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In veel klaslokalen is het CO2-gehalte boven de 
norm. Het is er benauwd, stoffig en het stinkt. 
Planten kunnen een deel van het probleem oplos-
sen. Ze vangen CO2 en stof af, koelen de ruimte en 
lossen vieze geuren op. Reden voor basisschool 
De Zuidooster in Aalsmeer in drie lokalen van 
groep 5 een plantenwand te installeren. Het 

maakt deel uit van het lesprogramma SIGN, 
dat de leerlingen verantwoordelijkheid 

geeft voor een van de plantjes  
aan de wand.  

Foto: Hans Kouwenhoven

Plantenwand 
voor frissere 
lucht
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nieuws

Middelbare scholieren die laat naar bed gaan, halen bij 
proefwerken die ze in de ochtenduren maken, gemid-
deld slechtere cijfers dan hun klasgenoten. Dat is de 
uitkomst van een profielwerkstuk van Anne Siersma en 
Amy Pieper, twee vwo-leerlingen die vorig jaar eind-
examen deden aan De Nieuwe Veste in Coevorden. Het 
tweetal benaderde Thomas Kantermann, chronobioloog 
aan de Rijksuniversiteit Groningen die de meiden 
tijdens hun onderzoek begeleidde. ‘Zij wilden zien wat 
het effect was van het chronotype - een ochtend- of 
avondmens - op de schoolprestaties gedurende de dag’, 
vertelt hij. De vwo’ers wisten ruim 4.700 cijfers van 
741 leerlingen van hun school te verzamelen. Van elk 
cijfer zochten ze uit in welk lesuur de toets gemaakt 

was. Daarnaast vulden alle leerlingen een vragenlijst in 
waaruit moest blijken of ze een ochtend- of avondmens 
waren. Het onderzoek concludeert dat leerlingen die 
het minst slapen of laat gaan slapen lagere cijfers 
halen dan de andere leerlingen, bijna een half punt 
lager.’ Kantermann adviseert middelbare scholen om 
later te beginnen met hun lessen. ‘Tieners tussen de 
14 en 20 jaar hebben een ander ritme, ze vallen later 
in slaap en zijn dan nog niet uitgeslapen wanneer ze 
’s morgens al vroeg op school moeten zijn.’ Volgens 
de onderzoeker is het een goed idee om toetsen later 
af te nemen. Dit voorjaar start De Nieuwe Veste op de 
vestiging in Hardenberg met een proef om de lestijden 
aan te passen. JO

Betere cijfers als 
school later begint

‘Een eigen organisatie opbouwen voor vernieuwingen 
en verbeteringen in het onderwijs. Nieuwe projecten  
opstarten. Dat kost allemaal veel tijd en geld.’ Jelmer 
Evers, geschiedenisdocent en mede-auteur van onder-
wijsboek Het Alternatief, weet exact waar hij de prijs van 
1 miljoen dollar voor gaat gebruiken als hij The Global 
Teacher Prize wint. Elmers, die lesgeeft op het expe-
rimentele Unic (havo/vwo) in Utrecht is met 49 andere 
leraren van over de hele wereld geselecteerd voor een 
shortlist. Uiteindelijk blijven daar tien genomineerden 
van over, waaruit in maart in Dubai, tijdens een congres 
over nieuwe vaardigheden in het onderwijs, de winnaar 

wordt gekozen. Evers en zijn collega’s zijn uitverkoren 
vanwege hun bijzondere prestaties op het gebied van 
onderwijs. Hijzelf werd door Vrij Nederland al eens 
uitgeroepen tot radicale vernieuwer en beste pedagoog, 
onder meer vanwege zijn pionierswerk op het gebied van 
onderwijstechnologie en lerarenbeleid. Evers: ‘Mensen 
als de Finse onderwijsvernieuwer Pasi Sahlberg, acteur 
Kevin Spacey, leraren, wetenschappers, ondernemers 
en vertegenwoordigers van Oeso en Unesco kiezen de 
winnaar. Mocht ik de prijs winnen, dan wil ik verder 
werken aan projecten als Flip the system, Het Alternatief 
2 en Connected Learning.’ PM

NEDERLANDSE DOCENT OP SHORTLIST  
INTERNATIONALE ONDERWIJSPRIJS
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journaal

•  Het is 2015. Columnist Beatrijs Ritsema voorspelde in 
een vooruitblik in Vrij Nederland een hoop pleidooien 
voor nieuwe vakken op school. De PVV gaat voor 
Omgaan met vuurwerk, D66 voor Klimatologie, CDA voor 
Levenslang bewegen, VVD voor Pitchen en hosselen en 
ChristenUnie voor Nee tegen nicotine.

•  Ik hoop hartgrondig dat Beatrijs geen voorspellende 
gaven heeft. Laat iedereen eens ophouden het 
onmogelijke van onderwijs te verwachten. Worden 

kinderen te dik? Gebruiken ze drugs? Bewegen ze niet? 
Doen ze domme dingen op social media? Onderwijs, 
help! (x4) 

•  Ik wens jullie een mooi jaar, met weinig onmogelijke 
eisen en torenhoge verwachtingen. En veel tijd en 
energie om je vak uit te oefenen en leerlingen en 
studenten goed voor te bereiden op hun toekomst. 

Ciska de Graaff

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in het voortge-
zet en speciaal onderwijs is in het vorig schooljaar verder 
gedaald, meldde de Inspectie onlangs. Van het speciaal 
onderwijs voldeed 95,3 procent van de scholen aan de 
minimumeisen van de Inspectie tegen 91 procent een jaar 
eerder. Scholen in het voortgezet onderwijs presteerden ook 
beter, van 89,9 naar 92,7 procent. Het basisonderwijs blijft dit 
jaar staan op 97,8 procent. Er zijn veel regionale verschillen. 
Terwijl in Limburg, Zeeland en Utrecht 99 van de 100 basis-
scholen van voldoende kwaliteit zijn, voldoet in Flevoland nog 
4,2 procent niet aan de eisen. Het aantal zwakke scholen is 
hier wel met een derde teruggelopen. De provincies Gro-
ningen, Overijssel en Gelderland hebben een toename van 
het aantal zeer zwakke basisscholen ten opzichte van 2013. 
Scholen in het voortgezet onderwijs doen het in Limburg, 
Zeeland en Noord-Brabant goed.
In deze gebieden is het aandeel zwakke afdelingen terug-
gelopen van 8,7 naar 4,6 procent. De situatie in Flevoland is 
zorgelijk, 91,1 procent van de middelbare scholen voldoet aan 
de basiseisen ten opzichte van 93,5 procent een jaar eerder. 
Het voortgezet onderwijs in Groningen daarentegen is stuk-
ken verbeterd, daar is het aantal zwakke scholen ten opzichte 
van vorig schooljaar met ruim tien procent verminderd. JO

Dit is het eerste nummer van Schooljournaal in een nieuw jasje. Naar ons 
idee is het een moderner jasje, dat beter laat zien dat we er zijn voor alle 
leden in alle onderwijssoorten. Soms ontstond onterecht, waarschijnlijk 
door de layout, de indruk dat we enkel en alleen over basisonderwijs schrij-
ven. Een overgrote meerderheid vond de vormgeving van de afgelopen vijf 
jaar ‘fris’ en ‘leuk’, maar een kleine groep sprak ook van ‘basisonderwijzerig’, 
‘druk’ en ‘onvolwassen’. Vandaar. Veel plezier met dit nieuwe nummer.
De redactie

Nieuw jasje

Schema inspectie eyeopener
Niet verplicht: groepsplannen, individuele handelings-
plannen, kleuterobservaties. Om maar wat te noemen. 
Wat volgens de Inspectie wel en niet verplicht is in het 
primair onderwijs, stond in het vorige Schooljournaal 
in een handig schema. Dat vond – behalve naar de dik 
50.000 lezers van Schooljournaal – als een speer zijn 
weg via social media naar tienduizenden mensen. Het 
stond onder meer op facebook van CNV Onderwijs 
en Lesje op School, waar het honderden malen werd 
gedeeld, geliked, getagd en becommentarieerd. 
Het enthousiasme en de opluchting zijn groot. Enkele 
reacties: ‘Ik ga dit beslist op school ophangen!’ 
‘Bedankt, ik deel het gelijk!’ ‘Jeee, dit scheelt echt veel 
werk.’ ‘Yes, we kunnen ons werk weer doen!’ ‘Ik ben 
er meteen mee naar mijn directeur gegaan en heb 
gevraagd waarom we al dat werk dan verzetten.’ Een 
enkeling merkte op ‘al lang te weten dat we veel meer 
doen en administreren dan van de Inspectie moet’, maar 
voor het merendeel was het toch een eyeopener. Voor 
wie het schema en het artikel over de Regeldrukagenda, 
waarin werkgevers, werknemers en ministerie afspra-
ken maken over het terugdringen van de papierberg, 
gemist heeft: www.cnvo.nl/schooljournaal. CdG

Minder zwakke scholen 
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Het onderwijs is dé oplossing van de samenleving. Als 
er iets speelt, wordt meteen naar de scholen gekeken. 
Of het nu gaat om overgewicht, pestgedrag, agressie, de 
oplossing ligt in de klas. Je kunt er niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Kinderen zijn nog jong. Als we bij hen 
beginnen, volgt de rest vanzelf. Dit is natuurlijk een 
verleidelijke gedachte. Maar hoe gaan we daar in het 
onderwijs zelf mee om? Zeggen we wel eens nee? Van 
wie is de school eigenlijk? Van de ouders? Van de leerlin-
gen? Of van de politiek? 
Mijn antwoord is: de school is van ons allemaal. En 
iedereen heeft hierin zijn rol. En bij die rol hoort een 
verantwoordelijkheid. Als ik mijn dochter Mabel naar 
school breng, verwacht ik dat ze er iets leert. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de school. Tegelijkertijd moet er 
een warm, gezellig klaslokaal zijn, met genoeg schriften, 
pennen en potloden. Dat is de verantwoordelijkheid van 
de directeur. De politiek moet zorgen voor genoeg geld. 
En de ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind. Maar in de praktijk loopt dit allemaal 
door elkaar. Ouders klagen over schooltijden en de 
prestaties van hun kind. Schoolbesturen krijgen minder 
geld en leggen dat bij de scholen neer. En ondertussen 
verzint de politiek iedere week wel weer een andere eis 
waar scholen aan moeten voldoen. En wat doe je dan 
als leraar? Voel je je een marionet die wacht tot er aan 
de touwtjes getrokken wordt? Of zie je jezelf meer als 
regisseur van dit schouwspel? Een regisseur die zélf de 
touwtjes in handen heeft. Die vragen van ouders aangrijpt 
om het onderwijs in de klas nóg beter te maken. Niet 
omdat het slecht is, maar omdat het altijd beter kan. Een 
zelfbewuste professional, die gelooft in zijn vak, en gelooft 
in de rol die hij er zelf in kan spelen. 

Regisseur

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Joany Krijt (43) is de kersverse voorzitter 
van CNV Onderwijs. Ze is gepokt en gema-
zeld in de vakbond. Dit jaar viert ze haar 
twintigjarig jubileum bij CNV Onderwijs en 
rechtsvoorgangers. 
Na een studie sociaal-juridische dienstver-
lening maakte ze in 1995 haar entree bij de 
KOV als juridisch medewerker op regiokan-
toor Deventer. ‘Ik had het vakbondsgebeuren 
in mijn bloed zitten’, vertelt ze ‘want mijn 
vader was heel actief bij de ACOM, de bond 
voor defensiepersoneel. 
Toen ik de vacature zag, was het voor mij 
meteen duidelijk dat ik moest solliciteren.’ 
Een paar jaar later verhuisde ze naar regio-
kantoor Tilburg, waar ze de overstap maakte 
van individuele naar collectieve belangen-
behartiging en vooral onderhandelde over 
arbeidsvoorwaarden op instellingen voor 
voortgezet onderwijs en mbo. 
In 2005 werd ze beleidsmedewerker hbo op 
het hoofdkantoor in Zoetermeer, waarna 
ze in 2007 bestuurssecretaris werd. ‘Ik zat 
dicht tegen het bestuur aan en merkte dat 
dat werk me heel erg trok. Ik ben meer 
van de hoofdlijnen dan van de details: met 
elkaar een doel vaststellen, richting geven, 
een stip op de horizon zetten, en daarnaar 
toe werken, af en toe rechtsaf slaand, dan 
weer linksaf, met steeds dat doel voor 
ogen.’ 
Haar doel als nieuwe voorzitter: ‘Ik wil 
ervoor zorgen dat het vertrouwen in de 
sector terugkeert. We willen als vakvereni-
ging van bescherming naar ontwikkeling: de 
mensen in het onderwijs moeten zich niet 
alleen gedragen als professional maar zich 
ook zo voelen. 
Het eerste dat ik daarvoor ga doen is erop 
toezien dat de regeldrukagenda, eind vorig 
jaar afgesproken, wordt uitgevoerd. Laat 
professionals alleen tijd besteden aan 
regels en administratie als het het doel 
dient. Prima om dossiers bij te houden of 
plannen te schrijven, maar alleen als het de 
leerling verder brengt, niet om de Inspectie 
tevreden te stellen!’ CdG

Nieuwe voorzitter 
wil vertrouwen 
in sector terug
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alle sectoren

Pesten is vreselijk en moet voorkomen en bestreden worden. Dat vindt iedereen: van 
minister tot ouder, van schoolleider tot leraar, van Inspectie tot politiek. Veel scholen halen 
dan ook alles uit de kast om iets tegen pesten te doen. En toch maken ook de mensen met 
een voorbeeldfunctie zich er schuldig aan: leraren en leidinggevenden zelf. Twee slachtoff ers 
doen hun verhaal. ‘Ik kon niet meer!’

