 
‘Dat is wel leuk, maar dat hebben we tien jaar 
geleden ook al eens geprobeerd.’ Het snoetje van 
de inbrenger vertrok en ik had zeer effectief en 
vakkundig het idee vermoord. Ik had niet alleen 
het idee afgewezen, maar ook totaal niet nage-
dacht over de veranderde omstandigheden. Als ik 

mijn ervaring van toen parkeerde, dan bleek het 
juist een goed idee in deze tijd en in deze context. 
Daar voelde ik mijn houdbaarheidsdatum. Dus 
als je net als ik ‘ervaren’ heet, parkeer dan wat 
vaker je oordeel. Je verlengt je eigen houdbaar-
heidsdatum, en geeft een ander in plaats van een 
dolksteek de kans.

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

Mijn houdbaarheidsdatum

 De starterscoach
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Peiling: gezag op school krijgt dikke 7 en scholen sanctio  neren meer

Een op de drie leraren slachtoffer  
  van pesten
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Bron: Gezagsonderzoek CNV Onderwijs/MWM2. 
Het betreft hier afgeronde percentages.

In 2011 hield CNV Onderwijs een zelfde 
peiling onder de leden. Het gezag op school 
is in de afgelopen drie jaar niet af- of toege-
nomen. Het krijgt nog steeds een dikke 7. 
Er volgen wel vaker sancties op ongewenst 
gedrag dan drie jaar geleden, dus de scholen 
lijken wat strenger te zijn geworden. Ja, zegt 
85 procent van de 4.262 respondenten op 
de vraag of er sancties staan op ongewenst 
gedrag van leerlingen. In 2011 was dat nog 
63,2 procent. Slechts 7 procent zegt dat er 
geen sancties staan op ongewenst gedrag 
en – opvallend – 8 procent weet het niet. 
De meest gekozen sancties zijn terugkomen 
en/of nablijven, naar de rector/directeur, 
tijdelijke schorsing, schrijfstraffen en op de 
gang staan. Een time-out stond niet bij de 
mogelijke antwoorden, maar werd door veel 

Scholen delen vaker sancties uit bij ongewenst gedrag dan drie jaar geleden. En een derde 
van de leraren wordt gepest, door leerlingen, ouders, collega’s of directie. Twee opvallende 
uitkomsten van een peiling onder de leden van CNV Onderwijs naar orde en gezag in de school. 
Een mbo-docent: ‘Je moet doen wat je zegt, altijd. Doe je dat niet, dan is het hek van de dam. 
En één lijn trekken in de school.’ 

Peiling: gezag op school krijgt dikke 7 en scholen sanctio  neren meer

Een op de drie leraren slachtoffer  
  van pesten

‘GEEN ENERGYDRINK IN MIJN 
KLAS!’ 
Zichzelf geeft hij een 8 voor gezag, het onder-
wijspersoneel op zijn school een 4. Dat vraagt 
om een verklaring van deze mbo-docent techni-
sche vakken: ‘Ik heb gezag door mijn uitstraling 
en duidelijkheid. Ik werk met leerlingen vanaf 17 
jaar. Een groot deel van hen heeft een stoornis 
in het autistisch spectrum. Mijn regels zijn: geen 
jas aan, geen pet op, geen whatsapp en geen 
energydrinks. Zodra ik energydrink ruik of zie, al 
opgedronken of nog op te drinken, gaat de leer-
ling eruit. Want als er een gaat stuiteren, gaan 
ze allemaal meestuiteren. Mijn collega’s zijn 
minder consequent. Je moet doen wat je zegt, 
altijd. Doe je dat niet, dan is het hek van de dam. 
En één lijn trekken in de school. Doorpakken en 
afspraak is afspraak!’



respondenten genoemd bij het antwoord 
anders, evenals een gesprek met ouders 
en/of kind. Scholen met meer dan 2.500 
leerlingen delen minder straffen uit, maar 
dat hangt waarschijnlijk samen met de 
hogere leeftijd van leerlingen op deze 
voornamelijk mbo- en hbo-instellingen. 
Bijna de helft van de scholen heeft (bui-
ten een pestprotocol) afspraken op papier 
staan over ongewenst gedrag, bijna 40 
procent weet niet of dat zo is.

PESTEN
Wordt u of bent u wel eens gepest door 

collega’s? Ja, zegt bijna 11 procent van alle 
respondenten: leraren, schoolleiders en 
onderwijsondersteuners. De laatste groep 
zegt in 15 procent van de gevallen zelfs 
ja, de andere twee groepen 10 procent. 
Als het puur om leraren gaat, zijn de 
cijfers dramatischer. Op de vraag Worden 

op uw school leraren gepest door … kruist 22 
procent leerlingen aan, 9 procent ouders, 
9 procent directie en 8 procent collega’s. 
Als de dubbelingen hieruit gefi lterd wor-
den – als pesten door meerdere groepen 
gebeurt – is de conclusie dat 31 procent 
van de leraren/docenten gepest wordt. 
Meestal zijn leerlingen hierbij de boos-
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‘DOEN WAT WE ZEGGEN’ 
Petra van Krieken-Satter is juf van groep 3 van 
school voor speciaal onderwijs De Rietlanden 
(cluster 4) in ’s-Hertogenbosch. Ze heeft dage-
lijks met gezagsondermijnend gedrag van leer-
lingen te maken, variërend van grote monden 
krijgen tot fysieke agressie. Over het algemeen 
is ze tevreden over het gezag op school. ‘De 
regels op school zijn voor leerlingen duidelijk 
en consequent. Als ik het even niet red met een 
leerling, kan ik terecht bij collega’s. Dat wordt 
niet als falen gezien bij ons op school. Ook door 
de teamleider voel ik me meestal gesteund. Als 
een leerling het te bont maakt, kunnen we met 
hem of haar naar de teamleider. Het is dan de 
bedoeling dat de leerling het signaal krijgt dat 
hij echt te ver is gegaan. Zolang we consequent 
blijven en zeggen wat we doen en doen wat we 
zeggen, gaat het goed.’

‘RESPECT GEVEN IS RESPECT 
KRIJGEN’ 
Bon Thomassen, docent wiskunde en infor-
matica vmbo/havo/vwo Connectcollege Echt, 
geeft zichzelf een 9 voor gezag en het onder-
wijspersoneel op zijn school een 6. ‘Ik geloof 
niet dat leerlingen beter luisteren als ze stil zijn 
en in een busopstelling zitten. Ik ben niet van 
de straffe hand. Ik ben van het respect: geef 
leerlingen respect en je krijgt het terug. Ik heb 
wel een paar duidelijke regeltjes. Leerlingen 
moeten op tijd komen. Komen ze dat niet, dan 
moeten ze een te-laat-briefje halen en komen 
ze in het klassenboek. Dat weten ze. Maar ik heb 
nog nooit iemand de klas uit hoeven sturen. Ze 
werken bij mij in groepjes met weektaken, ze 
mogen bij mij muziekoortjes in als ze zelfstandig 
werken, het is drukker dan in andere klassen, 
maar er is wel orde. Kinderen hebben duidelijk-
heid nodig, maar dat is iets anders dan een 
strakke hand. Bij mij krijgen ze de vrijheid die ze 
aankunnen.’



doeners, maar ook teamleden maken zich 
er dus schuldig aan. Leerlingen zelf heb-
ben het nog zwaarder te verduren; volgens 
ruim driekwart van de respondenten 
worden leerlingen op hun scholen gepest. 
Een pestprotocol is bij 86 procent van de 
respondenten op school aanwezig, maar 
slechts in 12 procent van die protocollen 
staat ook iets over het pesten van leraren. 
Overigens weet 45 procent niet of er iets 
over dit onderwerp in staat.

CIJFER GEZAG
Het cijfer voor gezag dat respondenten 
voor het onderwijspersoneel op hun 
school geven, blijft – in vergelijking met 
de peiling in 2011 – onveranderd redelijk 
hoog: een derde geeft een 7 en een derde 
geeft een 8. Opmerkelijk is dat mensen 
zichzelf vaak een iets hoger cijfer geven 
dan ze aan onderwijspersoneel in het alge-
meen geven. Overigens zijn schoolleiders 
meer te spreken over het gezag op school 
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‘GEEN GEZAGSPROBLEMEN OP 
SCHOOL’ 
Op christelijke basisschool De Koppel in Sint 
Jacobiparochie (64 leerlingen) geen orde- of 
gezagsproblemen. Directeur Margreet van der 
Laan: ‘De lijnen zijn hier heel helder, of je nou 
in groep 1 of groep 8 zit. We hanteren afspraken 
uit de Kanjertraining en handhaven consequent. 
Natuurlijk misdragen kinderen zich wel eens. 
We werken dan met time-out-plekjes in een 
andere groep dan die van het kind zelf. Ik denk 
niet dat de grootte van de school bepalend is 
voor of je gezag hebt of niet. Het gaat erom dat 
je het kind echt ziet. Als je je verdiept in een 
kind, is het soms heel simpel; blijkt het een 
verkeerde plek in de klas te hebben, waardoor 
het het gevoel heeft niet gezien te worden. En 
dan gaat het op een negatieve manier aandacht 
vragen.’ 

STELLINGEN 
Alle leerlingen (en hun ouders) moeten een 
contract sluiten met de school, waarin 
rechten en plichten van leerlingen, ouders 
en school staan.
Eens: 81 procent; Oneens: 19 procent

Een docent mag een leerling bij de arm pak-
ken als hij/zij zich misdraagt.
Eens: 79 procent; Oneens: 21 procent

Leraren die, na scholing en begeleiding, geen 
orde kunnen houden, zijn niet geschikt voor 
hun vak.
Eens: 71 procent; Oneens: 29 procent

Ik wil collega-scholen niet opzadelen met een 
leerling die zich ernstig misdraagt.
Eens: 65 procent; Oneens: 35 procent

Leerlingen die zich niet gedragen moeten 
sneller van school verwijderd worden.
Eens: 52 procent; Oneens: 48 procent



dan docenten en onderwijsondersteuners, 
wordt in het basisonderwijs meer gezag 
ervaren dan in andere onderwijssoorten 
en geeft personeel op bijzondere scholen 
hogere cijfers voor gezag dan personeel 
op openbare scholen. Een derde van de 
respondenten zegt nooit problemen te 
ervaren met het handhaven van de orde 
(tegen 25 procent in 2011), 65 procent 
soms en 2 procent vaak of altijd. Jonge 
respondenten (tot 45 jaar) ervaren meer 
ordeproblemen dan oudere respon-
denten. 

