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Bij Foto Koch altijd 
keuze uit twee foto’s

Traditioneel Puur

Naast de klassieke pasfoto maken we ook altijd een actiefoto, waar kinderen 
‘losser’ opstaan. Vanaf 1 januari is dat een pure foto.

Met ‘puur’ bedoelen we dat we het kind in verschillende natuurlijke poses 
vastleggen. Onze fotografen weten hoe het werkt: ieder kind is anders en heeft 
een eigen houding. Verlegen, stoer, open, spontaan.

FOTO KOCH

schoolfotografie

Bezoek onze stand 
en maak kans op €500!

Van 27 tot 31 januari staan we op de 
NOT-beurs in Utrecht. Kom naar onze 
stand, ga zelf ‘puur’ op de foto en maak 
kans op een waardecheque van 
€500 voor uw school. De foto krijgt u 
gratis thuis gestuurd. 

De Nationale Onderwijstentoonstelling is 
dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals. 
Foto Koch vindt u in Hal 8, in stand D071.

www.fotokoch.nl
� /fotokochschoolfotografie
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Foto: Ruben Schipper

Iets over de helft van januari halen 
scholen voor voortgezet onderwijs 
traditioneel weer alles uit de kast om 
tijdens de open dagen nieuwe leerlin-
gen te trekken. Op de foto test vmbo 
3tl-leerling Floor in het natuurkunde  
lokaal van het Groevenbeek Col-

lege in Ermelo het reactiever-
mogen van een potentiële 

brugklasser.

Open dag

-
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nieuws

Veel leraren staan in dubio: ‘Bespreek ik het nu wel 
of niet?’ Bij de terreuraanslag op de redactie van het 
satirische blad Charlie Hebdo en de gijzeling in een joodse 
supermarkt in Parijs vielen in totaal 17 doden. Sommige 
leraren gooien hun lessen om en gaan erover in gesprek 
met hun leerlingen, terwijl anderen zwijgen over het 
gevoelige onderwerp en hun geplande lessen ‘gewoon’ 
vervolgen. De vmbo-afdeling van het Heemskerkse 
Kennemer College kwam in het nieuws nadat de directie 
een Charlie Hebdo-poster van een zoenende moslim met 
een cartoonist liet verwijderen. Deze was opgehangen 
door een docent, maar na klachten van moslimleerlingen 
ging de poster weg. Als het aan docent Bart Ongering ligt, 
voormalig columnist bij Spits en bekend als meester Bart, 
is het een belangrijke zaak dat er over de terreurdaden 
in Parijs gesproken wordt. ‘Ik heb mijn lesvoorbereiding 
aangepast en hoop dat mijn collega’s in het hele land 
hetzelfde zullen doen’, schrijft Ongering, die werkt op 
een middelbare school in de Amsterdamse Bijlmer, op 
Facebook. ‘Ik geloof er namelijk heilig in dat het onderwijs 
het meest krachtige wapen is om de wereld van morgen 
te veranderen.’ Marilou van Dongen, docente godsdienst 
en levensbeschouwing op het Alberdingk Thijm College 

in Hilversum, denkt hier hetzelfde over. ‘Wanneer ik merk 
dat er specifieke dingen spelen of leven onder leerlingen, 
ga ik hier op in tijdens mijn lessen. Het is belangrijk dat 
ze leren hun mening te baseren op volledige informatie. 
Aangezien ik lesgeef over wereldgodsdiensten, kan ik 
vanuit mijn kennis hierover vertellen. Mijn mening is 
hierbij niet belangrijk, want het gaat erom dat leerlingen 
zelf een mening vormen.’ In tegenstelling tot de positieve 
reacties in de klas van Van Dongen, zette vmbo-docent 
Veerle van der Loo op haar school in de Randstad een dis-
cussie met haar klas op touw over de terreuraanslagen. 
‘Ik was strijdbaar. Ik dacht: “Ik ga even duidelijk maken 
dat dit niks met de islam te maken heeft. Dat slikken ze 
vast voor zoete koek.”’ Maar het pakte anders uit toen een 
van haar leerlingen zei: ‘Jihad is echt vet.’ Ze schreef er 
een geschokte blog over, waarna minister Bussemaker 
langskwam om met haar in gesprek te gaan. Onder meer 
door deze reacties, lijkt het erop dat sommige leerkrach-
ten gevoelige onderwerpen niet aandurven, mijden of er 
onzeker over zijn. De terreurdaden blijken zich als een 
olievlek te verspreiden. Na antiterreuracties in België zijn 
uit voorzorg joodse scholen in Antwerpen, Brussel en zelfs 
in Amsterdam tijdelijk gesloten. JO

Oproep schema Inspectie  
Niet verplicht: groepsplannen, individuele handelingsplannen, kleuterobservaties. Ook gezien in het schema 
Wel/niet verplicht door de Inspectie dat in Schooljournaal 19 van 2014 stond en daarna breed verspreid werd 
via social media? Dacht u toen ‘Ja, maar ...’? Of bent u er regelrecht mee naar uw directeur gelopen en wat was 
daarvan het effect? We zijn benieuwd of u nog grijze gebieden en onduidelijkheden ziet. Hoe je bijvoorbeeld 
dan wel - zonder groepsplan - duidelijk maakt aan de Inspectie dat je inhoud, aanbod, instructie, verwerking 
en onderwijstijd afstemt op de verschillen tussen leerlingen. Stel ons uw concrete vraag en wij gaan achter de 
antwoorden aan. Ga naar www.hetonderwijsplein.nl > praat voor het schema en om uw vraag of ervaring kwijt 
te kunnen. Mailen kan ook, naar schooljournaal@cnvo.nl o.v.v. schema.

Scholen worstelen  
met terreurdaden in Parijs
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Leerlingen uit 4havo 
van scholengemeen-
schap Ring van 
Putten in Spijkenis-
se in discussie met 
docent maatschap-
pijleer Rob van Beek 
een dag na de aan-
slag in Parijs op het 
satirisch tijdschrift 
Charlie Hebdo.
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journaal

•  Een onbezorgde schooltijd is voor prinses Amalia niet 
weggelegd, voorspelt Omroep West. Sociale media 
ontnemen haar privacy doordat medeleerlingen van alles 
over haar kunnen publiceren.

•  Eigenlijk zijn ‘normale’ leerlingen ook een soort Amalia’s. 
Continu kunnen ze in de gaten worden gehouden door 
ouders via administratieprogramma’s. Ze weten precies 
welke cijfers behaald worden, wat het huiswerk is en of 
hun kind wel aanwezig is. Ik ken ouders die van minuut 
tot minuut kijken of hun kind niet spijbelt. 

•  Scholen vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn 
bij de resultaten van hun zoon of dochter. Toch hoop ik 
dat ouders niet bekrompen omgaan met de gegevens in 
bijvoorbeeld Magister, maar hun kind wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Gun ze een beetje privacy tijdens 
hun middelbare schooltijd en onderneem alleen actie 
als het mis dreigt te gaan. Zorg dat je kind geen Amalia 
wordt.  

 
Joël Oosterhagen

Een voldoende voor de rekentoets mag geen keiharde 
voorwaarde zijn voor een diploma. Dat vinden meerdere 
grote onderwijsorganisaties, waaronder CNV Onderwijs. 
Waar een leerling in het voortgezet onderwijs nu bijvoor-
beeld een 4 voor economie kan compenseren, betekent 
een 4,5 op de rekentoets straks dat de leerling bij voor-

baat is gezakt. In een brief gestuurd aan de leden van de 
vaste Kamercommissie Onderwijs in de Tweede Kamer, 
pleiten de gezamenlijke onderwijsorganisaties ervoor de 
rekentoets alleen in te zetten om het rekenniveau van 
leerlingen vast te stellen. De Tweede Kamer debatteert 
op 28 januari over de toets. JO 

DIPLOMA NIET LATEN  AFHANGEN VAN REKENTOETS 

Zomerscholen worden vanaf 2015 structureel ingezet tegen 
zittenblijven. Het kabinet heeft 9 miljoen euro beschikbaar 
gesteld aan CNV Onderwijs en de VO-raad om via zomerscho-
len het doubleren tegen te gaan. De honderden miljoenen die 
daarmee bespaard worden, kunnen als investeringen in de 
kwaliteit van het onderwijs worden ingezet. Het CPB heeft 
berekend dat zittenblijven de schatkist jaarlijks 500 miljoen 
euro kost. Vanaf 1 februari 2015 kunnen middelbare scholen 
zich inschrijven om leerlingen die bijgespijkerd moeten worden 
toch te bevorderen. Sommige leerlingen hebben met ziekte te 
maken gehad, met vervelende privéproblemen of zij kunnen 

Zomerscholen effectief instrument tegen zittenblijven
met wat extra aandacht voor een of twee vakken in een 
kleinere groep juist wel een voldoende halen. Zitten-
blijven betekent dat een leerling ook de vakken over 
moet doen waar voldoende op gescoord werd, waardoor 
herhaling demotiverend kan werken. De docent bepaalt 
welk instrument wordt ingezet en of een leerling 
wordt bevorderd. Op 22 januari vindt een informatie-
bijeenkomst plaats bij CNV Onderwijs voor scholen die 
erover nadenken met een zomerschool te starten. De 
coördinatie van de zomerscholen ligt in handen van de 
VO-raad en CNV Onderwijs. MvO

Leerlingen en leraren voelen zich over het algemeen veilig, 
blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor po en vo 
van onderzoeksbureau ITS in opdracht van het ministerie 
van Onderwijs. Al zijn er wel zorgen over de toegenomen 
sociale onveiligheid van homo’s, lesbiennes, biseksuelen 
en transgenders. Ook het religieus extremisme verdient 
aandacht, zeker na de aanslagen in Parijs. Hoewel het 
CNV Onderwijs verontrust dat kennelijk 7 procent van de 
leerlingen drugs en wapens mee naar school neemt, is 
de bond positief dat niet langer de aandacht is gefocust 

op de veiligheid van leerlingen. Mede door haar aandacht 
voor pesten op de werkvloer in het onderwijs, wordt nu 
ook onderzoek verricht naar de veiligheid van leraren. CNV 
Onderwijs is ingenomen met deze aandacht voor het per-
soneel en het feit dat de problemen rond sociale veiligheid 
niet langer worden gebagatelliseerd. Omdat staatssecreta-
ris Dekker vorige week opriep dat leraren strenger moeten 
worden en er weer meer orde in de klas moet zijn, is de 
nieuwsgierigheid groot naar de nieuwe regelgeving van de 
VVD-bewindsman op het gebied van sociale veiligheid. PM

Gevoel van veiligheid goed, maar kan beter op scholen
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“Wat is jouw superkracht?” Dat is de vraag die bij CNV 
Onderwijs centraal staat op de Nationale Onderwijsten-
toonstelling komende week. Iedereen heeft een eigen rol 
in het team. Ben je de teamspeler, de natuurlijke leider 
of de fi losoof? Dit is afhankelijk van waar jouw kracht ligt. 
En natuurlijk van de talenten van je collega’s. Creativiteit 
is een eigenschap die in het onderwijs goed van pas komt. 
Een team met alleen creatieve geesten zal zeker met veel 
goede ideeën komen. Het nadeel is dat er niets wordt 
afgerond. De collega die tijdens een inspirerende brain-
stormsessie altijd de vraag stelt: ‘Maar hoe gaan we dat 
nu precies doen?’ en ‘Kunnen we dat ook SMART formule-
ren?’ wordt niet zelden als spelbreker gezien. Toch speelt 
deze man of vrouw een belangrijke rol in het realiseren 
van de geweldige plannen die we met elkaar bedenken.
Op onze stand in de Jaarbeurs kun je een test doen om er 
achter te komen waar jouw kracht ligt en wat jouw rol in 
het team is. Het mooiste is natuurlijk als je met het hele 
team komt en uitzoekt hoe de rollen zijn verdeeld. Zoveel 
mogelijk rollen in één team is uiteraard het mooiste.
Ook bij de invoering van passend onderwijs gaat het om 
deze superkracht. Het is een fabel dat iedereen alles moet 
kunnen om passend onderwijs te kunnen geven. Wel is 
het belangrijk dat één collega alles weet. Wij noemen dat 
de Krachtleraar. De motor achter passend onderwijs op 
school. Iemand die weet welke talenten de collega’s heb-
ben en waar nog behoefte aan is. Ik geloof in de overvloed 
aan talent in het onderwijs. Maar dit komt alleen tot zijn 
recht met een open leerhouding. Waarin je in een team 
jouw kennis met anderen deelt en ook open staat voor 
de talenten van anderen. Alleen ga je weliswaar sneller, 
maar samen kom je verder. En dat gun ik iedereen in 
het onderwijs. 