‘Ik kon niet meer!’
Gepeste docent:

0909



Tekst: Ciska de Graaff  Beeld: Susi Bikle

Anneke (41) is docent op een roc in het Zuiden 
van het land. Ze is twee maanden geleden 
begonnen in een nieuwe baan op een andere 
school en dat werd hoog tijd. Ze werd name-

lijk gepest en voelt zich ‘eruit gewerkt’. Ze vertelt haar 
persoonlijke verhaal, thuis aan haar eettafel. Het valt 
haar niet makkelijk, maar ze wil dat sociale onveiligheid 
op de agenda komt en blijft. ‘Want onveilig voelde ik 
me. Ik werkte in een team van tien mensen met wisse-
lende leidinggevenden. Tussen twee leidinggevenden 
in, hebben twee van de tien mensen min of meer de 
macht gegrepen en daarna behouden. Ze staan niet 
hoger dan de acht anderen, maar gedragen zich wel zo. 
En niemand die iets doet, zeker de leidinggevende niet 
die er sinds anderhalf jaar zit.’ 

UITGESCHOLDEN
Met haar handen om de dampende koffiemok, haalt 
ze wat voorbeelden aan van de afgelopen jaren. ‘Ik heb 
zeker gezag in de klas, kan goed met leerlingen omgaan, 
heb overwicht. Maar het is een paar keer gebeurd dat 
een collega mijn gezag onderuit haalde door studenten 
en ouders tegen me op te zetten. Als ik hiermee kwam 
bij mijn leidinggevende, wuifde hij het weg en adviseer-
de me met de collega in kwestie te gaan praten. Nee, hij 
had die collega op de vingers moeten tikken! Maar dat 
gebeurde niet. Een ander voorbeeld is dat een jongen in 
mijn klas een paar keer ontplofte en ik hem de klas uit-
zette. Pas toen ik het probleem aansneed bij de mentor 
van deze jongen, hoorde ik welke trauma’s er achter zijn 
gedrag schuil gingen. Toen ik zei dat ik dat graag eerder 
had geweten, zodat ik wist hoe ik ermee om moest 
gaan, kreeg ik de wind van voren. Ik werd gewoon uitge-
scholden waar andere collega’s bij stonden en niemand 
greep in. Ook mijn leidinggevende deed hier niets mee.’ 

SPELDENPRIKKEN
Andere gebeurtenissen die haar nog steeds emotioneren 
zijn het zonder overleg veranderen van haar leslocatie en 
aantal lesuren en het inplannen van vergaderingen op 
haar vaste vrije dag. ‘Toen mijn vader ernstig ziek was en 
ik zorgtaken op me moest nemen, werd daar totaal geen 
rekening mee gehouden. Integendeel. Juist op de dag die 
ik vast voor mijn vader zou zorgen, in overleg met mijn 
leidinggevende, werd opeens een deel van mijn lessen 
ingeroosterd. En zo waren er tal van speldenprikken. 
Communicatie ontbrak, veranderingen werden me 
gewoon medegedeeld, in de docentenkamer lieten ze me 
links liggen, dus zocht ik mijn heil elders in het gebouw. 
Niet iedereen was zo hoor’, vergoelijkt ze ‘want ook an-
dere collega’s gaan gebukt onder de tirannie van de twee 
bazige collega’s en we hadden zeker steun aan elkaar.’ 

TRANEN
Uiteindelijk ontplofte de situatie toen Anneke voor haar 
eigen klas door een collega werd aan- en afgevallen op 

de kwaliteit van haar werk. ‘Toen brak er iets. Ik ben 
in tranen uitgebarsten, voor de leerlingen, en ben de 
school uitgerend en heb me ziek gemeld. Ik was echt 
op! Ik kon niet meer. Ik had me lang staande gehouden, 
maar ik voelde me nu zo geschoffeerd, getreiterd en 
weggepest …’ 
Haar redding was echter in zicht. Haar huisarts advi-
seerde haar om naar de Arbo-arts te gaan en in deze 
vrouw trof ze een hele goede. Ze legde de vinger op de 
zere plek: gebrek aan leiding. ‘Zij schakelde een hogere 
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Tekst: Ciska de Graaff  Beeld: Susi Bikle

leidinggevende in, om mijn manager aan te spreken. 
En ze zei me: “Weet dat ik je begrijp en steun: als je 
ooit echt weggepest wordt, zal ik daarvan getuigen en 
je beschermen”. Het is niet zo dat mijn leidinggevende 
hier ook maar iets door is veranderd, wel is het zo dat 
ik me zo gesteund voelde, dat ík veranderde. Ik durfde 
zelfs uiteindelijk weer aan het werk te gaan. Ik heb in 
een gesprek met mijn leidinggevende aangegeven waar 
mijn grenzen liggen, dat ik het niet meer accepteer hoe 
ik behandeld ben.’ Met een bevrijdende lach: ‘Hij was er 
sprakeloos van!’

VOORBEELD
‘Vervolgens  focuste ik me op mijn lessen’, vertelt 
Anneke, terwijl ze nog eens koffie inschenkt en soep 
aanbiedt, ‘deed mijn werk en zocht de mensen op bij 
wie ik me prettig voelde. Ik werd niet gegroet door een 
aantal mensen, dus ik hield daar na een tijdje ook mee 
op. Ik voelde me wel alleen, maar wist ook dat als het 
uit de hand liep, ik bescherming zou krijgen van de 
bedrijfsarts. Dat hielp enorm. Het zorgde er ook voor 
dat ik meer afstand kreeg tot mijn werk en ik in staat 
was om te solliciteren. Het was een heerlijk moment 
om aan mijn leidinggevende te kunnen vertellen dat 
ik een andere baan had. Er is geen afscheid gevierd, 
maar daar had ik ook geen behoefte aan. Met een klein 
groepje collega’s, met wie ik een goede band had, ben ik 
een borrel gaan drinken. En dat was het dan. Ik ben blij 
met mijn nieuwe baan, gelukkig op een andere school. 
Ik heb wel te doen met de achterblijvende collega’s, die 
in zo’n slechte sfeer hun werk moeten doen. En met de 
studenten, want het is niet goed voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Ze krijgen er ongewild toch iets van mee. 
Sindsdien wordt er ook onder studenten gepest. Wij zijn 
natuurlijk toch hun voorbeeld. Heel triest is dat.’ 

EXTRA CRU
Gerda (52) is adjunct-directeur op een sbo-school in 
Zuid-Holland. Ze heeft een paar afschuwelijke jaren 
achter de rug en praat daar, af en toe zichtbaar geëmo-
tioneerd, over in haar gezellige woonkeuken. ‘Ik geloof 
heel erg in het goeie van de mens. Negatief gedrag is 
heel vaak een hulpvraag. Bij kinderen is dat zo, maar 
bij volwassenen ook. Ik zie pesters dus ook niet als 
slechte mensen, maar als mensen die zelf niet goed in 
hun vel zitten.’ Op de sbo-school van Gerda wordt veel 
aandacht besteed aan pesten. ‘We hebben leerlingen 
die veel gedragsproblemen hebben en elkaar nogal 
eens willen pesten. Met allerlei programma’s besteden 
we daar aandacht aan. En dat werkt. En dan is het extra 
cru als personeel elkaar wel pest.’

ONDERGRONDS
‘We hadden een directeur die de touwtjes niet stevig in 
handen had, waardoor er wat informele leiders opston-
den. De directeur heeft toen de functie van adjunct in 

‘Ik ben de 

school  
uitgerend 
en heb mij ziek 
gemeld’
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het leven geroepen en ik heb daarop gesolliciteerd. Ik 
wist dat het zwaar ging worden, maar dat het zo zwaar 
werd had ik niet verwacht. Ik werd gezien als een kom-
paan van de directeur, van wie mijn collega’s geen hoge 
pet op hadden. Een groepje leraren heeft er werkelijk 
alles aan gedaan om ons beiden in een kwaad daglicht 
te zetten en aan te tonen dat we incompetent waren. En 

het gekke is, en dat vind ik het kwalijke aan pesten, dat 
je je er naar gaat gedragen. Mijn kracht vloeide weg, ik 
begon me zwak te voelen en ging dat uitstralen, koren 
op de molen van die paar collega’s natuurlijk en mijn 
zelfvertrouwen ging eraan.’ Ze slikt, staat op om koffie 
in te schenken. Komt terug, zegt: ‘Het ging eigenlijk 
heel ondergronds: roddelen, halve waarheden over 
me vertellen, vertragen van werkprocessen. Natuurlijk 
stond ik hiërarchisch gezien boven hen, maar dat werd 
niet door het team geaccepteerd. De directeur trad ook 
niet op, hij zei: “Ik ben doodsbang voor die mensen.” 
En op den duur ging ik gewoon meedoen in dit zieke 
systeem, ik verloor zelf ook mijn zuiverheid doordat ik 
moest overleven.’

KWALITEITEN
‘Op een gegeven moment was echter de maat vol, 
hebben de directeur en ik de koppen bij elkaar gesto-
ken, externe hulp gezocht en de ordening hersteld. 
De directeur heeft heel duidelijk gemaakt dat hij de 

directeur is en ik de adjunct, en dat wij, platgezegd, de 
leiding hebben. Hij zette me in positie. Ook hebben 
we gehamerd op de gedeelde verantwoordelijkheid. 
“Als jullie toestaan dat we op deze manier met elkaar 
omgaan, elkaar pesten en onderuit halen, dan ben je 
allemaal verantwoordelijk.” We zijn gaan focussen op 
kwaliteiten, dat doen we bij kinderen immers ook. Dus 
ook de pesters konden weer in hun kracht komen te 
staan, mochten er weer bij horen. We hebben niet do-
minant onze hiërarchische rol opgepakt, maar zijn wel 
duidelijk geweest dat het pesten moet stoppen en dat 
we vanaf nu gaan focussen op kwaliteiten. Met kinderen 
die elkaar iets aandoen, doe ik het zo: ik ga naar de twee 
ruziënde kinderen toe en vraag hen elkaar eens goed in 
de ogen te kijken. En zichzelf af te vragen: “Is dat echt je 
bedoeling, om hem zo’n pijn te doen?” Ik heb nog nooit 
meegemaakt dat een kind dan ja zegt. Maar als de softe 
aanpak niet werkt, dan maar de hiërarchische lijn, en 
die werkte in ons team.’

COACH
Ze zucht: ‘Het verbaasde me enorm dat ik me zo onder-
uit liet halen. Ik ben goed opgeleid, zeker op het gebied 
van gedragsproblemen en leiding geven. En dat mij dat 
dan gebeurt! Dat ik niet de schoen durfde aantrekken 
die me paste! Ik verzonk in emotie, werd steeds kleiner. 
Ik heb uiteindelijk zelf een coach in de arm genomen, 
om mezelf te leren sluiten voor deze negatieve energie. 
Eigenlijk had ik maar een coachingsgesprek nodig en 
toen was het me weer helder. Ik zag het goed. De coach 
spiegelde mij, zei: “Kijk even van een afstandje naar 
jezelf, stel je voor dat een ander dit overkomt.” Dat was 
de eerste stap: ik heb met de directeur afgesproken het 
systeem te doorbreken. Als een leraar dit overkomt, die 
niet kan terugvallen op de hiërarchie herstellen, moet 
er een leider zijn die optreedt. Ik heb als adjunct ook 
wel eens een leraar aangepakt die een collega pestte. 
Duidelijk gemaakt dat het moest stoppen en dat ik an-
ders andere maatregelen zou nemen. Dat werkt.’ 

In werkelijkheid heten Anneke en Gerda anders.

Raad en daad CNV Onderwijs
Uit het onderzoek dat CNV Onderwijs twee maanden geleden hield, blijkt dat 11 procent van de 
onderwijswerknemers zegt gepest te worden door collega’s. Op de vraag ‘Worden op uw school 
leraren gepest door …’ geeft 8 procent aan dat het door collega’s gebeurt, 9 procent zegt door 
ouders, 9 procent zegt door directie en 22 procent zegt door leerlingen. De afdeling beleid van 
CNV Onderwijs vraagt in allerlei overleggen met het ministerie aandacht voor agressie tegen 
en pesten van personeel. Daarnaast kunnen leden via de bond een geschikte coach vinden om 
hen bij te staan. Als niet voorkomen kan worden dat het probleem uit de hand loopt en juridi-
sche kanten krijgt, kan de afdeling individuele belangenbehartiging bijspringen. Meer info over 
dienstverlening van CNV Onderwijs: www.cnvo.nl.

‘Ik voelde me 

zwakker  
worden 
en ging me ook  
zo gedragen’
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Dat het leraarschap tegenwoordig niet altijd over rozen gaat, is 
genoegzaam bekend. Onderwijskundige Lisa Gaikhorst vestigt in 
haar pas verschenen proefschrift expliciet de aandacht op de pas 
beginnende leerkracht in een grootstedelijke omgeving. Niet verba-
zingwekkend hebben jonge leerkrachten het extra moeilijk, vooral 
wanneer zij te maken hebben met leerlingen die afkomstig zijn uit 
een lager sociaal-economische milieu en/of een niet-Nederlandse 
achtergrond hebben. Opvallend is daarnaast ook de bevinding van 
Gaikhorst dat contacten met hoog opgeleide ouders een potentiële 
bron van onzekerheid zijn. Hoog opgeleide ouders kunnen zeer 
kritisch zijn en dan moet je als startende leerkracht stevig in je 
schoenen staan. 

Ik herken dit laatste wel. Bij jonge orthopedagogen en psychologen 
zie je vaak eenzelfde gevoel van onzekerheid wanneer zij tijdens 
hun stage bijvoorbeeld intake- of adviesgesprekken met hoog-
opgeleide ouders moeten doen. Doorgaans zelf nog zonder 
kinderen, voelen zij zich onzeker omdat zij ouders moeten 
vertellen hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan. 
Een aantal jaren geleden merkte ik zelf hoe verschillend 
ouders kunnen reageren. Ik deed een onderzoek waarin 
we een nieuwe sociale vaardigheidstraining wilden uit-
proberen op scholen voor voortgezet onderwijs. Om het 
draagvlak te vergroten, werden er informatieavonden 
voor ouders georganiseerd. De duur van die avonden 
verschilde nogal: op scholen die hun leerlingen groten-
deels betrokken uit het lager opgeleide segment van de 
bevolking, waren we doorgaans binnen een uur klaar; op 
scholen met veel leerlingen met hoog opgeleide ouders 
ging er snel een avond mee weg.
De tijd dat de status van de leerkracht nog vergelijk-
baar was met die van de dominee en de huisarts, ligt 
natuurlijk al ver achter ons. De afgelopen decennia 
zijn mensen steeds mondiger geworden en daarom 
is het ook niet meer dan logisch dat ouders hun visie 
op wat goed is voor hun kind, met de leerkracht 
willen delen. Ouders zijn tenslotte de ervarings-
deskundigen bij uitstek en kennen hun kind – als 
alles goed is tenminste – door en door. Maar is het 
ook altijd goed om er meteen ‘bovenop te zitten’? 
Ervaringsdeskundige zijn betekent niet meteen 
dat iemand ook verstand heeft van onderwijs. Het 
is dan ook de kunst voor ouders en leerkracht om 
elkaar zo te verstaan dat beide partijen zich gehoord 
voelen: de leerkracht als deskundige van het kind als ‘zijn/
haar leerling’ en de ouders als deskundigen van het kind als 
‘hun kind’.

