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Detectiepoortjes  
geen garantie voor 

veilige scholen

‘Angst voor de 
 Inspectie echt  

niet nodig!’

Schooladvies: vertrouwt 
voortgezet onderwijs 

basisschool wel?



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.

De laatste alinea van de column van Wim Stoop in Schooljournaal 
van 24 januari schreeuwt om een reactie. De zonzijde, zo schrijft 
hij, is dat hij zich vitaal voelt. Mooi! Hij noemt het een winst dat hij 
niet meer verzekerd is tegen de kosten van vroedvrouwen. Niet zo 
mooi! Want even later heeft hij het over ‘deze asolidaire wereld’. 
Laat mij nu altijd nog denken dat we elkaars lasten dragen in een 
verzekering. Kunnen onze jongere collega’s het wel opbrengen 
het risico van mijn gebroken heup mee te dragen?

Gerrit Mol, Rosmalen

Ik wil een tegengeluid laten horen tegen het verhaal in School-
journaal 3 dat de Onderwijsinspectie de regeldruk oplegt in het 
primair onderwijs. De Inspectie geeft na een bezoek een beoor-
deling hoe je schoolorganisatie in elkaar steekt in al zijn facetten. 
Dat houd je juist scherp. Je bent blij met de voldoende gescoorde 
onderdelen en gaat aan de slag met dingen die nog verbeterd 
kunnen worden. De regeldruk komt vanuit het ministerie en de 
politiek. We stemmen eens per vier jaar, of vaker, en het gevolg 
is dat er weer nieuw beleid en nieuwe regels op de scholen 
afkomen. Dat is lasting voor scholen. Maar ik zou willen zeggen: 
Inspectie, bedankt voor uw komst, het houdt mij scherp! 

Luuc Wilschut, Vuren

Wat een superartikel in Schooljournaal 2 over kleu-
ters! Jaren heb ik geworsteld met de ommekeer 
in het onderwijs. Ik probeerde mijn visie te volgen 
als rasechte kleuterleidster. Heel belangrijk: goed 
observeren waardoor je leert in welke ontwikke-
lingsfase het kind zit. Hierdoor kun je aansluiten bij 
de naaste ontwikkeling van het kind. Bij het aanbod 
zal het kind als het ware moeten eten en smullen 
van wat hem geboden wordt. Elke leerling zal 
daardoor groeien in zijn  eigen tempo! Als je genoeg 
kennis hebt van ontwikkelingsfases, zijn kleuter-
toetsen voor alle kinderen niet belangrijk. Spel en 
spelen bieden zoveel ontdekkingsmogelijkheden op 
cognitief, sociaal en creatief gebied. Jammer dat we 
schooltje gingen spelen. Voor ontdekken was geen 
tijd en fases werden overgeslagen. Dit schooljaar 
zijn we in het speciaal onderwijs gestart met de 
methode Speelplezier. Een grote ommezwaai waar-
door alle leerkrachten en assistentes op dezelfde 
manier werken: spelend leren met heel veel plezier. 
Op sociaal vlak spelen kinderen meer met dan 
naast elkaar. De inhoud van het spel wordt rijker. De 
aangeboden woordenschat komt terug in het spel. 
En er is superbetrokkenheid en veel speelplezier!

Rosé Hermans-Bertrand 

Rectificatie
De brief Trots in het vorige Schooljournaal was 
niet geschreven door Gerrit Mol maar door Chris 
Jansen. Hij hield een pleidooi voor inschrijving in 
www.registerleraar.nl.