NIET LUISTEREN
Het meest voorkomende gezagsondermij-
nend gedrag van leerlingen is niet luiste-
ren. Een derde geeft aan daar dagelijks 
last van te hebben, een vijfde wekelijks. 
Een goede tweede is in discussie gaan, 

met 17 procent dagelijks en 21 procent wekelijks. Op de derde 
en vierde plaats staan notoir te laat komen en keten en klieren, 
met beiden 10 procent dagelijks en 17 procent wekelijks. De 
zwaardere vormen van gezagsondermijnend gedrag, zoals agres-
sie, uitschelden en bedreigen komen veel minder voor, hoewel 
drie op de tien ook daar in meer of mindere mate mee te maken 
krijgt. Opvallend is hierbij dat vooral onderwijsondersteuners 
het moeten ontgelden, jonger personeel (tot 35 jaar), personeel 
op kleine scholen (minder dan 100 leerlingen) en personeel op 
openbare scholen. De respondenten hebben in mindere mate 
‘last’ van ouders. Een op de zes geeft aan dagelijks of wekelijks 
ouders mee te maken die bij een confl ict partij kiezen voor hun 
kind. Echte agressie komt sporadisch voor en dreigementen 
incidenteel bij een kwart van de respondenten. Directieleden 
hebben vaker met gezagsondermijnend gedrag van ouders te 
maken dan leraren of onderwijsondersteuners. 

PARTIJ KIEZEN
De meeste respondenten kunnen bij problemen met orde of 
gezag terecht bij collega’s of schoolleiding: 51 procent geeft 
de voorkeur aan de schoolleiding, 37 procent aan collega’s, 6 
procent kiest voor de vertrouwenspersoon (vooral op grotere 
scholen). Drie procent geeft aan nergens terecht te kunnen. 
Gesteund voelen de respondenten zich het meest door collega’s 
(49 procent altijd, 40 procent meestal, 9 procent soms en 1 
procent nooit), dan door de schoolleiding (34 procent altijd, 34 
procent meestal, 25 procent soms en 6 procent nooit) en als laat-
ste door ouders (4 procent altijd, 62 procent meestal, 30 procent 
soms en 4 procent nooit). Op de vraag wat ze nodig hebben om 
meer gezag te krijgen (zie daarvoor ook de illustratie op pagina 
13), staat ondersteuning vanuit de leiding met stip op de eerste 
plaats met 46 procent. Respondenten lichten hun steunpilaren 
of gebrek daaraan toe met onder meer de volgende opmerkin-
gen: ‘De collegialiteit is groot. We kunnen onze zorgen bij elkaar 
kwijt en ook echt delen.’ ‘Directie neemt alles serieus en zorg 
voor een goede oplossing voor een probleem.’ ‘De klant (kind en 
ouders) is koning! De directeur kiest snel partij voor de ouders, 
uit angst voor leerlingenverlies.’ ‘We zoeken samen met ouders 
naar een oplossing.’ ‘Ouders hebben geen respect meer voor de 
leraren: als leerkracht ben je een soort natuurlijke vijand.’ 

Ciska de Graaff
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RESPONDENTEN 
Er namen in totaal 4.262 respondenten deel aan 
de peiling. Dat is 13.2 procent van het aantal 
verstuurde uitnodigingen van 32.297 (leden 
tot en met 65 jaar, van wie CNV Onderwijs een 
e-mailadres kent). De resultaten zijn gecor-
rigeerd naar de populatiegegevens van CNV 
Onderwijs op functie, sector en geslacht. Het 
onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau 
MWM2 in opdracht van CNV Onderwijs.

SUGGESTIES TERUGKEER GEZAG  
• ‘Ouders moeten weer gaan opvoeden’
•  ‘Meer mannen in het onderwijs en leerkrach-

ten beter belonen’
•  ‘Maatschappelijke waardering en respect voor 

het vak’
• ‘Beter aansluiten bij leefwereld leerlingen’
•  ‘Gezag moet je verdienen: dus consequent, 

eerlijk en rechtvaardig zijn’
• ‘Niet te veel praten, minder softe aanpak’
•  ‘Ouders moeten hun kinderen niet meer als 

prinsjes en prinsesjes behandelen en alles 
geloven wat hun kind zegt’

•  ‘Leerkrachten moeten het goede voorbeeld 
geven, dan volgen de kinderen vanzelf!’

•  ‘De schoolleiding moet uit haar kantoor komen’
•  ‘Meer waardering voor de functie van onder-

wijsondersteuner!’
• ‘Scholing en training’
• ‘Kleinere groepen!’
•  ‘Duidelijke afspraken op papier: bij welk 

gedrag welke sanctie?’
•  ‘Onafhankelijk adviesorgaan voor verwijdering 

leerlingen’
•  ‘Betrek leerlingen bij het maken van schoolaf-

spraken’
• ‘Meer ondersteuning vanuit de directie’
•  ‘Een goede leraar straalt zelfvertrouwen uit, is 

charismatisch, heeft een natuurlijk overwicht, 
luisteren naar kinderen, respecteert ze’



Marlies Sietsma
COLUMN

Marlies Sietsma

HOE ZOU HET ZIJN ALS 
OUDERS DE VRIJHEID 

KRIJGEN OM HUN KIND 
NAAR SCHOOL TE STUREN 

OF THUIS TE HOUDEN?

Aan mijn ene arm trekt de leerling met leerwegonder-
steunend onderwijs (lwoo), aan mijn andere arm trekt 
de collega met een vakinhoudelijke vraag, aan mijn ene 
been trekt de directie en aan mijn andere been hangt 
de mentorleerling die maar hoopt dat ik alles voor 
hem oplos. Op sommige dagen heb ik het gevoel dat ik 
continue dingen aan het regelen ben en het lesgeven 
bijzaak is. Dan vraag ik me af of we met elkaar wel 
goed bezig zijn en effectief te werk gaan om alles uit 
de leerlingen te halen, zonder dat wij als volwassenen 
voor hen blijven rennen en alles oplossen en zij op hun 
luie gat blijven zitten. 
Met mijn collega’s ben ik naar de fi lm Alphabet 
geweest. Zeker de moeite waard om te kijken, hoewel 
onderwijsland hier niet te enthousiast over moet wor-
den, anders graven we ons eigen graf. Na het zien van 
dit essay, waarin onderwijsexpert Sir Ken Robinson als 
uitgangspunt heeft dat elk kind in wezen hoogbegaafd 
is, heb ik nog meer twijfels over het onderwijssysteem 
dat wij in Nederland hanteren. Hoe zou het zijn als 
ouders de vrijheid krijgen om hun kind naar school te 
sturen of thuis te houden en ze daar te laten ontdek-
ken hoe de wereld in elkaar zit? Zonder schoolboeken, 
zonder toetsen, zonder dat er iemand kijkt of je je wel 
binnen de lijn der verwachtingen ontwikkelt? Zou het 

dan zo kunnen zijn dat leerlingen die je zo vaak moet 
aansporen iets te gaan doen voor hun schoolwerk, 
zich ergens in gaan interesseren en specialiseren?  
Zou de leerling die nu een hekel heeft aan vreemde 
talen, misschien dan wél Engels gaan leren? Of krij-
gen we allemaal luie jongeren die niets doen en wel 
zien hoe de toekomst gaat verlopen? Het is jammer 
dat je niet een jaartje kan proefdraaien om te ont-
dekken of deze visie op het onderwijs succesvol zou 
zijn. Een iets te kostbare tijd voor de jongeren en een 
grote fi nanciële investering. Daarbij is het ook niet 
mogelijk, aangezien onze scholieren en de docenten 
gewend zijn aan het huidige onderwijssysteem en 
het daardoor in ieder geval een zootje zou worden. 
En ach, misschien werkt dit ook wel helemaal niet, 
net als de vele visies op het onderwijs die we de 
afgelopen jaren al voorbij hebben zien komen. Ik 
vraag me af of we ooit een onderwijssysteem kunnen 
creëren waarin elke leerling zich zonder belemme-
ringen kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. 
De focus ligt op de talenten, zonder dat we teveel 
nadruk leggen op de toetsen en cijfertjes. Tot die tijd 
schud ik de leerling die aan mijn been hangt van mij 
af en help ik de leerling die er voor gaat, maar mijn 
sturing nodig heeft.

Perfecte onderwijssysteem?
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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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 ‘Havisten      
   benaderen als 
vwo’ers stoot af’
De havo moet leuker en uitdagender worden. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport 

Talentontwikkeling op de havo dat eerder deze maand verscheen. Een achttal schoolleiders doet uit de 
doeken hoe zij de weg naar boven zijn ingeslagen met het schooltype dat nu dik veertig jaar bestaat. ‘Er 

staat veel goeds in, dat voorop’, zegt de Assense directeur Bert Oosting. ‘Maar we weten toch al heel 
lang dat de havist een andere leerling is dan de vwo’er, die vanuit zichzelf gretig kennis opzuigt. Havo-
scholieren zijn meer praktisch ingesteld, daar spelen wij al sinds eind jaren negentig met succes op in.’

stond op betere tijden. ‘Het is onze knipoog naar het verleden. 
We gaan het weer helemaal opbouwen’, verzekert Bert Oosting, 
sectordirecteur havo/vwo, locatie Lariks, van christelijke scholen-
gemeenschap Vincent van Gogh in Assen. Het vorige ontwerp 

Tegen het decor van fonkelende nieuwbouw 
staat een deel van de vorige behuizing nog 
fi er overeind. Vervallen en deels uitgebrand 
wacht de koepel waarin een sterrenkijker 

Leerlingen uit havo 5 bezig 
een resolutie voor te bereiden 
voor de debatwedstrijd Model 

European Parliament.
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Assense directeur: kritiek op havo kort door de bocht
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dat dateerde uit de jaren zestig had een eigen charme maar 
voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Wat energieverbruik 
betreft was het een drama. ‘Er was geen dubbele beglazing, de 
wind had vrij spel. In de zomer was het warm, in de winter 
koud. Alles klapperde.’ Maar over de nieuwbouw, waarvan de 
gangen uitbundig zijn beschilderd in typische Van Goghkleuren 
als oranje, geel en rood, raakt Oosting niet uitgesproken. Juist 
ook omdat daarin ruimte is gecreëerd voor een proefopstelling-/
ontwerplokaal. ‘Het past heel goed bij een nieuw vak in wording 
voor de havo: ontwerpen, een leerlijn vanaf de onderbouw tot 
en met het eindexamen. Het is bedacht door een docent natuur-
kunde en een docent  beeldende vorming van onze school. Het 
gaat om een mix van beide vakken, met ontwerpen die qua 
techniek én design kloppen. Geen trits fi guurzagen in deze ruim-
te, zoals bij handenarbeid, maar werkbanken en aansluitings-
mogelijkheden voor computers en allerhande apparatuur. De 
afgelopen jaren is er fl ink proefgedraaid met kleinere projecten 
rond technisch ontwerpen, maar volgend schooljaar willen we 
defi nitief van start’, zegt hij enthousiast.