Superkracht 

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Jongeren zijn zich de laatste jaren veel minder 
afwijzend en negatief gaan gedragen ten opzichte 
van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgen-
ders. Toch ervaren homoseksuele jongeren meer 
problemen dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten, 
is de conclusie van het onlangs verschenen rapport 
Jongeren en seksuele oriëntatie van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Ze spijbelen vaker, 
gebruiken meer alcohol en drugs en hebben vaker 
psychologische problemen. Zelfmoordpogingen 
komen vijf keer zo vaak voor. Minister Jet Busse-
maker van Onderwijs vindt de cijfers ‘schokkend’. 
Het SCP schreef het rapport in opdracht van haar 
ministerie. Uit het onderzoek blijkt dat lesbische, 
homoseksuele en biseksuele scholieren hun leven 
een veel lager cijfer geven dan heteroseksuele 
leeftijdgenoten: een 6+ tegenover een 8-. ‘Ik vind het 
heftig om te zien hoe slecht deze jongeren het doen’, 
zegt SCP-onderzoeker Lisette Kuyper in de Volks-
krant. ‘Zeker als je bedenkt dat ze zijn opgegroeid in 
een tijd waarin homo’s en hetero’s voor de wet gelijk 
zijn en een groot deel van de bevolking homoseksua-
liteit accepteert.’ Of de problemen in deze groep toe- 
of afnemen, is volgens Kuyper niet te zeggen, omdat 
dit de eerste keer is dat er naar seksuele oriëntatie 
gevraagd is in de bevolkingsonderzoeken. Hierdoor is 
er nog geen vergelijkingsmateriaal. Volgens Busse-
maker ‘is er nog veel werk aan de winkel.’ Zij vindt 
het vooral belangrijk dat er op scholen een klimaat 
heerst waar kinderen openlijk over hun geaardheid 
kunnen praten. Om dat te stimuleren, zijn middelbare 
scholen sinds twee jaar verplicht voorlichting te 
geven over seksuele diversiteit. Daarnaast zijn lera-
renopleidingen een aandachtspunt voor Bussemaker. 
‘Die moeten toekomstige leraren beter leren omgaan 
met seksuele diversiteit.’ JO

Homojongeren 
on gelukkiger ondanks 
betere acceptatie 
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Kersvers voorzitter van CNV Onderwijs Joany Krijt 
wil in het voorjaar de scholen langs. Zij wil van de 
werkvloer horen wat er speelt rond cao’s, onderwijs-
tijden en de toegenomen toetscultuur. Maar uiteraard 
mogen er ook andere onderwerpen aan bod komen. 
Ook wil Krijt graag het gesprek aangaan over de 
rol van de zelfbewuste professional in de school. 
Interesse in een bezoek? Stuur dan een bericht naar 
Diederik Brink: d.brink@cnv.nl. 

Scholentour joany krijt

08



De roep om 
kleuters weer 
meer te laten 
spelen, wordt 
luider en luider. 
De boodschap: 
de verhouding 
leren-spelen is 
zoek, er wordt 
niet vanuit het 
kind maar vanuit 
een methode 
gewerkt en, in 
de woorden 
van Annerieke 
Boland, lector 
Jonge Kind aan 
Hogeschool 
iPabo in 
Amsterdam: ‘Er 
zijn behoorlijke 
gaten gevallen 
sinds de 
samenvoeging 
van kleuter- en 
lagere school.’ 

primair onderwijs

Roep om kleuters weer te laten spelen zwelt aan

‘ Juist in spel liggen
zoveel kansen 
om te leren!’

Kinderen 
kiezen zelf in 
welke speel-
hoek ze gaan 
spelen. 

Scholentour joany krijt
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Het kan anders, bewijst groep 1/2 van basis-
school De Nautilus in Amsterdam, waar 
meer speelhoeken dan tafeltjes zijn. Het is 
donderdagmiddag. Een paar kleuters vertellen 

aan de anderen dat ze gisteren in de huishoek het nieuw-
jaarsfeest hebben gevierd, compleet met zelf geknutselde 
oliebollen, gekke brillen, champagneglazen en confetti. 
Juf Mercedes Brik vraagt wie er vandaag in de huishoek 
wil spelen. Alani steekt haar hand op en zegt: ‘Ik wil wel 
moeder zijn.’ En met een gebaar naar de klokkenwinkel-
hoek: ‘En ik wil een klok kopen die precies laat zien hoe 
laat het 12 uur is. Want dan kan het feest beginnen.’ ‘Wie 
wil hierbij aansluiten?’ vraagt de juf. Eva wil wel klokken-
maker zijn en Flint de papa. De rest van de kinderen geeft 
op het keuzebord aan in welke hoek ze willen spelen: 
taalstempelhoek, verteltafel, kleihoek, poppenhuis, com-
puters, lego, knutselen of kralenplank. Juf Mercedes loopt 
tijdens het spelen rond, observeert, beantwoordt vragen, 
suggereert, prikkelt, drinkt thee in de huishoek, krijgt een 
oliebol in de kleihoek, speelt mee in de klokkenwinkel. Na 
afloop bespreken ze wat ze hebben gedaan, wat er goed 
ging en wat niet, hoe ze hebben samengewerkt en welke 
nieuwe plannetjes ze hebben gemaakt.

ROER OM
‘Ik werk hier nu tien jaar en heb twee jaar geleden het roer 
omgegooid’, vertelt Mercedes Brik. ‘We gingen toen naar 
het Speleon, een laboratoriumachtige speelplaats voor 
jonge kinderen. Dat was de opmaat naar een behoorlijke 
verandering.’ Inmiddels is De Nautilus een van de vijf 

pilotscholen die nauw samenwerken met de afdeling 
Jonge kind van de Hogeschool iPabo in Amsterdam in een 
onderzoek naar spelend leren. Voor die tijd werkte Brik 
zoals veel kleuterjuffen werken: aan tafeltjes volgens een 
methode, met spelen als vrij moment voor de juf zodat ze 
even wat schriften kon nakijken of een kind kon helpen 
met een cognitieve vaardigheid. ‘Ik werkte toen alleen 
maar vanuit de methode: op die manier wist ik zeker dat 
ik de doelen zou halen, iets wat ouders ook verwachten. 
We realiseren ons vaak niet dat je die doelen ook kunt 
bereiken door te spelen. Ik werk nog steeds met een 
methode, Schatkist, maar zet daar zoveel mogelijk spelend 
leren voor in, in daarop ingerichte speelhoeken. In de 
huishoek leren kinderen begrippen als “roeren in de pan” 
en “verstevigen van een bouwwerk” en ze leren tellen 
door geld te betalen in de klokkenwinkel. En belangrijker 
nog: ze leren zelf kiezen, iets vanuit zichzelf doen. Vroeger 
stuurde ik het spel, nu bedenken ze het zelf, praten erover 
en raken geïnspireerd door elkaar. De leeropbrengsten 
stijgen erdoor, merk ik in de laatste toets die ik heb afge-
nomen in groep 2.’

LEZEN EN SCHRIJVEN
In 1985 gingen kleuterschool en lagere school op in de 
basisschool en ongeveer vijftien jaar geleden ging on-
derwijsbeleid zich vooral richten op opbrengsten. Deze 
twee ontwikkelingen samen zorgden volgens Annerieke 
Boland, lector Jonge kind aan de iPabo, voor de focus op 
leren die nu in veel groepen 1 en 2 ligt. Begin januari hield 
ze er een lectorale rede over en nu, aan haar keukentafel 

Leerlingen van basisschool De Nautilus in de bouwhoek bezig met het bouwen van een zo hoog mogelijke klokkentoren.
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Evert Elzinga

in Zaandam, legt ze uit wat er volgens haar is misgegaan. 
‘Op de opleiding kwam minder tijd om over kleuters te 
leren. Bovendien werd er gewerkt vanuit losse vakken, 
terwijl je met kleuters moet werken vanuit situaties 
en in een brede context. Vanuit de overheid werd er 
steeds meer nadruk gelegd op het efficiënt aanleren van 
taal- en rekenvaardigheden en doorgaande leerlijnen. 
Kleuterleraren gingen werken vanuit methodes, want 
dan wisten ze zeker dat ze de leerdoelen haalden. Maar 
werken vanuit de methode, zoals Kleuterplein, staat haaks 
op werken vanuit het kind.’ Het lijkt verdacht veel op het 
verhaal dat in 1996 al door orthopedagoog Jeanet Lems 
in het Katholiek Schoolblad (een van de voorgangers van 
Schooljournaal) werd gehouden: ‘Elf jaar basisonderwijs 
heeft de Nederlandse samenleving geen goed gedaan. Een 
kleuterleidster is tegenwoordig een onderwijsgevende die 
leerstof onderricht aan kleuters.’ Boland benadrukt dat er 
wel íets goeds te ontdekken is aan de ontwikkeling: ‘Kleu-
terleerkrachten zijn zich veel meer bewust geworden van 
de vroege geletterdheid en gecijferdheid. Vroeger begon 
lezen en schrijven echt pas in groep 3. Kinderen die er aan 
toe waren kregen geen uitdaging en kinderen die er niet 
aan toe waren werden ook niet gestimuleerd.’

GATEN
Het is niet zo dat alle generaties die na 1985 op de kleu-
terschool zaten als verloren moeten worden beschouwd, 
lacht Boland, ‘maar er zijn wel gaten gevallen. Als een 
kind altijd gestuurd wordt door de leerkracht, leert hij 
geen zelfsturing, en dat is een hele belangrijke vaardigheid 
voor de rest van zijn leven. De Amerikaanse evolutionair 
bioloog Peter Gray schrijft in Free to learn dat als kinderen 
niet of weinig spelen ze minder empathie en creativiteit 
ontwikkelen en meer narcistische trekjes ontstaan. Dat 
zijn effecten die een leven lang duren. Terwijl in een vroeg 
stadium alle letters van het alfabet leren alleen op korte 
termijn effect heeft. Er staat nergens dat kleuters aan 
het eind van groep 2 bijvoorbeeld twintig letters moeten 
kennen, dat leggen scholen zichzelf op, wellicht onder 
druk van de Citotoets aan het eind van groep 2. Vroeger 
bleef in groep 3, de toenmalige eerste klas, zo’n elf procent 
van de kinderen zitten. Nu gaat elf procent van de kleuters 
niet door naar groep 3, met als argument dat ze nog niet 
klaar zijn voor groep 3. Maar is groep 3 wel klaar voor de 
kleuters? Alsof kinderen in de zomervakantie tussen groep 
2 en 3 zo’n verandering doormaken dat ze opeens kunnen 
leren op een groep 3-manier! In plaats van in groep 2 al te 
beginnen met methodisch leren, zou ik willen pleiten voor 
speelruimte in groep 3. Anders is de breuk te scherp.’

VERLANGEN
Boland houdt een pleidooi voor de terugkeer van het 
spelen in de kleutergroepen, begeleid door de leerkracht. 
‘Je ziet vaak aan een lokaal al of er veel gespeeld wordt 
of niet: staat het vol met tafeltjes of zijn er vooral speel-
hoeken? Vaak heerst de gedachte dat kinderen alleen 

kunnen leren als ze aan een tafeltje zitten en dat spelen 
een moment van ontspanning is. Maar juist in spel, zeker 
in begeleid spel, liggen zoveel kansen om kinderen te 
stimuleren in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal en 
creatief vlak. De leraar geeft er impulsen aan, reflecteert 
erop, prikkelt het, volgt het. Kinderen leren over de wereld 
om zich heen en leren wie ze zelf zijn en wat ze betekenen 
voor een ander.’ Ze moet toegeven dat er de afgelopen ja-
ren een positieve kentering gaande is: ‘Steeds meer pabo’s 
bieden de specialisatie jonge kind aan. Maar studenten 
die de specialisatie oudere kind volgen, zijn ook bevoegd 
voor groep 1/2, terwijl zij heel weinig meekrijgen over het 
jonge kind. Die aandacht voor kleuters zou wat mij betreft 
de hele opleiding moeten blijven.’ Boland is blij dat de 
verplichte kleutertoets is afgeschaft en dat de nascholing 
jonge kind erg veel belangstelling trekt. ‘Ik zie dat er veel 
gebeurt en ik vóel het verlangen naar verandering. Nu 
even doorzetten!’

VERTROUWEN
Femke Goedendorp, leerkracht groep 1/2 van basisschool 
De Opstap in IJsselstein, deelt het pleidooi voor spelen 
helemaal. Ze wil meer aandacht voor de kleuter op de 
pabo’s, meer professionele ruimte, meer vertrouwen in die 
professionaliteit en minder afrekening door de Inspectie, 
‘zodat een Citotoets, als je dan al moet toetsen, gewoon 

weer een meetmoment wordt in de grillige ontwikkeling 
van de kleuter. Schoolbesturen of directeuren leggen vaak 
een methode op omdat ze dan zeker denken te weten dat 
ze aan de leerdoelen voldoen. Ik ben geen voorstander van 
het werken met methodes; kleuterleerkrachten en kleuters 
worden daarmee te veel in een keurslijf geperst en dan kun 
je als leerkracht niet meer aansluiten bij de ontwikkeling 
van de individuele leerling. Leerkrachten moeten daarvoor 
wel goed opgeleid zijn, zodat ze bijvoorbeeld weten hoe 
ze moeten observeren en hoe ze kunnen aansluiten bij de 
verschillende ontwikkelingsfases van de kleuter. Verder 
moeten ze weten wat er in de leerlijnen staat  en hoe ze zelf 
goede en gevarieerde lessen kunnen voorbereiden. Maar 
als je dan toch een methode moet gebruiken, laat het dan 
aan de professionaliteit van de leraar over hóe de methode 
gebruikt wordt. Zo gebruik ik Kleuterplein, maar bepaal 
wel zelf wat er past bij mijn leerlingen en wanneer. Ik maak 
veel en bewust gebruik van de speelhoeken, bied daar 
allerlei mogelijkheden aan om vaardigheden op te doen, 
observeer en speel mee. Aan het eind van de dag hebben 
de kleuters het idee dat ze alleen maar gespeeld hebben, 
terwijl ze ondertussen heel wat geleerd hebben.’ 

‘ Er staat nergens dat kleuters aan 
het eind van groep 2 twintig letters 
moeten kennen’
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Taal in beeld

Heeft u soms ook het gevoel dat u handen tekort 
komt in de klas? Dan is werken met Taal in beeld een 
verademing. Deze methode maakt namelijk slimmer 
en anders gebruik van de nieuwste mogelijkheden op 
digitaal gebied. Hierdoor krijgt u meer tijd voor waar 
het in uw vak om draait: een prettige les voor elke 
leerling, op elk niveau. Benieuwd hoe Taal in beeld u 
werk uit handen neemt? 
 