In het vorige Schooljournaal schrijft columnist 
Marlies Sietsma, ‘Yes we mogen rekenen?!’ 
Zij is docent Nederlands en geeft ook reken-
lessen. De strekking van de column bevestigt 
helaas de mening van mijn roc-management 
dat iedere hbo’er kan rekenen, waardoor 
er 110 docenten een of meer uren rekenles 
ingeroosterd hebben gekregen. Met als re-
sultaat slechts 32 procent geslaagden. Op de 
echte werkvloer is er namelijk wel een groot 
verschil merkbaar tussen de docenten die er 
mee worden belast. Leerlingen verlaten de 

basisschool wel na groep 8, maar qua reken-
niveau zijn ze soms niet verder dan groep 5. 
Tafels, breuken, staartdelingen, getalbegrip 
is nooit aangeleerd of snel vergeten. Ook mijn 
collega’s kunnen wel vaktechnisch rekenen, 
maar ontbrekende basisrekenvaardigheden 
aanleren is gewoon een vak apart. Blijf bij je 
vak, zou ik dan ook adviseren. Daarom geef ik 
zelf geen Nederlands om mijn rekenlesroos-
ter op te vullen.

L.D. van de Graaf, Papendrecht

Rekenen

Ziektenkosten-
verzekering
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Foto: Evert Elzinga

Anne
Vorige week donderdag werd in het 
bijzijn van scholieren en minister Bus-
semaker van onderwijs het Project Anne 
gelanceerd. Dat gebeurde in het decor 
van Het Achterhuis in Theater Amsterdam 
in de hoofdstad. Het onderwijsproject 
van de Stichting Educatief Programma 
Anne wil onder jongeren de kennis 

van de Tweede Wereldoorlog en de 
Holocaust levend houden.
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nieuws

Mobiele frietkramen moeten net als 
coffeeshops niet meer in de buurt van 
scholen staan, vindt voorzitter van 
het Convenant Gezond Gewicht Paul 
Rosenmöller. Hij hoopt hiermee dat 
jongeren niet worden verleid tot het 
eten van een vette hap. In verschil-
lende gemeenten maken raadsleden 
en scholen al bezwaar tegen snack-
kramen voor de school. Ook in Breda 
is zo’n kraam een plaag voor onder 
andere het Stedelijk Gymnasium 
en het Mencia de Mendoza Lyceum. 
Onder invloed van aangescherpte 
regelgeving eist de Tweede Kamer 
dat alle schoolkantines dit jaar 
gezond zijn. Recent onderzoek van 
het televisieprogramma De Monitor 
gaf aan dat maar vijf procent van 
alle schoolkantines de norm halen. 
Het Stedelijk Gymnasium is bezig de 
kantine gezonder te maken en wil zo 
snel mogelijk aan de norm voldoen, 
zoals die is vastgesteld door het 
Voedingscentrum. Rector Hetty Mulder laat in een 
artikel in BN/de Stem weten ‘flink last te hebben’ van 
de frietkraam voor hun school. Volgens de gemeente 
Breda is er niks te doen tegen de vergunningen van 
frietkramen. Zo laat de gemeente weten dat er sprake 
is van een tijdelijke standplaats. De kraam mag er 
daarom een kwartier staan plus de tijd die daarna 
nog nodig is om een rij klanten weg te werken. Terwijl 

kantines gezonder worden, waarschuwt kinderarts 
Sandra Schrama van het Juliana Kinderziekenhuis 
in Den Haag dat steeds meer kinderen zo ‘gezond’ te 
eten krijgen dat ze ondervoed raken. Het gaat volgens 
Schrama met name om kinderen van hoogopgeleide 
ouders die producten als zuivel en granen schrappen. 
Gevarieerd eten is volgens Schrama de sleutel en daar 
hoort af en toe ook een patatje bij. JO