VWO-LIGHT
Met het nieuwe vak keert Oosting, zoals hij zelf zegt het ‘thee-
zakjesmodel’ om. ‘Vaak worden nieuwe dingen bedacht voor het 
vwo en komt het in afgezwakte vorm terug in de havo, of wordt 
het in zijn geheel overgenomen, zoals het tweetalig onderwijs op 
deze school. Ik wilde nu eens iets unieks voor onze havo-leerlin-
gen, dat bij gebleken succes ook toepasbaar is in het vwo.’ ‘Laat 
met regelmaat zien dat je havisten serieus neemt’, vindt Harrie 
Klomp, sectorleider havo 3, 4 en 5. ‘Ze hebben meer bevestiging 
nodig dan vwo’ers, die zich zonder onze schouderklopjes ook 
wel redden.’ ‘Die indruk wordt door het rapport bevestigd’, zegt 
Oosting over de nota Talentontwikkeling op de havo, dat eerder 
deze maand verscheen. ‘Havisten zijn gevoeliger voor de relatie 
met de docent. Daarnaast zijn het meer doeners dan denkers. Ze 
willen graag het nut weten van de taken die ze moeten uitvoeren. 
Waar een vwo’er a priori gretig kennis opzuigt, wil de havist 
weten waarom hij iets moet leren en wat hij eraan heeft’, vat hij 
de omschrijving uit het rapport samen. Klomp: ‘Omdat ze prak-
tischer van aard zijn, moet je daar slim op inspelen, en niet zoals 
de staatssecretaris deed gretig inspringen op het beeld dat uit het 
rapport opdoemt. Namelijk, dat we te veel kijken naar de havo 
op eenzelfde manier als naar het vwo, maar dan met een tandje 
minder, als vwo-light. En ook dat docenten soms een punthoofd 
krijgen van al die leerlingen die niet vooruit te branden zijn.’ De 
beide Assenaren hadden graag wat tegengas van Dekker gewild 
op de bevindingen van de schoolleiders in het rapport dat havis-
ten op ‘standje waakvlam staan’ en een extra zetje goed kunnen 
gebruiken. Ook was de havo jaren verwaarloosd en moest het 
nodig ‘ontsaaid’ worden, omdat in geen enkel schooltype zoveel 
leerlingen blijven zitten als in havo 4, voornamelijk omdat ze 
gedemotiveerd zijn. De bewindsman eist niet dat scholen de 
havo op de schop nemen, maar wel dat ze inspiratie opdoen 
voor het ontwikkelen van eigen talentprogramma’s, waar geld 
voor beschikbaar is. Ook moeten havo-leerlingen op een hoger 
niveau examen kunnen doen in vakken waar ze goed in zijn.

ZIEKENHUIS
Hoewel Oosting vindt dat er best goede 
en praktische ideeën in het rapport staan, 
noemt hij de havo een prima opleiding, waar 
docenten met plezier werken. ’Nu ontstaat 
toch weer het beeld van teloorgang, waardoor 
alle hoop is gevestigd op excellentie. Onze 
ervaringen zijn anders, maar je moet er als 
school wel in willen geloven en blijvend inves-
teren, zoals wij nu met het vak Ontwerpen en 
al eerder met de Chinese taal die havo-leer-
lingen afsluiten op vwo-niveau. Wij vonden 
eind jaren negentig al dat het roer om moest 
en dat we ons meer moesten richten op het 
pragmatisme van de gemiddelde havo-leer-
ling. Wij hadden toentertijd veel zittenblijvers 
met motivatieproblemen. Een van de eerste 
kwaliteitsimpulsen was dat docenten uit de 
bovenbouw ook in de onderbouw les moes-
ten geven.’ Klomp: ‘Benader havisten niet als 
vwo’ers, want dat stoot af. Als je daar in je 
didactiek rekening mee houdt, en je erkent 
hun kwaliteiten, dan stijgen ze tot grote 
hoogte, ook cognitief.’ Oosting vult aan: 
‘Straks doen onze havisten voor de elfde keer 
mee aan de debatwedstrijd Model European 
Parliament. Dat was hun eigen wens, want 
dat konden zij ook. En dat hebben ze ook 
bewezen. Een ander voorbeeld: een tijdje 
geleden was er een challenge waaraan namens 
onze school zowel een team van de havo als 
van het vwo deelnam met een technisch ont-
werp. Het ging om een duidelijke opdracht, 
waarin precies omschreven stond wat er 
moest gebeuren. Ons havo-team presteerde 
net even beter.’

APETROTS 
Klomp: ‘Twee jaar geleden hebben drie 
havo-leerlingen in het kader van hun pro-
fi elwerkstuk de ingang van het Wilhelmina 
Ziekenhuis hier in Assen gerestyled. Zag er 
prachtig uit met artistiek vormgegeven foto’s. 
Apetrots waren ze bij de offi ciële opening 
door de burgemeester. Nu zitten ze alledrie 
op Minerva, de kunstacademie in Gronin-
gen, en doen het heel goed.’ Zijn collega: ’We 
zijn sinds onze heroriëntatie lang verwend 
met slaagpercentages van negentig procent en 
hoger. Dat loopt nu wat terug, vooral door de 
enorme groei van de havo. We hebben welis-
waar een streekfunctie voor het gebied rond 
Assen, maar leerlingen komen zelfs uit Diever 
voor ons tweetalig havo-onderwijs.’

Peter Magnée



De Vreedzame school beschouwt de klas en 
de school als een democratische gemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. 
Ze krijgen een eigen stem en leren om samen 
beslissingen te nemen. Kinderen gaan zich 
daardoor verantwoordelijk voelen voor elkaar 
en voor de gemeenschap. Inmiddels werken 
zo’n 600 basisscholen met dit programma 
en geven zij één keer in de week een les over 
democratisch burgerschap. De Brug zit nu in 
het tweede jaar van het inlooptraject en mentor 
Janet Damsma is positief over de ontwikkeling. 
‘In het eerste jaar is het vooral het aanpassen 
van de lessen en kinderen laten wennen aan de 
veranderingen. We kwamen er al snel achter 
dat dit programma erg goed bij de christelijke 
identiteit van onze school past. Normen en 
waarden zijn voor ons belangrijk. Het pro-
gramma leert kinderen open te staan voor de 
verschillen tussen mensen. Het inlooptraject is 
wel hard werken, maar je wordt goed begeleid 

en in de handleidingen wordt alles stap voor stap besproken.’

MEDIATOR
In het tweede jaar komt er een nieuw onderdeel bij; het opleiding 
van leerlingen tot mediator. Twintig van de zestig kinderen hebben de 
driedaagse training gevolgd en Damsma zag direct verschil. ‘Kinderen 
leren een confl ict herkennen. Tijdens de training oefenen ze om open 
en gesloten vragen te stellen en wat ze met de gewonnen informatie 
moeten doen. Door te bemiddelen tussen de schoolgenoten, komt het 
niet tot een ruzie. Maar het lesplan is nog veel meer dan dat, het is de 
opbouw van jezelf en van de maatschappij. We krijgen van ouders terug 
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‘Vreedzame Sch ool basis voor de  
  rest van je leven’

Sociale veiligheid op scholen is volop in 
ontwikkeling. Er wordt gezocht naar de 

beste manier om leerlingen een geborgen 
gevoel te geven. Op basisschool De Brug 

in het Drentse Klazienaveen werken ze 
volgens het programma van De Vreedzame 

School. Dit jaar heeft de school twintig 
leerlingen opgeleid tot mediator. Mentor 

Janet Damsma is enthousiast. ‘Na de 
eerste oefenochtend zag je al duidelijk 

verschil. De kinderen ontwikkelen gelijk een 
bewustwording van hun gedrag en hun 

rol in een confl ict. Het programma is veel 
meer dan alleen goed tegen pesten.’

Twintig leerlingen opgeleid tot mediator

De leerlingmediators staan altijd klaar om een confl ict op te lossen.
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dat er thuis ook veel verandert. Kinderen 
lossen confl icten tussen hun ouders op of 
hebben veel minder vaak ruzie met hun 
broertje of zusje.’ 

ZELFVERTROUWEN
Volgens Damsma, tevens leerkracht in ver-
schillende groepen, draait het om respect 
en veiligheid door bewustwording van 
gedrag. ‘Het programma is een basis voor 
de rest van je leven. De titel mediator geeft 

de kinderen zelfvertrouwen. Zij kunnen iets wat niet iedereen kan. Dat 
zorgt ervoor dat ze zich belangrijk voelen en dat zijn ze voor ons ook. 
Juist de onzekere kinderen behalen hierdoor alleen maar winst. De 
leerlingen werken altijd in duo’s van een jongen en een meisje. Beiden 
kunnen zich beter inleven in hun eigen geslacht en zo ontstaat er een 
eerlijke situatie.’ Dit maakt de verantwoordelijkheid voor de mentor 
groot. Er moet een beslissing genomen worden welke kinderen goed 
bij elkaar passen en elkaar zullen aanvullen. ‘Ik heb gemerkt dat het 
koppelen van een sociaal en een sociaal onhandig kind juist heel goed 
werkt. Samen weet je meer dan alleen en ze leren heel veel van elkaar. 
Het inleven in een ander wordt nog sterker ontwikkeld doordat de 
partners zo verschillend zijn. Ieder koppel komt één keer in de week aan 
de beurt.’ 

OPLOSSINGEN
De kinderen zijn ook positief en vertellen enthousiast over hun erva-
ringen: ‘We leren met elkaar overleggen en dat betekent op één mening 
uitkomen. Maar niet iedereen kan zijn zin krijgen, dus als twee ideeën 
op elkaar lijken, maken we er één idee van.’ Een van de leerlingen is blij 
dat hij heeft leren vergaderen. ‘In de vergadering bespreken we punten 
die opgelost moeten worden. Een oplossing gaat eigenlijk alleen maar 
over democratisch burgerschap, samen beslissen.’ Een mediator vertelt 
dat zij blij is met haar taak: ‘Als ik zie dat kinderen gepest worden ga ik 
er meteen op af om het op te lossen.’ Een anders meisje vertelt hoe het 
confl ict opgelost werd: ‘Ik toeterde met een pylon en dat vond Oscar 
niet leuk. Toen gingen we er over praten en sorry zeggen en hebben we 
het opgelost, want we wilden wel samen in de gymzaal spelen.’

OPSTEKERKETTING
Een basisaspect van het programma is kinderen positief te benaderen. 
Voor iedere nee krijgen ze drie keer een opsteker. Damsma vertelt over 
de opstekerketting. ‘Ieder kind heeft opstekers nodig. In de klas hebben 
we een opstekerketting die kinderen kunnen verdienen. Wanneer er 
onrust is hoef je alleen maar over de ketting te beginnen en dan keert 
de rust terug. Kinderen willen graag iets verdienen. Het directe contact 
is voor ons belangrijk, daarom krijgen de kinderen bij binnenkomst en 
bij weggaan een hand.’ Damsma en de school zijn meer dan tevreden 
over het resultaat. ‘Ik heb sterk het idee dat het pestgedrag is vermin-
derd, omdat confl icten worden opgelost voordat ze omslaan in schop-
pen en slaan. Ze leren vaardigheden die ze zelf ook geweldig vinden. Ik 
gun ieder kind zo’n training, je ziet ze echt groeien.’