Kijk op taalinbeeld.nl

B03288703 | Fotografie: August Swietkowiak 

De eerste slimme methode 
voor taal en spelling

Breng leren tot leven

B03288703_tib_adv_215x285mm_DEF.indd   1 12-1-2015   10:46:38



column
Helmy van Dooren

Hogerop
‘Hoe bevalt het je, nu je hogerop bent gegaan?’, vroeg een 
collega onlangs. En daarbij informeerde ze hoe ik het nu 
ervaar in groep 5 en 6, nadat ik jaren voor groep 4 stond. Ik 
vind het ontzettend leuk om les te geven aan deze oudere 
kinderen. Hoewel ik ook van creatief meedenken houd met 
jongere kinderen, merk ik dat deze groep al een stuk zelfstan-
diger is, bijvoorbeeld bij de boekbespreking. Eén mail naar 
ouders én een invullijstje met namen in de klas, zorgt ervoor 
dat iedereen op de juiste dag zijn spullen meebrengt. 
En als Kristy vraagt of ze dan een stukje mag voorlezen uit 
Meester Jaap waarin piemels voorkomen, dan vind ik dat 
prima. Ik weet dat Jacques Vriens verantwoord schrijft en zo 
heeft iedereen weer een keer extra lol. 
Verder zijn oudere kinderen al meer uit zichzelf gemotiveerd 
én stellen ze andere vragen. Zo vroeg Yanick tijdens wereldo-
riëntatie of een rivier die in zee ontstaat daardoor zout of zoet 
water heeft. Waarop ik nogmaals uitlegde dat rivieren alleen 
uitmonden in zee. Daarnaast haalde ik de defi nitie van brak 
water erbij.  
Deze leeftijdsgroep denkt ook al geregeld door, zoals bij het 
woord stripverhaal. ‘Dat is met een paal en geld gooien in een 
bakje...’, wist Sem giechelend te melden, waarna ik aan een 
meer complete uitleg van het woord strippen begon. Daarbij 
trok ik al heupwiegend een kledingstuk uit (mijn vestje). En 

knoopte er meteen de boodschap aan vast dat het verstandi-
ger is je bij zulke activiteiten niet te laten fi lmen of fotografe-
ren. Anders kan dit gemakkelijk via internet verspreid worden, 
met alle gevolgen van dien voor je goede naam. 
Van zulke momenten geniet ik enorm als juf: gesprekken 
voeren met kinderen en proberen ze wat extra mee te 
geven buiten de reguliere lesstof om. 
Gelukkig kan ik ook bij deze leeftijdsgroep nog steeds 
mezelf zijn en dingen doen waar ik blij van word, zoals 
energizers.  Om onze opgekropte energie kwijt te 
kunnen, gaan we geregeld even bewegen. De jongens 
uit groep 6 die dat niet meer stoer vinden, blijven dan 
gewoon zitten, wat natuurlijk mag. 
Het betekent ook dat ik nog steeds (nep-)dozen de klas 
in sjouw, die ik omstandig openmaak en waaruit ik dan 
een groot compliment haal. Meestal woorden van lof voor de 
hele klas. Daarbij spreek ik dan de hoop uit dat iedereen, hoe 
oud die ook mag worden, altijd een beetje de fantasie van een 
kind behoudt. Albert Einstein verwoordde immers al: ‘Logica 
brengt je slechts van A naar B, verbeelding overal.’ 

Kristy vraagt of ze dan een stukje 
mag voorlezen uit Meester Jaap waarin 
 piemels voorkomen

Helmy van 
Dooren

 is 47 jaar en leerkracht 
van groep 4 op basis-
school De Korenaar in 

Helmond
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Een groepje leerlingen wacht geduldig in het 
bushokje aan de voorkant van het voorheen 
door jezuïeten gedreven college. Ze zijn op-
gelucht want ze hebben net een toets achter 

de rug. Af en toe rijdt er een auto of fietser voorbij, maar 
verder gebeurt er deze middag niet veel in dit deel van 
de chique Haagse wijk Benoordenhout. De rust buiten 
lijkt een afspiegeling van de sfeer in het karakteristieke 
schoolgebouw dat onderdak biedt aan ruim 700 leerlin-
gen. In de gangen is het muisstil. Waarschuwingsbriefjes 
geven aan dat het toetsweek is en er zachtjes gesproken 
moet worden, want anders galmen de woorden rijkelijk 
in de statige hal. De historie spat in alles van de bijna 
honderd jaar oude katholieke school af. De glas-in-lood-
ramen, de immense trap en het torentje aan de voorkant 
van het gebouw herinneren aan de tijd dat de paters hier 
nog rondliepen om de leerlingen les te geven. Door de 
jaren heen heeft het Aloysius College veel bekendheid 
gekregen in de hofstad door ‘passend onderwijs’ aan 
hoogbegaafden, het zogeheten ‘gifted education’ en 
omdat mavo-leerlingen gestimuleerd werden door te 
stromen naar de havo. Het AC, zoals de school ook ge-
noemd wordt, heeft tientallen bekende oud-leerlingen 
afgeleverd. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben 

Het waren twee spannende maanden voor 
leerlingen en docenten van het Aloysius 

College in Den Haag. Half oktober kwam de 
mededeling over sluiting in de zomer van 2015. 
De reden? Het teruggelopen aantal leerlingen 

en het beeld dat de school (te) veel allochtonen 
zou tellen. Verschillende partijen lieten het er 

niet bij zitten en kwamen met een reddingsplan. 
Met succes, want in december kwam het nieuws 

dat de school toch openblijft. 

Bot, hockeyster Naomi van As en schrijver Bart Chabot 
behaalden hier hun middelbare schooldiploma.

ALLOCHTONE LEERLINGEN
Dat de school toch bijna moest sluiten, komt doordat 
het aantal leerlingen in zes jaar tijd met ruim 250 is ver-
minderd. ‘De vorige rector had denk ik de hoop opge-
geven’, zegt interim-rector Geeske Verbree, die net na de 
kerstvakantie aan de slag is gegaan. ‘Ik heb dit werk hier 
op het AC geambieerd, omdat dit een bijzondere situatie 
is.’ Verschillende media, waaronder het AD/Haagsche 
Courant, noemen het AC ook wel Allochtonen College 
en suggereren dat de populariteit gedaald is vanwege 
het toegenomen aantal allochtone leerlingen. Verbree 
is het daar niet mee eens. ‘Ik vind het Aloysius College 
juist een mooi voorbeeld van een gemengde school, pre-
cies zoals Den Haag is.’ In 2003 had de Utrechtse Niels 
Stensen College te maken met een soortgelijk probleem. 
Het imago van de school in de wijk Kanaleneiland ver-
slechterde vanwege ‘verzwarting’. Uiteindelijk heeft de 
school haar deuren moeten sluiten. Wat betreft Monica 
Winnubst, voorzitter van stichting Het AC gaat door en 
tevens oud-leerling, kan het ouders wel afschrikken 
bij de schoolkeuze van hun kind. ‘Onbekend maakt 
onbemind.’ Maar als het aan haar ligt, komt de vermin-
derde populariteit juist door het ontbreken van pr in het 
verleden. ‘Als een school dit niet oppakt als taak, dan 
heb je een achterstand.’ De concurrentie is groot met de 
twee middelbare scholen in de buurt, geeft Verbree toe. 
‘Wij moeten daarom flink investeren in de contacten, de 
verbinding en communicatie met basisscholen.’ 

REDDINGSPLAN
Om de school te redden van sluiting moest er een goed 
doordacht plan komen. Terwijl de gemeente aan de 
slag ging om alvast met andere scholen in Den Haag te 
praten over eventuele overplaatsing, sloegen de ouders 
de handen ineen. ‘Zij hebben de aanzet gegeven om met 

AC: Aloysius College of Allochtonen College?

‘We gaan weer een  
eeuwtje of wat door’

voortgezet onderwijs

14



een reddingsplan te komen en gezegd: “Wij gaan niet ak-
koord met de sluiting”’, laat Winnubst weten. De stichting 
is een samenwerkingsverband. Samen met docenten, 
de MR, oud-leerlingen en vertegenwoordigende ouders 
van alle afdelingen is er een concreet plan gemaakt waar 
rekening is gehouden met de kwaliteit van het onderwijs, 
de financiën, innovatie en het gedachtengoed van de 
school. Ook de leerlingen hebben in de onzekere periode 
niet stilgezeten. Geheel op eigen initiatief organiseerden 
ze een protestmars waar honderden scholieren aan 
meededen. 

SAAMHORIGHEID
Meer nieuwe leerlingen moeten de school behoeden 
voor sluiting. ‘Op dit moment heeft de school geen 
financiële problemen. En als we voor het komende 
schooljaar 150 leerlingen binnenhalen, kunnen we ge-
woon blijven bestaan’, zegt Winnubst. Begin december 
heeft het bestuur het plan aangenomen. ‘Ze vonden het 
er goed uitzien. Dat vind ik een zeer bewonderenswaar-
dig besluit want dat betekent dat ze tegen alles in, zoals 
de gemeente, een besluit hebben genomen om door 

te gaan.’ Door alle gebeurtenissen is de saamhorigheid 
merkbaar bij leerlingen, leraren en ouders. Om zoveel 
mogelijk reclame te maken voor de school zetten die 
alles op alles om de open dag van eind januari tot een 
succes te maken. In de school wordt schoongemaakt, 
ruimtes krijgen een opknapbeurt en leerlingen delen 
armbandjes uit als promotiemateriaal. ‘Ik heb leuke 
posters’, laat een docente nog snel weten wanneer ze 
Winnubst ziet. Het is volgens de voorzitter van het 
actiecomité nu het moment om als school te bewijzen 
waar ze voor staat. ‘We krijgen een eenmalige kans om 
ons opnieuw te positioneren, om weer een eeuwtje of 
wat door te gaan.’ Als het aan twee moeders ligt, die in 
de straat tegenover het AC voor een basisschool staan, 
wachten ze eerst af wat de berichten de komende jaren 
zijn. ‘Voor hoelang redt de school het? Voorlopig zit 
mijn zoon nog hier’, laat er een weten. De professionals 
die het schoolplan getoetst hebben, geven Winnubst het 
vertrouwen. ‘We zouden niet doorgaan als we er niet in 
geloven.’ Het eeuwfeest in 2017 ligt volgens interim-rec-
tor Verbree in het verschiet. ‘We gaan op weg naar een 
gouden toekomst.’ 

Tekst: Joël Oosterhagen  Foto: Henriëtte Guestvoortgezet onderwijs

Na een onrustige 
periode kunnen 
de leerlingen 
opgelucht adem-
halen.
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alles over statistiek: animaties, interactieve visualisaties en meer

  

              www.cbs.nl/cbsindeklas

CBS in de klas
Gratis lesmateriaal voor 
voortgezet en basisonderwijs

Hoe meet je infl atie?
Hoe lees je een grafi ek?
Hoe doe je onderzoek?

18_44_Adv_CBS_indeklas.indd   1 14-01-15   13:53
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Deze NIEUWE (anderhalfjaars-) SchooltuinAgenda 
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9  zaterdag  Saturday 10  zondag  Sunday

7  donderdag  Thursday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

8  vrijdag  Friday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

week
19

Op 4 mei zijn we om 20:00 uur 2 minuten stil 
om alle mensen te herdenken die gestorven zijn 
in WO2 en andere oorlogen. 
Wat vieren we op 5 mei?

10  zondag  Sunday

Op 4 mei zijn we om 20:00 uur 2 minuten stil 
om alle mensen te herdenken die gestorven zijn 

4  maandag  Monday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

5  dinsdag  Tuesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

6  woensdag  Wednesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

mei
May

2 0 1 5

Kijk in de kantlijnen van je agenda wanneer
je iets kunt planten, zaaien, plukken en oogsten.
Sommige plantjes moeten voorgekiemd worden.
Vraag je meester of juf of kijk het na op internet.
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Vraag je meester of juf of kijk het na op internet.

Kijk op de volgende bladzijde EN in de 

kantlijnen van je agenda wanneer

je iets kunt planten, zaaien, plukken 

en oogsten.

Moederdag
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BLOEMEN

Viooltje

Goudsbloem

Dahlia

Lavatera

Afrikaantjes

Zonnebloem

Lavendel

Klaproos

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

BLOEMBOLLEN

Tulpen

Crocussen

Narcissen

Hyacinten

Blauwe Druifjes

Anemonen

Sneeuwklokjes

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Tuinvogels
Als de winter streng is en de nood hoog, dan zijn vogeltjes 
je dankbaar als je besluit om een schaal met vogelvoer op 
de tuintafel te zetten of als je vetbollen en pindastrengen 
ophangt. 

Je kan af en toe een schaaltje water op je tuintafel neer-
zetten als dorstlesser maar pas op dat de boel niet be-
vriest.
www.tuinvogels.vindikhier.nl

Veel soorten zaadjes kun 
je ook gebruiken als vogel-
voer in de winter. Je kunt 
speciale zakken kopen. 
Sommige gevallen zaadjes 
worden in de zomer een 
bloem, of een grasspriet...

« « « «

KRUIDEN

Peterselie

Selderie

Munt(ook thee)

Verveine (thee) 

Bieslook

Basilicum

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

GROENTEN

Paprika

Tuinbonen

Venkel

Lente ui

Rucola

Radijs

Raapstelen

Kropsla

Sperziebonen

Andijvie

Winterwortel

Rode ui

Aardappel 

Bieten

Tomaten

Pompoen

Courgette

 Maïs

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Planten-Zaaien

Oogsten-Plukken

beide mogelijk deze maand

Uitleg

Zaai

« « « «

jul aug sep okt nov dec

Planten-Zaaien

Oogsten-Plukken

beide mogelijk deze maand

Uitleg

« « « «« « « «
kalender
kalender
kalender

Planten ontstaan niet zomaar. Er is altijd een zaadje 
nodig, of een bol, of knol en die moet je dan zaaien of 
planten. 
In deze schema’s kun je precies zien wat wanneer de 
grond in moet. Ook zie je wanneer je het dan kunt 
oogsten of plukken.

kalender
kalender
kalender

« « « «« « « «« « « «« « « «
BLOEMEN

Viooltje

sep

22  zaterdag  Saturday 23  zondag  Sunday

20  donderdag  Thursday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

21  vrijdag  Friday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

week
34

week
34

Het sap van rode kool is blauw. Het wordt geel 
als je er soda aan toe voegt, groen als je er 
ammoniak bij doet en rood met azijn. Leuk om 
een keertje (met je ouders erbij) te proberen. 