Frietkraam plaag voor Bredase scholen
Foto: Erald van der Aa

Sinds 2011 ligt het hbo onder het vergrootglas van samen-
leving, Inspectie, Nederlands-Vlaamse accreditatieorga-
nisatie (NVAO) en politiek. In dat jaar kwamen er diverse 
wantoestanden op hogescholen aan het licht. Sindsdien 
werken de hogescholen aan transparantie, verantwoor-
ding en kwaliteitsverbetering. Op 11 februari kwamen 
vijftig professionals uit het hbo naar het CNV Onderwijs-
kantoor in Utrecht om hierover van gedachten te wisselen 
en te praten met vertegenwoordigers van Inspectie en 
NVAO. Erik Martijnse van de Onderwijsinspectie vertelt 
dat hij in toenemende mate klachten krijgt over zaken die 
in het hoger onderwijs spelen. Dergelijke signalen leiden 
na een eerste check meestal niet tot een nader onderzoek, 
maar soms ook wel. Hij noemt het positief dat er meer 

aandacht is gekomen voor de borging van de kwaliteit 
van examens en tentamens en professionalisering. Het 
toezicht op het toetsproces en het voorkomen van fraude 
kunnen nog beter. Later gingen de aanwezigen uiteen om 
onder leiding van leden van de Sectorraad Hoger Onder-
wijs van CNV Onderwijs te discussiëren over een aantal 
stellingen. Een paar suggesties die hieruit naar voren 
kwamen: kaart een geconstateerd kwaliteitsprobleem 
binnen de hogeschool direct aan, CNV Onderwijs zou een 
belangrijke rol kunnen spelen in de professionalisering 
van hbo-personeel voor zover de instellingen dat zelf niet 
oppakken en dergelijke gesprekken tussen onderwijsper-
soneel en Onderwijsinspectie zouden vaker georganiseerd 
mogen worden. CdG

Hbo buigt zich over onderwijskwaliteit
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journaal

•  Ik voel ‘m al weer aankomen. Een nieuwe opdracht 
aan scholen: ‘Leer kinderen dat superfood niet 
zaligmakend is en ondervoeding kan veroorzaken.’

•  Waar ouders doorslaan in hun liefde voor quinoa, 
tarwegras en chia-zaad – superfoodisme – worden 
kinderen de dupe. Het Juliana Kinderziekenhuis in Den 
Haag sloeg alarm: kinderen kunnen ondervoed raken, 
ondergewicht en concentratieproblemen krijgen. 
Advies: voed kinderen volgens de schijf van vijf.

•  Scholen hebben de afgelopen jaren braaf aandacht 
besteed aan obesitas en het belang van gezond eten. 
Als er nu iemand opstaat die scholen oproept om 
kinderen weerbaar te maken tegen ouders die lijden 
aan superfoodisme – voor zover dat al niet gebeurd 
is – dan adviseer ik dringend Oost-Indische doofheid 
te veinzen. 

Ciska de Graaff

Rechtspositiegids 
2015 beschikbaar

De nieuwe Rechtspositiegids 2015 is beschikbaar. In dit jaarlijkse naslagwerk vindt 
u gemakkelijk antwoorden op vragen over arbeidsvoorwaarden, 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 werk-
kostenregeling. 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).

Rechtspositiegids 2015

Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 

Eerste humanistische school
In Amsterdam mag voor het eerst een humanistische 
school haar deuren openen. Het ministerie van 
Onderwijs heeft de aanvraag van de humanistische 
mavo goedgekeurd. Daarmee is het humanisme 
nu een erkende richting in het bijzonder onderwijs. 
In 2013 diende de stichting De Amsterdamse Mavo 
een aanvraag in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) om een mavo op humanistische grondslag te 
bekostigen. Omdat het volgens de onderwijswetten 
niet binnen een erkende richting past van bijzonder 
onderwijs, vroeg staatssecretaris van Onderwijs 
Sander Dekker de Onderwijsraad om advies. Die gaf in 
maart vorig jaar goedkeuring om zo’n school te stich-
ten. In het advies gaf de raad mee dat het humanisme 
in Nederland niet vaststaande ceremonieën of rituelen 
kent en ook geen ruimten waar periodieke bijeen-
komsten plaatsvinden. Daarom valt het humanisme 

