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‘Scholen moeten  
bij radicalisering 
niet wegkijken’

‘Geen groepsplannen? 
Hoe moeten we ons  
dan verantwoorden?’

Met minder lesuren 
hogere opbrengsten: 

‘Kolder!’
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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 

niet te plaatsen of 
in te korten.

Ik heb de discussie gevolgd over de regeldruk die de 
Onderwijs inspectie het primair onderwijs oplegt. De indruk 
wordt gewekt dat scholen van alles verzinnen, wat van de 
Inspectie niet zou hoeven. Dat is wel makkelijk gezegd 
en geeft valse hoop aan leraren aan wie het management 
medewerking vraagt, om te kunnen voldoen aan de Inspec-
tie-eisen. Gelukkig laten de ingezonden stukken zien dat er 
nog verstandige leden zijn die de relativiteit van ‘het terugdrin-
gen van de Regeldrukagenda’ inzien. Iedereen weet toch dat 
een overheid met minder regeldruk met minder ambtenaren 
de boel draaiende kan houden; alleen is dat nog geen enkele 
overheid gelukt.

Jan Laros, Venlo

Ik ben blij met de nieuwe lay-out van Schooljournaal, zonder 
grappige lettertypes en guitige foto’s van columnisten (nou ja, 
een paar nog).
Meer mijn blad op deze manier.

Geert Wiegers 

In het artikel over de krimpregio rond Winsum 
(Schooljournaal 1) staan ongenuanceerde en naar 
mijn mening onjuiste uitspraken over kleine scho-
len. Geïnterviewde Van der Wal meent dat het ge-
ringe aantal leerlingen belemmerend werkt voor 
de kwaliteit. Ik ben directeur van een kleine school 
in Drenthe (35 leerlingen). De kwaliteit van onze 
school is uitstekend. Van de Inspectie hebben wij 
een basisarrangement en we zijn pilotschool voor 
het nieuwe waarderingskader, omdat onze school 
voldoende en wellicht goed zal scoren volgens de 
nieuwe normen van de Inspectie. Uit het laatste 
tevredenheidsonderzoek gehouden onder onze 
ouders blijkt dat ouders zeer te spreken zijn over 
onze school en over het onderwijs dat er gegeven 

wordt. Ook zijn onze resultaten goed.
Het werken met combinatiegroepen van drie 
groepen vraagt van de leerkracht organisatietalent 
en de gave om heel gestructureerd te werken. 
Leerkrachten die bij ons op school werken hebben 
die gaven en ervaren weinig tot geen werkdruk. Op 
mijn school spelen kinderen van diverse leeftij-
den met elkaar, wordt niemand buitengesloten, 
kennen alle kinderen elkaar bij naam en wordt er 
niet gepest. Dát is goed voor de sociale ontwikke-
ling van kinderen! Een kleine school heeft daarom 
bestaansrecht en heeft meerwaarde voor kinderen 
en leerkrachten!

Pauline Bokhorst, Wezup

Kleine school

Regeldrukagenda (3)
Docenten in Nederland mogen/moeten trots 
zijn op hun beroep. Het werken met kinderen, 
pubers, jong volwassenen en volwassenen is 
vooral inspirerend, omdat je samen werkt aan 
elkaars toekomst, elkaar daarbij stimuleert 
en ruimte geeft. Het werken in het onderwijs 
vergt van de leerkrachten een open mind. 
Leerkrachten zijn dan ook nooit uitgeleerd. Er 
komen steeds nieuwe inzichten en methoden die 
ervoor zorgen dat het leren beter aansluit bij de 
doelgroep van nu. Vanuit deze werkelijkheid zijn 
leerkrachten steeds bezig met bij- en nascholing 
in het belang van de schoolgaande jeugd, de 
ouders en de maatschappij. Door deskundig-
heidsbevordering zorgen leerkrachten ervoor dat 
de kwaliteit van ons Nederlandse onderwijs hoog 
is en blijft. Jammer is wel dat het vooroordeel 
van de leraar die elke woensdagmiddag vrij 
is en lange vakanties heeft, blijft bestaan. Om 
hieraan een einde te maken roep ik leraren op 
om zich in te schrijven op www.registerleraar.nl. 
Het zou toch geweldig zijn als alle 52.000 leden 
die Schooljournaal lezen zich aanmelden. Op 
het registerleraar.nl kan de docent zijn deskun-
digheid bijhouden en ook laten zien. Dit is een 
goede promotie voor de onderwijsinstelling.  

Gerrit Mol, Rosmalen

Trots

Nieuwe lay-out
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CNV Onderwijs kan terugkijken op 
een uitermate succesvolle NOT. Nog 
nooit werden zoveel nieuwe leden 
verwelkomd, als vorige week in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Maar liefst 
1.407 bezoekers van de stand van 
CNV Onderwijs lieten zich inschrij-
ven als lid. 

Record
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nieuws

Een school moet een prettige en veilige leeromgeving 
bieden, maar dat blijkt niet altijd het geval. In een 
week tijd haalden drie steekpartijen, op scholen in 
Amsterdam, Delft en Den Haag, het nieuws. Op 22 
januari werd in Amsterdam een scholier in haar rug 
gestoken in de buurt van haar school School2care, 
een instelling voor speciaal onderwijs en jeugd- en 
opvoedhulp. Een ander meisje werd vervolgens aan-
gehouden. De dag daarna werd op het Roc Mondriaan 
in Delft een 16-jarige leerling ook slachtoffer van een 
steekpartij. Met meerdere verwondingen werd hij 
naar het ziekenhuis gebracht. Een paar dagen later 
werd op het Haagse Aloysius College een 16-jarige 
leerling in de buurt van de school neergestoken door 
een jongere medeleerling. Mogelijke oorzaken van de 
incidenten zouden voorafgaande ruzies zijn geweest. 
Al jaren trekken het ministerie van Onderwijs en de 
scholen samen ten strijde tegen dit soort geweld. 
Elke twee jaar onderzoekt het ministerie hoe vaak het 
voorkomt dat een leerling met een wapen op school 
rondloopt. Sommige scholen gaan een stap verder en 
plaatsen detectiepoortjes en laten de politie onaan-
gekondigd de school bezoeken om wapens op te 
sporen. Volgens CNV Onderwijs zouden scholen een 
verplichte incidentenregistratie moeten bijhouden 
met alle gewelddadige voorvallen zoals gevechten en 
steekpartijen. Zo wordt duidelijk waar vaker steek-
partijen voorkomen. Dat werkt volgens voorzitter 
Joany Krijt beter dan het plaatsen van detectiepoor-

tjes. ‘Scholen kunnen beter inzetten aan de voorkant, 
dus preventief, dan reageren met allerlei zware 
bewakingsmaatregelen.’ Zij ziet meer in vriendelijke 
maatregelen als voldoende toezicht tijdens pauzes, 
waarbij pleincoaches rondlopen en eventuele ruzies 
vroegtijdig gesust kunnen worden. JO

Op instorten staan de scholen zeker niet, 
maar aardbevingsbestendig zijn ze ook niet te 
noemen, de scholen in het Groningse Lopper-
sum. Uit een inspectie van de NAM blijkt dat de 
scholen niet veilig genoeg zijn en bouwkundig 
versterkt moeten worden. En daarom gaan 
basisscholen Roemte en Prinses Beatrix 
binnenkort tijdelijk dicht. Directeur Rieks 
Mulder van basisschool Roemte: ‘We zitten niet 
met een helm op en paniek is er ook niet hoor! 
We zijn nuchtere mensen. We hebben vorige 
week de ouders geïnformeerd. Zij vinden het 
eigenlijk niet meer dan normaal, want al hun 

huizen worden ook verstevigd. In Loppersum 
is dat eerder regel dan uitzondering, dus dat 
de scholen nu aan de beurt zijn, zorgt niet 
voor onrust.’ Aan de buitenkant van de school 
zijn hier en daar wat scheuren te zien, maar 
ook dat is geen nieuws in een gemeente waar 
in totaal 3.000 woningen en gebouwen aan 
bouwkundige versterking toe zijn. Het streven 
is om in de meivakantie met de 185 leerlingen 
naar een noodgebouw te verhuizen. Mulder: ‘In 
elk geval is de zware schoorsteen al vervangen 
door een licht prefab ding, zodat die geen 
gevaar meer oplevert.’ CdG

Groningse scholen niet 
aardbevingsbestendig

Verschillende steekpartijen binnen één week

Voorzitter Joany Krijt van CNV Onderwijs ziet niks in het invoeren 
van detectiepoortjes bij scholen zoals hier recent is ingevoerd bij 
het CBR in Amsterdam om examenfraude tegen te gaan.
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Deze week is CNV Onderwijs een onderzoek 
gestart naar beroepstrots. Doel is om te 
achterhalen waar roc-personeel trots op is. 
De resultaten moeten inzicht bieden in de 
factoren die de beroepstrots kunnen bevor-
deren binnen de mbo-sector. Alle mbo-leden 
van CNV Onderwijs hebben hiertoe een 
uitnodiging ontvangen. Daarnaast zijn er vijf 
roc’s geselecteerd, die in maart en april een 

bezoek krijgen van de CNV Onderwijscaravan. 
De medewerkers zullen daar geïnterviewd 
worden over hun beroepstrots. Ook die 
gesprekken zijn onderdeel van het onder-
zoek. De ‘pareltjes’ uit die interviews zullen 
terugkomen in een fi lm die CNV Onderwijs 
samen met de roc’s gaat maken. De fi lm gaat 
onderdeel uitmaken van een beroepstrots-
campagne.

Rechtspositiegids 
2015 beschikbaar

De nieuwe Rechtspositiegids 2015 is beschikbaar. In dit jaarlijkse 
naslagwerk vindt u gemakkelijk antwoorden op vragen over arbeids-
voorwaarden, regelgeving, cao-afspraken, recente salaristabellen en 
meer. De gids bevat ook de nieuwe cao-afspraken voor het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Nieuw dit jaar zijn de 
hoofdstukken over zzp’ers, functiewaardering en de werkkostenrege-
ling. Ook is er volop aandacht voor de wijzigingen in de pensioenen. 
Leden van CNV Onderwijs kunnen de Rechtspositiegids (t.w.v. € 49,90) 
gratis downloaden. Ga daarvoor naar www.hetonderwijsplein.nl. Wie 
liever de papieren uitgave wil kan deze bestellen op  www.cnvo.nl/
rechtspositiegids. Als lid betaalt u slechts de druk- en verzendkosten à 
€ 6,95 (excl. BTW).

journaal

•  ‘Mijn duo was laatst ziek en toen kwam er een invaljuf. 
Krijg ik van de ouders de vraag of ze wel bevoegd 
is. Het moet toch niet gekker worden?! Wat een 
wantrouwen!’ Zo sprak een leerkracht toen ik haar 
interviewde over het schema verplicht/niet verplicht 
door de Inspectie.

•  Waar de één het schema een eyeopener vindt, zegt 
de ander er niks aan te hebben. ‘Groepsplannen 
hoeven dus niet? Maar hoe moeten we ons dan wél 

verantwoorden?’ Onduidelijkheid alom.
•  Maar wat wél duidelijk is, is dat onderwijsmensen het 

spuugzat zijn om zich tot op de komma nauwkeurig 
te moeten verantwoorden en daar ook nog eens heel 
veel kostbare onderwijstijd mee kwijt te zijn. ‘We weten 
heus wel wat we doen hoor! Vertrouw ons toch eens!’ 
zegt een juf. Amen.

Ciska de Graaff

Onderzoek CNV Onderwijs 
naar beroepstrots mbo

Rechtspositiegids 2015

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 
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Vorig jaar mocht ik op een internationaal vakbondscongres 
in Montréal een workshop leiden over safe and healthy-
learning environment. Daar hoorde ik schokkende verhalen 
over honger en mishandeling van meisjes in Afrika. Het mag 
duidelijk zijn dat er onder die omstandigheden van leren niet 
veel terecht komt. Een gevoel van veiligheid is een absolute 
basisvoorwaarde om te kunnen leren. Gelukkig zijn dit niet 
de problemen waar we in Nederland aan denken als het 
gaat om een veilige leeromgeving. Ook hier is veiligheid een 
voortdurend punt van zorg op scholen. Maar bij ons gaat het 
om het voorkomen van agressie en geweld. Dat blijkt vooral 
als er een steekpartij heeft plaatsgevonden, zoals twee 
weken geleden in Den Haag. Ineens is het nieuws en bellen 
journalisten mij met de vraag of scholen wel genoeg doen 
om de veiligheid van leerlingen te garanderen. 
Ik kom op veel scholen en praat met veel mensen die in het 
onderwijs werken. Ook over veiligheid. En ik kan met volle 
overtuiging zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de vei-
ligheid van de leerlingen en de medewerkers breed gevoeld 
wordt. Daar zijn scholen ook toe verplicht. Maar let wel: dit 
is een inspanningsverplichting. Geen resultaatverplichting. 
Het is een illusie om te veronderstellen dat incidenten zoals 
in Den Haag voorkomen kunnen worden. Na afl oop van zo’n 
incident zijn er altijd mensen die roepen om detectiepoortjes. 
Alsof dat de veiligheid op scholen vergroot. Veel incidenten 
vinden bovendien niet in, maar rondom de scholen plaats. 
Het plaatsen van detectiepoortjes geeft een gevoel van 
schijnveiligheid. Ik vraag mij bovendien af of aankomende 
leerlingen en hun ouders op de open dag bij het zien van 
detectiepoortjes het gevoel krijgen dat dit een veilige school 
is. Veiligheid creëren we samen. Door voldoende toezicht en 
preventie. Samen met politie, buurthuizen en ouders. 