Sophie Hol

‘Vreedzame Sch ool basis voor de  
  rest van je leven’



Individuele Belangen

Meester Bart heeft in Schooljournaal een artikel gelezen over de 
nieuwe cao. Daarbij is het hem opgevallen dat in deze cao is 
opgenomen dat ook voor leraren en onderwijsondersteuners 
met lesgebonden taken sprake kan zijn van overwerk. Het is hem 
niet helemaal duidelijk wat daar nou mee bedoeld wordt en dus 
besluit hij het maar eens met zijn collega’s te bespreken tijdens 
de lunchpauze.
Volgens juf Hanneke is het simpel. Als je ’s avonds moet werken 
omdat er ouderavond is, dan zal dat zeker overwerk zijn, want 
het gebeurt immers buiten de normale werktijden?  Of als je 
aan het eind van het schooljaar op kamp gaat met groep 8, dan 
ben je zo’n 16 uur per dag in touw. Dat moet dan toch haast wel 
overwerk zijn?  En zo komen ook de avondvierdaagse en nog een 
aantal buitenschoolse activiteiten voorbij. Maar waarom is dat 
nu ineens overwerk, terwijl ze het al jaren doen? Ze komen er 
niet helemaal uit. Bart spreekt af dat hij zijn bond zal bellen. 
Een paar dagen later legt hij zijn collega’s uit hoe het zit.

40-URIGE WERKWEEK
Vanaf volgend schooljaar geldt een 40-urige werkweek. Daar-
naast geldt nog steeds een jaartaak van 1.659 uur en een 
maximale lessentaak van 930 uur. Alleen als de school kiest 
voor een eigen taakbeleid kan met instemming van de (P)MR 
worden afgeweken van de maximale lessentaak van 930 uur. 
Een fulltime leraar krijgt dus een jaartaak van 1.659 uur, die 
is opgedeeld in taken van 40 uur per week. Een deel daarvan 
zijn lessentaken. Van de 1659 uur gaan eerst 40 uren af voor de 
regeling ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook heeft iedere leerkracht 
recht op 2 uur professionalisering per week en daarnaast zijn er 
nog allerlei andere taken. Daarvoor is dan nog  ongeveer 14,5 
uur per week beschikbaar. In die tijd  moet de voor- en nazorg 
van de lessen plaatsvinden, maar ook de collectieve scholing, 
de ouderavonden, de buitenschoolse activiteiten en alle andere 
taken die door de leerkrachten uitgevoerd moeten worden.
Voordat het nieuwe schooljaar begint wordt met iedere leer-

kracht afgesproken hoe zijn of haar jaartaak wordt ingevuld. 
Daarbij wordt afgesproken wat iemand dat jaar doet en hoeveel 
tijd voor de verschillende taken beschikbaar is. Ook wordt 
geregeld hoe die jaartaak zo goed mogelijk over de 40-urige 
werkweek wordt verdeeld. Dat wordt niet alleen bepaald door de 
directeur, ook de leraar heeft zijn inbreng. Bart wil voor zijn 83 
uur professionalisering (41,5 week x 2 uur) graag twee cursussen 
op gebied van ict gaan doen. Dat is een van zijn taken en hij wil 
graag zijn kennis op dit terrein opfrissen. Hij neemt de uren dus 
niet wekelijks op, maar verspreid over 10  weken. Dat betekent 
dat hij in die weken al ruim 8 uur per week nodig heeft en dus 
minder ruimte heeft voor andere taken. Omdat hij een boven-
bouwgroep heeft die 25,5 uur les heeft per week kan hij niet 
elke week alle lessen geven. Dan zou hij ruimschoots over de 930 
uur heen gaan. En dus probeert de directeur de studieweken van 
Bart te combineren met weken waarin hij minder les geeft om 
overschrijding van de 930 uren te voorkomen. Op die manier 
wordt de jaartaak zo goed mogelijk verdeeld in taken van 40 uur 
per week.

SCHOOLKAMP
Dat lukt natuurlijk niet altijd. Bovendien hebben de leerkrach-
ten van de school waar Bart werkt geen plaats- en tijdgebonden 
weektaak. En dus kunnen ze een deel van de taken ook zelf 
plannen. Soms lukt het niet om de taken binnen de 40-urige 
week te houden. Als er ouderavonden zijn of in de week van het 
schoolkamp zal voor (sommige) leraren de werkweek wel wat 
langer duren. In die week wordt dan meer dan 40 uur gewerkt, 
en is er sprake van overwerk. Dat moet dan in een andere week 
gecompenseerd worden. Dat is niets nieuws, dat gebeurde tot nu 
toe ook al. Nieuw is dat de compensatie moet plaatsvinden in 
dezelfde periode als waarin het overwerk is verricht. Daarbij is 
een periode een tijdvak tussen twee schoolvakanties.
En hoe zit het dan met dat schoolkamp? Daarmee ben je toch 
wel meer dan 40 uur aan het werk? Dat zou best wel eens 
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Wanneer werk ik eigenlijk over?
VRAAG:

ANTWOORD:



kunnen, maar als het goed is zijn er in het taakbeleid van de 
school afspraken gemaakt hoeveel uren in je jaartaak zitten voor 
dat schoolkamp. En als het goed is, is daarbij ook afgesproken 
hoeveel van die uren horen tot de 930 uren les. Je maakt die 
week vast meer dan 40 uur, maar dat kan dan in andere weken 
gecompenseerd worden. Dat zou zelfs al voorafgaande aan het 
schoolkamp kunnen. 

ECHT OVERWERK
Eigenlijk is er dus niet veel nieuws onder de zon vindt Bart. 
Daar lijkt het inderdaad wel op,  maar de bepaling over over-
werk moet werkgevers en werknemers een extra prikkel geven 
om de taken zoveel mogelijk in ‘brokken’ van 40 uur te verdelen 
en daarmee de werkdruk in de hand te houden. En kan er nou 

nooit ‘echt overwerk’ voorkomen wil Bart eigenlijk toch ook nog 
wel weten. Ja, dat zou wel kunnen. Als de jaartaken helemaal 
vol zijn gepland en er in de loop van het jaar nog een taak bij 
komt die dus niet was gepland. Dan zal eerst gekeken moeten 
worden of er voor deze taak een andere, reeds geplande taak 
kan vervallen. Als dat niet het geval is, en de nieuwe taak moet 
worden uitgevoerd, dan zullen een of meer leraren hun 
normjaartaak overschrijden. Of dat gebeurt en hoeveel 
tijd daarmee gemoeid is wordt bepaald door de 
werkgever. Alleen als dat overwerk echt niet in 
tijd kan worden gecompenseerd, dan zullen 
die extra uren moeten worden uitbetaald. 
Het is echter niet de bedoeling dat dit 
structureel gaat gebeuren.

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 

Dinsdag  2 december Assen
Donderdag  4 december Apeldoorn
Maandag  8 december Utrecht 
Dinsdag  9 december Roermond
Donderdag  11 december  Den Bosch 
Donderdag  11 december Rotterdam

RECHTSPOSITIE

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele vragen mailen 
met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de regionale 
spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzakelijke stukken kan tot 
acht werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één aanmelding is 
kan een andere afspraak worden gemaakt.
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De leden van CNV Onderwijs hebben in ruime meerderheid 
ingestemd met het onderhandelingsresultaat over aanpassing 
van de ABP-pensioenregeling vanaf 2015. Van de bijna 5.000 
leden die meededen aan de digitale peiling stemde 58 procent 
voor en 26 procent tegen. Ook bij CNV Publieke Zaak was er 
ruime steun voor het onderhandelingsresultaat. Honderden 
leden bezochten in oktober de gezamenlijke voorlichtingsbij-
eenkomsten. Op 13 november is het onderhandelingsresultaat 
omgezet in een akkoord dat ondertekend is door alle partijen. 
Aanpassing van de pensioenregeling is noodzakelijk omdat 
het kabinet bezuinigingen doorvoert waardoor in 2015 min-
der pensioenopbouw mogelijk is. CNV Onderwijs was fel 
tegenstander van dit kabinetsbeleid. De wetswijziging werd 
echter door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Dankzij 
de onderhandelingen is de door de politiek afgedwongen 
versobering van de pensioenopbouw nu voor een groot deel 
gecompenseerd. Voor zover het niet lukte om compensatie 
binnen de pensioenregeling te realiseren is afgesproken om de 

AKKOORD ABP-PENSIOENREGELING

premiedaling die het gevolg is van de versobering om te zetten 
in een lagere werknemerspremie én in geld dat per sector kan 
worden besteed aan extra loonstijging of verbetering van andere 
arbeidsvoorwaarden.
Onderhandelaar Jorick de Bruin is tevreden met de uitslag 
van de stemming. Wel wijst hij op de felle discussies tijdens de 
ledenbijeenkomsten: ‘De leden hebben bij de stemming het 
hoofd koel gehouden maar ze zijn niet gelukkig met dit resultaat. 
Iedereen is het sloopwerk van de 
afgelopen jaren aan de pensioenen 
meer dan zat. Het ABP moet in 
staat worden gesteld een pensi-
oen te gaan verzorgen waar je op 
kunt bouwen. Het niet kunnen 
indexeren blijft een heel groot 
probleem en de politiek draagt 
op geen enkele wijze construc-
tief aan de oplossing bij.’

wel weten. Ja, dat zou wel kunnen. Als de jaartaken helemaal 
vol zijn gepland en er in de loop van het jaar nog een taak bij 
komt die dus niet was gepland. Dan zal eerst gekeken moeten 
worden of er voor deze taak een andere, reeds geplande taak 
kan vervallen. Als dat niet het geval is, en de nieuwe taak moet 
worden uitgevoerd, dan zullen een of meer leraren hun 
normjaartaak overschrijden. Of dat gebeurt en hoeveel 
tijd daarmee gemoeid is wordt bepaald door de 
werkgever. Alleen als dat overwerk echt niet in 
tijd kan worden gecompenseerd, dan zullen 
die extra uren moeten worden uitbetaald. 
Het is echter niet de bedoeling dat dit 
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Geef je vóór 15 februari op voor

Een onvergetelijke reis, verdieping in je vak en een bijdrage aan beter onderwijs. Samen ga 

je aan de slag met thema’s als: activerende didactiek, coaching en begeleiding, reflectie en 

competentieontwikkeling. In Nederland breng je wereldburgerschap op je eigen school.