niet onder de categorie godsdienst maar levensbe-
schouwing. De statuten van de nieuwe school geven 
aan dat het onderwijs moet bijdragen aan zorg voor 
de medemens, streven naar een samenleving waarin 
vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en mede-
menselijkheid centraal staan, en het onderwijs zonder 
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing 
gegeven moet worden. De staatssecretaris bereidt 
een wetsvoorstel voor en introduceert de ‘richtingvrije 
planning’ van scholen. Dit betekent dat het voor ieder-
een mogelijk is om een school te stichten zonder dat 
de richting hierbij een rol speelt. De humanistische 
school is een initiatief van een groep ouders. 
Ze hebben volgens DUO nu vijf jaar de tijd om de 
school te starten en naar alle waarschijnlijkheid is dat 
1 augustus 2016. De stichting heeft ook plannen voor 
een havo. JO
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Iedereen die ik spreek heeft een mening over het Lera-
renregister. Meestal zeer uiteenlopend. Zo mocht ik 
laatst meepraten aan een ronde tafel over professionele 
ruimte. Ik zat daar met voornamelijk schoolbestuurders 
en directieleden. Zij vonden het register geen meer-
waarde. ‘Professionaliseren kan ook zonder register’, 
zei een bestuurder van een grote onderwijsinstelling. 
Maar daar gaat het ook niet om. Het doel van het register 
is niet om er voor te zorgen dat leraren zich professio-
naliseren, daar zijn de gesprekken tussen de leraar en 
leidinggevende voor. De cao zorgt voor afspraken over 
tijd en geld voor scholing. Het register is ingevoerd om de 
beroepstrots van leraren te vergroten, en om de status 
en het imago van de leraar te verhogen.
Door alle discussie lijkt die doelstelling mijlenver weg. 
Hoe kunnen we dat terugkrijgen? Ik denk dat dit kan door 
er zelf in te geloven. Het register is van de leraar zelf. Als 
we afwachten tot het register in 2017 verplicht wordt en 
alle leraren zich moeten inschrijven zal dit niet automa-
tisch leiden tot verhoging van de beroepstrots. Dan is het 
register niet van de leraar, maar staan we toe dat het 
register van de wetgever is. ‘Het moet, dus doen we het’, 
wordt dan het motto. Maar als we ons voor 2017 mas-
saal inschrijven, laten we daarmee zien dat we ons zelf 
serieus nemen. Dat leraren zelf de regels bepalen van 
het register: de herregistratie-eisen, welke scholing wel 
en niet voor het register meetelt, de bekwaamheidseisen. 
Dan hebben de leraren de touwtjes in handen. Dan heb 
je als leraar het goede gesprek met je werkgever: over je 
functioneren binnen de context van de school. De profes-
sionalisering is van de beroepsgroep. Dus wat ga jij doen: 
laat je het gaan, of pak je de handschoen op? 

Lerarenregister

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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De Lerarenbeurs al opgemaakt of ‘m nu aan het 
gebruiken voor een studie of cursus? En wilt u daarover 
vertellen? Dan zoeken wij u voor een artikel in School-

journaal. Mail dan (uiterlijk woensdag 4 maart) naar 
schooljournaal@cnvo.nl o.v.v. Lerarenbeurs.