Veiligheid

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Vanwege de voorjaarsvakantie verschijnt Schooljournaal 
later dan gebruikelijk. De eerstvolgende editie ploft op 
de mat op 28 februari.

CNV Onderwijs zoekt inspirerende workshoplei-
ders die graag hun ervaringen delen. Zij zullen in 
de maanden maart t/m mei ingezet worden in ver-
schillende provincies tijdens netwerkbijeenkom-
sten met workshops over loopbaankansen in het 
onderwijs. Op 10 maart (16-20 uur, CNV-gebouw, 
Utrecht) bereiden we je voor op de workshops door 
middel van een ‘train de trainer’-bijeenkomst. 
Je ontvangt na afl oop een certifi caat van CNV 
Connectief Academie. Aanmelden kan tot 1 maart 
2015 door een korte motivatie en cv te sturen naar 
Marianne van Wessel m.vanwessel@cnv.nl. Lees 
meer over de vacature, data en locatie van de 
workshops op www.cnvo.nl/workshopleider.

Workshopleiders 
gezocht
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Volgend Schooljournaal 
over 3 weken

Oproep schema 
Inspectie
Niet verplicht: groepsplannen, individuele han-
delingsplannen, kleuterobservaties. Dat staat in 
het schema Wel/niet verplicht door de Inspectie 
in Schooljournaal 19 van 2014. In dit nummer 
staan vanaf pagina 12 de ‘Ja maars’, want ‘Hoe 
moeten we ons dan wel verantwoorden?’ Heeft 
u daar ook vragen over of ervaringen mee? Mail 
het ons op schooljournaal@cnvo.nl of ga naar 
www.hetonderwijsplein.nl > praat.



Sinds de bloedige gebeurtenissen in Parijs 
hebben leraren moeite hun houding te 
bepalen tegenover islamitische leerlingen 
die hun controversiële meningen niet 
onder stoelen of banken steken. In 
Amsterdam heeft een aantal scholen 
daartoe de hulp ingeroepen van een 
schoolbegeleidingsdienst voor coaching 
en advies.  Parlementariër Ahmed 
Marcouch (PvdA) organiseerde vorige week 
vrijdag op het Binnenhof een informatieve 
bijeenkomst over radicalisering waar vooral 
docenten maatschappijleer op afkwamen.

Ahmed Marcouch praat met leraren maatschappijleer over Parijs 

‘ Doe de islam niet af als 
een sprookje’ 

alle sectoren

0909

Lezing over radicalisering 
Geschokt door de gebeurtenissen in Parijs en de radicali-
sering van jongeren in Europa, organiseren CNV Onderwijs 
en CNV Schoolleiders een lezing van Micha de Winter, 
hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan 
de Universiteit Utrecht. De Winter, medeauteur van het boek 
Idealen op drift, gaat in op het thema radicalisering en hoe 
het onderwijs hierop zou kunnen anticiperen. De bijeen-
komst is in het CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in Utrecht (naast 
station Overvecht) en duurt van 17 tot 20 uur. Leden betalen 
€ 30,-, niet-leden betalen € 50,- (inclusief broodmaaltijd).

Duizenden mensen verzamelen zich op 11 januari op de Place de la Republique in Parijs voor de ‘republikeinse mars’, als eerbetoon aan de 
slachtoffers van de aanslagen op het satirisch weekblad Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt, waarbij 17 dodelijke slachtoffers vielen.
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Bart Maat/ANP

We moeten het misschien niet groter maken 
dan het is’, doet een deelnemer aan deze 
‘training over het omgaan met radicale 
ideeën’, direct na afloop een poging tot 

relativeren. Toch was het bepaald verontrustend, waar-
mee een docent Spaans op een zwart mbo de zaal even 
daarvoor confronteerde. Opgegroeid in een dictatuur 
waar ze haar Joodse achtergrond nooit hoefde te verzwij-
gen, houdt ze hier, ‘in een parlementaire democratie’, 
haar mond als haar leerlingen zeggen dat Joden moeten 
worden afgemaakt. Ze reageert er niet op, want ze is ‘pro-
fessioneel’, thuis komt de woede. Het management heeft 
sowieso liever dat ze haar roots verzwijgt, en vindt dat 
ze het allemaal niet zo persoonlijk moet nemen. Toen ze 
toch een keer aan een leerling haar Joods-zijn bekende, 
reageerde het meisje verbaasd: ‘U bent zo aardig’. Ze 
herkent de 16-jarige die ze ooit was, gelovend in de door 
John Lennon bezongen vrede, niet in deze leerlingen, die 
zo vol haat zitten en het geweld vergoelijken. ‘Waarom 
dat zwijgen op school, waar is de ruimte voor niet-gelo-
vigen?’        

NIET WEGKIJKEN
‘Gezien de vele mailtjes die ik sinds de aanslagen in 
Parijs heb ontvangen, hebben docenten het flink voor 
hun kiezen gehad.’ Zo leidde Ahmed Marcouch, lid van 
de Tweede Kamer voor de Pvda, twee uur eerder de door 
hem geïnitieerde bijeenkomst in, waar vooral docenten 
maatschappijleer op af waren gekomen. ‘Het is moeilijk 
het onderwerp met de klas te bespreken, zeker als je op 
dat moment zelf ook bent geraakt door wat er is gebeurd. 
Een docent schreef dat hij weer terug bij af was, nadat hij 
zijn leerlingen eindelijk had geleerd hun mening te nuan-

ceren. Andere docenten kregen te maken met leerlingen 
die boos waren dat de profeet was beledigd, dat er, zeker 
ten opzichte van Israël, met twee maten werd gemeten, 
en dat het Westen zelf achter de aanslagen zat, om de 
islam in een kwaad daglicht te stellen.’ Volgens Mar-
couch, zelf oud-docent maatschappijleer, zijn sommige 
uitspraken van leerlingen af te doen als puberaal, maar is 
de werkelijkheid ook dat er intussen een Haagse afdeling 
van Islamitische Staat (IS) bestaat, waardoor het gevaar 
toch akelig dichtbij komt. Genoeg redenen voor hem 
voor het houden van deze bijeenkomst over hoe scholen 
moeten omgaan met radicaliserende jongeren. Want met 
zijn partijgenoot, minister Jet Bussemaker van Onderwijs, 
is hij van mening dat scholen niet moeten wegkijken als 
dit probleem de kop opsteekt.

EXPLOSIEF MENGSEL
‘Wat je zeker niet moet doen als docent van moslimleer-
lingen is onbegrip tonen over hun geloof, alsof de islam 
een sprookje is’, zei Marcouch eerder die week via de 
telefoon. ‘Prima als je zelf niet meer gelooft, maar door te 
doen alsof het irrelevant is, doe je deze jongeren te kort. 
Een deel zit, al dan niet terecht, toch al vol verwijt naar 
onze samenleving. Ze veronderstellen rechtsongelijkheid 
en discriminatie en worstelen met het beleven van hun 
geloof in de moderniteit van de Westerse beschaving.’ Als 
dat wordt gemengd met de kretologie van Geert Wilders 
en andere PVV’ers over kopvoddentaks, sluiting van mos-
keeën en hier niet thuis horen, krijg je volgens Marcouch 
een explosief mengsel, dat je zorgvuldig onschadelijk 
moet maken. ‘Ik vind dat je er als school niet aan ontkomt 
om uitvoerig aandacht te  besteden aan aanslagen zoals 
in Parijs. De maatschappij zit ook in de school. Die ge-
voelens van angst en ontwrichting zijn niet ineens weg bij 
het betreden van het klaslokaal. Scholen die dat beseffen 
hebben over het algemeen goed gereageerd door hun 
docenten te vragen hier aandacht aan te besteden. Geef 
ruimte voor emoties, maar kanaliseer ook door aan te 
geven voor welke normen en waarden wij in onze samen-
leving staan, als het gaat om persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting. Die vormende kant van het onderwijs is 
nu heel belangrijk.’

LEREN DEBATTEREN
Scholen die besloten geen aandacht te besteden aan 
Parijs brachten hun docenten volgens de PvdA’er in 
een lastig parket. ‘Daardoor kreeg je situaties, zoals 
in Heemskerk, waar een docent een gewraakte poster 
ophing om zijn gevoelens te uiten. Dan ben je als school 
reactief bezig en niet actief opvoedend. Je moet kaders 
scheppen. Eigenlijk moet iedere school haar leerlingen 
leren debatteren, hoe een gesprek te voeren, hoe een 
mening te onderbouwen met argumenten. Ik vind dat 
net zo belangrijk als rekenen en taal. En niet alleen voor 
vwo-leerlingen, maar ook voor vmbo en mbo-leerlingen.’ 
Wat Marcouch betreft hoort daar ook een vak als filosofie 

Streetwise
‘Om radicalisering te begrijpen en tegen te gaan zouden leraren 
een keer mee moeten gaan naar de moskee. Verdiep je in de 
leefwereld. Reageer zeker niet met: “Wij in het westen doen het 
zo, want dit is een democratie.” Dat weet zo’n jongen of meisje 
ook wel’, benadrukt Hüseyin Susam, docent pedagogiek en 
onderzoeker aan de Hogeschool iPabo in Amsterdam. Hal-
verwege januari promoveerde hij op het proefschrift Cultureel 
Sensitief Leiderschap, over het ontwikkelen van beroepskwalitei-
ten van leraren die aan de slag gaan op pluriforme scholen. Het 
viel hem tijdens zijn onderzoek op dat met name leraren in het 
voortgezet onderwijs afkomstig zijn uit kleinburgerlijke, blanke 
milieus. Daardoor reageren ze, hoe goed bedoeld ook, vaak 
fout op situaties waar culturen botsen. ‘Dat komt omdat mensen 
onder stress intuïtief handelen en teruggrijpen op situaties 
zoals ze die zelf ervaren hebben, vaak in hun kindertijd. Leraren 
die opgegroeid zijn in de grote stad zijn meer streetwise en 
daardoor beter in staat contra-intuïtief om te gaan met situaties 
waarbij zij door hun leerlingen worden uitgedaagd.’

‘
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Bart Maat/ANP

bij. ‘Juist voor moslimjongeren is het goed om te leren 
zich te verwonderen, andere oplossingen te zien en te 
twijfelen aan hun eigen waarheid.’  

DIALOOG
De aanwezige docenten hadden ieder zo hun eigen 
aanpak, variërend van een betoog laten schrijven over de 
vrijheid van meningsuiting (op een zwarte mavo, red.), 
het laten zien van een scène uit 24 uur met …, waarin 
rapper Ali B. en presentator Theo Maassen praten over 
besnijdenis, tot de uitleg dat het geweldsmonopolie bij 
de overheid ligt en dat er andere wegen zijn om te pro-
testeren. Barry Mahoney, docent maatschappijleer aan 
roc Horizon College in Purmerend en lerarenopleider 
maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam, 
zei na afloop ‘dat we religie, etniciteit en woonplaats 
niet voortdurend moeten benadrukken.’ Jongeren met 
PVV-ideeën zijn net zo radicaal als leeftijdsgenoten 
die pro jihad zijn. Benader ze vooral als mens. We zijn 
allemaal Nederlanders, of je nu uit Volendam komt, Am-
sterdam-West, of, zoals ik, met een opa uit Ierland. Ga de 
dialoog aan in plaats van te kiezen voor repressief beleid. 
Vind je het gek dat sommige moslimjongeren radicaal 
reageren? Ze zijn niet anders gewend. Ik zal nooit iemand 
uit de klas sturen, je mag bij mij alles vinden en zeggen. 
Zo probeer ik op een vragende manier te achterhalen 
waar die sympathieën  vandaan komen en waar het op 
is gebaseerd. Dan blijkt al snel dat papa het roept of dat 
ze het op tv zagen. Dan krijg je die vertwijfeling en kun je 
er een andere gedachtegang voor in de plaats zetten.’ Hij 
vindt het prima als andere docenten dan de docent maat-

schappijleer een onderwerp als Parijs kiezen. ‘Er zijn er 
voldoende die er zeker de persoonlijkheid voor hebben, 
maar kom wel altijd even bij ons langs om je theoretische 
kennis te verbreden, of als je wilt dat wij er diepgaander 
mee aan de slag gaan. Ik vind trouwens dat wij niet tot 
doel hebben de ideeën van leerlingen te veranderen’, 
benadrukt Mahoney: ’Iemand die tegen homoseksualiteit 
is, mag dat zijn, dat is ook Nederland.’ 

Tips voor aanpak radicaliserende 
leerlingen
(ingebracht door docenten maatschappijleer in hun 
gesprek met Ahmed Marcouch)
- Perk lessen maatschappijleer niet verder in
-  Laat deze vakken door bevoegde docenten geven
- Focus niet te veel op afkomst en religie
- Geef maatschappijleer ook in de onderbouw
-  Stimuleer samenwerking tussen maatschappijleer  

en geschiedenis 
-  Richt je op de argumentatie van de leerlingen, niet  

op hun mening
- Begin al met debatteren op de basisschool
-  Maak hen mediawijs: vertel hoe zaken worden 

 uitvergroot
-  Deel ervaringen met collega’s in de docentenkamer  
-  Zet een expertisecentrum op met voorbeelden van 

good practice
- Haal (ervarings)deskundigen voor de klas
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primair onderwijs

Niet verplicht: groepsplannen, individuele 
handelingsplannen, leerlingvolgsysteem van 
Cito, kleutertoets en kleuterobservaties. Wel 
verplicht: een samenhangend systeem voor het 

volgen van prestaties en ontwikkelingen van leerlingen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen, 
een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra on-
dersteuning nodig hebben. Een paar opgeluchte reacties: 
‘Eindelijk kunnen we weer ons werk gaan doen!’ ‘Ik ga dit 
beslist op school ophangen!’ ‘Kunnen we nou eindelijk 
eens gaan doen met die koters wat nodig is in plaats van 
gezeik uit de hoge hoed en eindeloos geëikel van narcis-
tische flutbestuurders/managers & Haagse bemoeials?’ 
‘Je kunt niet alles in een plannetje vatten. Een leerkracht 
verdient het respect en vertrouwen van de omgeving en 
de politiek. Het alles willen/moeten administreren is het 
resultaat van een maatschappij van wantrouwen.’ ‘We 
handelen volgens dit schema, en het klopt volgens de 
Inspecteur. Meer of minder hoeven we er niet van te ma-
ken!’ ‘Dit is echte vooruitgang. Ruim baan voor verschillen 
tussen aanleg, aard en voortgang in ontwikkeling zonder 
dat cijferfetisjisten en gelijkheidsideologen er zich mee 
bemoeien.’