En ook nog af en toe in je tuintje gekeken en onkruid gewied? 
Of misschien al iets geplukt? En zelfs gegeten? Was het lekker? 
Heb je al een recept uit je agenda gemaakt?

17  maandag  Monday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

Ergens deze maand begint de school weer. 

Heb je een leuke zomervakantie gehad?

18  dinsdag  Tuesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

19  woensdag  Wednesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

augustus
August

2 0 1 5

CitrusPers schoolagenda’s

Hal 9  D008

22  zaterdag  Saturday

Middag

Na school

21  vrijdag  Friday

Ochtend

Middag

Na school

En ook nog af en toe in je tuintje gekeken en onkruid gewied? 
Of misschien al iets geplukt? En zelfs gegeten? Was het lekker? 
Heb je al een recept uit je agenda gemaakt?

18  dinsdag  Tuesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

19  woensdag  Wednesday

Ochtend

Middag

Na school

Aug

of kom langs op de NOT
Hal 9  D008En ook nog af en toe in je tuintje gekeken en onkruid gewied? 

Of misschien al iets geplukt? En zelfs gegeten? Was het lekker? 
Heb je al een recept uit je agenda gemaakt?

  4  maandag  pazartesi donderdag  persembe 7

APRIL | NISAN
week 14 iweet jij in welke taal deze dagen staan?

vak:

vak:

maken of 
leren

maken of 
leren

Tijdmachine voor over 2 of 3 weken: hoeveel tijd 
nodig? voor wanneer? af
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  5 dinsdag  salı

 6 woensdag çarsamba

vrijdag  cuma 8

zaterdag  cumartesi 9 10 zondag  pazar

“Zwaartekracht is enkel een hulpmiddel om je aan de grond te houden als je van 
plan bent weg te vliegen van geluk.”

zondag  pazar

Dat past niet bij elkaar. Dat staat als een vlag op een modderschuit.

Vlaggen
Het is bekend dat in de Romeinse tijd vlaggen werden gebruikt voor het doorgeven van 
signalen. In de Middeleeuwen werden vlaggen gebruikt als identificatie van de leider. 
Omdat de veldslagen complexer werden, gingen leiders vlaggen met eigen symbolen 
gebruiken. Nu worden vlaggen vooral voor internationale doeleinden gebruikt, zoals 
topoverleggen en Olympische Spelen etc.
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“Zwaartekracht is enkel een hulpmiddel om je aan de grond te houden als je van “Zwaartekracht is enkel een hulpmiddel om je aan de grond te houden als je van 
plan bent weg te vliegen van geluk.”

Een draak van een mens

  15  maandag xīngqīyī donderdag  xīngqīsì       Chinees Nieuwjaar  18

De basilisk wordt ook wel de slangdraak genoemd en het is een hagedis met de 
kop en poten van een haan en drakenvleugels. De basilisk staat symbool voor pure 
slechtheid en een blik is dodelijk en soms kan hij vuurspuwen. Ken jij een boek waar 
een basilisk in voorkomt?week 7
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Tijdmachine voor over 2 of 3 weken: hoeveel tijd 
nodig? voor wanneer? af
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!Kijk nu vast even naar de volgende week! voor je huiswerk

zondag  xīngqīrì
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Een onuitstaanbaar mens (…ken jij zo iemand?)

De draak met iemand steken  Ergens niets van geloven en grapjes over maken.
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Een draak van een mens
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 Ergens niets van geloven en grapjes over maken.

Een draak van een mens
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Tijdmachine voor over 2 of 3 weken: 

!Kijk nu vast even naar de volgende week! voor je huiswerk

Een onuitstaanbaar mens (…ken jij zo iemand?)
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Wat betekent “eerlijk zijn”? Waarom vinden we het belangrijk 
om eerlijk te zijn? Iedereen is van tijd tot tijd oneerlijk, dat kan 
niet anders. Is oneerlijkheid altijd even erg? Weet of ken jij 
situaties waarin oneerlijkheid zelfs beter is dan eerlijkheid?

Het helpen van een ander die hulp nodig heeft is …. Je kunt 
zelf ingrijpen of anderen vragen te helpen. Je probeert erger te 
voorkomen. Ook kan het zo zijn dat je probeert om schade aan 
anderen te voorkómen. Je grijpt in of zoekt hulp als je problemen ziet 
aankomen. Want je kunt niet werkeloos toezien dat iemand pijn lijdt 
of onrecht wordt aangedaan. Dat doe je gewoon niet.

8 zondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundayyyy

Het helpen van een ander die hulp nodig heeft is …. Je kunt 

8 zondag  Sundazondag  Sundazondag  Sunda

Het helpen van een ander die hulp nodig heeft is …. Je kunt 

8 zondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sundazondag  Sunda

CitrusPers schooleigen 
leerlingenagenda’s
Alle leerlingen van 10-11-12-13 jaar oud kunnen de 
CitrusPers agenda’s goed gebruiken!! 
En de school mag de agenda’s schooleigen maken!
Veel leerlingen op het VO werken inmiddels met een 
ELO. In dit systeem leren ze niet goed plannen. 
Daarom gebruiken heel veel VO-scholen ook de 
CitrusPers agenda’s. 
Hiermee leren leerlingen WEL GOED plannen!

Ook onmisbaar in de bovenbouw PO vooruitlopend 
op de brugklas!

Bestel dus NU de CitrusPers agenda’s 2015-2016 voor 
uw hele groep, klas of bouw en ontvang 
10 gratis agenda’s extra!
(alleen bij bestellingen vanaf 50 agenda’s of meer)

gebruikt voor hun Natuur&MilieuEducatie op de 

15,-

kijk op CitrusPers.net
of kom langs op de NOTof kom langs op de NOT

15,-

kijk op CitrusPers.net
of kom langs op de NOT

Advertentie CitrusPers.indd   1 15-01-15   11:16



Mijn reiskosten krijg ik vergoed. Meer wil ik 
ook niet ontvangen als ik word ingescha-
keld. Het is mijn sociale kant. Cliënten 
tot rust laten komen en zorgen dat ze 

weer goed in hun vel zitten, dat is mijn beloning.’ 
Meint Veldstra uit Franeker weet waarover hij praat. 
Hij is weliswaar de 65 gepasseerd en hoeft eigenlijk 
niet meer te werken, maar hij is nog steeds actief als 
zelfstandig coach & trainer. ‘Ik help mensen in hun 

‘Niet uit je slof schieten, vriendelijk blijven en 
afspraken proberen te maken, ook al worden die 

de volgende dag per mail al weer herroepen.’ 
Het is het mantra van Meint Veldstra, CNV 

Vertrouwenspersoon in het noorden van het land. 
Hij staat leden van alle CNV-bonden bij die wel 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun 
reïntegratie- of afkeuringsproces. 

‘Met kwaad worden 
kom je nergens’

alle sectoren

‘

CNV Vertrouwenspersoon behoedt  
zijn cliënten voor  misstappen 
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omgang met elkaar, hoe ze met conflicten omgaan, 
leer ze vergadertechnieken en hoe ze functionerings-
gesprekken moeten voeren. Wat iemand voor beroep 
uitoefent maakt mij niet zoveel uit, al heb ik van 
oudsher wel een klik met onderwijs. Ik ben zelf 25 jaar 
docent wiskunde geweest in het voortgezet onderwijs.’ 
Het valt Veldstra op dat veel leidinggevenden in het 
onderwijs ‘heel zwak zijn in luisteren naar de bood-
schap. Het gaat om het verhaal achter het verhaal. 
Ze horen woorden, maar laten die soms niet eens tot 
een einde komen, want dan hebben ze hun mening al 
gevormd.’  Het is dit onbegrip tussen werknemer en 
werkgever dat in veel gevallen aanleiding is voor zijn 
interventie. 

CONFLICT
‘Een tijdje terug heb ik een lid van CNV Onderwijs 
begeleid: Guus, een mbo-docent die lesgeeft in 
wis- en natuurkunde in het volwassenenonderwijs. 
Een plichtsgetrouwe man, ruim dertig jaar voor 
de klas, met veel inzet voor zijn leerlingen en een 
prima verstandhouding met zijn collega’ s. Hij kwam 
in conflict met zijn nieuwe manager, die een frisse 
wind wilde laten waaien door de school. Zij legde de 
met haar voorganger gemaakte afspraken over Guus 
reïntegratieproces bot naast zich neer. Het medische 
advies luidde dat hij 50 procent mocht lesgeven en 
zich voor de andere helft op niet-lesgebonden taken 
moest richten. Volgens deze vrouw was je echter geen 
goede docent als je niet alle uren lesgaf. Dat liet ze 
tijdens een gesprek met mijn cliënt duidelijk merken, 
toen hij aangaf het lichamelijk niet meer te trekken 
om op een dag op drie ver uit elkaar gelegen locaties 
te moeten aantreden. En dan niet alleen om wiskunde 
of rekenen te geven, maar ook om testen af te nemen 
voor inburgeringscursussen. Toen heb ik ingegrepen 
en er wat van gezegd’ , blikt Veldstra terug. ‘Sorry, 
zei ik, ik ben zelf lang docent wiskunde geweest. Ons 
werk bestaat echt niet alleen uit lesgeven. Je moet je 
iedere avond grondig voorbereiden en ook toetsen en 
examens bedenken.’ 

TACTISCH
Gelukkig is niet uitgekomen wat Guus vreesde: ontslag 
of afkeuring. De bewuste manager is intussen weg 
en hij geeft les in de vakken waarvoor hij is opgeleid. 
Veldstra: ‘Vanzelf ging het niet, want wat een tekort 
aan kennis en tact kom je soms tegen. Eén arboarts 
verbood me zelfs aantekeningen te maken. Dan kun 
je wel heel kwaad worden, maar dan bereik je niets. 
Gewoon de opties geven die ook nog mogelijk zijn en 
dat een beetje tactisch brengen. Maar ik ga vooral mee 
om te luisteren naar wat er gezegd wordt en hoe het 
gezegd wordt.’ 

ZELFVERTROUWEN
Guus legt uit dat hij in het vorige decennium onder 
meer door een zware  hersenschudding in de ziekte-
wet terecht kwam. Na zijn herstel kwam daar in 2009 
een dubbele nekhernia bovenop. ‘Je weet niet wat je 
overkomt als je van het ene op het andere moment 
niet meer op je benen kunt staan. Aanvankelijk dacht 
ik aan een hersenbloeding of een tia, maar ik stond 
al met al toch een tijdje buitenspel. Mijn toenmalige 

arboarts wilde dat ik mijn werk weer rustig zou op-
bouwen. De manager die ik toen had, begreep dat. 
Vlak voordat ik in 2011 weer volledig zou gaan werken 
(50 procent lesgeven, 50 procent niet lesgebonden 
taken, red.) kreeg ik een andere arboarts, die door 
mijn nieuwe manager helemaal op het verkeerde been 
was gezet. Ze wilde dat ik schriftelijk aangaf wat ik 
wel en niet kon en dat zou ondertekenen. Ik heb dat 
geweigerd en direct CNV Onderwijs gebeld. Die zette 
mij op het spoor van Veldstra.’  Lacht. ‘Hij is vrij groot 
en straalt van nature gezag uit. “Kom maar op”, zegt 
zijn blik. Hij heeft weinig gezegd, maar dwingt zo’n 
arboarts toch tot andere gedachten. Ik kon destijds 
een vertrouwenspersoon via de school krijgen, maar ik 
ben blij dat ik daar nee tegen heb gezegd. Zo iemand is 
toch ook afhankelijk van hetzelfde management. Veld-
stra heeft me behoed om verkeerde dingen te zeggen. 
Alleen al zijn aanwezigheid gaf me zelfvertrouwen. 
Hij heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en dat 
merkte je in de gesprekken met mijn manager en de 
arboartsen. Toch mooi dat UWV de school uiteindelijk 
op de vingers heeft getikt.’  

Tekst: Peter Magnée  Foto: Marten Sandburgalle sectoren

Leden van de bij CNV Vakcentrale aangeslo-
ten bonden kunnen ook buiten hun juridische 
belangenbehartigers om contact leggen met 
een CNV Vertrouwenspersoon door te bellen 
met CNV Info, 030 751 10 03 (op werkdagen 
tussen 8 en 21 uur). Voor meer info over het 
werk van CNV Vertrouwenspersonen:  
www.hetonderwijsplein.nl.  

CNV Vertrouwenspersoon 
Meint Veldstra: ‘Wat een 
tekort aan kennis en tact 
kom je in het onderwijs 
soms tegen bij werkgevers 
en arbo-artsen.’

“Veldstra heeft me 
behoed om verkeerde 
dingen te zeggen. Alleen 
al zijn aanwezigheid gaf 
me zelfvertrouwen”
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Dinsdag    3 februari  Roermond
Dinsdag    3 februari  Assen
Donderdag    5 februari Apeldoorn
Maandag    9 februari Utrecht
Donderdag 12 februari  Den Bosch
Donderdag  12 februari Rotterdam
Dinsdag  24 februari  Roermond
Dinsdag    3 maart Assen
Donderdag   5 maart Apeldoorn

RECHTSPOSITIE
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele  
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen  
met 030 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de 
regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzake-
lijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand aan het spreek-
uur via bovenstaand mailadres of per telefoon 030 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.

Wat verandert er aan mijn
pensioenopbouw?

Individuele belangen

1,95 procent en vanaf 2015 is de 
opbouw nog maar 1,875 procent.
Als Frits doorwerkt tot zijn 65ste zal 
hij ten opzichte van 2013 ongeveer  
€ 15,- bruto pensioen per maand min-
der hebben. Dat valt mee, maar voor 
zijn jongere collega’s zal dat verschil 
uiteindelijk veel groter worden. Zij 
moeten immers nog heel wat jaren 
pensioen opbouwen. 