Ervarings deskundige 

Contacten met hoog opgeleide ouders 
 vormen voor jonge, beginnende leerkrachten 
een potentiële bron van onzekerheid
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Leerlingen in het praktijkonderwijs gaan 
merken dat de jeugdzorg sinds een 

week onder de verantwoordelijkheid 
van gemeenten valt. Die vrees werd een 

paar weken terug hardop uitgesproken 
bij Accent Praktijkonderwijs in 

Amersfoort. ‘Als de jobcoaches worden 
wegbezuinigd, wordt het steeds 

lastiger om een stageplek te vinden. 
Werkgevers hebben geen tijd alles tien 

keer uit te leggen.’

Aïsha, die toonbank is net geschilderd. Welis-
waar in de kleuren van je shirt, maar loop er 
toch maar even omheen.’ ‘Ismaël, ik zou je nu 
naar buiten moeten sturen!’ ’Nee, ik zou me 

ook niet laten knuffelen door Izzy’, lacht Saskia van Berkel, 
locatieleider van Accent Praktijkonderwijs in Amersfoort, 
even later tegen een andere jongen. Ze heeft pleinwacht 
tijdens de kleine pauze, maar geen leerling die zich deze 
grauwe decemberdag buiten waagt in de regen, die al de 
hele ochtend gestaag valt. Moeiteloos laveert Van Berkel 
in de aula tussen de kletsende, hangende en airhockey 
spelende scholieren. ‘Ik vind het zo geweldig dat ze het 

Praktijkonderwijs vreest voor stageplekken leerlingen

‘ Zonder intensieve      
  begeleiding redden  
 ze het niet’

voortgezet onderwijs

‘
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weer getrotseerd hebben. Ze stonden vanmorgen echt als 
verzopen katjes voor de deur.’ Aan de muur een poster van 
Loesje: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.

STEEDS LASTIGER
Van Berkel is trots op haar school, die in de zeven jaar dat 
ze daar werkt, is veranderd in een veilige school, waar 
rust heerst en docenten het maximale uit hun pupillen 
weten te halen. Leerlingen tussen 12 en 18-19 jaar, met 
een IQ tussen 60 en 80 en een niet altijd eenvoudige 
levensgeschiedenis, variërend van huiselijk geweld 
tot tienerzwangerschappen en oorlogstrauma’s. ‘De 
bedoeling is dat ze straks van school komen met een 
branchecertificaat dat aangeeft voor welk beroep ze 
geschikt zijn.’ Voor het zover is, moet er ervaring worden 
opgedaan met stages. Tot voor kort leverde de zoektocht 
naar geschikte leer-/werkplekken, ondanks de crisis, 
geen noemenswaardige problemen op. Maar de transitie 
in de jeugdzorg, gecombineerd met de invoering van de 
Participatiewet, dat gemeenten dwingt meer mensen met 
een arbeidsbeperking te reïntegreren, maakt het voor Joke 
Trapman, stagecoördinator van de 150 leerlingen tellende 
school, steeds lastiger om maatwerk te leveren. ‘Ze heb-
ben allemaal recht op een jobcoach. Dat is iemand die het 
werk echt letterlijk voordoet en niet na drie keer zegt dat 
hij daar geen tijd voor heeft. Het is een ondersteuning die 
straks mogelijk verdwijnt met één jongerenloket voor heel 
de stad. Ook het werk van UWV dat verantwoordelijk is 
voor de Wajong-uitkering valt daar straks onder. Daarbij 
gaat het om moeilijk bemiddelbare leerlingen, waarvoor 
een werkgever een bedrag krijgt, zodat hij er financieel 
geen hinder van ondervindt en de stap durft te wagen zo’n 
leerling een werkplek te gunnen.’

RAMP
Het gesprek met Van Berkel en haar collega is in de week 
voorafgaand aan de uitkomst van een enquête door RTL 
Nieuws onder de betrokken overheden. Er zou zich een 
ramp voltrekken, door de veranderingen in de  jeugdzorg, 
zo luidden de koppen in menige krant. Jongeren die al 
hulp kregen behouden dat weliswaar ook in de nieuwe 
constructie, maar of er geld beschikbaar zal zijn voor nieu-
we cliënten valt echter nog te bezien. De 21 gemeenten in 
de regio Eindhoven komen in 2015 naar schatting bijna 
15 miljoen euro tekort voor adequate hulp. Belangrijkste 
oorzaak is dat jongeren die  bij de GGZ in behandeling 
zijn of een licht verstandelijke beperking hebben, nu ook 
onder de jeugdzorg gaan vallen. Het scenario dat zich in 
de Lichtstad voltrekt beschrijft exact de vrees bij de prak-
tijkschool in Amersfoort.

HAVO-CAISSIÈRE
‘Praktijkonderwijs wordt nogal eens op een hoop gegooid 
met speciaal voortgezet onderwijs. Dat is onterecht’, zegt 
Trapman. ‘We zijn de laagste vorm van regulier, voortgezet 
onderwijs, soms zelfs als onderdeel van een vmbo-school. 
Landelijk gaat het om 27.000 leerlingen. Natuurlijk is het 
niet zo dat iemand zomaar kan kiezen voor onze oplei-
ding, omdat het hem of haar leuk lijkt, je moet wel een be-
schikking hebben.’ Van Berkel: ’Ook onze leerlingen heb-
ben kans op een rooskleurige toekomst. Probleem is dat 
het steeds lastiger wordt op een krimpende arbeidsmarkt 
een plekje te bemachtigen. Uit een breed aanbod kiezen 
werkgevers al snel de hoger opgeleiden, wat leidt tot de 
caissière met havo-opleiding bij de supermarkt. Terwijl 
er met onze leerlingen niets mis is.’ ’Ze hebben een lager 
leertempo’, vult Trapman aan’, ‘maar zijn in de regel niet 
gedragsproblematisch, moeilijk opvoedbaar of autistisch. 
Ze zijn vriendelijk, netjes en sociaal vaardig, maar zodra 
ze op een werkplek terecht komen hebben ze wel bepaal-
de instructies nodig.’ Van Berkel: ’Ze zijn weliswaar boven 
de 16 jaar als ze stage gaan lopen, maar op dat moment 
emotioneel vaak niet ouder dan 9 jaar. Je kunt ze daarom 

geen programma voor de hele dag geven, want dat zijn ze 
om half elf de draad al kwijt en dan doen ze niets meer. 
Toch kunnen de meesten echt wel meer dan de koffie 
rondbrengen of de vloer moppen.’ Haar collega: ‘Eigenlijk 
kunnen deze leerlingen in alle assisterende beroepen wel 
aansluiting vinden: de zorg, tuincentra, de schoonmaak-
branche, kapsalons. En dat kan heel zelfstandig, tot aan 
kasbeheer toe. Om dat kans van slagen te geven hebben 
ze eerst een interne stage, dan een begeleide stage en dan 
pas een zelfstandige stage.’ 

THUISZITTERS
Van Berkel: ‘De vier kerndoelen van het praktijkonderwijs 
zijn: zelfstandig functioneren in de maatschappij op het 
gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.’ 
Trapman: ’Dat lukt met 80 tot 90 procent van onze 
leerlingen. Slechts 10 procent komt uiteindelijk in een 
beschermde omgeving te wonen en werken. Ongeveer 1 a 
2 leerlingen stromen per jaar uit met een Wajong-uitke-
ring, de rest krijgt werk in bijvoorbeeld de supermarkt, in 
de bediening of in een keuken. Maar daar hebben ze wel 
tijd voor nodig. De meeste leerlingen zijn pas met 22 of 23 
jaar in staat volledig loonwaardig te werken.’ ’Heb je als 
werkgever dat geduld, dan krijg je er hardwerkende, loyale 
werknemers voor terug’, weet Van Berkel. ‘Jammer, dat er 
zoveel expertise overboord gaat. We leiden straks allemaal 
thuiszitters op. Alsof dat de staat geen geld kost!’ 

Tekst: Peter Magnée   Foto: Ruben Schippervoortgezet onderwijs

Tot voor kort leverde de zoektocht 
naar geschikte leer-/werkplekken, 
geen noemenswaardige problemen op

Het hair ’n’ beauty’-lokaal van 
Accent Praktijkonderwijs  waar 
leerlingen worden opgeleid tot 
assistent in een kapssalon.
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primair onderwijs

Voortdurend aanpassen aan de 
gestage afname van het aantal 
leerlingen noemt hij ‘aanmodderen 
met de formatie’. Beter is het volgens 
Simon van der Wal, christelijk 
schoolbestuurder in de krimpregio 
rond Winsum in Noord-Groningen, om 
met de collega’s van het openbaar 
onderwijs de handen ineen te slaan. 
Essentieel is volgens hem wel dat 
ouders, scholen, personeel en 
gemeenten met het reddingsplan 
instemmen.

Krimpregio Noord-Groningen 
klaar voor 

de toekomst

Een kat likt zich zorgvuldig schoon naast het 
perron van station Winsum. Dat hij midden op 
de rails zit van de trein richting Roodeschool 
lijkt hem niet te deren. Het beestje symboliseert 

bijna in zijn eentje de rust van het Groningse platteland. 
Toch voltrekt zich een paar straten verderop, in een port 
au cabin achter De Borgschool, waar schoolbestuur VPCO 
Noord-Groningen domicilie houdt, een kleine revolutie 
in onderwijsland. Directeur/bestuurder Simon van der 
Wal werkt daar, een kleine week voor de kerstvakantie, 
de laatste details uit van het Definitief Spreidingsplan 
Noord-Groningen. Scenario III. Het plan moet het 
protestants-christelijk en openbaar basisonderwijs 
in deze krimpregio veilig door de komende tien jaar 
loodsen. Uniek voor Nederland is volgens hem, dat zijn 
schoolbestuur en dat van Lauwers en Eems, de partner 
in het openbaar onderwijs, een visie hebben bedacht, die 
is gestoeld op goed werkgeverschap, duurzaamheid en 
de kwaliteit van het onderwijs. ‘Ditmaal is niet over de 
hoofden van ouders en leerkrachten beslist welke school 
dicht moest of open mocht blijven. Van de 35 scholen die 
we gezamenlijk hebben, moeten er 14 de komende jaren 
dicht. Van wat rest blijft een deel zelfstandig, de andere 
scholen gaan verder als zogenaamde samenwerkings-
school.’

SOCIALE ONTWIKKELING
Het uiteindelijke plan heeft nogal wat voeten in aarde 
gehad, geeft Van der Wal toe. ‘Ik weet dat er scholen be-
staan die hun geringe omvang juist als troef gebruiken om 
leerlingen te werven. Combinatieklassen van drie  groe-
pen zijn daar niet ongebruikelijk. Zelf zie ik dat dit voor 
de draaglast van het personeel niet goed is. Het is elk jaar 
weer aanmodderen met de formatie. Het geringe aantal 
leerlingen werkt ook belemmerend voor de kwaliteit.  Bo-
vendien vind ik het niet goed voor de sociale ontwikkeling 
van kinderen als ze (bijna) geen vriendjes kunnen maken 
of samenwerken met leeftijdsgenootjes. Als uitgangspunt 
is daarom gekozen voor combinatiegroepen van maxi-

maal twee leerjaren en een schoolgrootte van minimaal  
80 leerlingen.’ Met collega-bestuurder Marianne Volp van 
Lauwers en Eems werd ook afgesproken dat ouders niet 
verder dan 5 kilometer van een school van een van beide 
denominaties of de gecombineerde variant (samenwer-
kingsschool) mochten wonen. ‘Het betekent nogal wat 
voor de gemeenschap als in een dorp, waar de kerk en de 
supermarkt al eerder hun deuren sloten, ook de school 
verdwijnt. In ons eerste scenario, eerder dit jaar, hadden 
we daar onvoldoende rekening mee gehouden. Er waren 
ouders die vasthielden aan apart protestants-christelijk 
of openbaar onderwijs en aan de school in “hun” dorp. 
We hebben daarom veel gesprekken gevoerd met vooral 
ouders, personeel en de (G)MR’en en nog eens goed 
gekeken naar de toekomstprognoses van alle betrokken 
scholen. In overleg met de managementteams van beide 
besturen denken we dat we nu een goed, juridisch onder-
bouwd spreidingsplan kunnen presenteren, waarbij ook 
is geluisterd naar de mening van ouders.’

LEVENSVATBARE SCHOLEN
Van der Wal zegt nooit bevreesd te zijn geweest voor 
het overstappen van scholen naar de Kleine Scholen 
 Coöperatie, een landelijk samenwerkingsverband van 
met sluiting bedreigde (te kleine) basisscholen. Hij 
is geen voorstander van dergelijke coöperaties. ‘Mijn 
collega Volp en ik zijn in gesprek met scholen die dit 
overwegen. Het lost  in onze visie de problemen niet op, 
en het betekent veel onzekerheid voor het personeel dat 16



Tekst: Peter Magnée   Foto: Antoinette Borchertprimair onderwijs

Krimpregio Noord-Groningen 
klaar voor 

de toekomst

de sprong mee in het diepe maakt. De krimp is en blijft. 
Je moet in goede harmonie met elkaar het beste ervan 
zien te maken door gezonde, levensvatbare scholen te 
creëren, met ruimte voor professionalisering. Scholen 
waar het financieel verantwoord is om bijvoorbeeld te 
investeren in wifi en tablets voor leerlingen en personeel.’
Het spreidingsplan is niet voor de eeuwigheid, beseft ook 
Van der Wal. ‘Indien noodzakelijk gaan we nieuwe fusies 
niet uit de weg, maar ook dan geldt dat we zorgvuldig zul-
len overleggen met alle betrokkenen. Wat mij betreft mag 
de wetgeving wel worden verruimd. De essentie ervan, 
scheiding van openbaar en christelijk onderwijs, is bijna 
honderd jaar oud. Het dekt de lading niet meer afdoende 
en staat samenwerking in de weg.’ Wie toch vreest voor 
verlies van identiteit op een samenwerkingsschool kan 
Van der Wal geruststellen. De bijbel blijft richtsnoer voor 
leerlingen van christelijke huize, waarvan de ouders 
hebben aangegeven dat zij dat graag willen.’ 