Ook twee weken naar één van de landen: Kenia, Oeganda, Ethiopië, Peru, Malawi, 

Suriname, India of Ghana? Kijk op www.edukans.nl/werelddocent

Werelddocent 2015

Ontmoet docenten ver weg 
en leer van elkaar

“Wat een geweldige ervaring! Eigenlijk zou 

iedere Nederlandse docent een keer mee moeten 

gaan om know how te delen en vol inspiratie 

terug te komen.”  
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Ik woon in een klein dorpje in het noorden van het land. 
Slechts ongeveer 500 inwoners, maar met een zeer 
actief dorpsleven: kaarten, sjoelen, toneelspelen, vis-
sen, boetseren …; noem het maar en er is een vereniging 
voor. Eind negentiger jaren, toen ik er kwam wonen, 
had het dorp nog een kleine supermarkt, drie kerken en 
een school. De supermarkt ging in de jaren die volgden, 
al snel ter ziele, twee van de drie kerken ook en twee 
jaar geleden moest ook de school noodgedwongen haar 
poorten sluiten. Terwijl er een aantal jaren daarvoor nog 
zo’n veertig kinderen op de school zaten, was het aantal 
leerlingen gedaald tot vijf. Daarmee had de school de eer 
zich de kleinste school van Nederland te mogen noemen, 
maar daar koop je uiteraard niets voor.
Met het sluiten van de school verdween er een stuk 
levendigheid uit het dorp: geen kinderen meer voor het 
huis langs op weg naar school, geen verkeersbrigadiers 
meer op de dorpsweg en geen wachtende groepjes 
ouders meer. Het gebouw werd betrokken door antikra-
kers en daarmee kwam er een eind aan bijna honderd 
jaar dorpsschool, als gevolg van krimp.
En toen werd in mei van dit jaar het niet meer in bedrijf 
zijnde recreatiepark op een kilometer afstand van het 
dorp aangewezen als opvang voor asielzoekers. In eerste 
instantie ging het om een tijdelijke opvang, maar sinds 
kort is de status veranderd en is het park een asielzoe-

kerscentrum geworden waar plaats is voor bijna vijf-
honderd  mensen. Het heeft aan het dorp letterlijk en 
fi guurlijk kleur gegeven. Het straatbeeld wordt ineens 
sterk bepaald door wandelende (en soms fi etsende) 
nieuwe dorpsbewoners. Ze zijn op weg naar het gro-
tere dorp verderop waar winkels en andere faciliteiten 
zijn. De komst van het centrum heeft in ieder geval 
een radicale draai gegeven aan de bevolkingssamen-
stelling: was het percentage niet-westerse allochto-
nen volgens de site van de gemeente in 2010 nog twee 
procent, nu is het dus zo’n vijftig procent.
De komst van het asielzoekerscentrum heeft nog een 
verandering met zich meegebracht. Omdat asielzoe-
kers kinderen meenemen en kinderen naar school 
moeten, is de dorpsschool heropend. Het gebouw en 
het schoolplein werden opgeknapt, scholen uit de 
omgeving stelden meubilair beschikbaar en zo werd 
alles in korte tijd gereed gemaakt om ongeveer tach-
tig overwegend Syrische kinderen te ontvangen; het is 
lang geleden dat het gebouw zoveel leerlingen binnen 
de poorten had. 
Het is triest dat de situatie in sommige landen zoda-
nig is dat grote groepen mensen zich genoodzaakt 
zien om te vluchten, maar het heeft in ieder geval 
wel geleid tot de opleving van een klein dorpje op het 
Groningse platteland.

HET IS LANG 
GELEDEN DAT HET 
GEBOUW ZOVEEL 

LEERLINGEN BINNEN 
DE POORTEN HAD

Dorpsschool

COLUMN

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

Geef je vóór 15 februari op voor

Een onvergetelijke reis, verdieping in je vak en een bijdrage aan beter onderwijs. Samen ga 

je aan de slag met thema’s als: activerende didactiek, coaching en begeleiding, reflectie en 

competentieontwikkeling. In Nederland breng je wereldburgerschap op je eigen school.

Ook twee weken naar één van de landen: Kenia, Oeganda, Ethiopië, Peru, Malawi, 

Suriname, India of Ghana? Kijk op www.edukans.nl/werelddocent

Werelddocent 2015

Ontmoet docenten ver weg 
en leer van elkaar

“Wat een geweldige ervaring! Eigenlijk zou 

iedere Nederlandse docent een keer mee moeten 

gaan om know how te delen en vol inspiratie 

terug te komen.”  

14109_EDU_WD_adv Schooljournaal Docent.indd   1 14-10-14   15:15



Afrekencultuur kan leiden tot teaching to the test.
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Tweede Kamer  wil af van 
       ranking the  schools

‘Een giftige cocktail van cijferfetisjisme 
van de VVD en tekentafelpolitiek van 
de PvdA.’ Zo omschreef Jasper van 

Dijk (SP) de huidige focus op toetsing 
in het onderwijs. De rest van de 

Tweede Kamer gebruikte minder felle 
bewoordingen bij de behandeling van 

de onderwijsbegroting, maar de onvrede 
over het toetscircus en de afrekencultuur 

werden wel breed gevoeld. 

‘Georganiseerd wantrouwen, controlisme, 
toetscircus, afrekencultuur, cijferfetisjisme, 
perverse prikkels, focus op excellentie, 
ranking the schools’. Met deze woorden 
bekogelde SP’er Jasper van Dijk de 
bewindslieden vorige week in de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de onder-
wijsbegroting 2015. En hij was niet de 
enige die zich stoorde aan de toenemende 
toets- en prestatiedruk op scholen. 

VERSCHRALING
Michel Rog (CDA) hekelde de citoïsering 
van het onderwijs. Het CDA riep de 
minister op eindtoetsresultaten niet meer 
aan de Inspectie en DUO te verstrekken, 
enkel ter inzage te geven. Rog voerde 
daarvoor aan dat de jaarlijkse ranking 
van scholen in hoge mate bijdraagt aan 
het fenomeen van teaching to the test en 
kan leiden tot verschraling van het cur-
riculum. Staatssecretaris Sander Dekker 
ontraadde de motie en waarschuwde 
dat ‘dan alles in de soep loopt’, maar de 
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Kamer sloeg zijn advies in de wind. Bij de stemmingen bleek 
een meerderheid voor de motie: De regering moet onderzoe-
ken of het niet langer verstrekken van eindtoetsresultaten 
aan de Inspectie en DUO, maar het slechts ter inzage geven, 
ervoor zorgt dat deze resultaten niet meer onder de Wet 
openbaarheid van bestuur vallen. De Kamer stemde later ook 
in met een VVD/PvdA-motie waarin staat dat scholen hun 
jaarverslagen en Inspectierapporten op hun website moeten 
publiceren.

SECOND OPINION
Loes Ypma (PvdA) verfoeide het feit dat er middelbare scho-
len zijn die de Citotoets nog steeds als leidend beschouwen bij 
toelating van leerlingen, terwijl de toets sinds dit jaar offi cieel 
een second opinion is ná het schooladvies van de leerkracht. 
Ze diende een motie in die middelbare scholen sanctioneert 
die het toelaten van leerlingen niet baseren op het schoolad-
vies van de leerkracht. Staatssecretaris Dekker liet weten het 
volstrekt met Ypma eens te zijn. De Kamer stemde in meerder-
heid in met de motie.

MINDER SALARIS
De VVD opperde bij monde van Karin Straus om het moge-
lijk te maken leraren die het goed doen een schaal erbij te 
geven en leraren die het niet goed doen een schaal minder te 
geven. Rog (CDA) merkte fi jntjes op: ‘Gaan de sociale part-
ners daar niet over?’ Van Dijk (SP) vroeg of Straus dan nu een 
voorstel ging indienen om deze demotie mogelijk te maken, 
maar daarop antwoordde het VVD-Kamerlid ontkennend. 
‘Een proefballonnetje dus’, concludeerde Van Dijk. Wel 
kwam er een voorstel van Van Dijk en zijn PvdA-collega Ypma 
om het aantal fl exibele contracten en zogenaamde payrolling 
in het onderwijs zo veel mogelijk terug te dringen. Daar was 
een meerderheid voor. 

JONGE LERAREN
PvdA, ChristenUnie en D66 maakten zich ook zorgen over 
de vele duizenden net afgestudeerde jonge leraren die op dit 
moment niet aan de bak komen. Joël Voordewind (Christen-
Unie) refereerde aan afspraken om 3.000 extra banen voor 
jonge leraren te creëren. ‘Inmiddels wordt ingezet op banen 
die niet meer verdwijnen door de leerlingenaantallen. Waar 
zijn nu die 3.000 extra banen gebleven?’ De staatssecretaris 

kon dit niet exact aangeven, omdat het geld 
naar de scholen is gegaan via de lumpsum, 
vrij besteedbaar dus. ‘Het is mij om het 
even of het gaat om het opnieuw aannemen 
van jonge leraren of het behouden van 
leraren die anders zouden worden ontsla-
gen; het gaat immers om het behoud van 
werkgelegenheid’, zei Dekker. Voordewind 
verwees naar een boze brief die CNV 
Onderwijs hierover geschreven had, maar 
Dekker zei dat hij geen aanleiding heeft te 
twijfelen aan de ambitie van scholen om 
hun lumpsum aan te wenden om banen te 
behouden of te creëren.

20 LESUREN
Paul van Meenen van D66 hield een 
gloedvol betoog voor twintig lesuren per 
week per docent. ‘Vernieuwing van ons 
onderwijs is dringend noodzakelijk, maar 
moet komen vanuit de docent zelf. En die 
heeft daar geen tijd voor. Dus moeten we 
die maken.’ Hij verwees naar Finland, waar 
ze minder lesuren en minstens zulke goede 
resultaten hebben. ‘Het gaat niet om de 
kwantiteit, maar om de kwaliteit, en er is 
geen correlatie tussen onderwijstijd en kwa-
liteit.’ De staatssecretaris wierp tegen: ‘Maar 
het is geen ijzeren wet dat de kwaliteit van 
de lessen beter wordt als je de kwantiteit 
vermindert.’ De motie van Van Meenen 
kreeg nog wel wat steun, maar haalde het 
niet. Echt kansloos waren twee moties van 
de PVV. In de eerst zou de regering scholen 
moeten verplichten aandacht te besteden 
aan de gevaren van de islamitische ideolo-
gie. In de tweede werd de subsidie voor het 
Nationaal Schoolontbijt geschrapt, omdat 
de regering ‘toch nationaal erfgoed als 
hagelslag moet beschermen’, een broodbe-
leg dat dit jaar in de ban was gedaan bij het 
Schoolontbijt. 

Ciska de Graaff

Tweede Kamer  wil af van 
       ranking the  schools



(Advertorial)

Heeft u dat ook op school? Dat ouders ook 
een ‘hippe’ foto willen naast de traditionele 
pasfoto? Ouders van nu verwachten meer 
van de schoolfoto’s, dus komt Foto Koch 
deze winter met iets nieuws: pure foto’s, 
waar het kind in verschillende poses op 
staat. 