STANDAARD
Maar andere geluiden zijn er ook, zo bleek al uit twee 
brieven in het eerste Schooljournaal van dit jaar. Leuk zo’n 
schema wat er allemaal niet hoeft, maar hoe tonen we 
dan aan dat we doen wat we moeten doen? Lianne Braat, 
directeur van basisschool De Toren in Zevenbergen en lid 
van het Sectorbestuur Primair Onderwijs van CNV Onder-
wijs, deelt die scepis over het schema. ‘Omdat hiermee de 
indruk werd gewekt dat papieren verantwoording hele-

Het maken van groepsplannen en individuele handelingsplannen 
is niet verplicht. Dat stond in een schema dat Schooljournaal samen 

met de Inspectie maakte half december en in de social media als een 
eyeopener werd ontvangen. Maar kritiek is er ook, want hoe laat je dan 

wél zien dat je de leerlingen meegeeft wat vereist is?

Inspectie verplicht minder dan gedacht, maar …

‘ Hoe moeten we ons  
dan verantwoorden?’ 

maal niet meer hoeft en dat de schoolleiders dat allemaal 
opleggen. En zo is het niet! Ik heb leraren aan mijn bureau 
gehad met het schema in de hand. Ik heb ze uitgelegd dat 
de Inspectie wel degelijk om papieren verantwoording 
vraagt.’
Braat leest voor uit standaard 2.2. in het Toezichtskader 
van de Inspectie: ‘De leraren verzamelen voortdurend sys-
tematische informatie over de ontwikkeling van hun leer-
lingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen 
profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwik-
keling van de leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf 
en van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg 
lijken te profiteren gaat de school na waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De 
leraren gebruiken al deze informatie vervolgens om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze 
gebruiken daarbij een cyclische aanpak. Einde citaat. Het 
is een heldere, duidelijke en prima standaard, die ook hel-
der aangeeft dat je niet ontkomt aan de nodige, zinvolle 
administratie.’ 

ZINVOL
Braat weet uit eigen ervaring dat de Inspectie geen ge-
noegen neemt met een mondeling verslag. ‘Vorig jaar was 
ik een paar maanden uit de running en was het me niet 
gelukt alle verbeterplannen op papier te stellen. Mooi dat 
de Inspectie daar wel om vroeg en niet tevreden was met 
mijn mondelinge toelichting! Ik heb me de blaren op de 
tong moeten praten om toch een voldoende beoordeling 
uit het vuur te slepen.’ Hoewel Braat een broertje dood 
heeft aan papieren rompslomp, ziet ze het nut van groeps-
plannen en registratie van gegevens zeker in. ‘Ik vind het 
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primair onderwijs

zinvol dat leraren op deze manier een paar keer per jaar 
nadrukkelijk stil staan bij hun leerlingen: wat heeft mijn 
klas nodig, wat heeft dit kind nodig? Ik ben verantwoor-
ding schuldig aan mijn ouders, mijn bestuur en de Inspec-
tie en daar hoort nu  eenmaal administratie bij. En dat vind 
ik niet meer dan normaal: de Inspectie moet toch weten 
waar het geld van de BV Nederland aan besteed wordt?!’

WANTROUWEN
Froukje Beuzekom is leerkracht van groep 7 van de 
Julianaschool in Rijssen. Ze heeft 31 leerlingen, waarvan 
een aantal een zorgdossier heeft. ‘Ik doe alles wat er maar 
mogelijk is aan administratieve rompslomp: groepsplan-
nen, groepsoverzicht, toetsen, sociaal-emotionele verslag-
legging, ontwikkelingsperspectieven. En ja, daar ben ik 
best veel tijd mee kwijt. Als leraren zijn we met dit schema 
naar de intern begeleiders gelopen. Maar zij houden vast 
aan hoe we het nu doen. En ik snap dat ook. Een paar jaar 
geleden is deze school door de Inspectie aangesproken 
op het gebrek aan plannen en verslaglegging, dus dat zal 
ons niet meer gebeuren, denken de ib’ers. Daarom heeft 
het schema ook iets vreemds: er staat dat het niet hoeft 
van de Inspectie, maar ondertussen is onze school er wel 
op afgerekend. Dus blijven we het doen, en ach, dan ga ik 
er maar een paar keer per jaar een zaterdag voor zitten.’ 
Wat ze erger vindt is dat plannen en praktijk zo vaak ver 
uiteen liggen. ‘Er is geen kind dat het ontwikkelingslijntje 
van het Cito volgt hoor! Als een plan daadwerkelijk iets 
toevoegt vind ik het prima om er tijd aan te besteden, maar 
als toch altijd blijkt dat het kind zich anders ontwikkelt dan 

gepland, waar doe je het dan voor? Voor de Inspectie dus.’ 
Beuzekom zucht geërgerd: ‘Hét probleem is het gebrek 
aan vertrouwen in leraren. Als ik de staatssecretaris  
hoor praten over onderwijs, proef ik daar zoveel wan-
trouwen in! We zijn professionals en weten heus wel wat 
we doen hoor!’

PAPIEREN TIJGERS
Lesje op School, een paar leraren die anoniem willen 
blijven en regelmatig misstanden in het onderwijs aan de 
kaak stellen, deelde het schema ook met hun duizenden 
leden in hun Facebookcommunity. Zij zeggen: ‘Niemand 
weet precies wat er gecontroleerd wordt door de Inspectie 
en wat kinderen nou eigenlijk echt moeten leren. Om iets 
van houvast en zekerheid te hebben, toetsen we ons suf 
en leggen we alles vast in handelingsplannen en afvink-
lijstjes. Voor de ib’ er en directeur is het vaak duidelijk: als 
alle papieren tijgers op orde zijn, dan mag de inspecteur 
komen. Veel beter is het om een helder onderwijsbeleid 
te hebben en vertrouwen in de professional voor de klas. 
Waar vertrouwen is, hoeft niet zo veel geregistreerd en 
geadministreerd te worden. Sterker nog, in navolging 
van Finland wordt dan de dure Onderwijsinspectie zelfs 
overbodig.’ 

LOSLATEN
‘Voor mij was het schema geen nieuws’, zegt Rolf Hulse-
bos, directeur, ib’er en leerkracht op basisschool Yn de 
Mande op Schiermonnikoog. ‘Handelingsplannen zijn 
bijvoorbeeld al jaren uit de tijd. Die mag en kan je gewoon 

‘Zinvol dat leraren een paar keer per jaar nadrukkelijk stil staan bij hun leerlingen.’
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in het groepsplan verwerken. Scheelt weer een document 
en een oudergesprek. Maar je moet je toch verantwoorden, 
hoe dan ook. Ik werk sinds augustus op deze school en 
heb ontdekt dat de leraren hier alles prachtig op papier 
hebben staan. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met 
het feit dat de school een paar jaar geleden als zwak werd 
beoordeeld door de Inspectie. Ik ben bezig om de admi-
nistratieve rompslomp efficienter en minder uitgebreid 
te maken, alles te digitaliseren, alle dubbelingen eruit te 
halen en leraren te leren wat meer los te laten. We moeten 
vooral niet iets doen wat niet gedaan hoeft te worden. En 
leren dat niet alles kan en dat je alleen kunt doen wat echt 
nodig is. Ik stimuleer het team na te denken over vragen 
als: waarom zou je elk schriftje moeten nakijken, waarom 
zou je bij elke vergadering zijn als je duo-partner er ook 
is, waarom zelf je kopieerwerk doen als een leerling uit de 
bovenbouw dat heel graag voor je doet en waarom zou je 
belemmerende factoren – een onderdeel in het didactisch 
groepsoverzicht - bedenken als die er simpelweg niet zijn?’ 

ERGERNIS
Marisa Hofman, leerkracht groep 3/4 van basisschool  
’t Vierspan in Bovenkarspel, liep met het schema naar 
haar directeur. ‘Hij legde me heel overtuigend uit dat 
het voldoen aan de kwaliteitsaspecten zeker vereist dat 
we veel vastleggen. Wij hebben dus niks aan het schema 

gehad en ik snap ook niet dat mensen er zo euforisch over 
leken te zijn. Als je namelijk iets verder denkt, ontkom je 
niet aan het maken van plannen en het vastleggen van 
allerlei bevindingen. Zolang de Inspectie ons afrekent 
zoals ze doet, is het niet anders. Wij hebben een paar jaar 
geleden van de Inspecteur gehoord dat onze groepsplan-
nen niet voldeden, maar ze kon ook niet uitleggen hoe het 
dan wel moest. Ik vind het heel nuttig om per kind bij te 
houden hoe het zich ontwikkelt en welke doelen er zijn. 
Ik moet me ook aan de ouders verantwoorden. Maar ik 
denk dat de plannen en verslagen nu veel te uitgebreid 
en vaak dubbelop zijn. Dat doe je niet voor de kinderen 
of de ouders, maar voor de Inspectie. Als de Inspectie nu 
zegt dat het allemaal niet hoeft, dan hoor ik heel graag 
hoe we ons dan wel moeten verantwoorden. En hoe 
opbrengstgericht werken en “meten is weten” kan zonder 
plannen schrijven?’ Ze spreekt de hoop uit dat er een 
andere – niet afrekenende - manier van kwaliteitstoezicht 
komt, uitgaande van vertrouwen. ‘En ik hoop dat er iets 
in beweging komt bij de Inspectie, want deze manier van 
afrekenen en toezicht houden is voor mij al jaren een bron 
van ergernis.’ 

Wil je in gesprek met de Inspectie? Dat kan op 11 februari 
(hbo), 25 maart (primair onderwijs) of 31 maart (voort-
gezet onderwijs). Kijk op www.cnvo.nl > actueel > agenda.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Wilbert van Woensel

‘Eindelijk kunnen we 
ons werk weer gaan 
doen!’ zo reageerde 
iemand op het schema 
van de Inspectie.
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Marlies Sietsma

Yes, we mogen 
rekenen?!

‘Ze hebben heel veel zin in rekenen!’ Tijdens de koffi epauze spreken 
een collega en ik haar mentorklas door, waar ik vanaf nu rekenen 
aan ga geven. Door ziekte van de rekendocent is het vak een aantal 
keren uitgevallen, wat deze brugklassers frustrerend vinden, want ze 
willen toch echt beter worden in rekenen! Heerlijk dat enthousiasme! 
Een lesuur later spreek ik een vierde klas waaraan ik ook de lessen 
ga geven. Het enthousiasme voor het rekenen is hier tot het nulpunt 
gedaald, behalve bij de leerling die een dikke voldoende staat. Het doet 
me denken aan de discussie die is losgebarsten over de rekentoets 
die verplicht is gesteld.  Er wordt gezegd dat de toets leerlingen en 
docenten zal motiveren om het rekenniveau van de leerlingen omhoog 
te krijgen. Ik heb nog nooit een leerling gezien die dansend door de 
klas riep dat hij zo gemotiveerd werd, omdat ik een toets had opgege-

ven. Dan zou het voor docenten een stuk leuker worden om 
die toetsen af te nemen. Het probleem dat het rekenniveau 
niet voldoende is, los je niet op met een toets. Je moet 
gaan kijken wat de oorzaak is van het probleem en die 
moet je aanpakken. 

Bij de voorbereiding op de rekenlessen voor de eerste 
klas schrok ik toen ik de boeken opende. Het is maar 
goed dat ik, toen ik nog leerkracht op de basisschool 
was, niet wist dat de leerlingen in klas 1 hetzelfde 
moesten doen als op de basisschool. Als leerkracht 
werk je je een slag in de rondte om iedere leerling op 
zijn niveau te kunnen helpen in het rekenen, maar in 
het voortgezet onderwijs begint het bijna weer van voren 
af aan. Hiaten in de rekenstof zorgen ervoor dat leer-
lingen rekensommen niet begrijpen. De hiaten worden 
groter, want als leerkracht heb je niet alle tijd om ieder 
kind te begeleiden op zijn of haar niveau, zeker niet met de 
grote klassen die er nu zijn. 

In plaats van het verplicht stellen van een rekentoets in het voortgezet 
onderwijs zal er een manier moeten worden gevonden dat leerlingen 
eerst de stof begrijpen voordat ze doorgaan naar een nieuw rekendo-
mein. Wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, zal 
de achterstand een stuk kleiner zijn en zal de motivatie bij leerlingen 
ook groter zijn als ze aan het eind van hun middelbare schooltijd 
mogen laten zien hoe goed ze zijn in het rekenen. Misschien dat de 
mentoren van de examenklassen dan ook kunnen zeggen: ‘De leerlin-
gen hebben zo veel zin in rekenen!’  