gezocht:
lerarenbeursgebruikers

Gekapseisd Roc Leiden 
 overgenomen door concurrent

Niet meer in achttien armoedige panden verspreid 
zitten over de stad, maar op prachtige locaties naast 
station Lammenschans en een perceel tussen station 
Leiden Centraal en het Leidsch Universitair Medisch 
Centrum. Dat was de droom van het bestuur dat in 2007 
leiding gaf aan het Roc Leiden. Een jaar later brak de 
kredietcrisis uit en werden de miljoeneninvesteringen 
een molensteen om de nek van de toenmalige Leidse 
bestuurders en hun opvolgers. De school die sinds 
2012 onder verscherpt toezicht staat van de Onder-
wijsinspectie houdt op te bestaan. Het in Zoetermeer 
gevestigde ID College neemt de onderwijsverplichtin-
gen, maar niet de gebouwen van Roc Leiden over. Zoals 
eerder bij Roc Amarantis in Amsterdam zijn ook de te 
dure vestigingen van het Leidse roc de nekslag voor 
de instelling gebleken. Of zoals minister Bussemaker, 
die het reddingsplan steunt, aan de Tweede Kamer 
schreef: ‘Het roc besteedde een onevenredig groot 
deel van de middelen aan stenen in plaats van aan 
onderwijs.’  
‘We zijn blij dat de studenten verzekerd zijn van een 
doorlopende leerlijn en hun studie kunnen afmaken, en 
dat alle docenten in dienst treden van het ID College.’ 
Geen gedwongen ontslag dus, lijkt regiobestuurder 
van CNV Onderwijs, Cor Duinmaijer tevreden. ‘Nou niet 
helemaal, het is natuurlijk jammer hoe het is gelopen. 
In de dure tijd is het bestuur, met toestemming van de 
Raad van Toezicht, de verplichting aangegaan om na de 
huurperiode de panden te kopen. Helaas zijn ze hope-
loos als onderwijsbestemming.’ Volgens Duinmaijer 
kunnen dit soort situaties tegenwoordig minder snel 
ontstaan. ‘Het fi nanciële inspectiekader is veranderd. 
Als er iets misgaat wordt het eerder gesignaleerd. De 
Inspectie zit nu veel sneller op dit soort gevallen. De 
minister wil dat ook, want het is natuurlijk slecht voor 
de uitstraling van het mbo.’ PM08



voortgezet onderwijs / mbo

Leerlingen nemen steeds vaker wapens mee naar school

‘ Soms kan het lot je      
  gewoon treff en’ 

Steeds meer leerlingen en docenten voelen zich veiliger op en rond de school, blijkt 
uit cijfers van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. Toch is er reden tot zorg, omdat het 
wapenbezit onder leerlingen de afgelopen jaren fl ink is toegenomen. De cijfers waren 
net bekend gemaakt, toen er in een week tijd drie steekincidenten plaatsvonden op 
verschillende scholen. Betekent dit nu dat middelbare scholen zich zorgen moeten maken?

Gekapseisd Roc Leiden 
 overgenomen door concurrent
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Het heeft niet zozeer met een goede of slechte 
school te maken, soms kan het lot je gewoon 
treffen’, zegt veiligheidsregisseur Erick Siebers 
van het Roc van Amsterdam en Flevoland. Hij 

doelt op het meest recente steekincident op de Haagse 
Aloysius College waarbij een 15-jarige jongen zijn medel-
eerling neerstak. Er zou voorafgaand aan het voorval ruzie 
zijn geweest tussen de twee. ‘Wij zijn niet naïef, maar 
dit soort incidenten kunnen je uit het niets overkomen. 
Uiteraard zijn er vooraf wel signalen die we in de klas 
bespreken.’ Uit de Veiligheidsmonitor, die het ministerie 
van Onderwijs onlangs publiceerde, blijkt dat 29 procent 
van de ondervraagde leidinggevenden de afgelopen twee 
jaar te maken heeft gehad met leerlingen die een wapen 
op zak hadden. In 2012 was het percentage 22 en in 2010 
nog 7. En dat terwijl docenten en leerlingen zich steeds 
veiliger voelen, respectievelijk 89 procent en 94 procent. 