HOOSBUI 
‘Voor de ouders van deze school’, knikt  Van der Wal naar 
De Borgschool voor zijn kantoor, ‘is identiteit belangrijk 
maar ook de kleinschaligheid en het  gemoedelijke 

imago’. Aanvankelijk zouden ze, met alle basisscholen 
in het dorp Winsum, in één nieuw gebouw trekken 
met onder meer voor- en naschoolse opvang. Maar de 
ouders vonden een school met ruim 600 kinderen veel 
te grootschalig worden. Zeker omdat De Borgschool 
sinds enige tijd weer groeit, zijn er voldoende leerlingen 
om voorlopig zelfstandig te blijven. ‘Alleen voldoet dit 
gebouw bouwtechnisch niet meer’, wijst Van der Wal naar 
muren en plafonds als hij mij tijdens de middagpauze 
uitgeleide doet. Volgens Scenario III verhuist de school 
naar het leegkomende gebouw van openbare school De 
9 Wieken, een paar straten verderop. In een tussenruimte 
zijn emmers met vervuild regenwater stille getuigen van 
de hoosbui van de voorafgaande uren. 

Het definitieve spreidingsplan is vlak voor de kerstvakantie 
aan alle betrokkenen uitgedeeld. 

De Borgschool in Winsum is 
bouwtechnisch over de datum. 
Een aantal leerlingen ruimt de 
gevolgen van een hoosbui op.
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Omgaan met vertrouwelijke informatie 
is lastig. Als vertrouwenspersoon moet 

je dat wel kunnen: je bent mediator, 
luisterend oor en adviseur. Wat komt 

er allemaal op je af? Met welke 
dilemma’s krijg je te maken? Marion 

van Beek, met deze taak belast op het 
Eckart Colege in Eindhoven, is niet zo 

snel van haar stuk gebracht.

Vertrouwenspersoon Marion van Beek:

‘ We beloven  
nooit 
geheimhouding’ 

voortgezet onderwijs

Marion van Beek en haar 
twee vertrouwensleerlingen 
bij wie leerlingen ook pest-

gedrag kunnen melden. 
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Op het bureau van Marion van Beek ligt een 
stapeltje folders met de kop ‘Je veilig voelen 
op school’. Aan de wand hangen posters 
met teksten als ‘Pesten, praat erover’. Van 

Beek is behalve gymdocent ook vertrouwenspersoon en 
leerlingbegeleider op het Eckart College in Eindhoven. 
Die combinatie van functies maakt dat ze met de meest 
uiteenlopende problemen te maken krijgt. ‘In mijn rol 
als vertrouwenspersoon ben ik aanspreekpunt als het 
gaat om seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en 
geweld. Mijn rol als leerlingbegeleider is breder. In die 
functie heb ik te maken met kinderen met ontwikkelings-
stoornissen, maar ook met individuele problemen als 
rouwverwerking, depressiviteit of scheiding van ouders. 
Er zijn ook leerlingen die thuis in een onveilige situatie 
blijken te zitten of met suïcidegedachten rondlopen.’ In 
de comfortabele zithoek op haar kantoor zijn al heel wat 
gesprekken met leerlingen en medewerkers gevoerd. 
Maar hoe krijg je hen zover dat ze hier de drempel over-
stappen en hun verhaal willen doen? 

VERTROUWENSBAND
‘Er zijn veel mogelijkheden om het leerlingen gemakke-
lijker te maken iets te vertellen. Ze hoeven niet meteen 
bij mij te komen, maar kunnen ook eerst naar hun men-
tor of docent, of naar een afdelingscoördinator stappen’, 
zegt Van Beek. ‘Het is dan ook belangrijk dat docenten 
en mentoren een vertrouwensband met hun leerlingen 
opbouwen, zodat ze snel de signalen herkennen als er 
iets mis is. Denk aan leerlingen die ineens ander gedrag 
vertonen, of veel stiller zijn dan normaal. Als een leerling 
je vertrouwt, is het gemakkelijker een gesprek aan te 
gaan. Klasgenoten zijn overigens ook heel alert en mel-
den het vaak als ze bezorgd zijn over een medeleerling. 
Leerlingen en medewerkers kunnen in alle gevallen ook 
rechtstreeks bij mij of mijn collega aankloppen. Maar 
vaak wordt er eerst onderling gespard: Mij valt dit op, valt 
jou dat ook op? We hebben twee vertrouwenspersonen 
op het Eckart College. Mijn mannelijke collega is jong en 
populair bij de leerlingen omdat hij door zijn leeftijd nog 
dicht bij hen staat. Veel meisjes praten juist liever met 
een vrouw, ik ben wat ouder en heb jaren ervaring. Ze 
mogen zelf kiezen, dat is heel persoonlijk.’ 

GEEN GEHEIMHOUDING
Van Beek: ‘Eenvoudige problemen als kleine pesterijtjes 
kunnen soms al binnen de klas worden opgelost. We 
hebben ook twee ouderejaars vertrouwensleerlingen 
opgeleid, aan wie pestgedrag kan worden gemeld. Voor 
seksuele intimidatie geldt echter dat het áltijd meteen bij 
de vertrouwenspersonen moet worden gemeld. Daarbij 
kunnen te veel fouten worden gemaakt. Als het gaat om 
een strafbaar feit mag je trouwens nóóit je mond hou-
den, dan is het wettelijk verplicht daar aangifte van te 
doen. We behandelen alles vertrouwelijk, maar beloven 
nooit geheimhouding. Anders kun je niet werken aan 

een oplossing. Ook leerlingen moeten weten dat ze nooit 
gebonden zijn aan geheimhouding. Als ze ergens van 
op de hoogte zijn dat niet klopt, adviseren we om een 
volwassene in vertrouwen te nemen. Leerlingen willen 
vaak niet dat ouders worden geïnformeerd, of dat degene 
over wie wordt geklaagd erop wordt aangesproken, uit 
angst voor represailles. We praten dan net zo lang tot ze 
begrijpen waarom het nodig is, óf we zoeken samen naar 
creatieve oplossingen. Zo ben ik ooit naar de conciërge 
gestapt met de foto van een leerling die een jongen 
dagelijks pestte, met het verzoek de pester in de gaten 
te houden. Hij heeft deze leerling op heterdaad kunnen 
betrappen. Zo hoefde niemand te weten dat de gepeste 
jongen er melding van had gemaakt.’ 

NIEUW PROBLEEM
Wie op school in vertrouwen wordt genomen, of dat nu 
is als vertrouwenspersoon of als docent, krijgt te maken 
met allerlei dilemma’s. Wat doe je met de informatie? Op 
welk moment informeer je de ouders? Wanneer verwijs 
je door? Wanneer kun je zelf iets oplossen? Van Beek: ‘Ik 
heb in de loop van de vijftien jaar dat ik dit werk doe, veel 
ervaring opgedaan. We hebben procedures vastgelegd 
voor allerlei situaties die zich voor kunnen doen. We 
werken samen met ons zorgteam, maar ook met externe 
instanties, zoals de GGD, het meldpunt kindermishan-
deling, en externe vertrouwenspersonen.’ Een nieuw 
probleem vormen de social media, erkent Van Beek. Ze 
noemt de online verspreiding van ongewenste foto’s of 
filmpjes van leerlingen of personeel. ‘Wij hebben daar re-
cent ook mee te maken gehad. Een leerling had een com-
promitterende foto die op school was gemaakt van een 
medeleerling, verspreid via groepsapps. Dan is het vooral 
zaak héél snel te reageren. Gelukkig hebben klasgenoten 
het voorval meteen gemeld. Binnen een dag waren de 
daders opgespoord, de betrokken ouders geïnformeerd 
en was er overleg geweest over de vervolgstappen. Er is 
meteen een schorsing op gezet. Ik ben zelf vooral bezig 
geweest met de opvang van het slachtoffer en de ouders.’

ACUUT GEVAAR
‘We doen nooit iets achter de rug van de leerling om. 
Soms is een situatie echter zo gevaarlijk dat er meteen 
iets moet gebeuren. Dat kan gaan om seksueel geweld, 
maar ook dat iemand zo erg gepest wordt dat er acuut 
gevaar dreigt. Soms blijkt een leerling rond te lopen met 
zelfmoordideeën. Dat vereist onmiddellijke actie, want 
het kan zomaar ineens gebeurd zijn. Dat wil ik niet alleen 
op mijn schouders hebben. Ik praat dan eerst uitgebreid 
met de leerling, maar uiteindelijk kom ik hoe dan ook bij 
de ouders uit en moet er hulp ingeschakeld worden. In 
het begin krijg ik dan soms boze gezichten, maar achteraf 
zijn leerlingen me meestal dankbaar. Ik heb al een paar 
keer een mail gehad van oud-leerlingen, waarin ze me 
bedankten voor de stappen die ik ooit heb gezet. Dat vind 
ik geweldig, dan weet je dat je het goed hebt gedaan.’  

Tekst: Marian Vullers  Foto: Bert Jansen

‘ We beloven  
nooit 
geheimhouding’ 

voortgezet onderwijs
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Werk & Recht

tage voor voor- en nawerk de opslag-
factor. Die opslagfactor ligt tussen de 
35 procent en 45 procent en hoeft niet 
voor alle soorten les of lesgebonden 
taken en/of behandeltaken hetzelfde 
te zijn. De schoolleider doet de PMR 
een voorstel over welke percentages 
gehanteerd gaan worden. De PMR 
heeft daarbij instemmingsrecht. Ook 
moet de meerderheid van het perso-
neel met de voorgestelde percenta-
ges instemmen.

Niet alle in de cao opgenomen 
afspraken zijn met terugwerkende 
kracht per 1 juli 2014 ingegaan. 
Per 1 september is de loonsverho  ging 
van 1,2 procent ingegaan. De tekst 
over duurzame inzetbaarheid 
(opvolger van de bapo) is sinds 
1 oktober rechtsgeldig. Alle overige 

wijzigingen treden met terugwer-
kende kracht op 1 juli in werking. 
Een voorbeeld hiervan is het recht 
van alle werknemers (met uitzon-
dering van schoolleiders) om twee 
klokuren per week (deeltijders naar 
rato) aan eigen professionele ontwik-
keling te besteden. 
Twee onderdelen van deze cao worden 
op een later tijdstip toegevoegd. 
Het betreft een voorbeeldfunctie 
Onderwijsassistent met medische 
taken. De andere toevoeging is in 
het hoofdstuk Professionalisering, 
waarbij de Onderwijscoöperatie advies 
is gevraagd over de termen basis-
bekwaam en start bekwaam.

De volledige tekst van de cao en de 
veelgestelde vragen kunt u vinden 
op www.cnvo.nl.

Op vrijdag 19 december hebben CNV 
Onderwijs, de andere bonden en de 
PO-Raad, hun handtekeningen gezet 
onder de nieuwe cao primair onder-
wijs. Deze cao kent een looptijd van 
1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. 
Sinds lange tijd is er nu een aantal 
grote wijzigingen in de cao primair 
onderwijs doorgevoerd en zijn er 
nieuwe hoofdstukken aan toege-
voegd. Zo moest de bapo-regeling 
worden vervangen door een regeling 
duurzaam inzetbaarheid voor alle 
werknemers, is sinds vijf jaar een 
loonsverhoging afgesproken, name-
lijk van 1,2 procent, is het vakantie-
verlof aangepast en moet uiterlijk 1 
augustus 2015 de 40-urige werkweek 
zijn ingevoerd.

Daarnaast is er een keuzemogelijk-
heid om afspraken over de inzet van 
werknemers vast te leggen volgens 
het basismodel of overlegmodel. Het 
basismodel is eigenlijk de huidige 
cao, maar dan ‘vertaald’ naar een 
40-urige werkweek. Dat betekent 
dat de maximale lessentaak van 
930 uur blijft bestaan en dat met de 
personeels geleding van de medezeg-
genschapsraad (PMR) moet worden 
afgesproken hoeveel er voor voor- en 
nawerk moet worden gerekend.  
In het overlegmodel is er geen 
maximum lessentaak. Er mag, als 
een werknemer dat wil, ook meer 
dan 930 klokuren les worden gege-
ven. Dat kan alleen als er vacature-
ruimte is. Een startende leerkracht 
mag nooit meer dan 930 klokuren 
lesgeven. De hoeveelheid lessen (of 
lesgebonden taken en/of behandelta-
ken) wordt in overleg vastgesteld. Dat 
geldt eigenlijk ook voor alle andere 
taken die binnen een school gedaan 
moeten worden.
In het overlegmodel heet het percen-

Wijzigingen door 
nieuwe cao 

primair onderwijs

De hoeveelheid lessen en andere 
taken worden in overleg vastgesteld    
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Vraag antwoord

Nieuwe 
pensioenregels 

zwaar onvoldoende

De school gaat dicht, kreeg de MR 
te horen. Kan dat zomaar?