Het probleem dat het rekenniveau 
niet voldoende is, los je niet op met 
een rekentoets
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niet ook hij het erg bijzonder vindt wat op ‘zijn’ school 
staat te gebeuren. Het Stanislascollege, met zo’n 400 
leerlingen, is de eerste middelbare school in Neder-
land die sport en beweging volledig integreert in het 
lesprogramma. 

EVENWICHTSBALK
‘Vanaf komend schooljaar begint elke eerstejaars 
vmbo-leerling zijn dag met een uur mountainbiken, 
zwemmen of gewichtheffen, om vervolgens bezweet 
– maar hopelijk ook verkwikt - de schoolboeken in te 
duiken. De tweede helft van de dag bestaat uit een 
half uur bewegend leren. Ze maken sommen op een 
evenwichtsbal. Of leren hoofdsteden door een bal over 
te gooien. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
beweging een positief effect heeft op concentratie en 
leervermogen’ , legt Van den Broek de achterliggende 
gedachte bloot. ‘De bloedstroom in je hersenen wordt 
dan beter. Ook leren leerlingen door te sporten hoe ze 
het beste kunnen samenwerken, en dat je elkaar nodig 
hebt om succesvol te zijn. De ervaringen op scholen 
die het toepassen in de VS zijn positief.’
Wetenschappelijk onderbouwd is die claim echter niet. 
Althans, in Nederland is de relatie tussen meer bewe-
gen en betere schoolprestaties (nog) nooit onderzocht. 
‘Duidelijk is wel dat scholieren te weinig bewegen’ , 
stelt Trees de Vos, teamleider bovenbouw. ‘Gemiddeld 
krijgen ze zo’n twee gym-uurtjes per week. De rest van 
de tijd zitten ze achter de pc. Kwaad kan het dus niet 
om hen te stimuleren iets meer te sporten. Al is het 
alleen maar om obesitas tegen te gaan.’

KORTE SPANNINGSBOOG
Desondanks is het concept voor de beweeg-vmbo niet 
zomaar uit de lucht gegrepen. De grootste inspirator 
voor de schooldirectie was Erik Scherder, hoogleraar 
Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Van den Broek: ‘Ik zag hem enige maan-
den geleden tijdens een optreden in De Wereld Draait 
Door en was meteen verkocht. Zijn boodschap: men-
sen leren beter nadat ze intensief hebben bewogen. 
Vooral pubers hebben een korte spanningsboog. Om 
de paar uur sporten, voorkomt dat ze inkakken.’
‘Gezondheid is een hot item in het onderwijs’, neemt 
De Vos het van hem over. ‘Net als andere scholen in-
vesteren ook wij in een gezonde kantine, antirookcam-
pagnes en hebben we onlangs de frisdrankautomaat 
de deur uitgedaan. Met de geïntegreerde sportlessen 
gaan we nog een stapje verder. Ook, of misschien juist 
vooral, om leren leuker te maken voor een doelgroep 
voor wie leren niet altijd op nummer een staat. Klas-
sikaal Engelse woordjes leren tijdens een balspel is 
leuker dan alleen achter je computer.’
En dat is inderdaad hoe de meeste leerlingen momen-
teel blokken op het Stanislas. Nishant (14): ‘De mees-
ten gebruiken Wrts - een online overhoorprogramma. 

Het jaar is amper een week oud als rond het 
Stanislascollege in Rijswijk een waar me-
diacircus losbarst. Vanaf het moment dat 
de school aankondigde per september een 

beweeg-vmbo te starten, staan er bijna dagelijks jour-
nalisten voor de deur. Het Algemeen Dagblad was de 
eerste die het nieuwtje oppikte. Daarna volgden Trouw 
en De Telegraaf. Omroep West besteedde er een item 
aan, evenals Hart van Nederland, het SBS6-program-
ma, dat er in totaal drie uur aan het filmen was.
Locatiedirecteur Fons van den Broek staat zelf ook 
te kijken van alle aandacht. Wat niet wil zeggen dat 

Thuis eenzaam Wortschatz oefenen. Of 
urenlang alle Europese hoofdsteden, de een 

na de ander, in je geheugen stampend. Het 
kan effectiever, denkt het Stanislascollege in 

Rijswijk. Laat pubers tegelijkertijd bewegen 
en leren. Dan presteren ze beter. Vanaf 

september begint de school daarom met het 
unieke ‘beweeg-vmbo’. 

Stanislascollege Rijswijk  
start beweeg-vmbo

‘Alle hoofd-
steden van 

Europa 
geleerd…  

op een  
evenwichtsbal’

voortgezet onderwijs
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Dat werkt vaak prima. Maar je moet je er alsnog toe 
zetten. En het dan ook meer dan eens herhalen. 
Stampen dus. Als de school zegt dat we dingen beter 
onthouden door in de les te bewegen, wil ik dat best 
proberen.’

SPONTAAN AANGEMELD  
Ook Belana (15) en Summer (14) zien dat half uurtje 
bewegend leren positief tegemoet. Zo lang ze maar 
niet iedere dag hetzelfde trucje hoeven te doen. 
Afwisseling willen de meiden. Dus de ene dag op de 
evenwichtsbal, maar de dag erna iets anders, en de 
dag daarna graag weer een andere oefening. ‘Anders is 
na een paar weken het nieuwe er wel af. En dan wordt 
het alsnog saai…’
Locatiedirecteur Van den Broek is het daar roerend 
mee eens. Die afwisseling gaat er dan ook komen, 
zowel voor het half uurtje bewegend leren (in zijn 
woorden: ‘de energizer’) als voor het straks verplichte 
sportuurtje voor aankomende eerstejaars. Daarom 
heeft hij, naast zijn team van drie sportdocenten, hulp 
van buiten gezocht. 
‘Instructeurs van SportCity, een externe fitnessclub 
met een vestiging om de hoek, gaan komend school-
jaar een deel van het lesprogramma verzorgen. Daar-
naast hebben ook enkele docenten met een passie 
voor mountainbiken of zelfverdedigingssport zichzelf 
spontaan aangemeld om een paar extra klassen te 
draaien. Want dat is het mooie van het pad dat we 
nu zijn ingeslagen: letterlijk iedereen is enthousiast. 
Álle leerkrachten geloven in de beweeg-vmbo, omdat 
er van meet af aan samenspraak is geweest. Niets is 
topdown besloten.’

GEEN GARANTIES 
Of het Stanislascollege straks inderdaad de meest 
sportieve, en best presterende school van het land 
is, valt te bezien. ‘Garanties zijn er niet’, dekt Van den 
Broek zich vast in. ‘Maar nogmaals, kwaad kan het niet 
om aankomende eerstejaars meer te laten bewegen. 
Daarentegen dwingen we huidige leerlingen niet om 
mee te gaan in het vanaf komend schooljaar verplichte 
sportuurtje. Dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van 
hun ouders, die vooraf niet van deze plannen op de 
hoogte waren.’
De Vos: ‘Wel hebben we nu al een toezegging van de 
Universiteit van Amsterdam die gaan onderzoeken of 
van nieuwe leerlingen hun schoolprestaties inderdaad 
zullen verbeteren door onze nieuwe lesmethode. 
Wetenschappelijk onderzoek dus. Spannend! Maar 
één ding is nu al zeker: door lessen anders in te delen 
(45 in plaats van 50 minuten per les), blijft de kwaliteit 
van ons onderwijs gelijk. Dus áls leerlingen straks ex-
celleren zou dat zomaar eens door de extra beweging 
kunnen komen.’ Leerlingen staan positief tegenover bewegend leren, maar 

willen wel graag afwisseling in de oefeningen. 

Tekst: Ilja Post  Foto: Henriëtte Guestvoortgezet onderwijs
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Zo’n efficiëntie-index zegt me niet zo veel. 
Is er ook rekening gehouden met culturele 
achtergronden? Dat fanatiek volgen van bij-
lessen tot ’s avonds laat en in het weekend, 

zoals in Zuid-Korea, of het vele huiswerk, zoals in 
Estland en Polen, dat kennen we niet in Nederland.’ 
Rector/bestuurder Guus Hagt van het Baudartius 
College in Zutphen is  kritisch op de cijfers van het 
CBS dat de leeropbrengsten van 33 landen vergeleek. 
Nederland eindigde op de tiende plaats. De top 5 
werd gevormd door Zuid-Korea, Japan, Duitsland, 
Estland en België, waar leerlingen gemiddeld 768 
uur op school zitten. In Nederland krijgen leerlingen 
gemiddeld 970 uur les. 

APPELS EN PEREN
Hoewel in het onderzoek rekening wordt gehouden 
met de jaarlijkse uitgaven per leerling, afgezet tegen 
het bruto binnenlands product, het lerarensalaris, de 
klassengrootte, het percentage leraren boven de 50 
en het aantal verplichte lesuren voor leerlingen en 
leraren, worden volgens Hagt toch appels met peren 
vergeleken. ‘Natuurlijk willen we goed presteren, 
daarop vormt deze school geen uitzondering, maar 
wat wringt is de plotselinge waarde die aan zo’n 
lijstje wordt toegekend. Morgen wordt er weer iets 
anders uit de la getrokken. De ene keer gaat het om 
de opbrengst, en moeten we vooral excellent zijn. Het 
andere moment moeten we aan allerhande maat-
schappelijke thema’s aandacht besteden, het liefst al-

lemaal tegelijk. Verder wordt er in het onderzoek nogal 
gemakkelijk een verband gelegd tussen minder lessen 
en een hogere opbrengst. Dat vind ik kolder, omdat het 
natuurlijk ook om de kwaliteit van de lessen gaat.’ Vol-
gens Hagt gaat het om zoveel variabelen die bepalen 
of je als school of docent effectief bezig bent. ‘Leren 
is echt wel iets meer dan een zin goed vertalen of een 
formule oplossen.’ Dat het CBS ook heeft onderzocht 

Economiereuzen Zuid-Korea, Japan en Duitsland, 
maar ook Estland en België hebben een hogere 

leeropbrengst dan Nederland. Uit een vorige week 
maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) naar het onderwijs in 

33 landen, blijkt dat de best scorende naties daarvoor 
minder lesuren nodig hebben dan Nederland, dat als 

tiende eindigde in de rangschikking.

Onderzoek CBS: hogere opbrengsten met minder lessen

‘ De kant van Zuid-Korea 
moeten we niet opwillen’

‘
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Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Strips op maatvoortgezet onderwijs

of het onderwijs efficiënter zou kunnen met lagere 
salarissen en grotere klassen, ziet Hagt als een poging 
het eigen onderzoek te ondergraven. ‘Ik denk dat 
beloning niets te maken heeft met efficiency. Wat er 
wel mee te maken heeft is of mensen goed opgeleid 
zijn voor hun functie, gemotiveerd zijn en gelukkig in 
hun werk.’   

IN SLAAP VALLEN
‘Het onderwijs kan altijd beter, maar je moet het niet 
zozeer in het volume zoeken, in het aantal lessen dat 

een school geeft’, meent Wim Krijbolder, directeur 
onderwijs van het Pius X College in Bladel. ‘Ik vind 
het ook belangrijk of leerlingen hun creatieve talen-
ten kunnen ontwikkelen, of er veel buitenschoolse 
activiteiten zijn, of er wordt samengewerkt met het 
bedrijfsleven en of leraren hun eigen lesmateriaal 
(verder) ontwikkelen. Het doet me daarom goed 
dat uit het CBS-onderzoek blijkt dat in sommige 

gebieden (Massachussetts-VS en Ontario-Canada, red.) 
positievere resultaten worden geboekt, omdat leraren 
wekelijks werken aan verbetering van hun lessen en 
het lesmateriaal. Daar hoort wat mij betreft een goed 
salaris bij. Leraren zijn ongelooflijk belangrijk in de 
vorming van jongeren, de nieuwe generatie, waar we 
het toch van moeten hebben. Ik zou het ongelooflijk 
dom vinden om daarop te bezuinigen.’
Krijbolder bezocht Vietnam, dat volgens hem eenzelfde 
systeem hanteert als Zuid-Korea, en ‘zag de klassen 
waarin leerlingen na het officiële einde van de school-
dag urenlang bijles kregen. Ik was ook in Japan waar 
ik leerlingen boven de boeken in slaap zag vallen. Ik 
ben ongelooflijk trots dat we tot excellente school zijn 
uitgeroepen, maar die kant zou ik echt niet op willen. 
Bovendien werkt het ook sociale ongelijkheid in de 
hand, want sommige ouders kunnen zich die bijlessen 
permitteren en anderen niet.’    
      