Een verhaal apart is het voorwaar-
delijke pensioen. Dit pensioen geldt 
voor werknemers die geen gebruik 

konden maken van de fpu omdat ze 
geboren zijn na 1949, of niet voldeden 
aan andere voorwaarden voor de fpu. 
ABP heeft voor deze doelgroep extra 
pensioen gereserveerd. De hoogte 
daarvan is afhankelijk van onder meer 
de diensttijd en betrekkingsomvang 
in de periode tot 2006. Het bedrag is 
voor iedereen verschillend. Op het 

pensioenoverzicht en op ‘mijn ABP’ is 
terug te vinden hoe hoog dat pensioen 
is. Frits heeft een voorwaardelijk 
pensioen van € 2.280,-. Dat bedrag 
zou hij per jaar krijgen als hij met 65 
jaar met pensioen gaat. Maar door de 
wijzigingen in de pensioenregeling 
schuift het voorwaardelijk pensioen 
vanaf 2 mei 2015 op naar 67 jaar. 
Bovendien wordt het bedrag gekort 
met 2,7 procent. Frits krijgt dus nog 
€ 2.127,-, maar daarvoor moet hij 
dan wel twee jaar doorwerken. ‘Ben 
ik dan mijn voorwaardelijk pensioen 
helemaal kwijt als ik stop, zodra ik 65 
ben?’ vraag hij zich af. Nee, dat is niet 
het geval. Stop je eerder dan 67 jaar 
dan krijg je ook voorwaardelijk pen-
sioen, maar wel minder. Pensioenen 
zijn opneembaar vanaf 60 jaar. Maar 
voor ieder jaar dat je het pensioen 
eerder ingaat dan 67 jaar wordt dat 
pensioen ongeveer 7 procent lager. 
Stopt Frits op zijn 65ste dan krijgt 
hij een voorwaardelijk pensioen van 
ongeveer € 1.830,- per jaar. 

Is het dan slim om het voorwaardelijk 
pensioen nu nog snel op te nemen, 

Frits is 63 jaar en werkt nog steeds 
met veel plezier op de basisschool.  
Hij wil nog een paar jaar doorwerken 
en dan met keuzepensioen gaan. 
Omdat hij de afgelopen maanden 
herhaaldelijk heeft gehoord dat er 
allerlei veranderingen in pensioenen 
komen, wil hij graag weten wat er nou 
precies staat te gebeuren. Daarom 
gaat hij op zoek naar informatie. Een 
pensioenadviseur van zijn vakbond 
legt het uit hoe het zit.
Omdat de overheid de regels voor 
belastingvrije opbouw van pensioe-

nen steeds verder versobert, is de 
pensioenopbouw vanaf 2014 omlaag 
gegaan. Tot dat jaar bouwde Frits 2,05 
proecent pensioen op over het groot-
ste deel van zijn salaris. Omdat hij op 
termijn ook AOW krijgt, wordt over een 
deel van het salaris (de zogenaamde 
franchise) geen pensioen opgebouwd. 
In 2014 is de opbouw verlaagd naar 

Frits is 63 en wil over een paar jaar  
met keuzepensioen gaan
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RECHT OP  KRAAM- EN OUDERSCHAPSVERLOF 
VOOR PARTNER
Sinds 1 januari 2015 hebben werknemers die partner 
zijn van de moeder van een pasgeboren baby, recht op 2 
dagen betaald kraamverlof (ook wel ouderschapsverlof 
genoemd). Daarnaast heeft deze werknemer ook recht 
op 3 dagen ouderschapsverlof. Voor beide verloven geldt 
dat de werkgever deze niet mag weigeren. Meer infor-
matie vindt u op de site van de rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/
kraamverlof.

WERKTIJDFACTOR IN HUIDIGE DIENSTVERBAN-
DEN BLIJFT ONGEWIJZIGD!
Met de invoering van de 40-urige werkweek (uiterlijk 1 
augustus 2015) in de Cao Primair Onderwijs 2014-2015 
wordt bij nieuwe dienstverbanden voor de werknemer 
met een 40-urige werkweek de werktijdfactor 1. De 
werknemer wordt benoemd of aangesteld in hele uren 
per week. De wtf bedraagt dit aantal uren per week 
gedeeld door 40. Een misverstand is dat de werktijdfac-
tor voor de lopende dienstverbanden daardoor ook moet 
worden omgezet. Dat klopt niet! Huidige dienstverban-
den blijven ongewijzigd. Wat wel verandert, is dat met 
de 40-urige werkweek alle werktijdfactoren  moeten 
worden omgezet in uren en minuten om de jaarplan-
ning per week te kunnen invullen. Zie hiervoor ook de 
artikelen 2A.2 en 2A.3 in de cao.

ONDUIDELIJKHEID OVER ZIEKTE TIJDENS 
 VAKANTIEVERLOF
In het veld is er onduidelijkheid of het vakantieverlof in 
de Cao primair onderwijs 2014-2015 wel of niet behouden 
blijft in geval van ziekte tijdens het vakantieverlof. Vanaf 1 
augustus 2015 heeft iedere werknemer recht op 428 uur 
vakantieverlof. Hiervan is 160 uur wettelijk vakantieverlof. 
Indien de werknemer in een jaar 160 uur vakantieverlof 
heeft genoten, wordt hij geacht het wettelijk minimum aan 
vakantiedagen te hebben genoten. Indien in dat jaar vervol-
gens een samenloop is van ziekte- en vakantieverlof, dan 
vervallen de vanwege ziekte niet-genoten vakantiedagen. 
Zie artikel 8B.1, lid 4,5 en 6 in de cao.

Werk & Recht

vòòr 2 mei? Nee, dat is geen goed 
idee. Je kunt het voorwaardelijk pen-
sioen niet apart opnemen. Het maakt 
deel uit van het totale keuzepensioen.  
En ook daarvoor geldt dat voor ieder 
jaar dat je dat eerder op neemt het 
pensioen zo’n 7 procent lager wordt. 
Bij het opgebouwde pensioen wordt 
onderscheid gemaakt tussen het pen-
sioen dat is opgebouwd tot of vanaf 
2014. Het tot 2014 opgebouwde pen-
sioen wordt ongekort uitgekeerd als 
het in gaat bij 65 jaar. Voor pensioen 
dat vanaf 2014 is opgebouwd geldt dat 
dit 67 jaar kent als pensioenrichttijd. 
Als Frits dus op zijn 65ste stopt, zal 
hij het grootste deel van zijn opge-
bouwd pensioen ongekort krijgen. 

Enkel zijn voorwaardelijke pensioen 
en het pensioen dat vanaf 2014 is 
opgebouwd, zal met ongeveer 14 
procent gekort worden.

Alleen voor werknemers die oorspron-
kelijk van plan waren om tussen 1 mei 
en 1 augustus 2015 met keuzepen-
sioen te gaan, kan het aantrekkelijk 
zijn om het pensioen op 1 mei 2015 
in te laten gaan. De korting op het 
totale pensioen door een iets eerdere 
opname wordt dan meestal gecom-
penseerd, doordat het voorwaardelijk 
pensioen nog niet wordt gekort. Het is 
overigens in alle gevallen verstandig 
ABP vooraf een opgave te vragen over 
de hoogte van het pensioen. Zeker 

als wordt overwogen dat per 1 mei 
2015 te doen is het verstandig snel 
contact op te nemen met ABP. Veel 
werknemers zullen overwegen om 
per die datum met pensioen te gaan. 
Dat zal leiden tot grote drukte en dus 
langere wachttijden bij het opvragen 
van een pensioenofferte. Voor wie 
overweegt het pensioen naar voren 
te halen, is het wellicht van belang 
om te weten dat u ondanks het 
opnemen van pensioen eventueel het 
schooljaar gewoon af kunt maken. 
Het inkomen uit werk wordt dan niet 
gekort op uw pensioen. Uiteraard 
is het fi scaal niet aantrekkelijk om 
pensioen en inkomen uit werk naast 
elkaar te hebben. 
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DAADKRACHT 

INTUÏTIE

alle sectoren

Onderwijsmensen blinken uit in intuïtie en 
daadkracht. Ze zijn vooral aanpakkers en 

teamspelers. Dat blijkt uit de test Wat is 
jouw Superkracht, die afgelopen maanden 
door bijna duizend mensen werd ingevuld 

op www.not2015.nl. Deze test toont waar je 
kwaliteiten liggen en welke rol je inneemt in het 

team. Superkracht is het centrale thema van 
de stand van CNV Onderwijs op de Nationale 
Onderwijs Tentoonstelling vanaf 27 januari in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Op de oproep in het 

vorige Schooljournaal om onderwijshelden op 
je eigen school te noemen, kwamen tientallen 

reacties binnen. We noemen er drie. 

Superkracht centraal op NOT-stand CNV Onderwijs 

 Onderwijs telt veel 
teamspelers en aanpakkers

José Ubels, intern begeleider op 
sbo De Boei, Assen
‘José is als ib’er nog steeds ook de enthousiaste leerkracht 
met oog voor het kleine! Ze weet zich te verplaatsen in 
ons, leerkrachten, alsof ze zelf nog voor de klas staat. 
Ze wil de kinderen in onze klassen écht leren kennen, 
begrijpt waarover wij leerkrachten dubben: het zoeken 
van de juiste aanpak voor elk kind. José is iemand die 
kan luisteren, meedenken en meevoelen. Ze is positief 
krachtig en empatisch, precies, op de hoogte en scherp. 
Zoals wij leerkrachten onze uiterste best doen om elk 
kind onderwijs en aandacht op maat te geven, zo kan zij 
dat als ib’er aan ons geven. De dialoog over steeds weer 
veranderende formats, plannen en eisen zijn gelijkwaar-
dig en voor ons als leerkrachten een echt gesprek over 
onze leerlingen, onze kinderen. Ze vindt het uitdagend 
en plezierig om bij ziekte even of iets langer voor de klas 
te staan. Dat siert haar en bevestigt haar brede kwaliteit. 
José is echt mijn onderwijsheld!’
Wilma Noorda, leerkracht sbo De Boei, Assen

Henk Koning, docent transport en logistiek, 
Automotive College Roc Midden-Nederland
‘Henk Koning is een echte onderwijsheld. Niet alleen 
verzorgt hij geweldige lessen logistiek, ook realiseert 
hij events als Logistiek on tour en Business Plaza, waar 
leerlingen met een kraampje hun bedrijf presenteren 
en tegelijk voor Nederlands en Engels geëxamineerd 
worden. Ook werkt Henk aan ouderparticipatie en nodigt 
hij regelmatig leermeesters uit om over de inhoud van 
de opleidingen mee te denken. Bij zijn contacten met 
leerlingen en ouders, bedrijfsleven en kenniscentra lijkt 
hij niet gehinderd te worden door tijdgebrek. Hij is de 
drijvende kracht achter de opleidingen Logistiek Mede-
werker en Teamleider. Henk zorgt voor positieve geluiden 
over het mbo!’
Peter Pot, docent/loopbaanbegeleider Roc Midden- 
Nederland

Paul Boijon, intern begeleider Arcuscollege, 
Heerlen
‘Geen geitewollensokkenfi guur of een Sjakie van Flodder, 
maar een stoere vent, die de harten van studenten en col-
lega’s wint door zijn optreden. Een echte onderwijsheld 
is Paul Boijon. Vanuit zijn intrinsieke motivatie is hij na 
onder andere in de gevangenis te hebben gewerkt, vanuit 
een leidinggevende baan binnen het roc, teruggestapt 
naar een begeleidende baan waar hij zijn passie – jonge-
ren vooruit helpen – weer kan volgen. Dat is wat hij doet: 
gepassioneerd jongeren op welke manier dan ook op 
weg helpen, ondersteunen en als het moet ook de ouders 

Ode aan...

Ode aan...

Ode aan...
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WILSKRACHT

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Susi Biklealle sectoren

 Onderwijs telt veel 
teamspelers en aanpakkers

In totaal 829 onderwijsmensen vulden de afgelopen 
maanden de test Wat is jouw superkracht? in. 
1. De meesten komen uit op intuïtie (309). Van hen 
is het merendeel een teamspeler. Deze mensen 
zijn erg gericht op de mensen in hun omgeving, zijn 
gevoelig voor sfeer, positief ingesteld en gericht op 
het wij-gevoel. Ze verkiezen het groepsbelang boven 
het individuele belang, houden van gezelligheid en 
stimuleren de samenhang in het team. Ze zijn sociaal 
intelligent. 
2. De op een na meest voorkomende superkracht is 
daadkracht (268). Een voorbeeld daarvan is de aan-
pakker. Deze mensen hebben hun klas uitstekend op 
orde, gaan onmiddellijk aan de slag als er iets moet 
gebeuren, zijn liever concreet bezig dan met vergade-
ren. Ze houden van duidelijke afspraken en structuur 

in het werk, doen hun werk met veel energie, hebben 
talent voor organiseren en een praktische aanpak. 
3. De derde superkracht is wilskracht (155). Doorzet-
ters beschikken over die kracht. Zij hebben precies 
voor ogen wat ze willen bereiken en werken daar 
gericht naar toe. Ze nemen makkeljk de leiding en 
overtuigen anderen van hun ideeën. Ze zijn energiek 
en ambitieus, gaan graag een uitdaging aan en kun-
nen goed met druk omgaan. Ze zijn doelgericht. 
4. Wijsheid eindigt onderaan (131). Het merendeel van 
deze mensen past de rol van analist: ze zijn rustig en 
verstandig, houden de grote lijnen in de gaten en over-
denken de zaken goed, zijn kritisch en vormen een ei-
gen mening. Zij zijn degene in het team met overzicht, 
hebben een helikopterview en scherpe inzichten.
De test is gebaseerd op de teamrollentest van Belbin. 

Intuïtieve teamspelers en daadkrachtige aanpakkers 

of collega’s of wie dan ook. Helpen door gesprekken, 
huisbezoeken, zelf iets kopen voor een jongere die iets 
nodig heeft, aan een baantje of uit de put helpen. Maar 
ook de mediator zijn die partijen met confl icten weer 
samen door een deur krijgt. En het mooiste is dat dit alles 

gebeurt zonder zichzelf op de schouders te kloppen of 
onnodig op de voorgrond te treden. Onderwijsgevend 
Nederland zou een stuk beter af zijn met een heleboel 
kloons van hem!’
Mart Rousseau, rekencoach/docent Arcuscollege, Heerlen
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primair en voortgezet onderwijs/mbo

Berget Lewis
‘Mijn verlegenheid werd 
door haar naar achteren 

geschoven.’