Nee, de MR moet om advies gevraagd worden. 
Het is immers een fikse vorm van reorganisatie. 
Het is een besluit met verregaande gevolgen, dus 
van de MR mag een kritische blik verwacht wor-
den. Wat is de reden dat de school sluit, zijn alle 
alternatieven onderzocht, is de achterban goed 
betrokken bij dit besluit? Ziet de MR een alterna-
tief, werk dat dan zorgvuldig uit, desnoods onder 
begeleiding van een professional. Het alternatief 
van de MR moet zeer serieus overwogen worden 
door het bestuur, zo blijkt uit de nodige jurispru-
dentie van de Landelijke Geschillen commissie 

De Eerste Kamer is akkoord gegaan 
met de voorstellen van staatssecre-
taris Klijnsma van Sociale Zaken voor 
nieuwe pensioenregels. De aan gepaste 
regels zijn defi nitief ingegaan per 1 
januari 2015. Intensieve lobby door het 
CNV heeft er mede toe geleid dat de 
Eerste Kamer nog wel een paar verbe-
teringen heeft kunnen afdwingen. Toch 
blijft het eindresultaat in de ogen van 
CNV Onderwijs ernstig tekortschieten. 
Zolang er geen andere regels komen 
zullen huidige en toekomstige gepen-
sioneerden zwaar aan koopkracht gaan 
inboeten. Positief effect van de regels 
is dat pensioenfondsen bij fi nanciële 
tegenslag niet meer gedwongen kun-
nen zijn grote, abrupte kortingen door 

te voeren. In het overgangsjaar 2015 zal 
een korting vrijwel zeker helemaal niet 
nodig zijn. Maar daar staat tegenover 
dat het perspectief op het meegroeien 
van de pensioenen met de lonen (ind-
exatie) nog slechter wordt. Ook komt 
er onder de nieuwe regels veel minder 
ruimte om gemiste indexatie in te halen 
en eventueel doorgevoerde kortingen 
weer terug te draaien. Bovendien wordt 
de stabiliteit van ons pensioensysteem 
onvoldoende hersteld doordat de 
fi nanciële positie van pensioenfondsen 
veel te sterk afhankelijk blijft van de 
marktrente. De Eerste Kamer heeft 
van Klijnsma wel de concessie los 
gekregen dat zij er bij De Nederlandse 
Bank op gaat aandringen de reken-

rente voor pensioenfondsen niet nog 
ongunstiger te maken. Hiermee kan 
een extra verlaging van de dekkings-
graad van pensioenfondsen met circa 5 
procentpunt, naar het zich laat aanzien, 
gelukkig worden voorkomen. CNV 
Onderwijs zal blijven pleiten voor het 
zo snel mogelijk invoeren van andere 
of extra regels die het ABP mogelijk 
maken een reëel pensioencontract in te 
voeren. Dit is een contract dat primair 
gericht is op het waarmaken van de 
ambitie van een welvaartsvast pensioen 
en niet op het bieden van overdreven 
(schijn)zekerheid. Bij zo’n contract past 
een realistische en stabiele rekenrente 
en ruimte voor een optimaal lange 
termijn beleggings beleid.

voor Onderwijs. Zijn alle mogelijkheden onder-
zocht en is de school echt niet meer levens-
vatbaar, dan zal er vervolgens overleg moeten 
plaatsvinden tussen bestuur en vakbonden in het 
decentraal georganiseerd overleg (dgo) om over 
de rechtspositionele gevolgen van het personeel 
van de school te onderhandelen. Deze bepaling 
staat niet in de Wet Medezeggenschap Scholen 
(WMS), maar is opgenomen in de cao’s. In de cao 
primair onderwijs vindt u deze bepaling in artikel 
13.2 lid 5 en in de cao voor het voortgezet onder-
wijs in artikel 21.1, lid 2.
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Buitensluiten, genante foto’s doorsturen via WhatsApp of schoppen en slaan: 

(cyber)pesten op school is een hardnekkig en complex probleem. Kom 

naar ‘Pesten anno 2015’ en zorg dat u op de hoogte bent van de nieuwste 

ontwikkelingen.  

NIEUW: 

Studiedag voor het primair onderwijs op dinsdag 10 maart 2015: 

medilexonderwijs.nl/pestenpo

Studiedag voor het voortgezet onderwijs op woensdag 11 maart 2015: 

medilexonderwijs.nl/pestenvo

Pesten anno 2015
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column
Marlies Sietsma

Goede 
voornemens

Terwijl ik op de bank aan het nagenieten ben van een gezellig 
oud en nieuw, zie ik met enige regelmaat mensen voor ons huis 
langs rennen. Eén januari: voor een aantal zal het hardlopen 
vast een goed voornemen zijn. Zal het ze lukken, of geven ze het 
na één of twee keer op? Zelf heb ik niet zoveel met het beden-
ken van goede voornemens voor een nieuw kalenderjaar, ik kijk 
liever gedurende het jaar wat ik zou willen, of het lukt en, indien 
nodig, hoe ik het kan verbeteren. Dan kom ik op een lijstje dat 
voor veel leerkrachten en docenten niet onbekend zal zijn. 
Met het risico dat mijn collega’s de komende tijd zullen 
checken of ik ook echt aan deze punten werk, presenteer 
ik hier toch maar mijn lijstje: blijven genieten van de mooie 
momenten in het onderwijs. Meer tijd maken voor een praatje 
met collega’s zónder het steeds over het onderwijs te hebben. 
Vaker een grapje maken met de leerlingen. Als de wekker weer 
veel te vroeg af gaat toch dankbaar zijn dat ik mag werken. De 
conciërge blijven bedanken voor al het kopieerwerk waar ik 
hem mee opzadel. Meer tijd maken om te differentiëren binnen 

de lessen. Collega’s om advies en feedback vragen. Minder 
’s avonds en in het weekend nog ‘even’ iets voor school doen. 
Minder moeten en meer mogen. De leerling met de negatieve 
houding blijven stimuleren om het positieve te zien. Vaker tegen 
mijn collega’s zeggen hoe gezellig ik het met ze heb. Tegen 
leerlingen blijven zeggen dat inzet minstens of misschien zelfs 
belangrijker is dan het resultaat. Meer tijd voor de lesvoorbe-
reiding in plaats van de administratieve taken. Mijn schakeljaar 
succesvol afronden. De schoonmakers bedanken voor de 
schone school. Vaker tegen ouders zeggen dat ze het goed 
doen in de opvoeding van hun kind. Als mentor de leerlingen 
begeleiden bij het maken van keuzes voor hun toekomst. 
Meer aandacht besteden aan de stille leerlingen in een 
grote, drukke klas. Na een volle dag gaan sporten om 
het hoofd leeg te maken. Minder mopperen op zaken 
die niet goed zijn geregeld. Streven naar het geven 
van goed onderwijs aan de leerlingen en hiernaar 
handelen. Die moeilijke klas blijven complimenteren 
op momenten dat het wél  goed gaat. Professio-
nalisering door studie en cursussen. Zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt tegen alle leerlingen, maar 
vooral tegen de leerlingen die het zo hard nodig hebben. 
Genieten van het uitzicht als ik in de personeelskamer een 
kop koffi e drink.
Ik wens jullie een jaar toe waarin voornemens niet alleen bij 
voornemens blijven, maar dat je doet wat je graag zou willen en 
kunt genieten van het geven van onderwijs aan de leerlingen! 

Ik wens jullie een jaar waarin je kunt 
genieten van het geven van onderwijs

Terwijl ik op de bank aan het nagenieten ben van een gezellig 
oud en nieuw, zie ik met enige regelmaat mensen voor ons huis 
langs rennen. Eén januari: voor een aantal zal het hardlopen 
vast een goed voornemen zijn. Zal het ze lukken, of geven ze het 
na één of twee keer op? Zelf heb ik niet zoveel met het beden-
ken van goede voornemens voor een nieuw kalenderjaar, ik kijk 
liever gedurende het jaar wat ik zou willen, of het lukt en, indien 
nodig, hoe ik het kan verbeteren. Dan kom ik op een lijstje dat 

ik hier toch maar mijn lijstje: blijven genieten van de mooie 
momenten in het onderwijs. Meer tijd maken voor een praatje 
met collega’s zónder het steeds over het onderwijs te hebben. 
Vaker een grapje maken met de leerlingen. Als de wekker weer 
veel te vroeg af gaat toch dankbaar zijn dat ik mag werken. De 
conciërge blijven bedanken voor al het kopieerwerk waar ik 
hem mee opzadel. Meer tijd maken om te differentiëren binnen 

de lessen. Collega’s om advies en feedback vragen. Minder 
’s avonds en in het weekend nog ‘even’ iets voor school doen. 
Minder moeten en meer mogen. De leerling met de negatieve 
houding blijven stimuleren om het positieve te zien. Vaker tegen 
mijn collega’s zeggen hoe gezellig ik het met ze heb. Tegen 
leerlingen blijven zeggen dat inzet minstens of misschien zelfs 
belangrijker is dan het resultaat. Meer tijd voor de lesvoorbe-
reiding in plaats van de administratieve taken. Mijn schakeljaar 

schone school. Vaker tegen ouders zeggen dat ze het goed 
doen in de opvoeding van hun kind. Als mentor de leerlingen 

Genieten van het uitzicht als ik in de personeelskamer een 

Ik wens jullie een jaar toe waarin voornemens niet alleen bij 
voornemens blijven, maar dat je doet wat je graag zou willen en 
kunt genieten van het geven van onderwijs aan de leerlingen! 

Ik wens jullie een jaar waarin je kunt 
genieten van het geven van onderwijs

Marlies Sietsma
 is 28 jaar en docent Neder-

lands op het Agnieten College 
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Handel en Administratie en 

volgt een schakeljaar Onder-
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Ik juich de nieuwe plannen toe’ ,  laat docent Dirk 
Garssen van het Staring College in Lochem weten. 
Jarenlang was hij werkzaam op de vmbo-afdeling 
van de school. Hij heeft aan den lijve ondervonden 

waar het precies aan ontbrak: sommige programma’s 
zijn in twintig jaar niet veranderd. ‘Leerlingen weten nu 
vaak niet waarom ze iets leren. Door het bedrijfsleven de 
school in te halen of juist andersom, gaan ze begrijpen 

voortgezet onderwijs

‘

Het vmbo gaat stevig op de schop. De vakken zijn verouderd en sinds het 
introductiejaar 1999 niet veranderd. Hoogste tijd om deze onderwijssoort bij de 
tijd te brengen, vindt het kabinet. Volgens staatssecretaris Dekker gaat ‘met de 
vernieuwing een langgekoesterde wens van scholen en bedrijven in vervulling.’

15 jaar oud vmbo gaat op de schop

‘De praktijk is op de
 achtergrond geraakt’

Praktijkvakken moeten door de vernieuwingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.24



waarom ze bijvoorbeeld dit stukje techniek nodig heb-
ben.’ Volgens Garssen snappen de scholieren niet dat 
wat ze leren ook in de praktijk nuttig kan zijn. ‘Ik denk 
dat docenten veel moeite hebben om de leerlingen daar-
om te stimuleren. Door hen mee te nemen in de praktijk, 
landt het beter. Daarnaast hebben vmbo’ers vaak een 
korte spanningsboog en moet je als docent gevarieerd 
les kunnen geven.’ Hij vindt het een goede ontwikkeling 
dat er meer aandacht komt voor praktijkvakken. 

TIEN PROFIELEN
Vanaf schooljaar 2016-2017 moet de nieuwe opzet van 
het vmbo ingevoerd worden. Praktijkvakken gaan door 
de vernieuwingen beter aansluiten op de regionale 
arbeidsmarkt en leerlingen krijgen meer ruimte vakken 
te kiezen die hun interesses en talenten prikkelen en 
uitdagen. ‘Het vmbo krijgt zo het nieuwe elan dat het 
verdient’, aldus Sander Dekker, staatssecretaris van On-
derwijs. De vijf algemene vakken Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, kunstvakken en gym en de verplichte 
rekentoets blijven voor alle leerwegen hetzelfde. In 
de theoretische leerweg komt meer aandacht voor 
loopbaanoriëntatiebegeleiding en in de beroepsge-
richte leerwegen maken de 35 vakken plaats voor tien 
profielen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden uit de 
profielen economie en ondernemen; horeca, bakkerij 
en recreatie; zorg en welzijn. 
Nu er brede profielen komen, moet het makkelijker 
worden om een vakkenpakket te kiezen. Voor meer 
verdieping of juist verbreding van de vakken die bij het 
gekozen profiel horen, zijn er keuzevakken. Hiermee 
kunnen de leerlingen zich specialiseren. Vmbo’ers in 
de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen vier 
keuzevakken en in de gemengde leerweg kiezen de 
leerlingen twee keuzevakken. 
Om de vakken aan te bieden gaan scholen samenwer-
ken. Scholen in een regio zorgen er samen voor dat 
er voldoende keuzevakken zijn. Dit betekent dat een 
leerling een keuzevak kan volgen op een andere school. 
Garssen ziet hierin nog problemen. ‘Hoe overbrug je 
de afstanden als leerling? Wij zitten bijvoorbeeld in de 
Achterhoek en het openbaar vervoer is hier minder 
goed dan in het westen van het land. Misschien ont-
staan er wel wissellessen; dat de docent reist en lessen 
geeft op verschillende scholen.’ 

OVERSTAP VERSOEPELEN
Scholen gaan ook hun krachten bundelen met het 
regionale bedrijfsleven, zodat leerlingen vakken krijgen 
waar zij iets aan hebben als zij een baan vinden bij een 
bedrijf in de buurt. De resultaten zijn meerdere keren 
besproken en aangepast op advies van adviesgroepen, 
waaronder brancheorganisaties VNO-NCW en MKB 
Nederland. Gertrud van Erp, secretaris onderwijs 
bij beide bovengenoemde brancheorganisaties en 
betrokken bij het vmbo: ‘Samenwerking met het be-

drijfsleven was er nauwelijks. De praktijk is hierdoor op 
de achtergrond geraakt, terwijl dit soort leerlingen het 
beste leren in de praktijk. Het is de bedoeling dat we dit 
weer terug kunnen brengen en de leerlingen kunnen 
inspireren.’ 
In 1999 is het vmbo ingevoerd door toenmalig staats-
secretaris van Onderwijs Karin Adelmund tijdens 
het kabinet-Kok II. Het doel was om zo veel mogelijk 
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, door mavo en 
vbo samen te voegen. Na de invoering is het vmbo niet 
of nauwelijks aangepast. Al sinds de invoering heeft 
het ministerie van Onderwijs meermalen naar oplos-
singen gezocht om de overstap van vmbo naar mbo te 
versoepelen. Hierbij is zowel gewerkt aan horizontale 
oplossingen binnen het vmbo, zoals leerwerktrajecten 
in de basisberoepsgerichte leerweg en loopbaanoriën-
tatie, als aan verticale oplossingen zoals vakcolleges. 
Afgelopen jaren zijn hierdoor pilotscholen gestart die al 
meerdere nieuwe profielen aanbieden. 