VERLAGING WERKDRUK
‘Het lijkt me prima als we gelijk op willen gaan met de 
kenniseconomieën, maar niet als we ons onderwijs 
puur op efficiency gaan beoordelen. En al helemaal 
niet als dat gebeurt door de klassen te vergroten en te 
bezuinigen op de salarissen, want dat gaat direct ten 
koste van de kwaliteit’, reageert Joany Krijt, voorzitter 
van CNV Onderwijs op het onderzoek van het CBS. 
‘Dat het leerstofjaarsysteem beter kan, zal ik niet ont-
kennen, maar dan liever door leerlingen alvast vakken 
van volgend schooljaar te laten volgen, of, bij eventuele 
achterstand, die van vorig jaar. Wat dat betreft past ons 
idee van de zomerschool hier naadloos in. De investe-
ringen zijn gering, maar de opbrengst hoog omdat geen 
achterstand wordt opgelopen. Ook moeten de moge-
lijkheden worden verruimd om vakken op een hoger 
niveau te volgen, zoals ex-voorzitter Geert ten Dam 
van de Onderwijsraad vlak na de zomer voorstelde in 
Schooljournaal. Extra geld voor onderwijs ben ik zeker 
niet op tegen, want ik vind iedere euro meer voor de 
leraar de moeite waard. Maar gebruik het om de lestijd 
te verlagen,zonder dat het ten koste gaat van de werk-
gelegenheid. Leraren zouden zich in de vrijgekomen 
tijd kunnen richten op innovatie, peerreview, bij elkaar 
in de klas kijken, samen lessen voorbereiden en kijken 
hoe je zo’n les beter kan maken en individuele bege-
leiding.’ Positief aan het onderzoek vindt Krijt dat veel 
lessen niet altijd een noodzakelijke voorwaarde zijn 
voor een hoge PISA-score. ‘De door ons zo gewenste 
verlaging van de werkdruk heeft onder meer te maken 
met beperking van de omvang van de lessentaak van 
de leraar. De studie biedt aanknopingspunten voor de 
verwachting dat met een combinatie van minder lestijd 
voor leerlingen en een evenredig kleinere lessentaak 
voor leraren de onderwijskwaliteit/-output verbeterd 
kan worden.’ 
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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
Maandag     9 maart Utrecht
Donderdag  12 maart  Den Bosch
Donderdag  12 maart  Rotterdam
  

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

lage rente zal ook deze nieuwe dekkings-
graad eind 2015 laag uitkomen. Door het 
beleid van de Europese Centrale Bank ligt 
de rente al weer flink lager dan eind 2014. 
Als gevolg van de veranderde pensioenre-
gels moet ABP vóór 1 juli 2015 een nieuw 
herstelplan indienen bij De Nederlandsche 
Bank. Daarin moet het fonds laten zien 
hoe het in 12 jaar naar een dekkingsgraad 
van circa 130 procent kan toegroeien. Een 
kortingsmaatregel is daarvoor dit jaar in 
elk geval gelukkig nog niet nodig.

gevolgen van de nieuwe regeling te 
berekenen. De rekentool is te vinden op 
www.cnvo.nl.  

maar een individueel kapitaal. De waarde 
daarvan hoeft niet meer met een reken-
rente te worden vastgesteld. Aan deze 
variant kleven nog wel veel haken en ogen. 
Behalve dat het de vraag is of solidariteit 
en de gewenste risicodeling in de praktijk 
in voldoende mate mogelijk blijven, brengt 
invoering van zo’n systeem een heel las-
tige overgangsproblematiek met zich mee. 
De SER wil de variant daarom de komende 
maanden nader gaan verkennen. Zie 
voor de beoordeling door het CNV van het 
ontwerpadvies: www.cnv.nl.

De dekkingsgraad van ABP stond eind 
2014 op 101,1 procent. Dat is 3,1 procent-
punt lager dan minimaal vereist is. ABP 
boekte over 2014 een rendement van 
14,5 procent waardoor het vermogen met 
liefst € 43,4 miljard toenam. Maar door 
de extreme daling van de rente ging de 
waarde van de verplichtingen nog veel 
harder omhoog (met € 57 miljard). De 
lage dekkingsgraad was eigenlijk nog 
wat geflatteerd. In december mocht voor 
het laatst met het 3-maands gemiddelde 

Voor de regeling duurzame inzetbaarheid 
(inclusief de voormalige bapo), die vanaf 
1 oktober 2014 geldt in het primair 

De Sociaal Economische Raad (SER) 
heeft een ontwerpadvies opgesteld over 
de toekomst van ons pensioenstelsel. Dit 
advies gaat naar verwachting een belang-
rijke invloed krijgen op de hoofdlijnenno-
titie waarmee staatssecretaris Klijnsma 
dit voorjaar wil komen in vervolg op de 
Nationale Pensioendialoog. In het ontwer-
padvies neigt de SER sterk naar overstap 
op een systeem van persoonlijke vermo-
gensopbouw met collectieve risicodeling. 
In theorie kan die risicodeling zo ver 
worden opgetuigd dat daarmee, net als in 

van de rente worden gerekend. Vanaf 
2015 gelden de nieuwe pensioenregels. 
De rente wordt nu niet meer over drie 
maanden gemiddeld. Wel moet ABP in het 
beleid voortaan uitgaan van de gemid-
delde dekkingsgraad over de laatste  
12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad 
zal de komende maanden wat hoger uit-
pakken, omdat daar een (afnemend) deel 
van 2014 in meetelt. Vooral in de eerste 
helft van 2014 lag de dekkingsgraad nog 
aanzienlijk hoger. Bij een onveranderd 

onderwijs, heeft CNV Onderwijs een 
rekentool ontwikkeld. Met dit pro-
gramma zijn bij benadering de financiële 

het huidige systeem, pech- en gelukge-
neraties kunnen worden voorkomen. Een 
mogelijk voordeel van deze variant is dat 
het een uitweg zou kunnen bieden uit de 
redelijk hopeloze discussie over de reken-
rente. De politiek lijkt vooralsnog immers 
totaal niet geneigd het pleidooi van het 
CNV voor een realistischer en stabielere 
rekenrente over te nemen. Daardoor lijkt 
het welvaartsvast houden van de pensi-
oenen langdurig onmogelijk te worden. 
In de variant van de SER wordt er geen 
pensioenaanspraak meer opgebouwd, 

Werk & Recht

ABP moet nieuw herstelplan indienen

Rekentool duurzame inzetbaarheid

SER denkt aan individuele pensioenpotten
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Regeldrukagenda, 
wat kan de MR ermee?

De MR kan zijn steentje bijdragen aan het verlagen van 
de regeldruk. In bijna alle cao’s zijn nieuwe hoofdstuk-
ken opgenomen over professionalisering. Hoe goed zou 
het zijn als ook in het scholingsbeleid komt te staan dat 
het komende jaar studiedagen besteed gaan worden 
aan het verlagen van de regeldruk? Op deze studiedag/
studiedagen kan het team zelf aangeven wat wel een 
tandje minder kan. Maak gebruik van het initiatiefrecht 
van de MR en doe een voorstel over de inhoud van 
een of twee algemene studiedagen. Uiteraard is het 
niet de bedoeling dat hiervoor de wekelijkse twee uur 

professio nalisering van de leraar worden gebruikt. Die 
zijn voor de leraar zelf. De PMR heeft instemming bij 
het scholingsplan. Ook zijn in alle cao’s uren afgespro-
ken voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor hebben 
leraren een aantal uren ‘vrij’ te besteden. Zij bepalen 
zelf op welke wijze zij die inzetten. Zie erop toe dat in 
het taakbeleid deze uren voor duurzame inzetbaarheid 
ook daadwerkelijk duurzaam ingezet worden en dat 
de leraar bepaalt waarvoor. De initiatiefrijke MR kan 
voorkomen dat deze uren niet gevuld worden met het 
schrijven van nog meer plannen! 

ongeveer 14 procent. Afgezien van de 
laagste inkomens valt het totale pensi-
oenresultaat als gevolg van het akkoord 
over de ABP-regeling maximaal tussen de 
1 en 2 procent lager uit.

In de rubriek Vraag Antwoord - Wat 
verandert er aan mijn pensioenopbouw? 
- in het vorige Schooljournaal stonden 
enkele storende fouten. Hierdoor kan 
een verkeerd beeld zijn opgeroepen van 
de omvang van de versobering van het 
voorwaardelijk pensioen (onderdeel van 
het recente akkoord over aanpassing 
van de ABP-regeling). In de beschrijving 
van de wijzigingen in het voorwaardelijk 
pensioen is een rekenvoorbeeld opge-
nomen. Daarin wordt uitgelegd dat een 
voorwaardelijk ouderdomspensioen van 

Een werknemer die twijfelt over het oordeel 
van een bedrijfsarts moet om een second 
opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts 
kunnen vragen. Ook moet elke werknemer 

het wettelijk recht krijgen om de bedrijfs-
arts te spreken. Minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit 
in wetgeving gaan vastleggen.

€ 2.280,- per jaar na 1 mei 2015 nog 
maar € 2.127,- oplevert bij opname vanaf 
67-jarige leeftijd. Dit moet zijn € 2.218,-. 
Het laten ingaan vanaf de leeftijd van 65 
jaar in plaats van 67 jaar kost 13 procent 
(en niet 14 procent). Het voorwaardelijk 
ouderdomspensioen bedraagt dan 
€ 1.930,- en niet € 1.830,-. Rekening 
houdend met de verhoging van het 
voorwaardelijk partnerpensioen (dat kan 
worden omgezet in meer ouderdomspen-
sioen) is de verlaging van de waarde van 
het voorwaardelijk pensioen maximaal 
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1 en 2 procent lager uit.

het wettelijk recht krijgen om de bedrijfs-

Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit 

jaar in plaats van 67 jaar kost 13 procent 

voorwaardelijk partnerpensioen (dat kan 
worden omgezet in meer ouderdomspen-
sioen) is de verlaging van de waarde van 

Vraag antwoord

Rectifi catie Schooljournaal

Recht op second opinion 
bij bedrijfsarts 
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Welke processen spelen zich af in de hersenen van een 

jongere met ADHD, ODD of CD? Omgaan met leerlingen die 

gediagnosticeerd zijn met een gedragsstoornis is een hele klus. 

Meer informatie over de stoornis helpt u beter om te gaan met 

de leerling. Wat zijn uitingsvormen van gedragsstoornissen? 

En hoe zorgt u voor een praktische aanpak van 

ODD, CD en AD(H)D? 

Weet welke aanpak werkt bij leerlingen met 

gedragsstoornissen!

GEDRAGSSTOORNISSEN 
BIJ JONGEREN

gediagnosticeerd zijn met een gedragsstoornis is een hele klus. 

Meer informatie over de stoornis helpt u beter om te gaan met 
Wanneer

Donderdag 2 april 2015
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Jan Bijstra

Zittenblijven
Enige tijd geleden schreef ik op deze plek dat kwesties als hoge 
werkdruk, prestatiebeloning en pesten steeds maar terugkeren 
op de agenda. Hier is er nog eentje: zittenblijven …handhaven of 
niet? Het Centraal Planbureau heeft zojuist een rapport gepubli-
ceerd hierover en refereert onder andere aan een meta-analyse 
uit 1984 (dit is een onderzoeksrapport waarin de effecten van 
een groot aantal onderzoeken worden samengevat). Dertig jaar 
geleden spraken we er dus ook al over.
Aan de vraag of zittenblijven goed is of niet, zit een zakelijke en 
een inhoudelijke kant. Over de zakelijke kant is het CPB duidelijk: 
zittenblijven is duur. Het kost de schatkist jaarlijks € 500 miljoen; 
daarnaast kost het gegeven dat zittenblijvende leerlingen later op 
de arbeidsmarkt komen, naar schatting € 900 miljoen per jaar.
Ten aanzien van de inhoudelijke kant is het trekken van een-
duidige conclusies minder gemakkelijk. Het CPB is voorzichtig 

in zijn conclusie – er worden wel leerwinsten gevonden maar 
die lijken na een aantal jaren uitgewerkt – maar genoemde 
meta-analyse is heel duidelijk: de negatieve effecten van 
zittenblijven zijn aanzienlijk groter dan de positieve 
gevolgen. Dit geldt voor leerprestaties, zelfvertrouwen 
en houding ten opzichte van de school.
Maar u zult niet verrast zijn dat er ook onderzoek 
is dat de andere kant op wijst. In 2013 deed het TV 
programma EenVandaag onderzoek onder zo’n 400 
jongeren. Terugkijkend vond een aanzienlijk deel van 
hen dat zittenblijven hen geen kwaad had gedaan. Zo 
is 67 procent het eens met de stelling: ‘Achteraf gezien 
was het goed dat ik een jaar ben blijven zitten’ en oneens 
met de stelling ‘Blijven zitten werkte voor mij erg demoti-
verend; ik deed daarna mijn best niet meer’. Het zelfvertrouwen 
van de jongeren leed er ook niet echt onder: bij 39 procent bleef 
het gelijk en bij 31 procent nam het zelfs toe.
Zoals zo vaak met onderzoeksgegevens hebben we hier weer 
te maken met het probleem van de ‘gemiddelde eindconclusie’. 
Of zoals het grapje met de duif duidelijk maakt: wanneer je vijf 
keer links van een duif schiet en vijf keer rechts, is hij gemiddeld 
genomen dood. Want natuurlijk zaten in de meta-analyse ook 
onderzoeken die wel positief waren over zittenblijven; en in het 
EenVandaag onderzoek was toch nog 33% het oneens met de 
stelling dat zittenblijven achteraf gezien goed was. Wat leert 
ons dit? Hoe zittenblijven wordt ervaren, is afhankelijk van de 
persoons- en omgevingsfactoren van individuele leerlingen. 
Onderzoek moet zich daarom richten op het in kaart brengen van 
deze factoren, zodat beter kan worden voorspeld welke beslis-
sing het beste is voor welke leerling.

Zoals zo vaak met onderzoeksgegevens 
hebben we weer te maken met het pro-
bleem van de gemiddelde eindconclusie
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alle sectoren

Het is dinsdag 27 januari. De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is nog 
maar net een uur geleden geopend door prinses Laurentien. Toch lopen er al 
honderden mensen in de hallen van de Jaarbeurs in Utrecht. Leraren graaien 
hebbedingetjes mee, bezoeken seminars en doen uiteraard inspiratie op. Een 
sfeerimpressie van de eerste dag op de NOT. 