“Ouders kunnen bij ons altijd kiezen: een klassie-
ke foto, een pure foto, of gewoon allebei”, zegt 
Maurice Looman (31), directeur van Foto Koch. 
“Wij merken dat ouders van nu wel toe zijn aan 
schoolfotografie 2.0.” Het bedrijf uit Baarn dat 
50 medewerkers telt, gaat voor innovatie. “De 
wereld om ons heen verandert voortdurend, dus 
veranderen wij onze producten mee.” 

Ieder kind heeft een eigen 
houding: verlegen, stoer, 

open, spontaan

Volgens Looman staat schoolfotografie 2.0 voor 
online service, snelle levering én pure foto’s. Hij 
vindt het logisch dat ouders van nu meer willen 
dan alleen de klassieke pasfoto die ze zelf ook 
kregen. “In een tijd waarin iedereen altijd een 
camera bij de hand heeft en dus hele spontane 
foto’s van de kinderen kan maken, is het niet 
raar dat ouders ook schoolfoto’s verwachten die 
anders zijn.”

1 januari
Om aan die veranderende vraag te voldoen, 
maakt Foto Koch al een tijdje twee foto’s van de 
kinderen: de klassieke pasfoto en een actiefoto, 
waar kinderen ‘losser’ op staan omdat ze op een 
trappetje zitten of leunen. Vanaf 1 januari wordt 
die actiefoto dus een pure foto. 

Looman legt uit: “Met ‘puur’ bedoelen we dat 
we het kind in verschillende natuurlijke poses 
vastleggen. Onze fotografen weten hoe het 
werkt: ieder kind is anders en heeft een eigen 
houding. Op basis van het karakter van het 
kind kiezen ze de pose die het beste bij het kind 
past. Verlegen, stoer, open, spontaan.”

Leuk
En die aanpak levert pure, natuurlijke foto’s 
op, van de generatie 2.0.  “Het leuke van deze 
opnames is dat de fotografen pas zien welke 
poses het worden op het moment dat ze een 
kind voor de lens hebben.”
 
De pure foto’s kunnen gemaakt worden met 
een witte of een blauwe achtergrond. Ze zijn 
verkrijgbaar vanaf januari, naast de klassieke 
pasfoto’s.

Altijd keuze uit twee foto’s: traditioneel en 
puur

+

Nieuw bij Foto Koch: naast traditionele 
opnames nu ook pure schoolfoto´s
‘Bij ons hebben ouders altijd keuze’

FotoKochSchJournaalA4.indd   1 14-11-14   11:47
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Een paar weken les van topcabaretiers, 
-acteurs, -dansers, -musici, -regisseurs 
of –architecten. Nu nog heel gewoon op 
een van de opleidingen onder de vlag van 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 
maar dat gaat vanaf 2015 veranderen als 
het aan de belastingdienst ligt, die wil dat 
deze tijdelijke krachten en ook zzp’ers een 
vast contract krijgen. Volgen de Vereniging 
Hogescholen gaat dat ten koste van de kwa-
liteit van het onderwijs. In dagblad Metro 
zei voorzitter Thom de Graaf eerder deze 
maand te vrezen ‘dat toppers in hun vak-
gebied niet meer voor de klas willen staan.’ 
Volgens de voormalige D66-leider zijn zij 
‘als vakspecialisten een aanvulling op het 
reguliere docentenkorps en cruciaal voor de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. Zonder 
hun specifi eke vakkennis gaat de kwaliteit 
van het hbo drastisch achteruit.’

BRANDBRIEF 
De bonden erkennen deze uitzonderings-
positie. In de jongste cao-hbo staat dat het 
cruciaal is dat een relevant deel van de docen-

ten van kunstopleidingen bestaat uit kunstenaars 

die de actualiteit in hun discipline vertegenwoor-

digen. Wie dat niet kan, loopt het risico de con-

currentieslag te verliezen met instellingen die dat 

wel kunnen, in Nederland maar zeker ook buiten 

de landsgrenzen. Omdat de hogescholen en 
de belastingdienst nog steeds niet op een 
lijn zitten, heeft de Vereniging Hogescholen 
inmiddels een brandbrief naar de Tweede 
Kamer gestuurd.

CRUCIAAL
‘We zijn er als hogeschool niet tegen om 
zzp’ers meer helderheid te geven. Wie een 

structureel klein of groot dienstverband heeft hoort gewoon een 
tijdelijk arbeidscontract te hebben’, zegt bestuurder Bridget Kievits 
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (onder meer 
het Conservatorium van Amsterdam, de Theaterschool en de 
Nederlandse Filmacademie, red.). ’Maar de echte vakspecialisten, 
die wij incidenteel inhuren, mensen die als solist spelen bij het 
Concertgebouworkest, dansen bij het Nationale Ballet, acteren of 
als architect werkzaam zijn, die willen niet volledig gebonden zijn 
aan ons. Als dat onmogelijk wordt, gemaakt wordt het voor ons wel 
heel ingewikkeld. We maken ons dan ook zorgen over de voortdu-
rende onduidelijkheid of we zzp’ers kunnen inhuren als specialist 
op hun vakgebied. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor het kunston-
derwijs, maar ook voor opleidingen journalistiek of technische 
opleidingen, denk aan gameontwikkelaars. Dit is feitelijk voor het 
hele beroepsonderwijs van belang. We willen nu eenmaal docenten 
uit de beroepspraktijk, want die zijn cruciaal voor de kwaliteit van 
ons onderwijs.’

Peter Magnée

Kunstopleidingen vrezen 
uittocht top-zzp’ers
Vanwege artistieke redenen staan bonden en werkgevers in de hbo-cao toe dat een deel  van 
het docententeam op vooral kunstinstellingen uit tijdelijke krachten bestaat. Daarnaast willen de 
kunsthogescholen kunstenaars als zpp’er voor de klas kunnen houden. Dit staat op gespannen voet 
met de Belastingdienst die het aantal zzp’ers in het onderwijs wil terugdringen.   

(Advertorial)
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poses het worden op het moment dat ze een 
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Door het inhuren van specialisten op hun vakgebied, zoals violist Jaap van Zweden, 
hier tijdens een masterclass op de open dag van het Conservatorium van Amsterdam, 
kunnen kunstopleidingen beter concurreren. 



webbedingetjes

@ Op www.kerstzang.nl is allemaal inspiratie te vinden voor 

Kerstknutselwerkjes, spelletjes, kleurplaten en nog veel meer om 

helemaal in de Kerststemming te komen. 

@ Een speciale Kerstmusical voor groot en klein door de leer-

lingen zelf opgevoerd. Op www.theaterprodukties.nl/musicals.

asp staan verschillende musicals met dit thema voor basis- en 

voortgezet onderwijs.

@ Een kerstverhaal om voor te lezen of om kinderen hun eigen 

kerstlandschap te laten maken. Www.peuterspelletjes.net/kerst/

kerst_peuters_kleuters.php geeft een breed aanbod spelletjes 

voor peuters en kleuters. 

APENSTAARTJES

Getwitterd

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt gereageerd op 

het Zwarte Pieten-onderzoek van CNV Onderwijs. Daaruit blijkt 

dat 2,2 procent van de scholen niets verandert aan het feest en 

90 procent het debat maar onzin vindt. Een groepsleerkracht 

van groep 7 reageert: ‘Het wordt tijd dat het stopt, nu ook uit 

verschillende bronnen is gebleken dat het toch anders is dan 

men heeft voorgesteld. Laten we gewoon feest gaan vieren en 

ons brein met verstandiger zaken belasten.’ Een andere docent 

en coach wil er graag over blijven praten: ‘Ik denk dat we deze 

discussie, of liever dialoog, moeten blijven voeren, zolang er kin-

deren en volwassenen zijn die moeite hebben met Zwarte Piet. 

Het liefst met wat minder hete hoofden en wat meer warme 

harten.’

Op de Facebookpagina van CNV Onderwijs staat een link voor 

een gratis toegangskaart voor de NOT 2015. Verder is er een 

grappig fi lmpje over de ouderavonden te vinden, gemaakt 

door Koefnoen. Hierin hebben ze het over de nieuwe reken-

methode, waar de ouders meer over te zeggen hebben dan 

de leerkracht. Zij krijgt niet eens de kans om het uit te leggen. 

Iemand reageert: ‘Laat de ouders gewoon eens gezellig een 

uurtje meedoen met de nieuwe rekenmethode, werkt erg goed 

en is best gezellig eigenlijk.’

Andreas Tirez �(Oud-voorzitter en 
 kernlid Liberales):   
Besparingen bij cultuur en onderwijs tonen 
duidelijk dat kansarme kinderen lang niet de-
zelfde megafoon hebben als cultuurwerkers. 
#feit
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Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 
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GEPENSIONEERDEN
Limburg
Donderdag 27 november, 10.30 uur, De Vlon-
der, Florasingel 38, Roermond. Netwerkbijeen-
komst voor jonggepensioneerden over Waar 
haal je je inspiratie vandaan? door Marianne 
van Wessel, trainer CNV Onderwijs Academie. 
Info/aanmelden: netwerklimburg@cnvo.nl ovv 
27-11-2014 Roermond.

Utrecht
Dinsdag 16 december, 10.30 uur, CNV kantoor, 
Tiberdreef, Utrecht. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden Waar haal je je inspiratie 
vandaan? door Marianne van Wessel, trainer 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: net-
werkutrecht@cnvo.nl ovv 16-12-2014 Utrecht.

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Donderdag 27 november, vanaf 12.30 uur 
(lunch) of 13.30 uur, CNV-gebouw Utrecht. 
Jaarvergadering en conferentie: "Heeft de 
onderwijsadviseur nog wel toekomst in de 
21ste eeuw"? Aan de onderwijsadviseur als 
zakelijke dienstverlener worden andere eisen 
gesteld. En welke mogelijkheden zijn er nog bij 
reorganisatie of fusie? Het thema wordt belicht 
vanuit drie invalshoeken: de werknemer, 
de werkgever en de klant. Info/aanmelden: 
fhuisman@cnvo.nl, www.cnvo.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 4 december, 16.15 uur (inloop) 
(incl. soep/brood), Tilburg. Themabijeen-
komst: Onderwijs in een krimpende regio: 
boventalligheid en nu? Met vragen als: Wat 
doet mijn bestuur? Behoud ik mijn baan? 
Ik wil niet weg van mijn school, maar 
word toch aangewezen. Wat nu? Ken jouw 
rechten en plichten. Hans van Dinteren, 
trainer CNV Onderwijs Academie, legt uit 
hoe boventalligheid wordt vastgesteld.  
Info/aanmelden (voor 27 nov.): voortgezet-
onderwijs@cnvo.nl.

INVALLERS
Regio Zuid
Woensdag 26 november, 16.30 uur (inloop), basis-
school De Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. 
Netwerkbijeenkomst. Workshops: Solliciteren; 
LinkedIn en online profi leren; Collegiale uitwisseling en 
rechtspositioneel advies. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 26-11-2014).