Ernst Daniël Smid
‘Ik hoop ook iets over 

te brengen net zoals hij 
tijdens zijn lessen deed.’

Omar Munie
‘Meestal leer je veel van 
je ouders, maar die had 

ik niet.’
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Tekst: Joël Oosterhagen  Foto’s: Henriëtte Guest, Melissa Zomer, Otto van der Toornprimair en voortgezet onderwijs/mbo

Omar Munie (28) is succesvol  
tassenontwerper
‘Als 9-jarige jongen kwam ik als Somalische vluchteling 
in Nederland terecht zonder ouders.’  Samen met zijn 
zus en twee broertjes verhuisde hij vaak. ‘Hierdoor 
kwamen we steeds op verschillende scholen terecht. 
Ik was de enige leerling met een kleurtje in de klas 
waardoor ik gelijk in het diepe werd gegooid. In de klas 
was ik een druktemaker en een klier.’  Toen meester 
André de jongen in groep 7 terechtwees, begon hij meer 
respect voor leraren te krijgen. ‘Meestal leer je veel van 
je ouders, maar die had ik niet.’  Zijn liefde voor mode 
begon zich op de middelbare school te ontwikkelen. ‘Ik 
droeg leuke kleding en maakte zelf ook het een en an-
der.’  De keuze om naar de modevakschool te gaan was 
daarom snel gemaakt. Maar om niveau 4 te doen, had 
hij eerst toestemming nodig van ‘meneer Cornelius’ 
van Roc Mondriaan in Den Haag. ‘Hij durfde het aan en 
heeft mij goed geholpen. Als ik niet was toegelaten, dan 
was ik iets heel anders gaan doen.’  Munie blonk uit en 
won in 2007 de prijs voor Beste leerling van het jaar en 
werd in hetzelfde jaar uitgeroepen tot Mbo-uitblinker 
van het jaar. ‘Dit heeft mijn carrière een enorme boost 
gegeven.’  Wereldwijd worden zijn tassen gebruikt,  
bijvoorbeeld door Hillary Clinton en Jane Fonda.

Berget Lewis (43) is zangeres
Er is één lerares heel speciaal geweest voor Lewis: ‘Juf 
Bhagwandin van groep 5 op de Cornelis Kruseman-
school in Amsterdam.’  De Hindoestaans-Surinaamse 

Leraren vervullen een belangrijke rol in het leven van 
hun leerlingen. Uiteraard op het gebied van onderwijs, 
maar vaak gaat de invloed verder. Drie BN’ers blikken 
terug op hun schooltijd en vertellen welke leerkracht 
veel voor hen heeft betekend.

Inspirerende leraren van BN’ers

achtergrond van de onderwijzer gaf waarschijnlijk 
de aanleiding voor een sterke band. ‘Ik kom uit een 
Caribisch gezin, dus ze deed mij denken aan een tante 
of mijn moeder. Hierdoor had ik een bijzondere band 
met haar. Ze was een sterke en grappige vrouw die 
altijd vrolijk was. Als kind was ik verlegen en aftastend. 
Mijn verlegenheid werd door haar naar achteren 
geschoven.’  De zangeres werd opener en praatte veel 
met haar juf. ‘Als ik maandag op school kwam, wilde 
ik altijd van alles vertellen aan haar. Ook was ik heel 
nieuwsgierig en wilde ik veel van haar weten.’  De eerst 
zo terughoudende Lewis was als kind al bezig met 
muziek. ‘Mijn hele familie is muzikaal. Ik was al bezig 
met zingen maar of ik het kon, wist ik toen nog niet.’ 
Ze denkt dat haar lerares haar gevormd heeft tot wie 
ze nu is. ‘Zij stimuleerde mij om open te staan voor 
anderen. Het is sociaal belangrijk dat je als kind snel 
contact kunt maken. Zij heeft mij geholpen om over die 
drempel heen te stappen.’

Ernst Daniël Smid, (61) is operazanger 
en televisiepresentator
Welke leraar belangrijk is geweest voor Smid, ligt aan 
de fase van zijn leven. ‘Tot mijn achtste was ik vaak 
ziek. Ik had longproblemen en veel onderwijzers na-
men dat niet serieus.’  Behalve juf Dini, zij benaderde 
hem op een goede manier. ‘Ik was een angstig kind en 
zij gaf mij zelfvertrouwen.’  Op de middelbare school 
kreeg hij les van meneer Wiegers. ‘Hij was aardrijks-
kundeleraar en legde op een bijzondere manier uit. 
Behalve geografisch vertelde hij ook over de politiek 
en de maatschappelijke misstanden in een land. Het 
Midden-Oosten werd niet alleen aangewezen op de 
kaart, maar hij vertelde ook over het conflict.’  Het is 
Erna Spoorenberg geweest die de jonge Smid op het 
conservatorium wilde hebben. ‘Zij was niet alleen 
zanglerares maar ook een soort psycholoog. Ze kon 
ook haarfijn de verschillen tussen alle muziekstijlen 
uitleggen.’  Het zijn deze personen die hebben bijge-
dragen aan wie hij nu geworden is. In zijn programma 
God in de lage landen van een aantal jaren terug, 
probeerde hij net als zijn aardrijkskundeleraar gepas-
sioneerd te vertellen. ‘Op deze manier hoopte ik ook 
iets over te brengen, net zoals meneer Wiegers tijdens 
zijn aardrijkskundelessen deed.’  

‘ Zij stimuleerde mij om 
  open te staan 
voor anderen’

2929



De LerarenKamer  
op de NOT 2015 

Speciaal voor starters in het onderwijs biedt de LerarenKamer 
een interactief en laagdrempelig programma met:

Interview: de Leraar van  
het Jaar 2014  
Welke tips voor starters? 

Help: De praktijk!  
In gesprek met het publiek 

Het Onderwijs Café 
Tijd voor vragen en reflectie

Over de LerarenKamer
De LerarenKamer bestaat uit leraren die bij de landelijke ver-
kiezing zijn verkozen tot Leraar van het Jaar. De LerarenKamer 
bestaat inmiddels uit 37 leden. Passie voor het onderwijs en het 
beroep is wat hen bindt. Speciaal voor startende en aankomende 
leraren heeft de LerarenKamer een programma opgezet.   
Het programma bestaat uit vier onderdelen 

• Inspiratiedagen
• Lessen in passie
• Beroepsoriëntatie
• Intervisiebijeenkomsten

Voor meer informatie over dit programma kijk op:  
www.onderwijscooperatie.nl/lerarenkamer/activiteiten/ 
startende-lerarenstartende-leraren

Sector Vrijdag 30 januari  Waar

PO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 9

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

VO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 8  

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

 
MBO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 10   

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

 
www.onderwijscooperatie.nl

Van 
Starter 

tot Leraar
van het 
Jaar!

ONW047 WTK adv.indd   1 20-01-15   10:13



                                                 Heeft u Lijn 3 ontdekt op de NOT?
Lijn 3 is dé nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. We hopen dat u net zo 
enthousiast geworden bent als onze vroegstartscholen. Zij waarderen Lijn 3 met een 8,2.
Meer weten of gratis uitproberen? www.lijn3-malmberg.nl.

tot ziens

 letters ontdekt?

Ontdek
lezen met 
letter

A A N V A N K E L I J K  L E Z E N

lezen met 
letter

MALMBERG1068_advertentie_wt.indd   1 08-12-14   09:17

De LerarenKamer  
op de NOT 2015 

Speciaal voor starters in het onderwijs biedt de LerarenKamer 
een interactief en laagdrempelig programma met:

Interview: de Leraar van  
het Jaar 2014  
Welke tips voor starters? 

Help: De praktijk!  
In gesprek met het publiek 

Het Onderwijs Café 
Tijd voor vragen en reflectie

Over de LerarenKamer
De LerarenKamer bestaat uit leraren die bij de landelijke ver-
kiezing zijn verkozen tot Leraar van het Jaar. De LerarenKamer 
bestaat inmiddels uit 37 leden. Passie voor het onderwijs en het 
beroep is wat hen bindt. Speciaal voor startende en aankomende 
leraren heeft de LerarenKamer een programma opgezet.   
Het programma bestaat uit vier onderdelen 

• Inspiratiedagen
• Lessen in passie
• Beroepsoriëntatie
• Intervisiebijeenkomsten

Voor meer informatie over dit programma kijk op:  
www.onderwijscooperatie.nl/lerarenkamer/activiteiten/ 
startende-leraren

Sector Vrijdag 30 januari  Waar

PO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 9

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

VO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 8  

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

 
MBO 11:00 tot 13:00 uur   Hal 10   

  13:30 tot 15:30 uur   Onderwijsacademie

 
www.onderwijscooperatie.nl

Van 
Starter 

tot Leraar
van het 
Jaar!

ONW047 WTK adv.indd   1 20-01-15   10:13



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Provincie Drenthe
Dinsdag 17 februari, 11 uur, De Voorhof, 
Hoogeveenseweg 4, Westerbork. Net-
werkbijeenkomst voor jonggepensioneer-
den over Het kwaliteiten kwadrant door 
Jeannette de Haan-Dijkstra, vereniging-
strainer CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. 17-02-2015 
Westerbork.

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 hoge-
scholen. Hoe pakken docenten dit aan 
en hoe kijkt de Onderwijsinspectie 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 (inloop), 
Terra Nigra, Terra Nigrastraat 5, Maas-
tricht. Netwerkbijeenkomst Limburg, 
sectoren Primair en Voortgezet On-
derwijs, Mbo, ODV en de stuurgroepen 
OOP, Vrouwen, Jong en Anders Actieven 
presenteren diverse infoshops: Passend 
onderwijs in jouw praktijk; Pesten op het 
werk aanpak van het probleem; In balans 
meer kans; wie ben ik in een team; wie 
ben ik voor de klas?; Cao-po; Zo zit dat 
met uw pensioen. Info/aanmelden (voor 
22 jan.): netwerklimburg@cnvo.nl o.v.v. 
Maastricht en workshopnummer(s).

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 25 februari, 15 tot 18.15 
uur (incl. broodjes), sociaal-cultureel 
centrum De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 
2, Breda. Informatieve bijeenkomst. 
Welkom en inleiding Jan van den Hogen, 
voorzitter. Workshops: Taak beleid door 
M. Biekens, regiobestuurder; Passend 
onderwijs door M. Schouten; Pensioe-
nen door F. Lardinois, ABP. 
Info/aanmelden (voor 22 febr.):  
cnvolagbrabantzeeland @hotmail.com.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 5 februari, 11 uur. rest. Vlijtig 
Liesje, Ten Hagestr. 2, Eindhoven. Jaar-
lijkse regionale netwerkbijeenkomst 
voor regio Limburg, Brabant-Oost en 
Gelderland-Zuid. Ontmoeting, info 
rondom rechtspositie en regelingen 
inzake uitkeringen. Workshop Commu-
niceren een kunst? door Nol Smeelen. 
Verder presentatie over de laatste 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, 

door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: Harry Huis, 
huihar30@gmail.com, 06 30 22 33 61.

INVALLERS
Zuid Holland
Woensdag 4 februari, 17 uur (inloop 16.30 
uur), incl. broodje, obs Jan Ligthart, 
Goudsesingel 100, Vlaardingen. Net-
werkbijeenkomst. Workshops: Lesgeven 
als de beste; Nieuwe ontwikkelingen in 
onderwijsland; Collegiale uitwisseling en 
rechtspositioneel advies. Info/aanmel-
den: netwerkzuidholland@cnv.nl  
ovv bijeenkomst 04-02-2015.

Regio Oost
Woensdag 4 februari, 17 uur (inloop 16.30 
uur), incl. broodje, Het Timpaan, Kon. 
Wilhelminastr. 10 Wehl. Netwerkbijeen-
komst. Workshops: Prezi; Digiboard; 
Collegiale uitwisseling en rechts-
positioneel advies. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v.  
bijeenkomst 04-02-2015.

schooljournaalagenda@cnvo.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Eindhoven e.o.
Donderdag 5 februari, 16.15 uur (incl. lichte maaltijd). Onderwerp: Passend On-
derwijs in jouw praktijk. Wat wordt van jou verwacht als docent? Wat zijn basis- 
en complexe vaardigheden? Wat betekent dat voor jouw functioneren? Heeft 
de MR iets te vertellen over passend onderwijs op jouw school? Door Hans van 
Dinteren. Info/aanmelden: ckeuten@dse.nl o.v.v. ‘bijeenkomst 5 februari’.
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Wij maken van gedrag (g)een punt!

Gedragsproblemen voorkomen?! 
Ontwikkel de juiste competenties en een positief 
klimaat op school.

Wij bieden op maat gemaakte training of scholing, 
op locatie of in onze cursusruimte.

Trainingen, cursussen en workshops voor:
• de leerling
• de leraar en begeleider
• het schoolteam

Nieuwsgierig?
Vraag ons scholingsoverzicht aan 
of kijk op onze website

Voor meer informatie:
0251 670 163
scholing.gedragpunt@aloysiusstichting.nl
www.gedragpunt.nl

ER VALT NOG 
GENOEG TE LEREN

Wilt u een nog betere leraar, begeleider of schoolleider worden? Overweegt u zich verder te specialiseren of juist 
uw (vak)kennis te verbreden? Of bent u op zoek naar een integraal antwoord op de ontwikkelingsvraagstukken 
binnen uw school?
 
Bent u op zoek naar een educatief partner met een blended en flexibel modulair aanbod dat rekening houdt met 
uw specifieke situatie?

Kom naar onze open avond op 10 maart 2015. U bent van harte welkom.
 
Kijk ook op www.werkenstudie.hu.nl.