NOT: Superkracht ontdekken en 
inspiratie opdoen

Zijn we hier alweer?’ ‘We lopen steeds rondjes.’ ‘Dit 
hebben we nu al tig keer gezien.’ Het zijn zomaar 
een paar kreten die bezoekers zuchtend naar hun 
gezelschap roepen. Van de kinderboekenstraat tot de 
dyslexiestraat, er is veel te zien. Dat de onderwijswereld 
met de tijd meegaat, blijkt uit het grote aanbod van 
applicaties, tablets en vernieuwde digitale onderwijs-
methodes. In de stand van Eduapp spelen kinderen 
aandachtig educatieve spellen op de tablets. Leraren 
kunnen via de website www.eduapp.nl geschikte apps 
vinden voor hun leerlingen. Ook kunnen ze hier hun 
collega’s adviseren welke app bruikbaar is voor in de 
klas. Naast de stand bevindt zich Amac, ‘De Apple-ex-
pert voor het onderwijs’, zoals ze zichzelf noemen. Elk 
uur vindt hier een seminar plaats over verschillende on-
derwerpen. Veel bekijks trekt het seminar iPads en apps 
in de klas. Tussen het overwegend mannelijke publiek 
zit een enkele vrouw aandachtig te luisteren naar de 
gepresenteerde app Explain Everything. Via een iPad is 
het door deze app mogelijk om draadloos een digi-bord 
te bedienen. Alles wat behandeld en zelfs gesproken 
wordt tijdens een les, kan worden opgenomen om het 
later nog een keer te bekijken. Een aantal bezoekers 
vindt de vernieuwingen niks en legt liever vertrouwd uit 
met aantekeningen op een bord zonder moderne apps. 
Een enkeling is positief. Een wiskundeleraar vertelt dat 
hij het handig vindt. ‘Zo kan ik altijd de aantekeningen 
die ik maak opslaan en vervolgens sturen naar leerlin-
gen als de uitleg te snel ging.’ 
Naarmate de dag vordert, komen de bezoekers handen 
te kort om hun folders, pennen en tasjes te dragen. De 
fel oranje rugzakjes van Schoolreis.nl vallen het meest 
op. Aan de lopende band delen de twee mannen van 
de stand de rugzakjes uit met daarin brochures en een 
magazine. Zelfs de zakken die bedoeld zijn als standde-
coratie moeten het ontgelden. 

Tablets in de klas



25252525

mij.’ Op het blaadje daarnaast staan de woorden ‘Onze 
ib’er is onze inspiratie.’ De grootste inspiratiebronnen 
van de bezoekers blijken voornamelijk de kinderen of 
collega’s te zijn. Af en toe zitten er ook teksten bij die 
bedoeld zijn om anderen te inspireren zoals ‘Je kunt 
nooit minder leren’, ‘De docent maakt het verschil’ 
en ‘Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de 
kinderen zijn.’ 
In de ochtend is het dringen geblazen om een gratis tas 
op te halen en om op de foto te gaan. De actie om gratis 
lid te worden tot de zomer spreekt de bezoekers ook 
aan. Binnen vier uur staat de teller al op 200 nieuwe 
leden. Een van deze nieuwe leden is Nadine Doorn. 
Een voornemen om lid te worden, had ze niet. ‘Het 
is eigenlijk een spontane actie. Maar ik vind het toch 
belangrijk dat er een vakbond is die onder andere voor 
mijn rechten opkomt.’

alle sectoren

‘Hallo, hoe werkt dit eigenlijk?’ Zonder eerst goed te 
kijken, vraagt een oudere man zich af hoe hij zijn code 
moet scannen om de test te beginnen. Op een van de 
negen iPads die in de stand van CNV Onderwijs staan, 
kunnen bezoekers ontdekken wat hun superkracht is 
en waar hun talenten liggen in de categorie wijsheid, 
wilskracht, daadkracht of intuïtie. ‘Yes’, roept dansdo-
cent Cornee Hordijk nadat hij de uitslag van de test 
te zien krijgt. Uit de test blijkt dat hij een natuurlijke 
leider is. ‘Dat klopt. Ik heb altijd een duidelijk doel en 
dat streef ik na. Daarnaast ben ik ook een doorzetter.’ 
Andere bezoekers krijgen uitslagen te zien als filosoof, 
analist of teamspeler. 
Op de muur van de stand kunnen bezoekers briefjes 
plakken met daarop geschreven wie of wat hen inspi-
reert. Helemaal bovenaan de inspiratiemuur hangt een 
briefje met de tekst ‘De lach van een kind inspireert 

Superkracht ontdekken
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Voor de jonge ambassadeurs van CNV Onderwijs was 
de NOT een mooie gelegenheid om zich voor het eerst 
in te zetten. Een paar maanden geleden werd het ini-
tiatief in het leven geroepen en zijn tien studenten be-
reid gevonden om te helpen bij evenementen. Amanda 
Postema is zo’n jonge ambassadeur. Ze is pabo-student 
maar vindt het belangrijk dat een jongere garde de 
vakbond ondersteunt. ‘Ik merk dat studenten het fijner 
vinden als een student met hen praat in plaats een ou-
der iemand. De meesten die hier staan, zijn vaak toch 
wat ouder.’ Ze vindt het belangrijk dat jongeren weten 
wat een vakbond precies voor ze doet. Terwijl Postema 
haar verhaal doet, worden twee jonge dames enthou-
siast gemaakt om ambassadeur te worden. Beiden 

zijn al lid van CNV Onderwijs maar vinden het net als 
Postema belangrijk dat meer jongeren zich aansluiten. 
‘CNV Onderwijs organiseert veel voor jongeren’, vertelt 
de net aangemelde jonge ambassadeur Kelly Bolsen-
broek. Samen met haar medestudent Tanja Vogels 
hoopt ze dat het stoffige imago van een vakbond onder 
jongeren verdwijnt. Kaderlid Koos Wijkhuijs vindt het 
prachtig om te zien dat er zoveel jongeren meehelpen 
en ook dat er veel lid worden. Ze is de oudste die mee-
helpt op de stand. Hoe vaak Wijkhuijs al meegeholpen 
heeft op de NOT, weet ze niet. ‘Al jaren help ik mee en 
ik doe het nog steeds met plezier. Hier ontmoet je de 
leden, maar kun je ook mensen aanmoedigen om lid 
te worden.’

Jonge ambassadeurs
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Ongeschikte begeleiding van kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong kan leiden 

tot faalangst, demotivatie of overmatig aanpas-
sen. Maar hoe is een kleuter met een ontwikke-
lingsvoorsprong tijdig te herkennen? Tijdens het 

congres Kiene kleuters in de klas op zaterdag 18 april 
vertellen verschillende sprekers hoe leerkrachten 
het beste kunnen omgaan met deze kinderen. De 

bijeenkomst is voor leerkrachten van groep 1 en 2, 
intern begeleiders, remedial teachers en onder-
bouwcoördinatoren. Het congres vindt plaats in 
congrescentrum Antropia aan de Hoofdstraat 8 

in Driebergen. De kosten bedragen € 375,- 
per persoon en inschrijven kan via  

www.medilexonderwijs.nl.

Congres over slimme kleuters

Het KRO-programma De Taalstaat op NPO Radio 1 organiseert 
samen met Het Genootschap Onze Taal de verkiezing van de 
beste docent Nederlands. Volgens hoogleraar en jurylid Pe-
ter-Arno Coppen is van alle leraren de docent Nederlands  
de allerbelangrijkste, terwijl het beroep volgens hem juist 
onder vuur ligt. Dat leerlingen slechter spellen en weinig 
lezen, wordt deze docenten vaak verweten. Kandidaten  

kunnen zichzelf opgeven of opgegeven worden  
door leerlingen, ouders of collega’s via  

taalstaat@kro-ncrv.nl. De winnaar wordt  
in de uitzending van zaterdag 16 

mei bekend gemaakt. 

Taalstaat  
zoekt beste docent 

Nederlands

Gluren bij de buren
Hoe gaat het er op andere brede scholen 
eigenlijk aan toe? Het Landelijk Steunpunt 
Brede Scholen organiseert dit jaar een serie 
Gluren bij de buren. Dat betekent dat er een 
kijkje genomen kan worden bij een brede 
school of Integraal Kindcentrum (IKC). In 
totaal zijn er vier excursies met elk hun eigen 
thema. Per dag worden twee verschillende 
locaties bezocht die bij elkaar in de buurt lig-
gen. Het thema Doorgaande lijn voor het jonge 
kind wordt op vrijdag 20 februari behandeld. 
De locaties die bezocht gaan worden zijn in 
Diemen en Almere. Voor het thema Passend 
onderwijs staat op donderdag 19 maart een 
excursie gepland naar Amsterdam en Almere. 
Op vrijdag 10 april worden IKC’s bezocht in 
Dinxperlo en Gendt. Als laatste staat het 
thema Kunst en Cultuur centraal. Meer 
informatie over deze dag volgt op de website 
www.bredeschool.nl/inschrijving-gluren-bij-
de-buren-2015. Aanmelden voor een van de 
excursies kan via de site.

Het onlangs verschenen boek Filosoferen aan de keukentafel van Rudolf Kampers en Jan Ewout 
Routers staat vol praktische tips om filosofische gesprekken te voeren. Het boek gaat in op vragen 
als: Hoe voer je een dialoog en hoe voorkom je een discussie? Wat is een geschikte onderzoeks-
vraag? De lezer krijgt tips om vanuit uiteenlopende, alledaagse onderwerpen een goed gesprek op 
gang te brengen. Het boek kost € 16,95 en is te bestellen via www.scriptum.nl.   

Tekst: Joël Oosterhagen  Foto’s: Sijmen Hendriks

Nieuwe verkeers -
methode  
In samenwerking met uitgeverij Malmberg heeft de 
ANWB de verkeersmethode Let’s go! ontwikkeld. 
Dit is een praktijkgerichte digitale methode met 
oefeningen en simulaties voor op het digibord. Met 
behulp van een programma kunnen verkeerssitua-
ties uit de eigen woon- en schoolomgeving worden 
geoefend. De lesmethode bevat digitale leermid-
delen, werkboeken en praktijkoefeningen voor 
kinderen van groep 1 tot en met 8. Op de website  
www.letsgo-malmberg.nl is de digibordsoftware 
voor twee maanden gratis uit te proberen. De 
methode en de prijzen zijn te verkrijgen door 
contact op te nemen via 073 628 87 22 of  
klantenservice.bao@malmberg.nl.

Filosoferen aan de keukentafel
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Auteurs van lesmateriaal hebben een grote invloed op 
het onderwijs maar ondanks dat werken zij vaak in de 
anonimiteit. Onlangs verscheen het boek Wie maken 
het onderwijs? Teksten om van te leren. In ruim twintig 
teksten beschrijven educatieve auteurs hun ervaringen 
als makers van leermiddelen. Met deze uitgave wordt 
antwoord gegeven op vragen als: Welke rol heeft lesma-
teriaal voor zelfstandig werken? Hoe wordt een nieuwe 
methode op een basisschool geselecteerd? Kun je iemand 
iets leren? Een preview van het boek is te vinden op de 
website www.wiemakenhetonderwijs.nl. Het boek is ook 
via de site te bestellen en kost € 19,90.

Onder basisschoolleerlingen leven 
veel vragen over post, het beroep 
van postbezorger, maar ook over 
hoe een postbedrijf werkt. Dat 
ondervond PostNL de afgelopen jaren. Om deze vragen te 
beantwoorden heeft het bedrijf het lesprogramma Post in 
de klas samengesteld. De lespakketten zijn geschreven 
voor verschillende leeftijdsgroepen. Ze zijn beschikbaar 
voor vier verschillende niveaus, ieder met een eigen 
thema. Het lespakket is gratis aan te vragen op de website 
www.postnl.nl/postindeklas. 

De website www.mbotransparant.nl brengt in beeld hoe 
mbo-scholen presteren op een aantal belangrijke indica-
toren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en 
studenttevredenheid. Feiten en cijfers over de prestaties 
van roc’s, aoc’s en vakinstellingen zijn op een overzich-
telijke manier op één website gepresenteerd. Op deze 
manier zijn de scholen transparant met hun gegevens. 

Boek over ervaringen 
lesmateriaalmakers

Online platform 
voor leermiddelen 
en apps
Veel scholen willen graag vernieuwend lesgeven, maar 
weten vaak niet waar zij moeten beginnen door het grote 
aanbod aan digitale leermiddelen en apps. Smart Sharing 
is een online platform waar onderwijsprofessionals ideeën 
en inzichten met elkaar kunnen uitwisselen. Dat kan via 
de website www.smartsharingplatform.nl. Het platform 
is onderdeel van Smart Education Hub en is gericht om de 
digitale kloof tussen leerlingen en leraren te overbruggen.  Gedichtenkoffertjes

Met de onlangs verschenen gedichten-
koffertjes kunnen basisschoolleerlingen 
verschillende Nederlandse kindergedichten 
ontdekken. In de koffertjes zitten gedichten 
van bekende dichters en ‘wolkjes’ met vragen 
die kinderen aan elkaar kunnen stellen over 
bijvoorbeeld beeldspraak, rijm of humor. De 
leerkracht gebruikt de lesopzet op de achter-
grondkaart voor een introductieles waarna de 
kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Er 
zijn varianten voor groep 3-4, 5-6 en 7-8. Een 
gedichtenkoffer kost € 29,50 en is te bestellen 
via www.kansrijketaalwinkel.nl. 
 