Regio Noord
Woensdag 10 december, 16.30 uur (inloop), Windes-
heim, Campus 2-6, Zwolle. Netwerkbijeenkomst. 
Workshops: ICT in de klas; Wat betekent passend 
onderwijs voor jou?; Het Lerarenregister. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnvo.nl (ovv bijeenkomst 
10-12-2014).

NETWERK GELDERLAND
Maandag 1 december, 16.30 uur, Iselinge Hoge-
school, Bachlaan 11, Doetinchem. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: 
Grip op onderpresteren door Ilse Reijgwart; Passend 
onderwijs door Han Kooreman; Agressie in het onder-
wijs door Wouter Prins. Info/aanmelden: netwerk-
gelderland@cnvo.nl (ovv bijeenkomst Doetinchem 
1-12-2014).

Dinsdag 2 december, 16.30 uur, Bethelkerk, J.Th.
Tooroplaan 133, Ede. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit workshops: De hoog-
sensitieve leerling door Chris Lindhout; Van werkdruk 
naar werkplezier door Jeannette de Haan; Cao en 
de praktijk in de school door Joyce Rosenthal. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@cnvo.nl (ovv bijeen-
komst Ede 2-12-2014).

SCHOOLLEIDERS
(samenwerking Stuurgroep Vrouwen en CNV School-
leiders)
Woensdag 27 november, 16.30 uur, Hotel Cafe Rest. 
Merks, Brugstr. 55-57, Roosendaal. Bijeenkomst 
voor schoolleiders en teamleiders, middenma-
nagement. Joop Witteveen, onderhandelaar CNV 
Onderwijs, over de cao voor het primair onderwijs.  
Info/aanmelden: netwerkbrabant@cnvo.nl (ovv 27-11-
2014 Roosendaal).
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaalagenda@cnvo.nl. 
Let op: dit is een nieuw e-mailadres!
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Hoe ga je om met leerlingen en ouders 
met andere etnische wortels? Zijn die 
verschillen belemmerend vanwege de eigen 
achtergrond, of verrijkt het? Zowel in het 
bieden van kansen aan jongeren voor een 
plek in onze multiculturele samenleving 
als in het eigen functioneren. Dat was 
globaal de thematische zoektocht tijdens 
het najaarscongres van de Stuurgroep 
Vrouwen in samenwerking met de Com-
missie Diversiteit, begin deze maand in 
Utrecht. Inleider Rachida-Carla Ramzan, 
NLP-coach en actief in zowel het primair 
als voortgezet onderwijs, ging daar tijdens 
haar inleiding dieper op in met een zoek-
tocht naar de ‘eigen sociale atlas’. Zaten de 

‘Waar liggen de kansen en de mogelijk-
heden voor de Anders Actieven na de 
fusie met CNV Publieke Zaak? Durven 
jullie de gebaande paden los te laten?’ Dat 
vroeg Joany Krijt, vice-voorzitter van CNV 
Onderwijs, de leden van de Stuurgroep 
Anders Actieven tijdens hun jaarvergade-
ring, ruim twee weken geleden. ‘Zijn de 
Anders Actieven van CNV Publieke Zaak 
bij jullie welkom en kunnen beide groepen 
in elkaar worden geschoven of voelen jullie 
je toch meer betrokken bij onderwijs?’ 
Terugblikkend op de bijeenkomst zegt 
scheidend voorzitter Tinie Arts – ‘ik ben 
in juli 66 geworden, en ben nu bestuurslid 
van de Sectorraad Gepensioneerden’ – dat 
haar leden al snel aangaven de connectie 
met straks de Sector Onderwijs binnen het 
nieuwe verband Connectief als heilig te 
ervaren. ‘Het is een vertrouwde club, men 
heeft aan een woord genoeg vanwege de 
gedeelde achtergrond.’ Wel zagen ze kansen 
om bepaalde thema’s gezamenlijk breder 
te trekken, zoals: Ziek zijn en dan? en 

deelnemers die les of leiding geven op een ‘zwarte school’ wel goed in 
hun vel, en haalden ze het maximale uit hun kwaliteiten, zonder de 
eigen identiteit te kort te doen in de dagelijkse praktijk. Een tweede 
inleiding ging over superdiversiteit, ontstaan in de grote steden door 
diverse migratiestromen en dus ook merkbaar op de scholen. Verder 
waren er diverse workshops over onder meer het bespreken van diver-
siteit via een spel en sociale relaties tussen docenten en allochtone 
jongeren in het hbo.  
Ad Goenee, directeur van ’t Spectrum in Amersfoort, een basischool 
in een achterstandswijk met veel leerlingen van anderstalige ouders, 
verzorgde de workshop De Ta(a)lentklas. Hij vertelde hoe zij zo’n zes 
jaar geleden begonnen met het opzetten van zo’n klas en het succesvol 
betrekken van ouders bij de school. Inmiddels zitten gemotiveerde 
leerlingen met potentieel vmbo-t-advies eenmaal per week na de regu-
liere lestijd in een speciale  klas om hun talent optimaal te benutten.

PM

Werkloos zijn en dan? Arts: ‘Natuurlijk zijn er meer dwarsverbanden. 
Bijvoorbeeld bij de zorg voor een kind.’
Twee drukbezochte workshops gingen over vrijwilligerswerk naast 
een uitkering en hoe je je best kunt presenteren om toch die baan te 
krijgen die je graag wilt. Arts: ‘En toen was het mijn afscheid. Tijd om 
het stokje over te dragen aan Harry Huis. Maar ik blijf nog wel aan als 
adviseur, hoor. Dit is nog zo’n jonge groep.’

PM

Najaarscongres Vrouwen over 
omgaan met culturele verschillen

Jaarvergadering Anders Actieven 
in teken voorzitterswisseling

Tinie Arts krijgt 
bloemen uit 
handen van 
de nieuwe 
voorzitter Harry 
Huis.
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Algemene Vergadering    
  CNV Onderwijs

(aansluitend gezamenlijke vergadering met CNV Publieke Zaak)

26 november, Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort

OPVRAGEN TEKSTEN AV- STUKKEN
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. 
De leden die zich hebben aangemeld voor de AV krijgen in de 
week voor 26 november het agendaboek thuisgestuurd. Bent 
u geen deelnemer, maar wilt u toch de stukken ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar av@cnvo.nl of log in op hetonder-
wijsplein.nl. Hier kunt u alle stukken downloaden.

SPREKEN TIJDENS AV
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te 
voeren. Om de vergadering ordelijk te laten verlopen, is het 
echter prettig als van te voren bekend is of iemand over een 
bepaald onderwerp het woord wil voeren. Mocht bij het 
bestuderen van de stukken het idee ontstaan dat dit vanuit 
uw verenigingsorgaan het geval is, neem dan voorafgaand 
aan de vergadering contact op met bestuurssecretaris 
Janneke de Groot, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, e-mail 
jdegroot@cnvo.nl.

VRAGEN AAN VERENIGINGSBESTUUR
Wilt u vragen stellen aan het verenigingsbestuur? Ook dan 
kunt u het beste vooraf contact opnemen met de bestuursse-
cretaris. U wordt dringend verzocht uw vragen schriftelijk in te 
sturen via jdegroot@cnvo.nl.

DAGINDELING:
09.00 uur - 10.30 uur: Ontvangst, inschrijven, koffi e
09.30 uur - 10.30 uur:    Toelichting op de begroting CNV 

 Onderwijs en CNV Publieke 
Zaak

10.00 uur - 10.30 uur:   Workshop Hoe werkt de AV CNV 

 Onderwijs?

10.30 uur - 12.00 uur:   AV CNV Onderwijs/AV CNV 
Publieke Zaak

12.00 uur - 13.00 uur:  Lunch
13.00 uur - 17.00 uur:  Gezamenlijke AV 

TWEE AV’S
In de ochtend is de Algemene Vergade-
ring van CNV Onderwijs. Hier wordt 
onder andere de Arbeidsvoorwaardennota 

2015 van CNV Onderwijs behandeld. 
Na de lunch is er een gezamenlijke AV 
met CNV Publieke Zaak. Het onderwerp 
dan is de voorgenomen fusie. Vooraf-
gaand aan de eigen AV in de ochtend 
zullen de penningmeesters van CNV 
Onderwijs en CNV Publieke Zaak en de 
beoogd penningmeester van CNV Con-
nectief toelichting geven op de begroting 
2015. Deze bijeenkomst start om 
09.30 uur.

AMENDEMENTEN EN NAGE-
KOMEN VOORSTEL AV CNV 
ONDERWIJS
Verenigingsorganen konden tot en met 4 
november amendementen indienen op de 
voorstellen. Het rayon Amsterdam e.o. van de 
sectorraad gepensioneerden heeft amendemen-
ten ingediend op de Arbeidsvoorwaardennota 

2015 van CNV Onderwijs. Vanuit de stuur-
groep passend onderwijs is er een nagekomen 
voorstel voor een geactualiseerd 7-puntenplan. 
Beide stukken kunt u downloaden via heton-
derwijsplein.nl

GEZAMENLIJKE AV
In de gezamenlijke AV wordt de begroting 
CNV Connectief voor 2015 vastgesteld. Tevens 
ligt het fusiebesluit voor. In deze bijeenkomst 
is er ook aandacht voor de stand van zaken 
rond de pensioenen in Nederland. Na afl oop 
van de gezamenlijke AV is er gelegenheid voor 
een hapje en een drankje.



Conferentie mbo 
Profi el Conferenties organiseert op dins-

dag 2 december in Leerhotel Het Klooster in 

Amersfoort een meeting die zich focust op de 

verbinding tussen de thuissituatie en het mbo. 

Experts op dit terrein bekijken en bespreken 

de trends, recente onderzoeksgegevens en 

de nabije toekomst, zoals het opleiden van 

leerlingen tot moderne bruggenbouwers en 

rolmodellen in de samenleving. Aandacht 

ook voor hoe docenten de verbinding en het 

gesprek met leerlingen aangaan. Meer info en 

aanmelden: www.profi elproducties.nl.