VERPLICHT ONDERDEEL
Om leraren op weg te helpen, investeert staatssecretaris 
Dekker € 5,5 miljoen in de professionalisering van do-
centen in de vernieuwde beroepsgerichte profielen en 
vakken. Loopbaanoriëntatiebegeleiding wordt ook een 
verplicht onderdeel. Hierdoor leren de vmbo’ers bewust 
keuzes te maken om zich zo beter voor te bereiden op 
een vervolgopleiding.  
Er gaan meer leerlingen naar het vmbo dan naar vwo of 
havo. Van de ruim 900.000 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, volgt bijna 60 procent het vmbo. Toch heeft 
het vmbo een negatief imago. Veel scholen hebben door 
de jaren heen deze onderwijssoort verstoten en ver-
vangen door alleen mavo. Garssen: ‘De beeldvorming 
moet veranderen. Deze leerlingen zijn ook waardevolle 
krachten en dat moet de maatschappij gaan inzien. Zij 
krijgen dan ook weer het gevoel dat ze erbij horen.’ Ook 
Van Erp is het hiermee eens. ‘Het vmbo is heel belang-
rijk. Deze leerlingen verdienen het om betere kansen in 
het bedrijfsleven te krijgen.’ 

Tekst: Joël Oosterhagen  Foto: Wilbert van Woenselvoortgezet onderwijs

Veranderingen in het vmbo 
vanaf 2016-2017
•  Leerlingen kiezen uit tien profielen en stellen 

daarna zelf een verdiepend of verbredend pro
gramma samen. 

•  De beroepsgerichte vakken worden bij de tijd 
gebracht.

•  Scholen gaan samenwerken met de regionale 
arbeidsmarkt.

•  In de theoretische leerweg komt meer loopbaan
oriëntatiebegeleiding.
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De Europese Commissie heeft een breed scala aan (gratis) lesmateriaal 
ontwikkeld voor zowel het Primair als het Voortgezet Onderwijs.
Het lesmateriaal “De Europese Verhalenkoffer” is aangepast aan de 
huidige lesmethodes in het Primair Onderwijs. 
Dit maakt lessen over de EU eenvoudiger, 
leuker en interactiever.

NIEUWSGIERIG?
De Europese verhalenkoffer 
wordt momenteel geheel 
herzien. Een van de verhalen uit
de koffer: “De Pet van de Douanier” vertelt 
over de (open) grenzen binnen de Europese 
Unie. De koffer bevat gesproken verhalen en 
vragen voor groep 5/6 en 7/8. Voor groep 1 
t/m 4 zijn er enkele creatieve opdrachten. Ook 
is er een EU-spel beschikbaar als digibord spel 
voor individueel of klassikaal gebruik. Daar-
naast is er een gedrukte versie met pionnen, 
waarbij groepjes van 4 samen kunnen spelen.

De Europese verhalenkoffer
maakt lessen over de EU eenvoudiger, leuker en interactiever

Kijk voor meer informatie op 

www.eu.nl > onderwijs 
of bezoek de stand van de 

Europese Commissie op de NOT 
(27 tm 31 januari) Hal 10, 

standnummer 10E040

herzien. Een van de verhalen uit

Die wereld opent ons team van leesspecialisten voor alle leerlingen,
leerkrachten en scholen van Nederland. Of het nu gaat om
leesbevordering, woordenschatontwikkeling, informatieverwerking,
algemene kennisontwikkeling of leesplezier: we bieden het. Volg ons 
en ontmoet ons op NOT-stand 9A033. Er gaat een wereld open.

Corona Informatief Lezen
Maretak AVI Lezen
Leesplaneet voor online lezen

de VillA Lezen voor begaafde lezers
Adopteer een Boek fondsenwerving
Schoolbieb Next

www.arsscribendi.com info@arsscribendi.com

> Die wereld opent ons team van leesspecialisten voor alle leerlingen,
leerkrachten en scholen van Nederland. Of het nu gaat om
leesbevordering, woordenschatontwikkeling, informatieverwerking,
algemene kennisontwikkeling of leesplezier: we bieden het. Volg ons 
en ontmoet ons op NOT-stand 9A033. Er gaat een wereld open.

de VillA Lezen voor begaafde lezers
Adopteer een Boek fondsenwerving

LEESPLANEET
Adopteer
een Boek
AdopteerAdopteer

Stand 9A.033

SCHOOLBIEB NEXT

er gaat een wereld open
v

o o r z eop NOT-stand 9A033 van Ars Scribendi!

arsscribendi_adv_liggend.indd   2 16-12-2014   10:38:01



berichten
 

Gepersonaliseerd leren voor leerlingen 
en docenten is het thema van het Jaarcon-
gres Vmbo dat gehouden wordt op dinsdag 
20 januari in De Reehorst in Ede. Het wordt 

georganiseerd door adviesbureau Sardes en 
congresbureau Logacom in samenwerking met 

Stichting Platvorm VMBO. Gepersonaliseerd leren 
is een manier om het onderwijs in te richten 

op basis van individuele behoeften. Het wordt 
gezien als een onderwijsvorm die interessant 

kan zijn voor een school met dalende leer-
lingaantallen. Deelname kost € 275,- en 

aanmelden kan via 020 320 33 64 of 
office@logacom.nl.

Jaarcongres vmbo Discussieavond: 
rol van schoolleiders

Meer rust en plezier

Leraren spelen een cruciale rol in de kwaliteit van 
het onderwijs. De kern van het systeem is de relatie 
tussen de leerling en leraar. De rol van een goede 
schoolleider blijft hierin vaak onderbelicht. Tijdens de 
discussieavond De Balie leert van vrijdag 16 januari 
wordt het belang van de schoolleiders voor de onder-
wijskwaliteit in Nederland besproken. Het publiek 
kan in discussie gaan met schoolleider in het primair 
onderwijs Annette van Valkengoed, docent Neder-
lands Johannes Visser en senior onderwijsadviseur 
Kennisland Jurjen van den Bergh. De bijeenkomst is 
van 20 tot 22 uur in de Grote Zaal van De Balie aan het 
Kleine-Gartmanplantsoen 10 in Amsterdam. 
Een entreekaartje kost € 10,- en is te bestellen via 
www.debalie.nl. 

Meer rust en plezier in je werk. Zo heet de workshop van  
orthopedagoog Ineke Beumer. Iedereen die les geeft, kan 
hieraan deelnemen. Tijdens de workshop van woensdag  
28 januari gaan de deelnemers na wat hen onrustig maakt in 
hun werk en worden er ideeën uitgewisseld. Deelname kost  
€ 40,- en de workshop is van 13.30 tot 17 uur aan de Markt 10 
in Zaltbommel. Aanmelden en meer informatie is te verkrijgen 
via i.beumer@devirieu.nl of www.devirieu.nl.

Voor 1 maart moet het schooladvies aan de leerlin-
gen worden gegeven. Maar waarop baseer is dit geba-

seerd? Wat te doen als de uitslag van de eindtoets afwijkt 
van het gegeven advies? En hoe is een goede pedagogische 

en didactische afstemming met het voortgezet onderwijs 
te regelen? De studiedag Van groep 8 naar de brugklas van 

Medilex op woensdag 21 januari besteedt aandacht aan deze 
vragen en is ontwikkeld voor leerkrachten die voor het eerst in 
groep 8 lesgeven, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. 

Het programma duurt van 9.30 tot 16 uur en vindt plaats 
in congrescentrum Antropia aan de Hoofdstraat 8 in 
Driebergen-Zeist. De kosten voor deelname bedra-

gen € 375,- en opgeven kan via 

Van groep 8 
naar de brugklas

www.medilexonderwijs.nl/
congressen.

Werking 
van het 
puberbrein

 

Leerlingen en studenten in de leeftijd 
van 12 tot 25 jaar maken in deze fase van 
hun leven belangrijke keuzes. Onderwijs-
deskundige en docente gezondheidszorg 
en welzijn Arja den Uil geeft tijdens haar 
training op donderdag 22 januari inzichten 
in hoe het brein van pubers zich ontwikkelt. 
Deelnemers krijgen praktische vaardighe-
den aangereikt om jongeren te begeleiden 
bij hun opleiding en loopbaan. De training 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en vindt plaats 
aan de Disketteweg 11 in Amersfoort. 
Deelname kost € 195,- en opgeven kan via 
www.consortiumbo.nl. Voor meer infor-
matie, moet contact worden opgenomen 
met Jeanette Moning: 06 39 08 02 88 of 
jmoning@consortiumbo.nl.  2727



berichten

Vanaf dit jaar vinden veel veranderingen plaats door onder 
meer de Wet op Passend Onderwijs, de Transitie Jeugd-
hulp, de Participatiewet en de vernieuwde Wajong. Met als 
thema Moet je het alleen kunnen of mag het ook samen? 
houdt de stichting ter Bevordering van de Cognitieve 
Ontwikkeling (StiBCO) op zaterdag 11 april een symposium 
aan de Julianastraat 4 in Bodegraven. In verschillende 
lezingen en workshops vertellen professionals uit het 
beroepsveld wat precies veranderd is en wat de conse-
quenties zijn. Het programma duurt van 9.30 tot 15 uur. 
De kosten voor deelname bedragen € 49,50. 
Opgeven en meer info: www.stibco.nl.

symposium passend onderwijs

Congres voor docenten Frans
Vernieuwing, bijscholing en verdieping zijn de woorden die centraal 
staan op het congres voor docenten Frans op vrijdag 20 (Dag van de 
Franse taal) en zaterdag 21 maart. Tijdens deze twee dagen worden 
verschillende workshops gegeven en zijn er mogelijkheden om te 
netwerken. Het congres vindt plaats in congrescentrum Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout. Op vrijdag start het programma om 
9 uur en op zaterdag om 7.30 uur. Meer informatie en inschrijven: 
www.congresfrans.nl. De uiterste inschrijfdatum is 20 januari.

In de LinkedIngroep van Schooljournaal barstte half 
december een discussie los over wat wel en wat niet 
moet van de Inspectie, naar aanleiding van de Regeldruk-
agenda. Een greep uit de dertig reacties: ‘Een groepsplan 
kan wel helpend zijn, denk ik, maar als het ballast wordt 
schiet het zijn doel voorbij!’ ‘Idee: nadat we iemand tot leer-
kracht opleiden, geven we hem ook verantwoordelijkheid 
voor de opleiding van de kinderen. En dus niet een trekpop 
voor de klas, die bediend vanuit het hoofdkantoor in 
Den Haag tijd kwijt is met allerhande administratieve 

in plaats van educatieve taken.’ ‘Hou het vak 
uitvoerbaar. Dat je voor bepaalde kinderen 

een plan schrijft, is te begrijpen. Helaas 
werd het te.’ ‘Het kan allemaal 

best op een A4’tje.’

28

Het Sectorplan PO is een initiatief van 
Arbeidsmarktplatform PO, Participatiefonds 
en Vervangingsfonds om knelpunten in de 
sector gezamenlijk op te vangen.

Bent u ook gedwongen leraren te ontslaan 

vanwege dalende leerlingenaantallen? 

Of wilt u uw personeelsbestand verjongen? 

Het Sectorplan PO helpt u met ontslag bedreigde 

leraren te behouden en jonge leraren een kans te 

geven op uw school. 

Kijk op de website of kom naar de stand op de NOT, 

standnummer 8C070. 

Sectorplan PO
Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen!

www.sectorplanpo.nl

Advertentie_Schooljournaal_190x130.indd   1 19-12-14   13:42
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Voor 10 uur heb ik twee bovenramen die niet meer 
open konden gerepareerd, een lichtbak uit het 
plafond gehaald - waarbij ik vergat de stroom uit te 
zetten - en 4 tl-buizen vervangen, een ketting om 
een skelter gelegd en gespannen, de wasmachine 
gevuld, planten water gegeven, een stinkend 
fonteintje doorgespoeld, een wc-verfrisser opge-
hangen, een stuur van een driewielertje van een 
nieuwe ring voorzien, alle tafels en stoelen in de 
aula op zijn plek gezet en voor de koffi e gezorgd.
Na de pauze is het een stuk gezelliger met trak-
taties van drie kleuters, een natte toiletvloer, de 
was in de droger en het lijmen van een stuk houten 
speelgoed. Tijdens het vouwen van de was word ik 
nog weggeroepen door twee kleuters die geen zeep 
meer hebben in hun toiletje waarna ik deze nor-
male ochtend afsluit met een welverdiende Senseo. 
Totdat een leerling van groep 8 me waarschuwt: 
‘Meester Ruud, het kopieerapparaat geeft een fout-
code!’ Op de display staat een waarschuwing: ‘Haal 
de stekker uit het stopcontact en bel een monteur!’ 
Ik haal de stekker er uit...en doe hem er weer in. En 
weer geeft de display een waarschuwing: ‘U kunt 
verder gaan met kopiëren’.

Een normale 
 maandagochtend

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column
Ruud Kooistra

Schoolvoorstellingen filmfestival 
Rotterdam
Met speciale voorstellingen wil het International Film Festival 
Rotterdam (21 januari t/m 1 februari) leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs kennis laten maken met fi lms van onafhankelijke 
cineasten. Voor deze schoolvoorstellingen, 4 euro per leerling, 
zijn nog plaatsen beschikbaar. Naast de schoolvoorstellingen 
organiseert het fi lmfestival in samenwerking met EYE-fi lm-
museum dit jaar voor het eerst een docentenmiddag over fi lm-
educatie in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst 
op vrijdag 23 januari worden praktische invalshoeken gegeven 
om in de klas met fi lm aan de slag te gaan. De focus ligt op het 
inzetten van fi lm binnen het curriculum van verschillende vakken. 
Deelname is gratis. Aanmelden voor beide activiteiten kan door 
een e-mail te sturen naar education@fi lmfestivalrotterdam.com. 
Kijk voor de programmering op: www.iffr.com.
 

Zelf fi lms maken 
voor vmbo-leerlingen

Kritisch leren kijken naar  media en  zelf leren fi lmen, inter-
viewen en monteren. Gedurende twee jaar zijn leerlingen uit 
de onderbouw van het vmbo inhoudelijk met non-fi ctie fi lm 
bezig en zetten zij fi lm in als creatief gereedschap om op 
onderzoek uit te gaan naar hun achtergrond en de sociale 
en culturele omgeving van de school. Een en ander gebeurt 
onder leiding van stichting De Frisse Blik uit Ilpendam. 
Scholen die interesse hebben kunnen mailen naar 
mirna@defrisseblik.nl of bellen met 020 261 00 07. 
Scholen die interesse hebben kunnen mailen naar 
mirna@defrisseblik.nl of bellen met 020 261 00 07. 