Om leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 
8 te motiveren om met de hand te blijven schrij-
ven, heeft schrijfpedagoog Aartje Schoemaker 
schrijfl essen ontwikkeld. De 70 losse kaarten met 
50 uitgewerkte schrijfl essen zijn te verkrijgen op 
een usb-stick waardoor de methode ook geschikt 
is voor een digibord. Bij iedere les wordt het doel 
ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd. Behalve 

klassikaal kunnen leerlingen er ook zelfstandig 
mee werken. Het kan gebruikt worden 

naast elke methode. De kosten van de 
schrijfmethode bedragen € 25,-. 

Bestellen en meer informatie: 
platformhso@home.nl.  

Handschrijfl essen 
ook voor digibord

Post in de klas

Transparantie over 
 prestaties mbo-scholen

Post in de klas
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Toen: ‘Juf, wat is een paradijs?’ Het is een 
vraag die juf graag beantwoordt tijdens het 
lezen van het bijbelverhaal. En juf legt uit 
dat het paradijs een ongeloofl ijk mooie tuin 
is, een hof waar alles vreedzaam groeit en 
bloeit, met de mooiste bomen, struiken 
en watervallen en vijvers vol vissen. En 
natuurlijk bomen vol vruchten en die ene 
appelboom. En als kind genoot je in je 
eigen gedachten mee, want waar vind je 
zo’n prachtige tuin?
Nu: Juf leest het bijbelverhaal voor. Om het 
begrijpelijk te maken leven Adam en Eva nu 
in een tuin. Geen kind steekt zijn hand op 
en juf hoeft niets uit te leggen omdat ieder 
kind zijn eigen tuin in gedachten neemt. Of 
toch? ‘Juf, wij hebben ook een appelboom 
en ik heb een appel gesnoept. Krijg ik nou 
ook straf?’ En glimlachend mag juf tóch 
wat uitleggen.
Begrijpelijke taal kan vreemd uitpakken, 
dat blijkt ook bij het kerstverhaal als Jozef 
zijn kindje in de kribbe legt. En weer neem 
je een mooi getimmerde houten bak in 
gedachten, liefdevol en warm bekleed door 
Maria. In begrijpelijke taal wordt het kindje 
nu in de voerbak gelegd. Alsof ze tegen de 
beesten willen zeggen: ‘Ga je gang!’ 

Een voerbak 
in de tuin

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra

Hoe scoort jouw school? Beter dan de gemiddelde 6,5? Op de web-
site www.checkjeschoolgebouw.nl van de Algemene Rekenkamer 
hebben leraren, ouders en leerlingen hun school beoordeeld. Ruim 
2.700 scholen hebben rapportcijfers gekregen, onder meer over hoe 
schoon het gebouw is, of de binnentemperatuur goed is en of de 
school geschikt is voor het werken met computers of digiborden. De 
gegevens worden gebruikt voor nadere analyses en de resultaten 
daarvan worden in het voorjaar verwacht.

Eerste twee 
aan meldingen gratis naar 
beleefweekend  Ameland
Eerst zelf een schoolkamp erva-
ren … het kan op Ameland! Het 
Beleefweekend Ameland is er voor 
wie bezig is met de organisatie van 
het schoolkamp en/of wie nog een 
mooie plek zoekt om op kamp te 
gaan. Op zaterdag en zondag 11 en 
12 april kunnen onderwijsmensen in 
één weekend alle facetten van een 
kamp op Ameland beleven: bootreis, 
overnachting in Stayokay Ameland, 
maaltijden, fi etstocht, strandactivi-
teit, rondleidingen in groepsacco-
modaties, contact en gezelligheid 
met collega’s uit het onderwijs, tips 
voor gratis activiteiten op het eiland 
en een kampvuur op het strand. Het 
weekend is een samenwerking tussen de Vereniging Groeps verblijven 
Ameland, Schoolkamp Nederland en Cursus op Ameland. Normaal 
kost dit volledig verzorgde weekend 49 euro per persoon. De eerste 
twee leden van CNV Onderwijs die zich aanmelden (www.wegaanop-
kamp.nl/beleefweekend-ameland, o.v.v. Schooljournaal en lidmaat-
schapsnummer) gaan echter gratis. Dus wees er snel bij!
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Check je schoolgebouw

Overzicht educatieve apps  
Tablets worden steeds belangrijker om te helpen bij de ontwikkeling 
van kinderen. Daarvoor zijn wel educatieve apps nodig. Maar welke 
zijn er allemaal en welke zijn geschikt? De site www.eduapp.nl is 
een webportal voor het vinden, delen en ontdekken van apps voor 
educatieve doeleinden. De apps zijn gerangschikt op sector, type en 
vak- en leergebied. Door een account aan te maken, kan iedereen 
beschrijvingen bij de app zetten in de vorm van lesideeën. Op dit 
sociale platform is snel te zien welke apps collega’s in het werkveld 
gebruiken in de klas. klantenservice.bao@malmberg.nl.
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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 Voor-
hof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork. 
Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Het kwaliteiten 
kwadrant, door Jeannette de Haan 
Dijkstra, verenigingstrainer CNV On-
derwijs. Info/aanmelden: netwerk-
drenthe@cnv.nl o.v.v. 17-02-2015 
Westerbork.

Rayon Utrecht
Woensdag 11 maart, 13.30 uur, Ont-
moetingscentrum Kerkelijk Centrum 
Zeist-west, jaarvergadering. Met 
presentatie over Wijk bij Duurste-
de, ter voorbereiding op excursie in 
mei. Info/aanmelden (voor 1 maart): 
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl,  
0348 41 16 98.

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 15 april, 10 uur, Aamse-
str. 32, Elst (Gld), Themadag primair 
onderwijs over Multitasken: (super)
mens op school? Met workshops: 
Feiten en fabels van het nieuwe 
toezichtskader; Consequenties van 
de cao; Passend onderwijs; Reflec-
teren met kinderen; De focus op het 
leerproces van leerlingen; Het jonge 

kind. Info/aanmelden: www.cnvo.nl/
themadagpo2015.

SCHOOLLEIDERS
(samenwerking stuurgroep Vrouwen 
en CNV Schoolleiders)
Dinsdag 10 maart 16.30-20 uur, 
Evertshuis, Julianastraat 4, Bode-
graven. Bijeenkomst voor schoollei-
ders, teamleiders, middenmanage-
ment, over Slimmer organiseren, 
door Hans van Dinteren, trainer/
adviseur CNV Onderwijs. Info/aan-
melden: netwerkzuidholland@cnv.nl  
o.v.v. 10-03-2015 Bodegraven.

NETWERKEN
Friesland
Woensdag 4 maart, 16-20.15 uur in, 
De Frissel, de Wylgen 1, Veenwou-
den. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs in de regio.
Info/aanmelden: netwerkfriesland@
cnv.nl  (o.v.v. bijeenkomst 04-03-
2015).

Zuid-Holland
Maandag 9 maart, 16-20.15 uur 
in Groen van Prinsterer Lyceum, 
Rotterdamseweg 55, Vlaardingen. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 

Onderwijs in de regio. Keuze uit de 
workshops: Lerarenregister, Tips 
voor gebruik van digibord, Leraren-
beurs. Info/aanmelden: netwerk-
zuidholland@cnv.nl (o.v.v. bijeen-
komst 9-03-2014).

Gelderland
Woensdag 4 maart, 16.30-20.30 uur, 
De Driehoek, Molenstraat, Ede. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit de workshops: 
Van werkdruk naar werkplezier, 
 Onderpresteren, Lerarenregister.
Info/aanmelden: netwerkgelder-
land@cnv.nl (o.v.v. bijeenkomst Ede 
4-03-2015).

Woensdag 11 maart, 16.30-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit de workshops: Leraren-
register, Verbeteren van verbale 
en non verbale expressie, Leraren-
beurs. Info/aanmelden: netwerkgel-
derland@cnv.nl  (o.v.v. bijeenkomst 
Doetinchem 11-03-2015).

Overijssel
Donderdag 12 maart, 16-20.15 uur 
in Enkschool, Jan Buschstraat 6, 
Zwolle. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs in de regio. 

schooljournaalagenda@cnvo.nl

30



Keuze uit de workshops: Commu-
niceren, Werkdruk, Cao. 
Info/aanmelden: netwerkover-
ijssel@cnv.nl  (o.v.v. bijeenkomst 
12-03-2015 Zwolle).

Limburg
Donderdag 19 maart, 18 uur 
(inloop 17.30), basisschool De 
Neerakker, In de Neerakker 2, 
Heythuysen. Met workshops: 
Cao primair onderwijs; Stichting 
LeerKRACHT; Energiegevers en 
energievreters in het onderwijs;
Schoolleiders en hun rol in de 
nieuwe cao. Tevens huldiging ju-
bilarissen. Info/aanmelden (voor 
11 maart): jacquelinearts@hetnet.
nl. Voor niet-leden: 10 euro.

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

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

OOP
Maandag 9 maart, 16-20.15 
uur in Groen van Prinsterer 
Lyceum, Rotterdamseweg 55, 
Vlaardingen. Bijeenkomst voor 
alle OOP-leden van CNV On-
derwijs in de regio. Workshops: 
OOP en functiewaardering, 
door Marjolein Hoekstra, be-
leidsmedewerker CNV Onder-
wijs, De cao en de OOP’er, door 
Cor Duinmaijer, regiobestuur-
der CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwerkzuid-
holland@cnv.nl  (o.v.v. OOP 
Vlaardingen 09-03-2015).

LEZING OVER RADICALISERING
Woensdag 11 maart, 17 uur (inloop 16.30 uur, incl. broodjes), 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeenkomst Radicalisering van 
jongeren: wat is de rol van het onderwijs? Opening door Joany Krijt, 
voorzitter CNV Onderwijs. Vervolgens lezing door prof. Micha de 
Winter over de oorzaken van radicalisering van jongeren, mogelijke 
oplossingen en de rol van het onderwijs. Via World Cafe-aanpak in 
gesprek over kernvraag: Welke rol kan en moet het onderwijs spe-
len en wat zijn dan goede voorbeelden?

Er is nog heel veel belangenbehartiging 
nodig op landelijk niveau voor werknemers 
in de publieke sector. Het kabinet en de 
werkvloer lijken elkaar steeds minder te 
begrijpen en volgens mij komt dat door een 
verschil in visie op het soort samenleving dat 
we willen. 
Wat verstaan we onder kwaliteit? Het 
kabinet lijkt steeds te kiezen voor een 
cijfermatige werkelijkheid. De wereld van 
toetsen, registratie, budgetten, protocollen. 
En als het fout gaat reken je keihard af. 
De professional in het onderwijs, in de zorg 
en bij de overheid defi nieert kwaliteit anders. 
Het gaat om aandacht, interactie, mensen 
verder helpen en sterker maken. Helaas 
is er steeds minder zeggenschap over het 
eigen werk en gaat veel tijd en aandacht 
naar cijfers in plaats van naar mensen. 
Per publieke sector zien we terugkerende 
problemen. Het onderwijs stond ruim vier 
jaar op de nullijn en had meer dan 10 pro-
cent koopkrachtverlies. Hetzelfde geldt nu 
voor de rijksambtenaren. In het onderwijs is 
er onlangs een Regeldrukagenda afgespro-
ken en in de zorg is juist de registratiedruk 
een groot probleem. We moeten daar tegen 
strijden, maar ook leren van elkaar. Groeps-
plannen in het primair onderwijs blijken niet 
verplicht. Registratie in de zorg kan veel 
effi ciënter en zo is er veel meer te winnen. 
Laten we samen een beweging vormen die 
alternatieven en oplossingen aanreikt die 
aansluiten bij de praktijk op de werkvloer. 
Dat is in het belang van ons als professio-
nals, van leerlingen, patiënten en burgers 
en daarom van belang voor de kwaliteit van 
onze samenleving.
Helen van den Berg is voorzitter van 
CNV Connectief

Wat is kwaliteit?
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den Berg 

is voorzitter van 
CNV Connectief
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Stilte, waar word je stil van? 

 

Stilte, waar word je stil van? Stilte, waar word je stil van? Stilte, waar word je stil van? Stilte, waar word je stil van? Stilte, waar word je stil van? 

Op 26 maart 2015 is het dertiende Paascongres. Een inspirerend en praktijkgericht congres voor 
leraren en leidinggevenden in het confessioneel voortgezet onderwijs. 

Op dit paascongres gaan we op zoek naar plezier, vreugde en zin in het onderwijs. We weten 
immers allemaal dat het onderwijs kantelt en het systeem flipt. Onderwijs is eenzijdig gericht op 
cognitie, kwalificatie, productie, resultaat, controle en verantwoording. Waar halen leidinggeven-
den, leraren en leerlingen nog hun plezier vandaan? Hoe ga je fluitend naar school?

Het congres is een pelgrimsreis langs inspirerende pleisterplaatsen. Op het programma staan 
inspirerende verhalen van drs. Jacomijn van der Kooij, promovenda opvoedingsfilosofie VU, en
prof. dr. Jan Hoogland, lector Vormend Onderwijs aan Viaa, Zwolle. Ook zijn er workshops over 
thema’s als omgaan met werkdruk, tijd en keuzes, pedagogisch omdenken, identiteit, positieve 
beeldfiguren en bibliodrama, en pleisterplaatsen met ervaringsmomenten, zoals bij ‘De wandeling’, 
mooie onderwijsfilms, meditatie, de lectio divina, Taizé-refreinen. 
Het congres eindigt met een moment van betekenis onder leiding van Sophie Looijestijn en een 
vreugdeviering onder leiding van Jan Kortie.

Aanmelding 
Voor aanmelding en meer informatie: www.verus.nl/paascongres2015 of via Anneke Uyterlinde,  
E auyterlinde@verus.nl, T 0348 – 744 444.