Conferentie BreinStorm
Tijdens de conferentie BreinStorm op 27 november zal worden nagedacht over toepassing van neuroweten-schappelijke inzichten in het onderwijs en de rol van de bestuurder en de manager daarbij. De PO-Raad orga-niseert de conferentie van 13 tot 17 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Verschillende  sprekers delenhun inzichten en ondertussen is er ook een markt. Meer info en aan-melden: www.poraad.nl.
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Toilet- 
perikelen (2)
De drukke werkzaamheden op school werden 
onderbroken door een noodoproep van een 
bezorgde juf. ‘Meester Ruud, het meisjestoilet 
staat blank, wil jij even kijken? En neem maar 
een dweil mee met een grote emmer!’ 
Als ik net bezig ben met het dweilwerk komt 
er een meisje in een blauw jurkje bij me staan. 
Ze wiebelt zo hard op beide benen dat het hele 
lichaampje meebeweegt en haar lange haren 
meedansen. Vol medelijden kijk ik haar aan. 
‘Ga maar gauw hiernaast plassen, volgens mij 
moet je hoognodig!’ Het wiebelen houdt ineens 
helemaal op en met de handen in haar zij kijkt 
ze me boos aan. ‘Dat is de jongens-wc hoor, 
als je dat niet weet. Daar ga ik echt niet plas-
sen!’ ‘Ga dan maar verderop in de gang bij de 
meisjes plassen!’
Iets in mij wist dat deze zin overbodig kon zijn 
bij dit meisje en dat klopte al snel. Op hoge 
toon word ik nu toegesproken. ‘Echt niet, jij 
gaat maar even opzij, dit is de meisjes-wc, en 
hier ga ik plassen!’ Tegen deze overtuiging 
kan ik niet langer ingaan en zwijgend maak 
ik plaats voor de onverzettelijke jongedame. 
Zwijgend. maar met een grote glimlach!

Ruud Kooistra is conciërge op de Goede 

Herderschool in Bodegraven 

COLUMN  Ruud Kooistra

App voor Citotoetsen Begin februari maken vele kinderen van groep 7 de Entree toets en in groep 8 de Cito-toets. De Citotrainer is een educatieve app en tevens een gids met alle beschikbare info over Cito-toetsen in de verschillende jaargangen. Via tablet of smartphone werkwoorden vervoegen en cijferen met kommagetallen berekenen,  en dat via de tablet of smartphone. De Cito-app kost € 7,95  is te bestellen via www.reshiftstore.nl.



Schooljournaal 34

‘Een dansend kind 
leert zichzelf veroveren’ 

Op de basisschool wordt een 
fundament gelegd voor de culturele 

ontwikkeling van kinderen. Volgens de 
Onderwijsraad bepaalt de school de 

kennismaking met kunst en cultuur en 
daarmee de ontwikkeling van eigen 

talenten. Dat is waarom dansschool De 
Stilte uit Breda lessen verzorgt voor het 
basisonderwijs. Artistiek directeur Jack 

Timmermans is er van overtuigd dat 
culturele instellingen en scholen elkaar 

nodig hebben. 

Cultuur Educatieve inhoud van dansen

‘Een spelend kind ontwikkelt zich, een dansend kind leert zichzelf 
veroveren. Dans gaat aan woorden vooraf, bewegen doe je al vanaf 
de moederschoot. Taal is eigenlijk pas de laatste keten in het men-
selijk leerproces. Je leert bewegen omdat het je verder brengt, met 
stilstaan kom je nergens’, vertelt Timmermans. De Stilte biedt dans-
lessen aan omdat zij ervan overtuigd is dat dansen een educatieve 
inhoud heeft die geen ander vak biedt. 

ONGEREMD
‘Ieder kind houdt vanaf de geboorte van dansen, dat zit in zijn 
aard. Deze natuurlijke drift stopt pas wanneer het zich zorgen gaat 
maken over wat anderen denken. Het is belangrijk dat je jezelf 
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helemaal geeft. Een kind heeft van zichzelf veel energie en is onge-
remd. Daarom is het goed dat ze vroeg beginnen met dansen. Door 
te bewegen worden grenzen opgezocht en gevoelens geuit. Naast 
deze sociaal-emotionele vaardigheden echter speelt dans juist ook 
een rol bij taalontwikkeling en ruimtelijk inzicht.’ 
Volgens artistiek directeur Timmermans laten volwassenen het kind 
uit zich wegspoelen door het serieuze leven. De combinatie van zelf 
dansen en kijken naar dans geeft een referentiekader. ‘Tijdens het 
dansproject 1-2tjes laten we de kinderen kijken naar de choreografi e 
van een duet en hen beschrijven wat ze zien. Daarna gaan zij zelf 
dansen. Dans brengt denken en voelen samen. Kinderen leren 
spelenderwijs nieuwe vaardigheden die je niet leert achter een 
tafeltje op school. In een duet is samenwerking onmiskenbaar aan-
wezig, wordt creativiteit  gestimuleerd en moeten angsten losgelaten 
worden om tot een balans te komen.’

WEINIG AANBOD
De Onderwijsraad vindt dat scholen er tot nu toe onvoldoende in 
slagen om cultuureducatie een plek te geven die het verdient. De 
overheid heeft al jaren ter verbetering van het vakgebied € 10,90 
per kind per jaar beschikbaar gesteld. Stéfanie van Tuinen van de 
SLO (Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling) 
vertelt dat het bedrag heel breed besteed wordt. ‘Uit onderzoek 
blijkt dat scholen het bedrag wel uitgeven, maar dat het niet de 
gewenste kwaliteitsslag voor cultuureducatie teweeg heeft gebracht. 
Om het tij te keren wil het ministerie niet het proces sturen, maar 
de inhoud. Daarom hebben wij afgelopen maart in opdracht van 
het ministerie van Onderwijs een landelijk leerplankader voor 
kunstzinnige oriëntatie ontwikkeld. Dit geeft houvast bij invulling 
en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op 
scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve 
proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldende kunst, dans, drama 
en muziek. Het komende jaar zal daar ook een nadere uitwerking 
van cultureel erfgoed aan worden toegevoegd’ Van Tuinen gelooft 
dat dansen minder aandacht krijgt op scholen, omdat de pabo 
er weinig aandacht aan besteedt. ‘Lerarenopleidingen komen tijd 
te kort en moeten in alles onderwijzen. De maatschappij is zo 
ontwikkeld dat ze verwacht dat leraren van alle markten thuis zijn. 
Daarom moet er gekozen worden voor één onderdeel en blijft het 
andere liggen.’

SAMENWERKEN
De Onderwijsraad wil de deskundigheid bij scholen en leraren 
vergroten met de hulp van culturele instellingen en expertisecentra. 
Culturele instellingen dienen meer samen te werken met elkaar en 
met het onderwijs. Daarom opent dansschool De Stilte zijn deuren 
en willen ze kinderen en leerkrachten begeleiden in de wereld van 
dans. Van Tuinen gelooft ook in de kracht van dans als vakgebied. 
‘Het draagt bijvoorbeeld bij aan de persoonlijke ontwikkeling en 
de overdracht van cultureel erfgoed. Ik geloof dat het doel van het 
onderwijs is om kinderen een goede plek in de samenleving te bie-
den en dat vraagt om veel meer vaardigheden dan alleen rekenen 
en taal.’ 

Sophie Hol
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VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER 
Veel mensen ervaren een hoge werkdruk in het onderwijs. Er komt veel op hen af. Maar tegelij-
kertijd geeft het werk ook heel veel plezier. Wat veroorzaakt bij jou werkdruk en wat geeft je nu 
werkplezier? Zijn beiden nog in balans? Hoe kun je beter leren omgaan met werkdruk of dit voor-
komen om weer met meer plezier naar je werk te gaan? Je komt hierover alles te weten in 
de cursus Van werkdruk naar werkplezier. Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/academie, 
bel met (030) 751 17 47 of stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl. 
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Onderwijs Professional én Project Professional

Cursussen • Leergangen • Masterclasses 

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

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

Lesplaatsen:
Utrecht • Rotterdam • Nijmegen • Groningen

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

enthousiaste leerkracht
(WTF 0,8 tot 1,0 /schaal LB)

Het bestuur van PCPO Rijssen is voor de Elimschool (SBO) op zoek naar een:

Wij zoeken een collega die:
•    bewust kiest voor het werken op een speciale basisschool waarbij de onderwijs- en ondersteunings- 
 behoeften van het kind centraal staan;
•    kennis heeft van de diverse vormen van gedrag op sociaal emotioneel gebied en hiernaar kan handelen;
•    werkervaring heeft en bij voorkeur in het bezit is van het diploma Master SEN.

Op www.elimschoolrijssen.nl vind je de volledige advertentie en functieomschrijving.

Interesse?
Je kunt je sollicitatie (vóór 1 december 2014) richten aan:
Wim Kreuger (directeur), mail: directie@elimschoolrijssen.nl
Voor informatie: 0548-542030 (school) of 0548-521212 (privé)

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

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

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

 hebben door het volbrachte werk 
 van Jezus Christus.

-  het Woord van God aanvaarden als 
 fundament en richting voor geloof 
 en leven.
- Van harte meeleven in een 
 kerkelijke gemeente

De Elimschool heeft ongeveer 110 leerlingen. In het kader van 
passend onderwijs ontwikkelt de school zich naar een speciale 
zorgschool voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

www.rapportomslagen.nl

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



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
nr. 19 13 december

nr. 1 10 januari

nr. 2 24 januari

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Recent BV. Advertenties opgeven bij Ray Aronds, 
ray@recent.nl of Joop Slor, joop@recent.nl, 
Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam. 
Tel.: (020) 330 89 98.

www.cnvo.nl/adverteren
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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

KLEINE ADVERTENTIES
Te huur: 

In de kop van Drenthe: ons landelijke, sfeervolle vakantiehuisje 
in stiltegebied en vlakbij Beek- en Stroomdallandschap van de 
Drentsche Aa. Fiets- en wandelpaden in de omgeving. Groningen 
en Assen goed te bezoeken. Voor 2 tot 4 personen, nu met twee 
slaapkamers. Kerstvakantie vrij. Nu € 315,- euro per week of min. 
3 nachten, € 45,- euro per nacht, excl. toer.bel. Info: J. van We-
ringh, (050) 409 52 82.

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

MAAK JE AFSPRAAK 
VOOR DE BELASTINGZITTINGEN IN MAART VANAF 16 DECEMBER A.S. 
VIA TEL: 030 - 751 1001 OF ONLINE VIA WWW.CNV.NL/BELASTINGSERVICE

BELASTINGAANGIFTE DOEN?

BELASTINGSERVICE

helpt jou



STUURGROEPEN

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 
Mevr. Francis Huisman
(06) 22 33 90 42 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GEPENSIONEERDEN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

SECTORRADEN

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS
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ADRES CNV ONDERWIJS
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TELEFOONNUMMERS EN 
E-MAILADRESSEN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Voor 
meer informatie: (030) 751 17 85. 

•  CNV Onderwijs Coachingsnetwerk 
aanvraagopmaat@cnvo.nl
(030) 751 17 85

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

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

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

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

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

tel.: (035) 646 04 64
•  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. 

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

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven

(078) 612 12 12
jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Mevr. AnneMarie Bruurmijn-de Louw

(0416) 33 31 13
passendonderwijs@cnvo.nl

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

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

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Huis

(06) 30 22 33 61
andersactieven@cnvo.nl



Is het wijsheid, wilskracht, daadkracht of intuïtie? 
Ontdek het op de stand van CNV Onderwijs.

Gratis toegangsbewijs NOT
via www.not2015.nl

27 t/m 31 januari,
Jaarbeurs Utrecht
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