STOER
Volgens directeur van de stichting School en Veiligheid 
Klaas Hiemstra zitten er twee aspecten aan het percentage 
wapenbezit. ‘Zo’n hoog cijfer kan komen doordat er meer 
gecontroleerd wordt op scholen of doordat de definitie 
van wapens vaag blijft. Wanneer leerlingen ruzie hebben, 
kan het gebeuren dat ze naar iets grijpen als een pen of 
schroevendraaier. Wat precies tot wapens wordt gerekend 
is in dit onderzoek onbekend’, aldus Hiemstra. In januari 
vonden in een week tijd drie steekpartijen plaats op scho-
len in Amsterdam, Delft en Den Haag. Vorig jaar oktober 
had een steekpartij op het Corbulo College in Voorburg 
zelfs een dodelijke afloop. Hiemstra denkt dat leerlingen 
vooral steekwapens meenemen om in de ‘picture’ te 
staan. ‘Het is niet altijd omdat ze zich onveilig voelen. 
Sommigen vinden het stoer dat ze leerlingen kunnen 
aanvallen met een wapen.’
Siebers merkt niks van het toegenomen wapenbezit onder 
leerlingen. Op het gebied van veiligheid is hij betrokken 
bij alles wat in en rond de gebouwen van de roc-vestigin-
gen gebeurt waar mbo, vmbo en volwassenonderwijs zijn 
gehuisvest met in totaal ruim 36.000 leerlingen en 3.200 
docenten. ‘Een tijd terug hebben wij ons kluisjessysteem 
aangepast. Wat in het verleden vaak gebeurde, is dat 
leerlingen hun meegebrachte wapens hierin opborgen.’ 
In de meeste gebouwen zijn om die reden geen persoons-
geboden kluisjes meer en krijgt iedereen die met zijn 
studentenkaart inlogt een nieuw kluisje door het systeem 
aangewezen. ‘Wanneer het gebouw dichtgaat, klappen de 
kluisjes open. Leerlingen zijn er nu zo op getraind dat alle 
kluisjes aan het einde van de dag leeg moeten zijn.’

INCIDENTEN REGISTREREN
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker kwam eer-
der al met een wetsvoorstel over veiligheid op scholen, die 
volgens hem hard moeten werken aan bewustwording. 
Dekker zegt in het voorstel dat scholen verplicht worden 
in het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid, dat een 
persoon alles op het gebied van pesten coördineert en dat 

de sociale veiligheid wordt gecontroleerd. Dit laatste moet 
ervoor zorgen dat er een actueel en representatief beeld 
ontstaat van het welzijn van leerlingen en de veiligheid op 
school. 
Siebers geeft aan dat de incidenten op alle vestigingen bij 
hen worden geregistreerd. ‘Zo krijgen wij inzicht in wat 
voor type incidenten er zijn, fysiek maar ook verbaal. Het 
systeem is ervoor om de individuele gevallen op te laten 
gaan in een groter geheel zodat je kunt kijken of daarop 
een bepaald beleid moet worden toegepast.’ Ook Robbert 
Poort, bestuurssecretaris van Roc Zadkine met locaties in 
Rotterdam en omgeving, laat weten dat zij alle incidenten 
monitoren. Net als Siebers merkt Poort niks van het 
toegenomen wapenbezit onder leerlingen. ‘Veiligheid 
staat bij ons hoog in het vaandel. Wij voeren een actief 
veiligheidsbeleid met veel toezicht. Wij zijn een vrij groot 
stedelijk roc waar allerlei groepen over de vloer komen. 
Ook leerlingen uit een soms problematische omgeving, 
waardoor dat soort incidenten zich gemakkelijk kunnen 
voordoen.’