Online wiskunde 
bijspijkeren
De wiskundeprestaties van scholieren blijven jaarlijks 
dalen en dat terwijl leermiddelen binnen het voortgezet 
onderwijs, ondanks de opkomst van technologie, praktisch 
onveranderd zijn gebleven. Om leerlingen in de onderbouw 
van havo en vwo hun wiskunde te laten bijspijkeren, kunnen 
zij via www.slimleren.nl toegang krijgen tot meer dan 
30.000 wiskundeopgaven en leermateriaal zoals uitwerkin-
gen en videocolleges. Tijdens het online oefenen wordt er 
direct uitleg gegeven na het beantwoorden van een vraag.  
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Het gaat om ongeveer een half tot twee pro-
cent kleuters die last heeft van depressieve 
klachten. De kans dat zij later een ernstige 
depressie krijgen, is veel groter dan bij 

kleuters die nu geen last hebben. Bovendien veranderen 
hun hersenen door depressieve klachten, waardoor ze 
vatbaarder worden voor negatieve gevoelens. Mol Lous 
onderzoekt het probleem al twintig jaar. ‘Destijds was het 
best een taboe om kleuters te labelen als depressief. Een 
depressie wordt meestal gediagnosticeerd op basis van 
wat de patiënt aangeeft. Een kleuter is nog niet in staat 
om te vertellen dat hij zich al weken verdrietig voelt. Ten 
eerste kent hij dat tijdsbegrip nog niet en ten tweede kun-
nen depressieve kleuters tussendoor ook best vrolijk zijn. 
Juist doordat die symptomen bij jonge kinderen anders 
zijn dan bij volwassenen, bestaat het risico dat depressies 
niet herkend worden.’

DOEN ALSOF
Mol Lous en haar collega’s observeerden het spelgedrag 
van depressieve kinderen tussen 3 en 6 jaar en vergeleek 
dat met het spelen van ‘gezonde’ kleuters. Op basis van 
scores per seconden, kwamen er duidelijke verschillen 
naar voren: depressieve kinderen zijn sneller en meer ge-
irriteerd, besteden minder tijd aan spelen, zijn onrustig 
en wisselen steeds van gedrag en spel. ‘Een belangrijke 
constatering was dat juist het populaire doen alsof, heel 

kenmerkend voor deze leeftijd, minder voorkwam bij 
deze kinderen’, vertelt Mol Lous. ‘Als we ze met poppetjes 
een verdrietige situatie lieten naspelen, wilden deze kin-
deren dat niet, gooiden ze de poppetjes van zich af. Juist 
dat verdrietige doen alsof veroorzaakte irritaties bij hen. 
Dat was een opvallende uitkomst.’

VERDRIET
Op verzoek van de onderzoekers observeerde een 
groep leraren kinderen in hun spel met behulp van 
een vragenlijst. ‘Het ging hier om kleuters waar ze zich 
zorgen om maakten. Wij waren blij verrast dat de leraren 
herkenden dat kinderen minder spelen en dat ze minder 
goed omgaan met verdriet en negatieve emoties en 
sneller van slag zijn. Meestal voelen leerkrachten wel dat 
er iets is met een kind, maar kunnen ze er niet de vinger 
op leggen. Met deze vragenlijst lukte dat wel. Wat je dan 
kunt doen als leraar? Speel even met zo’n kind, ga een 
gesprekje aan in de zin van: “Dit beertje kijkt een beetje 
verdrietig, wat vind jij?” Je kunt ook de ib’er inschakelen 
en met de ouders in gesprek gaan over de signalen. Ik 
hoop dat leraren inzien dat spel heel belangrijk is en een 
rijke bron voor informatie over hoe een kind zich voelt.’ 

primair onderwijs     Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Shutterstock

Geïrriteerd, minder spelen, onrustig, 
van gedrag wisselen, moeite met ‘doen 
alsof’. Aan het spel van kleuters is te 
zien of ze depressief zijn. Dat blijkt uit 
onderzoek van orthopedagoog en lector 
Passend Onderwijs aan Hogeschool 
Leiden en Thomas More Hogeschool 
Rotterdam, Annemieke Mol Lous. ‘Spel 
is heel belangrijk en een rijke bron 
voor informatie over hoe een kind zich 
voelt. Leraren kunnen geen depressie 
vaststellen, maar wel signalen oppikken.’ 

Depressieve 
kleuters 
herkenbaar 
aan spelgedrag

Bij jonge kinderen bestaat 
het risico dat depressies niet 
herkend worden.
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Na het succes van de docentenreis 2014, organiseert 
Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname in 2015 
twee Suriname-reizen voor docenten, tegen gereduceerd 
tarief 1. Inbegrepen bij deze prijs:

√ Vliegreis Amsterdam – Paramaribo v.v. 
√  Verblijf in hotel ECORESORT (www.ecoresort.com) en 

Residence Inn Nickerie (www.resinn.com), inclusief ontbijt 
+ alle overige maaltijden

√  Vele excursies, o.a. stadstour, plantages Commewijne (o.l.v. 
Cynthia McLeod), Nickerie, Jodensavanne (o.l.v. Cynthia 
McLeod), Parlement, scholenbezoek 

√  Een 3-daags verblijf in het Surinaamse binnenland:  
www.anaulanatureresort.com 

Stichting VNS wil de banden tussen Nederland en Suriname 
versterken en het inzicht in de culturele, maatschappelijke 
en staatkundige ontwikkelingen in Suriname verdiepen. 
VNS is een ANBI-instelling. Uw reis is fiscaal aftrekbaar. VNS 
investeert in sociale en educatieve projecten in Suriname.

Deze 14-daagse reis is een gevarieerde kennismaking met 
Suriname: het binnenland en zijn bevolking, het tropisch 

regenwoud, het rijstdistrict Nickerie, de geschiedenis 
(koloniaal verleden, politiek), de etnische verscheidenheid, 
de bijzondere architectuur en de vele verschillende talen 
(Nederlands is de officiële taal) 

Informatie en aanmelding: secretariaat@stichting-vns.nl of 
hendrikh53@hotmail.com onder vermelding van Suriname 
reis 2015. Tel. 0620187759 (Henk Hendriks) Extra informatie 
over deze reizen kunt u vinden op onze website:  
www.stichting-vns.nl 

Het bestuur van VNS:
Roy Ho Ten Soeng, voorzitter (oud-burgemeester Venhuizen/
Medemblik)
Henk Hendriks, secretaris (oud-journalist Wereldomroep)
Hans Ramdhanie, penningmeester (AA-Accountant)

Frank Weerwind, voorzitter Comité van Aanbeveling 
(burgemeester Velsen)

1 Prijs: 2095,- ALL INN, volgens huidige ticketprijzen/
toeslagen, excl. single toeslag ad 150,-

Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname organiseert opnieuw: 

SURINAMEREIS voor DOCENTEN 

Van 4 juli 2015 tot 18 juli 2015 en van 18 juli 2015 tot 1 augustus 2015
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Donderdag 12 maart maken duizenden basisscholieren één minuut lang 
zoveel mogelijk lawaai. Ze vragen zo aandacht voor hun leeftijdsgenoten met 
een handicap in ontwikkelingslanden. Voor hen is naar school gaan helemaal 
niet vanzelfsprekend. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat ze tóch de kans krijgen 
om mee te doen. Bijna 500 basisscholen hebben zich al aangemeld voor deze 
actie. U doet toch ook mee?

Meld uw school aan op lilianefonds.nl of bezoek onze stand op de NOT-beurs.

12 maart

12 maart

LIL1410-11_ADV_actie_190x130_WT1.indd   1 18-12-14   15:29



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon Noordoost Brabant
Donderdag 22 januari, 13.30 uur (in-
loop 13 uur). Brouwketel, Hoogeweg 
9, Escharen. Jaarvergadering. Met 
huishoudelijk gedeelte, lezing door F. 
Wijffels, medisch arts en sindonoloog 
met als onderwerp: Is de lijkwade van 
Turijn de grafdoek van Jezus of is zij 
een valse relikwie? Info/aanmelden: 
G. Verbruggen, verbrug@home.nl, 
0485 45 14 82. 

INVALLERS
Noord-Holland
Woensdag 21 januari, 17 uur (inloop 
16.30 uur), ‘t Trefpunt, L. de Colignys-
tr. 20, Alkmaar. Netwerkbijeenkomst, 
incl. broodjes. Workshops: Lesgeven 
als de beste; Nieuwe ontwikkelingen 
in onderwijsland; Collegiale uitwisse-
ling en rechtspositioneel advies. Info/
aanmelden: netwerknoordholland@
cnvo.nl, ovv bijeenkomst 21-1-12015.

Regio Midden
Woensdag 21 januari, 17 uur (inloop 
16.30 uur), CNV kantoor, Tiberdreef 
4, Utrecht. Netwerkbijeenkomst, 
incl. broodjes. Workshops: Prezi; 
Digiboard; Collegiale uitwisseling en 
rechtspositioneel advies. Info/aan-
melden: netwerkutrecht@cnvo.nl, ovv 
bijeenkomst 21-1-2015.

HOGER ONDERWIJS
Woensdag 11 februari, 16 uur (inloop 
15.30 uur), CNV kantoor, Tiberdreef 4, 
Utrecht. In gesprek met Onderwijsin-
spectie. Interactieve bijeenkomst over 
het bevorderen van de kwaliteit van 
hogescholen. Hoe pakken docenten 
dit aan en hoe kijkt de Onderwijsin-
spectie daar tegenaan? Deel jouw 
praktijkervaringen en stel je vragen 
aan de Inspectie. Info/aanmelden: 
www.cnvo.nl/agenda.

NETWERK LIMBURG 
Donderdag 29 januari, 16.30 uur (in-
loop), Terra Nigra, Terra Nigrastraat 
5, Maastricht. Netwerkbijeenkomst 
Limburg. Sectoren Primair Onderwijs, 
Voortgezet Onderwijs, Mbo, Hoger 
Onderwijs en ODV en Stuurgroepen 

OOP, Vrouwen, Jong en Anders Ac-
tieven presenteren diverse infoshops. 
Onderwerpen: Passend onderwijs in 
jouw praktijk; Pesten op het werk; In 
balans meer kans; Cao-po; Zo zit dat 
met uw pensioen. Info/aanmelden 
(voor 22 jan.): netwerklimburg@cnvo.
nl ovv Maastricht en workshopnum-
mer(s).

schooljournaalagenda@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 5 februari, 11 uur. Rest. Vlijtig Liesje, Ten Hagestr. 2, Eindhoven. 
Jaarlijkse regionale netwerkbijeenkomst voor Regio Limburg, Brabant-Oost 
en Gelderland-Zuid. Ontmoeting en info over rechtspositie en regelingen 
inzake uitkeringen. Workshop Communiceren een kunst? door Nol Smee-
len. Presentatie Laatste ontwikkelingen in de sociale zekerheid door Wanne 
Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. Info/aanmelden (voor 23 jan.): Harry 
Huis, huihar30@gmail.com, 06 30 22 33 61
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Sinds 1 januari bent u lid van 
CNV Connectief. U blijft natuur-
lijk Schooljournaal ontvangen en 
kunt gewoon van de (onderwijs) 
dienstverlening en het onder-
wijsnetwerk gebruik blijven 
maken. Ook de naam CNV 
Onderwijs blijft bestaan. Maar 
CNV Connectief biedt iets extra. 
Het zorgt voor een sterkere 
lobby voor de publieke sector en 
vormt de verbinding tussen zorg, 
onderwijs en overheid. 
Het onderwijs heeft te maken 
met de overheveling van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten. 
Het kan betekenen dat budget 
voor dyslexie verdwijnt. Er is ook 
een voorbeeld van een leerling 
die tijdelijk op een school is 
geplaatst vanwege crisisopvang 
door pleegouders. Deze crisis-
plek loopt nu gelukkig langer 
door omdat door de transitie van 
de Jeugdzorg nog niet duidelijk 
is wie budgettair verantwoorde-
lijk is voor deze leerling. Het zijn 
onderwerpen waar onderwijs, 
zorg en lokale overheid mee 
te maken hebben, en waarvan 
onderwijspersoneel en leerlin-
gen de dupe dreigen te worden. 
CNV Connectief wil dit aan de 
kaak stellen, alternatieven 
aanreiken en bij de overheid 
aandringen op oplossingen, 
zodat werknemers weten waar 
zij aan toe zijn. Op deze plaats 
zult u regelmatig meer over 
deze onderwerpen lezen. 

Helen van 
den Berg 

is voorzitter van 
CNV Connectief

Sterkere lobby

ingezonden

Verheugd heb ik in het vorige Schooljournaal het artikel gelezen over 
de regeldrukagenda. De Inspectie gaat dus actief communiceren 
over fabels en feiten. Nu gaat het echt interessant worden. Ik ben, 
zoals voorgesteld werd in dit artikel, gelijk naar de directeur van 
onze school gegaan om te vragen hoe het nou zit met het verplichte 
karakter van de groepshandelingsplannen. Ik heb hem gevraagd een 
overzicht te geven van wat we nou van de Inspectie allemaal echt 
moeten. Van hem kreeg ik de Kernkaders van het primair onderwijs. 
Deze kernkaders worden onder de loep genomen door de Inspectie 
tijdens een bezoek. Het zijn een negental kwaliteitsaspecten. Neem 
nou bijvoorbeeld kwaliteitsaspect 6: de leraren stemmen inhoud, aan-
bod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen tussen 
de leerlingen. Wanneer aan de Inspectie aangetoond moet worden dat 
we dit doen, dan móet je dat toch wel beschrijven in een groepsplan? 
Hoewel het maken van groepsplannen een tijdrovende bezigheid 
is, moet ik ook wel toegeven dat het nuttig is. Er zijn nog veel meer 
zaken erg tijdrovend in het onderwijs. Eigenlijk zou iedere onderwijzer 
eens een tijd lang iedere dag na school bij moeten houden waar hij 
zijn uren mee vult. Dan wordt het pas echt duidelijk waar we (te) veel 
tijd in steken. 