PARTNER IN MEESTERSCHAP
 ONDERWIJS & OPVOEDING



berichten

Voor leerkrachten in het basis- en voortgezet 
onderwijs is het omgaan met kinderen met leerpro-

blemen vaak lastig. Organisatie Euregionaal Congres-
buro houdt op donderdag 5 maart tussen 10 en 17 uur 

een studiedag voor leraren over kinderen met leerpro-
blemen op het gebied van automatiseren, rekenen, 
lezen en spellen. Vijf sprekers die ervaring hebben 
met lesgeven aan leerlingen met leerstoornissen, 
leveren hun bijdragen. De studiedag vindt plaats 

in Aristo in Eindhoven en deelname kost  
€ 295,-. Inschrijven en meer info:  

www.congresburo.com.

Studiedag over  
leerproblemen

Als leerkracht wil je een passende onderwijsplek bieden 
aan alle leerlingen, vooral aan hen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Dat is geen makkelijke opgave als je alles perfect 
wil doen. Misschien heb je daardoor het gevoel niet klaar te zijn 

voor passend onderwijs? De conferentie Passend Onderwijs, hoe doe 
ik dat? van CNV Onderwijs geeft antwoorden op vragen waar jij tegen 

aanloopt. We openen met de Omdenkshow, bekend van Bertold 
Gunster. Voor de pessimist is het glas half leeg, voor de optimist 

halfvol. Omdenken gaat uit van een derde benadering: waar is de 
kraan? Na deze opening zijn er verschillende workshops waarin 

de praktijk centraal staat. Zoek jij naar praktische handvatten 
om passend onderwijs vorm te geven? Kom dan op 18 maart 

naar het Prisma College in Amersfoort. Kijk voor meer 
informatie op de website www.cnvo.nl/ 

passend onderwijs.

Conferentie passend 
onderwijs hoe doe ik dat?

Paascongres Fluitend 
naar school
Waar haalt een docent zijn plezier, vreugde en 
zin vandaan? In samenwerking met onder andere 
vereniging christelijk onderwijs Verus houdt CNV 
Onderwijs op donderdag 26 maart het Paascongres 
waarbij het thema Fluitend naar school centraal 
staat. Deze dag is een inspirerend en praktijkgericht 
congres, bestemd voor leraren en leidinggevenden 
in het confessioneel voortgezet onderwijs. Er zijn 
verschillende workshops die deelnemers zelf 
kunnen samenstellen. Zo zijn er workshops over 
omgaan met werkdruk, tijd en keuzes; pedagogisch 
omdenken; identiteit en positieve beeldfiguren. Om 
9.30 uur begint het congres en om 16.30 uur wordt 
de bijeenkomst afgesloten met een hapje en drankje. 
Het congres vindt plaats in leerhotel Het Klooster 
aan de Daam Fockemalaan 10 in Amersfoort. De 
kosten van deelname bedragen € 100,- per persoon, 
€ 60,- per persoon bij twee deelnemers van dezelfde 
instelling en € 40,- per persoon bij drie of meer 
deelnemers van dezelfde instelling. Aanmelden kan 
bij Anneke Uyterlinde via auyterlinde@verus.nl. Meer 
informatie is te vinden op de website www.verus.nl/
paascongres2015.  

Symposium 
over mentale 
vitaliteit 
Organisatieadviesbureau ECM Dialoog 
heeft onderzoek gedaan naar de mentale 
vitaliteit van oudere werknemers in het pri-
mair onderwijs. De onderzoeksresultaten 
worden tijdens het symposium Hoe blijft de 
leerkracht vitaal? op woensdag 4 februari 
gepubliceerd. Naast de resultaten wordt 
ingegaan op de diverse aspecten van 
mentale vitaliteit. Ook vinden er twee work-
shops plaats van forensisch en bedrijfsarts 
Reinout Santing en voormalig inspecteur 
primair onderwijs Debby Dacier. Het 
programma duurt van 14 tot 17.30 uur en 
vindt plaats in zalencentrum De Pineta aan 
de Elspeterweg 6 in Nuspeet. Deelname 
is gratis en aanmelden kan via de website 
www.ecmdialoogbv.nl/symposium.34



Omdat ik, zij het redelijk gezond, toch niet meer echt 
‘piep’ meer ben en vanwege mijn pensioen de tering 
naar de nering moet zetten, volg ik de ontwikkelingen 
op ziektekostengebied nauwgezet en op de voet. Mijn 
indruk is dat de minister dingen uit het pakket haalt 
die er dan door mijn verzekering weer in worden in 
gestopt. Aanvullend en via een leuke premieverho-
ging. De vrees van de Europese Bank voor defl atie 
en  prijsdalingen lijkt me, als het om de ziektekosten-
maatschappijen gaat, lichtelijk overdreven. 
Duidelijk is ook dat mijn maatschappij de artsen 
niet vertrouwt. Het gevaar dat de verzekering nu of 
ooit in mijn medische gegevens zal mogen kijken, is 
door mijn bloedeigen dokter niet als idioot ter zijde 
geschoven. 
Er is wel een zonzijde. Mijn polis heet Vitaal, en dat is 
precies zoals ik me voel. Bovendien is het winst dat ik 
niet meer tegen de kosten van vroedvrouwen verze-
kerd ben. Misschien is de premie daardoor minder 
hoog. Zo is er, zij het heel misschien, toch nog iets 
goeds te vertellen in deze asolidaire wereld. Of is het 
goed praten?   

Mijn ziektekosten-
verzekering

column
Wim Stoop

Vacatures College voor 
Toetsen en Examens
De vaststellingscommissies van het College voor Toet-
sen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij 
de totstandkoming van de examens in het voortgezet 
onderwijs. Ze beoordelen de concepten van examens die 
door Cito worden aangeleverd en stellen de examens vast 
en adviseren over de normering. Voor het aankomende 
schooljaar zoekt CvTE enkele collega’s die ruime ervaring 
hebben, lesgeven in examenklassen en interesse hebben 
in alles wat met toetsing te maken heeft. Per 1 augustus 
zijn er in de volgende commissies vacatures beschikbaar: 
Nederlands (havo/vwo) voor 180 klokuren; Spaans (vmbo-
havo-vwo) voor 250 klokuren; wiskunde A en C (havo/vwo) 
voor 450 klokuren; Engels (vmbo) voor 330 klokuren en 
Economie en ondernemen (vmbo) voor 230 klokuren. Geïn-
teresseerden kunnen zich melden met een Curriculum 
Vitae bij CNV Onderwijs t.a.v. Mw. C. Keuten- Van Spijk via 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl. De sluitingsdatum is dinsdag 
10 februari.
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Word master; een investering in jezelf  
die je op voorsprong zet! 

Fontys biedt onder meer de volgende masteropleidingen aan: 

• Master Special Educational Needs (M SEN) bij Fontys OSO 

• Master of Education (leraar 1e graad) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

•  Master Leren en Innoveren,  
Master Leadership in Education bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

• Master Pedagogiek bij Fontys Hogeschool Pedagogiek 

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/opendag en kom naar de NOT! 
Stuur een e-mail naar mastereducatie@fontys.nl met code NOT2015 en ontvang gratis 
het boek ‘Leren vanuit je passie’. 

Open dagen: 
25-01: Den Bosch, Eindhoven 10-02: Utrecht 
01-02: Sittard, Tilburg 12-02: Rotterdam, Bergen op Zoom, Nijmegen

Advertentie

Stoop
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Wim Stoop
is oud-bestuurder 
van CNV Onderwijs 

en rechtsvoor-
ganger KOV 
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Leermiddelen op maat:

Gedrukt, digitaal of een combinatie?

Laat het ons weten, u bepaalt!

Station, Nederlands voor het vmbo

Library, Engels voor het vmbo

Route 2F, Nederlands voor niveau 2F

ROUTE Loopbaan en Burgerschap voor mbo

Klassieke talen voor vwo

www.eisma.nl

Hal 9, stand D065

Hal 9, stand D065

Leermiddelen op maat:
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Laat het ons weten, u bepaalt!

ROUTE Loopbaan en Burgerschap voor mbo
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PASSEND-ONDERWIJS MEUBILAIR?

Maatwerk weet de weg!

www.kindermeubilair.nl 

NOT standnummer 11.F020



In het onderwijs moet veel worden vastgelegd, vooraf 
of achteraf. Hier ben je veel tijd mee kwijt. Los van de 
vraag of alles wel moet (zie Schooljournaal 19, 2014), 
kun je ook zoeken naar manieren om het effi ciënter te 
doen.

Hier een paar tips:

1. Plan een aantal vaste momenten in de week om deze 
taken uit te voeren. Doordat je vaste momenten hebt, 
loop je er niet de hele tijd tegenaan te hikken. Plan 
bijvoorbeeld een paar keer 25 minuten hiervoor. Dit is 
namelijk de tijd waarin je geconcentreerd aan het werk 
kan blijven, en hierna neem je 5 minuten pauze. Dan ga 
je door met een nieuwe taak, of verder met je adminis-
tratie. 

2. Bekijk eens kritisch hoe je schrijft als je een 
gespreksverslag maakt, of een groepsplan. Is het 
misschien te uitgebreid? Kun je met een meer stacca-
tostijl en afkortingen (waar je een lijstje van maakt) in 

minder tekst dezelfde boodschap kwijt? Vergelijk eens 
met collega’s hoe lang zij met een groepsplan bezig 
zijn. Waardoor komt dat verschil? Kun je jezelf leren het 
sneller te doen?

3. Werk je veel met de iPad of de computer? Dan kun 
je via trefwoorden ook afkortingen instellen voor veel 
gebruikte zinnen of woorden. Type bijvoorbeeld mvg 
en er verschijnt: ‘met vriendelijke groeten’. Google via 
‘trefwoorden op de iPad’ op een uitleg hoe je dit moet 
doen. 

4. Beteugel je perfectionisme bij deze taken. Schrijf het 
op, en klaar. 

CNV Onderwijs Academie biedt diverse vormen van 
scholing aan op het gebied van werkdruk. Bijvoorbeeld 
een eendaagse cursus Timemanagement of de twee-
daagse Van werkdruk naar werkplezier.

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

Tips om tijd te besparen 
bij administratieve taken
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column
Ruud van Diemen

Breinactiviteit
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Ruud van Diemen
 is 46 jaar en manager 
Veiligheid en Defensie 

bij Roc Midden 
Nederland

Al ons gedrag komt voort uit breinactiviteit. Dat lijkt een 
verdedigbare stelling, maar in de onderwijskundige lite-
ratuur vind je hier nog weinig over terug. Op zich vreemd, 
want wat is er nu logischer dan leren zo in te richten dat het 
aansluit bij de werking van ons ‘leersysteem’: de hersenen. 
Goed beschouwd is het dus vreemd dat het orgaan waarmee 
wij leren, zo beperkt als inspiratiebron dient voor onderwijs-
kundigen. Een leraar zonder besef van hoe het brein leert, is 
als de ontwerper van een handschoen die niet weet hoe een 
hand er uitziet.
Lichaamsbeweging, de juiste voeding en een nacht goed 
slapen versterken de cognitieve capaciteit van de hersenen. 
Dat zet het schrappen van een aantal uren sport op school, 
de broodjes frikadel in de schoolkantine en de vroege aan-
vangstijd van het eerste lesuur op sommige scholen in een 
heel ander daglicht. De vroege aanvangstijd van het eerste 
lesuur is vooral voor pubers problematisch. Hun biologische 
klok schuift ten opzichte van die van een volwassene onge-
veer anderhalf uur naar achteren, waardoor pubers ‘s avonds 
later moe zijn en ‘s ochtends hun bed niet uit kunnen komen. 
Bovendien is het brein van pubers lang niet uitontwikkeld en 

daarnaast gieren ook nog eens de hormonen door hun 
lichaam. Het uitdelen van een straf heeft bijvoorbeeld 
weinig zin. Het gedeelte van de hersenen dat verant-
woordelijk is voor de regulering van emoties is evolutio-
nair gezien ouder dan het gedeelte dat verantwoordelijk is 
voor dat wat wij ratio noemen: de prefrontale cortex. En dat 
is nou net het gedeelte dat in de puberteit in ontwikkeling is. 
Zeker op die leeftijd gaat emotie dus voor ratio.
Wat wel goed helpt, is een positieve, vrolijke leeromgeving. 
Ook samen leren werkt goed. Veel gedrag is genetisch vast-
gelegd, maar als je de hersenen ziet als een te trainen en te 
ontwikkelen onderdeel, in plaats van als een vast gegeven 
met bijbehorend IQ, Citoscores en andere toetsmomenten, 
dan zie je dat je door te leren en te oefenen slimmer en beter 
kunt worden. Hoewel het leren niet meer tijd- en plaatsge-
bonden is, speelt de leraar daarin een belangrijke rol. Let 
wel: vakkennis alleen is niet voldoende. Ik houd een pleidooi 
voor meer samenhang tussen de laatste inzichten vanuit de 
neurobiologie en die vanuit de onderwijskunde. In leraren-
opleidingen zou dit een vast onderdeel moeten worden 
binnen het curriculum. Maar ook het onderwijssysteem zou 
eens kritisch tegen het licht moeten worden gehouden; een 
klaslokaal is een leeromgeving die nou juist tegengesteld is 
aan de leeromgeving waar de hersenen om vragen. Leraar 
zijn is een echt vak.

Lichaamsbeweging, de juiste voeding en 
een nacht goed slapen versterken de 
cognitieve capaciteit van de hersenen
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n  Het enige complete lespakket over voeding.
 
n  9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.

n  Veel keuzevrijheid: kies zelf welke lessen je leerlingen 
maken, thuis of in de klas.

n  Inzetbaar voor zowel VMBO, HAVO, VWO als MBO.

n  Past goed binnen de vakken biologie, verzorging  
en zorg en welzijn.

Maak leerlingen bewust van gezond, veilig en duurzaam eten

Ga aan de slag met het online
lespakket Weet wat je eet!