LEEFTIJDSGENOTEN
Naast een erkend veiligheidsbedrijf handhaven ook de 
leerlingen van de opleiding Veiligheid de orde op het Zad-
kine. ‘Zij kunnen het geleerde gelijk in praktijk uitoefenen’, 
aldus Poort. ‘Daarnaast werkt het effectief omdat leerlin-
gen liever aangesproken worden door medestudenten en 
leeftijdsgenoten.’ In gebouwen waar meer dan duizend 
leerlingen in en uit lopen, zijn toegangspoortjes geplaatst 
waar leerlingen met een pasje doorheen kunnen: de zoge-
heten tourniquets. Poort: ‘Wij willen toezicht en controle 
houden op mensen die het pand inkomen.’ Ook het Roc 
van Amsterdam heeft deze poortjes, zoals op de locatie 
in Amsterdam-Zuidoost. Siebers vertelt dat deze hier zijn 
geplaatst omdat velen denken dat de Bijlmer gevaarlijk is. 
‘Wij kijken naast de veiligheidssituatie ook hoe ouders en 
leerlingen naar een vestiging kijken. Daar passen we onze 
veiligheidsmaatregelen op aan. We kijken onder meer 
naar welke doelgroepen er zijn en hoeveel mensen er in 
het gebouw zijn.’
De recente steekincidenten gebeurden buiten de school. 
Hiemstra vindt dat de verantwoordelijkheid van een 
school op een gegeven moment ophoudt. ‘Je kunt als 
school niet buiten het schoolplein, in de tram of onder-
weg naar huis een rol spelen bij de veiligheid. Wel zijn 
goede afspraken met betrokkenen om de school heen be-
langrijk.’ Beide roc’s hebben een open lijn met de politie 
waardoor altijd gemeld kan worden als er een leerling met 
een wapen rondloopt. Volgens Siebers is het ondernemen 
van actie ook een belangrijk signaal naar andere studen-
ten toe. ‘Wij hebben liever dat er over gesproken wordt 
van “Wat is dit een zware straf” en dat er discussie over 
ontstaat. Hierdoor wordt duidelijk voor leerlingen dat een 
wapen absoluut niet getolereerd wordt.’ 

ONS KENT ONS
Op Christelijke Scholengemeenschap Gaasterland in het 

‘
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Friese Balk werken ze met vier speerpunten, waarvan 
veiligheid de eerste en belangrijkste is, vertelt directeur 
Arie Dekker. ‘Daarna communicatie en betrokken-
heid richting leerlingen en ouders en vervolgens de 
resultaten. Om tot goede resultaten te komen moeten 
de eerste drie speerpunten goed zijn. Daarom heeft het 
allemaal met elkaar te maken.’ Directeur Dekker denkt 
dat de betrokkenheid en kleinschaligheid van de school 
ervoor zorgen dat er weinig incidenten plaatsvinden 
zijn middelbare school. ‘Ons kent ons. Leraren kennen 
de leerlingen van naam. Leerlingen weten zich gekend 
en herkend en dat is iets heel belangrijks.’ Met wapens 
heeft Dekker niet te maken gehad. 
Hiemstra denkt dat heldere regels helpen om leerlingen 
bewust te maken wat er op een school is toegestaan. 
‘Het begint met wat je als school uitstraalt. Je bent 
betrouwbaar als je regels stelt en hieraan houdt.’ Hij 
sluit niet uit dat steekincidenten hierdoor worden 
voorkomen. Hiemstra: ‘Er is geen middel voor de kwaal. 
Als school moet je niet in paniek raken maar leren van 
wat er gebeurd is. Het is een inspanning die je elke dag 
pleegt. Het hoort bij het vak van een leraar en bij de 
verantwoordelijkheid van een school. Je kunt leerlingen 
alleen leren lezen en schrijven, als er een veilige omge-
ving is.’ 

DETECTIEPOORTJES
De PVV pleit ervoor dat scholen juist detectiepoor-
tjes moeten plaatsen. De geïnterviewden zien niks 
in deze oplossing. Poort: ‘Het is een hele ingrijpende 
maatregel waardoor je niet honderd procent risico’s 
kunt vermijden. Dat is overigens geen enkele maatregel. 
Maar wij merken dat elektronische maatregelen, zoals 
toezichtpoortjes, camera’s en pasjestoezicht, per saldo 
minder effect opleveren dan het goed regelen van je 

toezicht en organisatie.’ Ook Siebers vindt het invoeren 
van detectiepoortjes overtrokken. ‘Een zwaar incident 
als een schietpartij is niet te voorkomen. Iemand die 
binnen wil komen, heeft absoluut geen boodschap aan 
zo’n poortje.’ Voorzitter van CNV Onderwijs Joany Krijt 
denkt ook dat dit niet de oplossing is. Krijt pleit ervoor 
dat scholen een verplichte incidentenregistratie bijhou-
den met alle gewelddadige voorvallen zoals gevechten 
en steekpartijen. De voorzitter ziet daarom meer in 
vriendelijke maatregelen als voldoende toezicht tijdens 
pauzes, waarbij pleincoaches rondlopen en eventuele 
ruzies vroegtijdig gesust kunnen worden. 