Praktische informatie
Het Paascongres van 26 maart 2015 is in het Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 
Amersfoort. Kosten: € 100 per persoon, € 60 per persoon bij twee deelnemers van dezelfde instelling 
en € 40 per persoon bij drie of meer deelnemers van dezelfde instelling.

Organisatie: Verus, VKO, CNV Onderwijs, KVSC, AOb/St. Bonaventura/CVHO en VDLG.

Fluitend naar school
Op zoek naar plezier, vreugde en  

zin in het onderwijs

Donderdag 26 maart 2015

Leerhotel Het Klooster 
Amersfoort

Advertentie



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

TRAUMA BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Stagnerende prestaties, agressief of juist teruggetrokken gedrag; het zijn voorbeelden van gedrag dat 

getraumatiseerde leerlingen op school kunnen laten zien. Maar wanneer is er sprake van een trauma? 

En welke begeleiding zet u als onderwijsprofessional in bij een trauma? 

Kom naar de studiedag en leer omgaan met getraumatiseerde kinderen en jongeren in het onderwijs!  

info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl

Wanneer

Dinsdag 14 april 2015

Waar

Antropia, Driebergen

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/

trauma

De vorige editie 

is met een 8,3 
beoordeeld!

Werken met 
getraumatiseerde 

kinderen en jongeren 
in het onderwijs

Aanpak veranderen in de klas? Onderwijs verbeteren op school? 
Vernieuwen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten?

Vraaggestuurde Academische Master in  
Evidence Based Innovation of Teaching (MEBIT): 

• Een universitaire masteropleiding, NVAO geaccrediteerd.

•  Twee jaar in deeltijd naast uw dagelijkse praktijk  

(eventueel voorafgegaan door een éénjarige Premaster).

Onderzoek en evalueer een zelfgekozen innovatie in PO, VO of HBO.  

Leer over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. 

Word lid van een leergemeenschap.

• Maandelijkse contactdagen in Maastricht of Amsterdam.

•  Individuele begeleiding  door onderzoekers van het  

Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).

Meer weten? Kijk op: www.tierweb.nl

Leer het programma kennen tijdens een 

voorlichtingsnamiddag in Amsterdam op  

20 maart 2015. Schrijf in via de website

Weten Wat Werkt!
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Jarenlang zat het Drentse onderwijs diep in het slop. Van 
alle basisscholen in de provincie was ruim twintig procent 
zwak of zeer zwak. Dalende leerlingenaantallen zijn 
mogelijk de oorzaak geweest van de slechte scores in het 
krimpgebied. Een speciaal geïnitieerd excellentietraject 
moest het onderwijs verbeteren en de krimp enigszins 
terugdringen. ‘Goed onderwijs bepaalt mede de 
aantrekkelijkheid van de provincie.’

Excellentietraject moet niveau onderwijs verbeteren

Kwaliteitsimpuls scholen 
middel tegen krimp Drenthe

primair onderwijs
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Drenthe was een tijd lang synoniem met 
‘slecht onderwijs’. Het basisonderwijs 
moest daarom beter, vond de Drentse 
gedeputeerde van de PvdA Ard van der 

Tuuk. ‘Het onderwijs moest een impuls krijgen waar-
bij de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs 
weer centraal staan.’ Daardoor zou de provincie ook 
aantrekkelijker worden om er te wonen. Met deze 
gedachte startten schoolbesturen, gemeenten, de 
provincie en het Rijk in 2010 een initiatief. Zestien 
scholen waren bereid deel te nemen aan het zogehe-
ten excellentietraject. Dit was een andere route dan 
die van staatssecretaris Dekker. De scholen kregen 
intensieve begeleiding bij scholing, uitwisselen van 
kennis en ervaring, onderlinge visitatie en het door-
voeren van verbeteringen. 

DOE MAAR NORMAAL
Tijdens de route werd gekeken naar zes kernmerken 
zoals positieve schoolcultuur, uitvoeren van evalua-
ties, gestandaardiseerde en aangepaste curricula en 
instructie, sterk leiderschap, professionele en positief 
ingestelde leraren en betrokken ouders en omgeving. 
Dat het basisonderwijs in Drenthe minder goed pres-
teerde dan het landelijk gemiddelde, heeft volgens 
Van der Tuuk drie oorzaken. ‘We hadden een paar 
jaar geleden te maken met de gewichtenregeling die 
ongunstig uitpakte voor het Noorden en daardoor een 
negatieve invloed had op de scores. Ook zijn er veel 
kleine scholen met combinatieklassen wat niet altijd 
goed blijkt te zijn voor leerlingen.’ Als laatste vindt de 
gedeputeerde dat de inwoners te bescheiden zijn en 
hun kwaliteiten niet goed benutten.
Directeur Henriëtte Slinkman van basisschool Het 
Groene Hart in Zuidwolde is het hier mee eens. ‘Het 
zit in de volksaard. Als een kind ergens in uitblinkt 
dan wordt vaak door de ouders gezegd: “Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg.”’ Met haar school 
nam ze deel aan het excellentietraject. ‘Voor ons was 
het vanzelfsprekend’, laat Slinkman weten. ‘We wilden 
bovengemiddeld presteren en dan niet alleen op 
het gebied van taal en rekenen, maar ook op andere 
gebieden als sociale en creatieve ontwikkelingen.’ 
Dat Het Groene Hart zich aanmeldde, betekende niet 
dat er slechte resultaten werden behaald. ‘Wij waren 
een school in ontwikkeling door een aankomende 
fusie. Dus bepaalde nieuwe inzichten en concepten 
kwamen toch al aan de orde.’

AFSTUDEERONDERZOEK
Zuidwolde, een dorp gelegen tussen Meppel en 
Hoogeveen, bevindt zich in een krimpregio. Verwacht 
wordt dat tot 2020 het leerlingenaantal met 23 tot 30 
procent daalt, meer dan het gemiddelde van Drenthe 
van dertien procent. In 2012 vonden er fusies plaats 
tussen de vier basisscholen in het dorp. De twee chris-

telijke scholen gingen samen en de twee openbare 
scholen gingen samen. Slinkman volgde een paar jaar 
geleden de master Leadership and Education met als 
afstudeeronderwerp krimp. ‘Als je de cijfers bekijkt, 
dan zie je dat er iets op je af gaat komen. Ik denk dat 
samenwerking tussen scholen belangrijk is. Tot nu 
toe mag ik met ruim 350 leerlingen absoluut niet 
klagen.’ Met dit leerlingenaantal is de school redelijk 
stabiel en zitten ze boven de prognoses. Zo heeft 
Slinkman drie jaar achter elkaar in januari een extra 
onderbouwgroep opgestart. Ze kent geen verhalen 
van ouders die vanwege het slechte onderwijs zijn 
verhuisd naar andere provincies. ‘Mensen die in 
Drenthe wonen, willen het liefst hier blijven omdat ze 
de leefomgeving prettiger vinden dan elders.’ 
Afgelopen maand heeft Het Groene Hart, net als 
de vijftien andere scholen het bordje Deelnemer 
excellentietraject Drenthe ontvangen uit handen van 
gedeputeerde Van der Tuuk. Naast de zes basispunten 
blinken de scholen ergens in uit. De school in Zuid-
wolde blinkt uit in ouderbetrokkenheid en het aan-
bieden van workshops als bijvoorbeeld creativiteit, 
koken, fotografie of sporten. ‘Kinderen kunnen zo hun 
talenten ontwikkelen of juist iets leren waar ze nog 
niet goed in zijn.’

TOEKOMST
Om de klappen van krimp op te vangen, gaat de gede-
puteerde uit van een aantal principes. ‘Voorop staat 
de kwaliteit voor de kinderen. Als sleutel gebruiken 
we de samenwerking met andere scholen en ten 
slotte willen we dat scholen goed bereikbaar blijven.’ 
Afgezien van de vergrijzing en de afname van het aan-
tal jongeren, denkt hij dat de krimp door excellente 
scholen wordt tegengegaan. ‘Het is niet zo dat er dan 
een toestroom vanuit andere provincies komt, maar 
het moet er juist voor zorgen dat de bevolking van 
Drenthe in de provincie blijft doordat het onderwijs 
goed is.’ Of dit het antwoord is op de krimp, weet 
Slinkman niet. ‘Ik vind dat we als school hoe dan ook 
verplicht zijn om excellent te opereren.’
Het predicaat betekent niet dat Slinkman nu klaar 
is met het verbeteren van het onderwijs op haar 
school. ‘Een bordje op de deur geeft een bepaalde 
verantwoordelijkheid. Je moet ervoor zorgen dat je 
de vastgestelde kwaliteit behoudt en die op andere 
gebieden vergroot.’ Haar ambitie is op ieder gebied 
excellent te worden. De komende tijd wordt gekeken 
of de routes van het ministerie en van de provincie in 
elkaar gevlochten kunnen worden. Ook gaat er weer 
een nieuw traject starten waarvoor Van der Tuuk 
andere scholen oproept om aan deel te nemen. Op dit 
moment heeft Drenthe nog twee zeer zwakke en zes 
zwakke scholen. Zorgen over de krimp maakt Slink-
man zich overigens niet. Echt grote problemen, zie ik 
niet’, besluit ze nuchter.  

Tekst: Joël Oosterhagen  Foto: Gerrit Boer

Kwaliteitsimpuls scholen 
middel tegen krimp Drenthe

Excellente basis-
school Het Groene 
Hart in Zuidwolde 
blinkt uit in de ver-
schillende workshops 
die ze hun leerlingen 
aanbiedt.

primair onderwijs



CNV Connectief Academie ontvangt veel vragen vanuit 
scholen over de implementatie van de bepalingen uit 
de cao primair onderwijs. Is het mogelijk dat er hulp 
wordt verschaft bij het invoeren van de 40-urige werk-
week? Hoe zit het met de duurzame inzetbaarheid? En 
hoe moeten scholen die werken met een continuroos-
ter pauzes creëren tussen 10 en 14 uur? 
‘Wij kunnen hierbij helpen’, vertelt Marjolein Hoekstra, 
adviseur en trainer bij CNV Connectief Academie. ‘Wij 
staan besturen en directeuren graag bij bij het invoe-
ren van de bepalingen uit de nieuwe cao. Voorwaarde 
van onze kant is dat de personeelsgeleding van de 
GMR en in een later stadium de MR betrokken worden 
bij deze invoering. Ook vinden wij overleg en rappor-
tage naar het team van groot belang. ‘Wij zullen niet 
in opdracht taakbeleid maken, maar kunnen wel door 

vragen te stellen en een stappenplan te doorlopen, 
een op maat gemaakt taakbeleid helpen vormgeven. 
Natuurlijk binnen de cao-bepalingen. Dit geldt voor 
zowel het basis- als het overlegmodel. Bij het over-
legmodel zal de invloed van het team uiteraard vele 
malen groter zijn. In het geval er sprake is van een 
eventuele invoering van het overlegmodel, kunnen wij 
de directeuren ondersteunen bij het opzetten van een 
invoeringsplan dat ter instemming voorgelegd moet 
worden aan zowel de personeelsgeleding van de MR 
als aan het gehele team.’

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening? 
Neem dan contact op met CNV Connectief Academie: 
030 751 17 85 of stuur een e-mail naar 
aanvraagopmaat@cnvo.nl.

Hulp bij implementatie cao

Hoe moeten scholen 
die werken met een 
continurooster pauzes 
creëren tussen 10.00 en 
14.00 uur?
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DIRECTEUR (wtf 0,5)

Vereniging PCBO Dantumadiel zoekt per 1 augustus 2015 een

Voor CBS De Tarissing in  Rinsumageast  
Nadere informatie over deze vacature vindt u op

www.pcbodantumadeel.nl

www.rapportomslagen.nl

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.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
Op zoek naar een
onderwijscoach of  
mediator?

CNV Onderwijs werkt samen met diverse partners, 
waaronder gespecialiseerde onderwijscoaches, 
onderwijsmediators en bureau Kans.

Meer weten? Neem contact op via 030 751 1785  
of aanvraagacademie@cnv.nl.

www.cnvonderwijs.nl/academie



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

Neem nu contact op met Recent.
T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl

Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

In de kop van Drenthe, onze twee landelijke, sfeervolle 
vakantiehuisjes op 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

Vakantieplannen? Wij verhuren twee mobile homes 
(stacaravans) in Toscane, Italië. De camping ligt in een 
mooi natuurgebied in Viareggio, 900 m van de zee en het 
strand. Ook verhuren wij een prachtig compleet huis in 
Zuidwest Hongarije, 100 km onder het Balatonmeer. Boek 
nu via: www.mobilehome-italie.nl of www.vakantiehuisver-
huur-hongarije.nl. Fam. Rietdijk, tel. 06 22 80 74 17. 

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 IBAN: NL50INGB0665957955,  
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.38



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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‘Ik ging het  
onderwijs missen’

Roos de Haan (37):
‘Ik ben een tijdje uit het onderwijs geweest, 
maar ging het toch missen. Ik vind het belang-
rijk om mezelf te blijven ontwikkelen en had de 
afgelopen jaren sterk de behoefte om met korte 
projecten aan de slag te zijn op veel verschillende 
scholen. Inmiddels wil ik me weer graag binden 
aan collega’s en leerlingen.’ Op dit moment 
werkt De Haan als invaller op het Comenius 

College in Hilversum waar ze aardrijkskunde 
geeft. Ze vindt het verstandig om lid te 

zijn van CNV Onderwijs. ‘Met zoveel 
mogelijk leden, kun je veel 

druk uitoefenen op de 
overheid.’

Foto: Ton Kastermans