Bestel 
vóór 1 april 

50%
korting!

www.wwje.nl
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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



Master in twee jaar! 
Studeren met de lerarenbeurs
Master Learning and Innovation
Voor docenten die willen werken 
aan onderwijsontwikkeling.

Master Special Educational Needs
Voor docenten die expert willen worden in 
hun vakgebied zoals coaching en gedrag 
(i.s.m. Hogeschool Windesheim te Zwolle).

Informatieavonden voor de masters zijn op:
› 22 januari 2015, Leeuwarden › 19 maart 2015, Leeuwarden
› 26 maart 2015, Groningen › 31 maart 2015, Leeuwarden

Meer informatie   
(058) 244 15 50   
www.stenden.com   
info@stenden.com

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

BELASTINGAANGIFTE DOEN?

BELASTINGSERVICE

helpt jou

Conferentie woensdag 11 februari 
2015 te Uden
Internationalisering in het onderwijs

Actueel thema:

Vrede en Begrip, internationalisering als brug.
Ruim aanbod van werkgroepen. Best practices.
Lezing door prof. dr. Christiane Berkvens-
Stevelinck.
Informatie en inschrijven: www.aede.nl.

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

www.rapportomslagen.nl

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



De oorzaak van angst is aangeboren (bijvoor-
beeld door autisme), maar kan ook ontstaan 
door trauma’s (posttraumatische stressstoor-
nis, PTSS) als gevolg van bijvoorbeeld emotio-

nele verwaarlozing, overlijden van een dierbare of geweld. 
Nederland telt 100.000 jongeren die in gezinnen wonen 
waar geweld voorkomt, 40.000 van hen lopen risico op 
sociaal-emotionele problemen. 118.000 jongeren worden 
mishandeld, en naar schatting 1,6 miljoen leeftijdge-
noten hebben te maken met een ouder die psychische 
problemen heeft. Verder maken 6.000 jongeren jaarlijks 
het overlijden van een ouder mee, en scheiden van 70.000 
anderen de ouders, zo blijkt uit recente cijfers van het 
Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos en GGZ. Spreker 
op het vorige week donderdag in Amersfoort gehouden 
congres over angst(stoornissen) bij leerlingen, Anton Ho-
reweg, leerkracht groep 7 op basisschool De Peperklip in 
Schiedam, citeerde de cijfers niet voor niets. Immers, wie 
lesgeeft in primair of voortgezet onderwijs of mbo heeft 
volgens deze leerkracht en master special educational 
needs (SEN) meer kans leerlingen met een dergelijke 
achtergrond in de klas te treffen. ‘Soms merk je het niet 
direct, soms is het ook overduidelijk (sociale fobie). Angst 
(getekend door verlegenheid, blozen en zweten) laat een 
leerling ook jonger, “minder volwassen” overkomen.’ 
Opvallend is volgens hem ook dat jongens hun angst vaak 
proberen te verbergen door agressief en brutaal gedrag 
(fightmodus). Meisjes worden juist stiller en houden zich 
liever op de achtergrond (freezemodus). 

Angst kan zich op veel manieren 
manifesteren bij leerlingen. Van druk, 

agressief en altijd in de contramine zijn tot 
stil, verlegen, teruggetrokken en lusteloos 

gedrag of combinaties daarvan. Tijdens 
het congres Ik ben niet bang. Omgaan 

met angst(stoornissen) bij leerlingen 
werden de deelnemers handvatten 

aangereikt om tijdig signalen te herkennen 
en erger te voorkomen, of om er op de 

juiste manier mee om te gaan. 

NIET CYNISCH
Horeweg, auteur van een handboek over gedragspro-
blemen, wees tijdens zijn betoog op angstsignalen als 
overdreven emotioneel reageren, piekergedrag (waardoor 
een leerling doodvermoeid en ongeconcentreerd in de 
klas zit), dichtslaan bij een beurt, alleen zijn in de pauze, 
hengelen naar complimenten, zachtjes praten, zichzelf 
hoge normen opleggen, alles op zichzelf betrekken (an-
deren vinden mij niks), dwangmatig gedrag, lichamelijke 
klachten en niet naar school willen. 
Volgens de Schiedamse leerkracht hebben angstige 
jongeren behoefte aan structuur, duidelijke regels (met 
daaraan verbonden consequenties van verkeerde keuzes), 
complimenten en begrip, ‘al moeten jullie daar niet te 
ver in meegaan. Zet een leerling die het duidelijk aan 
sociale vaardigheden ontbreekt bij een sociale klasgenoot. 
Wees niet cynisch, maak geen grapjes ten koste van. Niet 
zeggen: “Nu je in havo 4 zit, moet je dat echt wel weten”, 
of “Zo kun je je vervolgopleiding wel vergeten”. Het komt 
vaak veel harder aan dan we misschien denken.’

ONBEHOLPEN MANIER
In de pauze, na zijn plenaire spreekbeurt, zegt Horeweg te 
hopen dat het aanwezige onderwijspersoneel voldoende 
heeft opgestoken over angsten bij jongeren. ‘Ik vind dat 
leraren kennis moeten hebben van de algemene principes 
van angststoornissen, maar ook bijvoorbeeld van autisme 
en adhd. Van daaruit kunnen ze hun gedrag tegenover 
leerlingen die hiermee kampen aanpassen. Heel vaak 
komt het niet voort uit kwade opzet, maar is het eerder 
een wat onbeholpen manier om te motiveren. Ik heb me 
er zelf ook schuldig aan gemaakt. “Zeker niet geleerd, hè?”, 
schreef ik op een slecht gemaakte overhoring.’ Horeweg 
gelooft niet dat het aantal leerlingen met angststoornissen 
spectaculair is toegenomen. ‘We diagnosticeren  sneller 
en beter. Aan de andere kant, heb je als leraar werkelijk 
het labeltje faalangst nodig om te constateren dat er wat 
aan een leerling mankeert, en dat je hem misschien an-
ders moet benaderen?’

Congres over angststoornissen bij leerlingen: 

Geen grapjes of cynisme, 
maar duidelijke regels

alle sectoren

4242



APARTE RUIMTE
Eerste spreker op het congres, de emeritus hoogleraar en 
kinderpsychiater Frits Boer van het AMC in Amsterdam,  
wees erop dat angst normaal en nuttig is - ‘een cadeautje 
van moeder natuur’ -, maar ook disfunctioneel kan wor-
den. Een ‘kaartenbak’ in de hersenen slaat de patronen op 
die het gevaar herkennen, inclusief schokkende gebeur-
tenissen. Bij een posttraumatische stressstoornis kan het 
systeem ‘blijven hangen’, omdat er te veel wordt gevraagd 
van de verwerkingscapaciteit van de hersenen. Extra zorg 
is nodig voor verlegen kinderen, omdat de schrikreflex 
heftiger is bij vrees en angst. Na afloop van zijn inleiding 
vertelde Boer dat scholen er goed aan doen het leven zo 
goed en zo kwaad door te laten gaan voor leerlingen met 
angststoornissen. ‘Zoek naar de gebruiksaanwijzing, zodat 
het kind zo lang mogelijk in de klas kan meedoen. Zeker 
als de problemen van tijdelijke aard zijn, of als het leert 
omgaan met de beperkingen ontstaan door autisme, is het 
verdedigbaar als je aanpassingen doet. Bijvoorbeeld door 
faalangstige leerlingen in een aparte ruimte te overhoren 
of proefwerken laten maken.’

HELPENDE GEDACHTE
Een van de workshops ging over angst en autisme. Vol-
gens workshopleider en psycholoog Bonny van Steensel, 
docent aan de Universiteit van Amsterdam en therapeut 
bij behandelcentrum UvA Minds,  bij kinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS) de meest voorkomende 
combinatie. De angst lijkt ASS zelfs nog te versterken. Er 
zijn vele voorbeelden van ASS en angst, maar hinderlijk 
op school – los van het  extremere gedag – kan zijn, dat dit 
soort leerlingen wil dat dingen steeds op dezelfde manier 
gebeuren en dat de dagelijkse routine niet mag worden 
verstoord. Specifiek voor kinderen met ASS is dat ze de 
context van iets of een situatie vaak niet begrijpen en dat 
ze het overzicht verliezen. Toch gelooft Van Steensel, die 
hier twee jaar geleden op promoveerde, dat een angst-
stoornis bij autistische kinderen behandelbaar is door 
cognitieve gedragstherapie. Ze geeft het voorbeeld van 
een meisje van veertien dat tevergeefs op de bus wacht 
en daarvan in de war raakt. ‘De angstige gedachte (“de 
bus komt niet”) wordt in de therapie uitgedaagd. Je stelt 
vragen over de oorzaak waarom de bus niet kwam. “Zou 
er een staking zijn? Is er een ongeluk gebeurd? Als de bus 
niet komt, hoe erg is dat dan?” Vervolgens bekijk je wat 
ze er zelf aan kan doen, de helpende gedachte: “Kan ik 
misschien wachten op de volgende bus?”’ 

Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Esther van den Bergalle sectoren

Het congres, met ook workshops over een 
nieuwe faalangstmethode, lefgasten, en een 
over vermijdingsgedrag als gevolg van angst 
wordt op 4 juni opnieuw georganiseerd. Kijk op 
www.medilexonderwijs.nl. 

43434343



Je leeft, je verandert, Loyalis verandert met je mee

Mijn gezin beschermen, 
zo doe ik dat!
‘Mijn gezin betekent alles voor mij. Als mijn kinderen en mijn partner gelukkig 

zijn, ben ik ook gelukkig. Soms denk ik wel eens na over hoe het financieel zou 

gaan als ik of mijn partner zou overlijden. De ander moet dan verder kunnen. 

In elk geval zonder financiële zorgen.’

Loyalis.nl/beschermmijngezin
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Kom naar de stand van de Onderwijs-
coöperatie, Hal 10 stand D020, en ga 
met onze ambassadeurs in gesprek. 
Inschrijven in registerleraar.nl kan ook.
Dan ligt er een verrassing voor je  
klaar waar je energie van krijgt! 

Leraren met elkaar in gesprek 
over professionele ontwikke-
ling en kwaliteit. Leren 
van en delen met elkaar.

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie 
van, voor en door de leraar en wordt gevormd door 
de grootste onderwijsvakverenigingen AOb, CNV 
Onderwijs, FvOv, BON en Platform VVVO.

Hal 10 stand D020

www.onderwijscooperatie.nl

Wij zoeken per 1 september 2015:
schoolleider voor een oase in Nieuwerkerk:

onze Elimschool  
die op gedreven wijze mede vormgeeft aan de Elimschool als bron voor 

een kansrijke toekomst.

Wij vragen iemand die:
•  ervaring heeft in het basisonderwijs en in het bezit is van het diploma 

schoolleider primair onderwijs,
•  vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging het protestants christelijk 

onderwijs wil vormgeven,
•  vanuit visie de onderwijskundige ontwikkelingen kan sturen,
• een krachtig organisator is,
• als ‘people-manager’ mensen in hun kracht weet te zetten,
• ICT-vaardig is. 

Wij bieden:
• een benoeming van 0,6 – 0,8 wtf en salarisschaal DA,
• een zeer gemotiveerd zelfsturend en betrokken team,
•  een ter zake kundig en professioneel managementteam en dito LB-

leerkrachten,
•  collegiale samenwerking onder leiding van de directeur-bestuurder.

De Elimschool biedt onderwijs aan ongeveer 180 leerlingen en is 
gehuisvest in een mooi nieuw schoolgebouw.
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met de 
huidige directeur, mevr. A.M. de Koning-Pot 
(tel. 06-51060704/e-mail: a.koning@pcponwk.nl). 
Neem ook eens een kijkje op de website van de school:
www.elimschool.net.

Met kandidaten die we daarvoor uitkiezen praten we graag door op
19 februari en 2 maart. 

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je gemotiveerde 
reactie met CV naar de voorzitter van het college van bestuur,
dhr. A.J. Dorst, a.dorst@pcponwk.nl www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen,  
veiligheid, rust en 
wederzijds respect
• 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

NOT 27 t/m 31 januari 2015 Hal 9 Stand D011



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

geïnteresseerde doelgroep
•  Zowel PO als VO
•  Twee wekelijkse verschijning op adres
•  Adverteren in Schooljournaal kunt u goed 

combineren met CNV Bondsbytes E-nieuwsbrief. 
Oplage ruim 11.700 exemplaren

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

T. 020 330 98 98  -  E. info@recent.nl

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

Kleine advertenties
Te huur: 
In de kop van Drenthe onze twee landelijke, sfeervol-
le vakantiehuisjes op een boerenerf vlakbij beek- en 
stroomdal van de Drentse Aa. Fiets- en wandelpaden in 
de omgeving. Strand bij Zuidlaardermeer. 2-pers. € 325, 
-; 4-pers. €395,-, excl. toer. bel. Vakanties nog vrij! Tel. 
050 409 52 82 of mail: jvanweringh@hotmail.com.

www.dier.nuwww.dier.nu

WORDDONATEUROF KOM IN ACTIE!
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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
06 36 19 33 76
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 (oud-)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
Tinie Arts
043 407 13 12 / 06 25 53 59 78
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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‘Kinderen zijn oprecht 
en nieuwsgierig’

Sjoerd Martens (25):
Voordat hij aan de pabo ging studeren, zat hij 
op de ArtEZ Dansacademie in Arnhem. Na deze 
opleiding besloot hij de pabo te gaan volgen in 
Venlo. Dit gaf hem meer voldoening. ‘Kinderen zijn 
eerlijk, oprecht en erg nieuwsgierig. Ik vind het 
belangrijk niet alleen vanuit boeken les te geven, 
maar ook aan de hand van tastbaar materiaal.’ 
Martens, gefotografeerd in het natuurkunde-

lokaal, is lid geworden van CNV Onderwijs 
omdat hij wil weten wat zijn rechten zijn 

als aankomend leraar. ‘Het is fi jn dat 
ik nu deel uitmaak van een 

groter geheel.’ JO

Foto: Lé Giesen