Marisa Hofman, Hoogkarspel

In het artikel over de regeldruk-
agenda in het laatste School-
journaal van vorig jaar, lijkt het 
er een beetje op dat de scholen 
de bureaucratie voor een groot 
deel aan zichzelf te danken 
hebben. En dat de Inspectie heus 
niet al die administratieve zaken 
oplegt aan de scholen. Toch 
moeten we wel zaken vastleggen 
in het kader van het Kernkader 
Primair Onderwijs. Kwaliteitsas-
pect 3 verwacht van ons dat wij 
aantonen dat de leerlingen en 
het personeel zich veilig voelen 
op school en dat er inzicht is in 
de veiligheidsbeleving en even-
tuele voorgekomen incidenten. 
Dat vraagt om een enquête en 
om daaruit voorvloeiende en vast 
te leggen acties. Kwaliteitsas-
pect 6.1 vraagt van ons dat we 
de aangeboden leerinhouden 
afstemmen op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen. 
Groepsplannen zijn dan wel niet 

verplicht, maar op welke manier 
moeten wij dit dan aantonen? 
Bovendien vraagt kwaliteitsas-
pect 8.3 van ons dat wij de zorg 
planmatig uitvoeren! Kleuter-
toetsen zijn niet verplicht, maar 
kwaliteitsaspect 8.1 wil wel dat 
de school vroegtijdig signaleert 
welke leerlingen zorg nodig 
hebben. Zo lang de kwaliteit van 
een school aangetoond moet 
worden door middel van alles 
wat op papier staat, zal het erg 
lastig blijven de bureaucratie in 
het onderwijs tegen te gaan. De 
belangrijkste zin uit het artikel 
is dan ook volgens mij: CNV 
Onderwijs wil dat er een andere 
manier van kwaliteitstoezicht 
in het onderwijs ontstaat, 
uitgaande van vertrouwen in de 
leraren en een professionele 
lerende cultuur. Mijns inziens 
met de nadruk op vertrouwen. 

Bonnie Tolsma, Oosterwolde

Regeldrukagenda

Regeldrukagenda (2)

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.
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Tuinopa’s in actie op schoolplein

De opabrigade 
die vrijwillig 

tuiniert rondom 
basisschool De 
Kastanjehof in 

Hardenberg. 
Vanaf links: Frits 
Pullen, Derk Jan 

Altena en Hendrik 
Jan Zandman. 

‘Alleen met slecht weer 
slaan we een 
keertje over’

primair onderwijs

34



Ja, zo af en toe helpen de kinderen wel eens met 
de klusjes, met bladeren vegen bijvoorbeeld,’ 
vertelt de 70-jarige Hendrik Jan Zandman 
vrolijk. Hij is speciaal vandaag even op school 

gekomen, maar eigenlijk is hij tijdelijk uit de running. 
‘Ik ben gevallen met de fiets en toen is mijn schouder 
uit de kom gegaan. Op deze leeftijd herstelt dat niet 
meer zo snel.’ Hierdoor hebben de andere twee tui-
nopa’s het wat drukker. ‘Ja, dat merken we wel, maar 
ach, als iets niet lukt, komt het volgende week wel,’ 
relativeert de 63-jarige Derk Jan Altena. ‘We komen 
hier elke woensdagochtend. Behalve als het heel 
slecht weer is, dan slaan we een keertje over.’

DIKKE KNUFFEL
Twee jaar geleden namen deze drie mannen, tevens 
ook zwagers van elkaar, het stokje over van de vorige 
brigade tuinopa’s, die op de leeftijd van tachtig jaar 

‘Als opa voorbij loopt, tikt  
hij vaak op het raampje 
van mijn klas’

Met rode wangen en een vriendelijke glimlach lopen de zogenoemde 
‘tuinopa’s’ rustig het drukke schoolplein over. Het is spitsuur op 
basisschool De Kastanjehof in Hardenberg en de kinderen rennen met 
tomeloze energie in het rond. De ‘meneren’ vallen weliswaar op qua 
leeftijd, maar de kinderen zijn vertrouwd met hun de aanwezigheid. Ze 
maaien het gras, leggen de stoeptegels recht en zorgen dat alles er 
piekfijn uitziet rondom de school. Directeur Ben Warmink knijpt in zijn 
handen: ‘We zijn erg blij dat we op deze mannen kunnen bouwen.’

het werk opgaven. ‘Ha ha, ja, je kunt moeilijk hier nog 
met de rollator aankomen!’, lacht Zandman. ‘Toen 
onze dochters vertelden dat ze op zoek waren naar 
nieuwe tuinopa’s, hebben we ons direct opgegeven. 

Het is mooi om op deze manier te helpen.’
Een extra stimulans voor de heren zijn de klein-
kinderen die op deze school zitten. Altena: ‘Dat is 
natuurlijk het mooiste van dit werk: je kleinkind die 
even naar je toe rent en een dikke knuffel geeft’. De 
zesjarige Robby glimt van trots. ‘Soms tikt opa (Frits) 
even op het raampje van mijn klas en zwaait hij even, 
dat vind ik erg leuk als hij dat doet.’ 

TE LAAT IN DE LES
Aan stoppen denken deze montere opa’s nog lang 
niet. ‘Ik hou van lekker buiten bezig zijn. Heerlijk die 
frisse lucht’, vertelt de 65-jarige Frits Pullen. ‘Vroeger 
zat ik zelf ook op deze school. Toen moest ik altijd 
het gras maaien in de tuin van de directeur. Zijn 
huis stond hier vlak achter. Als ik dan te laat de les in 
kwam, had ik altijd een mooi excuus. Soms deed ik 
het er wel om, ik hield gewoon niet zo van school, ik 
ben liever buiten.’ 

Tekst & Foto’s: Marjolein Bakkerprimair onderwijs

‘

Dit verhaal is begin vorig jaar gemaakt. Inmiddels is alleen 
nog Frits Pullen actief als ‘tuinopa’. De twee andere opa’s 
komen nog regelmatig langs om hun kleinkinderen op te 
halen van school.
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1. Neem bewust afscheid
Bedenk dat u afscheid gaat nemen van de school, de 
leerlingen, uw collega’s van toen en van nu, maar ook 
dat u afscheid neemt van uw werkzaam leven en uw 
beroep. Het is belangrijk dat afscheid goed vorm te 
geven. Welke manier past daar het beste bij? Er zijn 
veel alternatieven voor de klassieke afscheidsreceptie. 
Een high tea met uw collega’s of met de leerlingen 
theater maken. Gebruik uw fantasie gerust. Heeft u 
een goede suggestie voor een mooi afscheid, deel die 
dan op het www.hetonderwijsplein.nl.

2. Informeer u goed over uw pensioen
Vraag een pensioenofferte aan bij ABP en zoek uit wat 
uw pensioen- en AOW-rechten zijn. Of neem deel aan 
de informatiemiddag Wat en hoe rond pensioen van 
CNV Onderwijs Academie. 

3. Afronden
Rond uw werk goed af. Overleg op school over de 
overdracht. Wie neemt uw taken over en wat kunt u 
daarin betekenen? Probeer wat emotionele afstand van 
uw werk te nemen. De school draait vast gewoon door 
als u straks met pensioen bent.

4. Afspraken met uw eventuele partner
Bespreek met uw partner hoe uw privéleven er uit zal 
zien als u niet meer werkt. Is of gaat uw partner ook 
met pensioen? Gaat u alle tijd samen doorbrengen of 
gaat u juist ieder uw eigen gang? En hoe gaat u thuis 
taken verdelen? 

5. Wat gaat u doen?
U wilt misschien vooral genieten van de vrijheid en 
rust van uw pensioen. Toch is het verstandig om alvast 
plannen te maken voor als u daadwerkelijk stopt. Het 
eindeloze vakantiegevoel valt misschien niet altijd mee. 
Op welke wijze wilt u uw dagen en leven vullen? Zoekt 
u inspiratie? Doe dan ook eens onze vrijwilligerstest op 
Het Onderwijsplein. 

Informatiemiddagen 
De bijeenkomsten Wat en hoe rond pensioen vinden dit 
 schooljaar plaats op:
•  30 januari 
•  20 maart 
•  5 juni

Kijk voor meer informatie op: www.cnvo.nl/academie

5 Tips om u bij deze verandering te helpen:

Binnenkort met pensioen?
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De helft van de scholieren blijft wel eens thuis omdat ze het gevoel hebben opgebrand of oververmoeid 

te zijn. Dit leidt soms tot een burn-out en langdurig schoolverzuim, blijkt uit onderzoek van EenVandaag in 

samenwerking met 7Days. Welke signalen wijzen op oververmoeidheid, overspannen zijn of een burn-out? 

Hoe gaat u het gesprek aan met een leerling bij wie u een (dreigende) burn-out vermoedt?

Zorg dat u weet hoe u (dreigende) burn-outs bij uw leerlingen signaleert, aanpakt en voorkomt!

De helft van de scholieren blijft wel eens thuis omdat ze het gevoel hebben opgebrand of oververmoeid 

te zijn. Dit leidt soms tot een burn-out en langdurig schoolverzuim, blijkt uit onderzoek van EenVandaag in 

samenwerking met 7Days. Welke signalen wijzen op oververmoeidheid, overspannen zijn of een burn-out? 

Zorg dat u weet hoe u (dreigende) burn-outs bij uw leerlingen signaleert, aanpakt en voorkomt!

Een (dreigende) 

burn-out signaleren, 

aanpakken en 

voorkomen

Burn-out bij jongeren

Wanneer

Woensdag 25 maart 2015

Waar

Leerhotel Het Klooster

Programma en inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/burn

Schrijf u 
nu in!

Zorg dat u weet hoe u (dreigende) burn-outs bij uw leerlingen signaleert, aanpakt en voorkomt!Zorg dat u weet hoe u (dreigende) burn-outs bij uw leerlingen signaleert, aanpakt en voorkomt!

T. 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/burn

MEDI14141_ADV_BurnOut_193x130mm.indd   1 11-12-14   20:51

www.kanjertraining.nl

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect

www.rapportomslagen.nl

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

nr. 2 24 januari

nr. 3  07 februari

nr. 4  28 februari

nr. 5  14 maart

nr. 6  28 maart

nr. 7  11 april

nr. 8 25 april

nr. 9 23 mei

nr. 10 06 juni

nr. 11 20 juni

nr. 12 04 juli

nr. 13 05 september

nr. 14 19 september

nr. 15 03 oktober

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

Iedereen kan 
Parkinson krijgen

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

Heeft u een vacature voor uw school? Plaats 
deze dan in Schooljournaal, want daarmee 
bereikt u uw toekomstige collega’s zeker!

De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote, geïnteres-

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

op www.cnvo.nl/vacatures
•  Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken met 

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

in het blad
•   Voor € 40,- wordt uw vacature doorgeplaatst in 

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

Neem nu contact op met Recent.
T. 020 330 98 98  -  E. info@recent.nl
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ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvonderwijs.nl
030 751 10 03. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8 en 21 uur

Bestuur (vereniging)
Pieter Oudenaarden, algemeen  
secretaris/penningmeester 
bestuur-CNV-Connectief@cnv.nl 
Ledenadministratie
ledenadministratie-CNV-Onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Schooljournaal
schooljournaal@cnv.nl, 030 751 10 03

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
belangenbehartiging-CNV-Onderwijs 
@cnv.nl, 030 751 10 03
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Onderwijs Academie verzorgt 
individuele cursussen, en trainingen en 
adviestrajecten op uw locatie. Ook kunt u 
als MR of OR een partnerschap aangaan.
CNV-Connectief-Academie@cnv.nl,  
030 751 17 47
Starters en Studenten
startersenstudenten@cnv.nl, 030 751 10 06
Directietelefoon
info@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
belangenbehartiging-CNV-Onderwijs@
cnv.nl, 030 751 10 03
Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk 
leden en/of hun gezinsleden met  
(finan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09

adres & telefoonnummers

CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van 
onderwijspersoneel. Wij zijn jouw partner in school op het gebied van beroeps inhoud, 
individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging. CNV Onderwijs is 
onderdeel van CNV Connectief en aangesloten bij CNV Vakcentrale.

www.hetonderwijsplein.nl           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvo.nl/linkedin

LEDENVOORDELEN
Leden van CNV Onderwijs profiteren  
van lagere premies en kortingen.
Zorgverzekering
Ohra, 020 400 40 40, coll. nr. 3725
VGZ, 0900 07 50, coll. nr. 5008500
Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea, 055 579 80 00
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. F. Goedendorp
06 24 55 46 17
primaironderwijs@cnv.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
06 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnv.nl
 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord
046 449 34 21
middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl

HOGER ONDERWIJS
Dhr. J. Veld
030 228 77 40
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Mevr. Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl

GEPENSIONEERDEN
Leo van der Meer
0545 84 00 65
gepensioneerden-CNV-Onderwijs@cnv.nl

sectorraden
CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
020 647 68 43
schoolleiders@cnv.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal
06 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnv.nl

PASSEND ONDERWIJS
Mevr. AnneMarie Bruurmijn-de Louw
0416 33 31 13
passendonderwijs@cnv.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis
06 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnv.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol
010 420 50 51
vrouwen@cnv.nl

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven
078 612 12 12
 jongeren-CNV-Onderwijs@cnv.nl 

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Huis
06 30 22 33 61
andersactieven-CNV-Onderwijs@cnv.nl

stuurgroepen
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‘Fijn dat er een vakbond 
achter mij staat’

Annelies Remmelzwaal (20):
‘Ik vind het gaaf om kinderen zich te laten ont-
wikkelen. Zo hoop ik dat ze liefdevolle mensen 
worden.’ Annelies Remmelzwaal is derdejaars 
pabo-student aan de gereformeerde Viaa in Zwolle 
en loopt stage in groep 1 op de eveneens gerefor-
merde Benjaminschool in Brunssum. ‘Ik ben lid 
geworden van CNV Onderwijs door een college 

waarin verteld werd wat ons te wachten 
staat tijdens een stage. Het is fijn dat er 

nu een vakbond achter mij staat, 
zeker als er onvoorziene 

dingen gebeuren.’

Foto: Herman Stöver