NUANCE
Dekker, Poort en Siebers, gaan bewust en serieus om 
met het veiligheidsbeleid op hun eigen scholen. Alle 
drie passen bepaalde maatregelen constant aan. Poort 
vertelt dat hij goed in de gaten houdt wat voor soort 
incidenten plaatsvinden. ‘Als wij constateren dat er zich 
op een bepaalde locatie of op een gerelateerde plek 
meer incidenten voordoen dan dat jaar daarvoor, dan 
treffen wij nieuwe maatregelen zoals het plaatsen van 
een extra camera of meer toezicht op die plek.’ 
Bang voor het toenemende wapengebruik, is het drietal 
niet. Ze geven aan dat ze waakzaam blijven. Directeur 
Hiemstra van stichting School en Veiligheid vindt het 
toenemende wapengebruik maar een klein onderdeel 
van een veilig schoolklimaat. ‘Je moet integraal kijken 
en het gesprek aangaan met leerlingen. Wapenbezit is 
daarbij maar een klein onderdeel.’ Directeur Dekker van 
Het Gaasterland vindt net als Hiemstra dat er een nuan-
ce moet zijn. Dekker: ‘Het is zeker belangrijk om iets te 
doen tegen het wapengebruik. Moffel het niet weg, want 
het is er. Maak het daarom altijd bespreekbaar als het 
om veiligheid gaat.’ 

Naast een erkend veiligheidsbedrijf handhaven ook leerlingen 
van de opleiding Veiligheid de orde op Roc Zadkine.
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‘Dat doen we dan maar, want het moet van Arnold.’ Die grap wordt 
wel eens gemaakt door de leraren op de school van de kinderen 
van Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs. Maar op de 
meeste scholen is het geen grap. ‘Oh jee, daar komt de Inspectie, we 
moeten onze papieren tijgers op orde hebben!’ verwoordt leerkracht 
Marisa Hofman in gesprek met Jonk de angst. Hij reageert: ‘Ik begrijp 
helemaal niks van die spanning; angst is echt niet nodig.’

Leerkracht en hoofdinspecteur in gesprek over 
papieren tijgers

Marisa Jonk: ‘Hoe 
moeten we ons dan wel 

verantwoorden?’

‘ Angst voor de Inspectie 
is echt niet nodig!’

primair onderwijs
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Eind vorig jaar publiceerde Schooljournaal een 
schema met daarin een overzicht van wat moet 
van de Inspectie en wat niet. Marisa Hofman, 
leerkracht groep 3/4 op basisschool ’t Vierspan 

in Bovenkarspel, liep met dit schema naar haar directeur, 
die haar vervolgens wees op alle kwaliteitsaspecten waar 
de school aan moet voldoen. Hoe moeten we dat dan 
wel aantonen, als het niet met groepsplannen hoeft, was 
haar grote vraag. Op verzoek van Schooljournaal gaat ze 
in gesprek met de hoofdinspecteur primair onderwijs. 
Het begint met een lach, als ze zegt: ‘Lijkt me heel apart 
om als leerkracht een 10-minutengesprek te voeren met 
een vader die hoofdinspecteur van het onderwijs is!’ Jonk 
nuchter: ‘Nou nee, dat valt heel erg mee. Wel hoor ik dat 
er grapjes worden gemaakt in de zin van: “Dat doen we 
dan maar, want het moet van Arnold”.’

GROOTSTE FABEL
Op veel scholen is het echter geen grap. De angst voor de 
Inspectie zit er hier en daar goed in. Het door Schooljour-
naal afgedrukte schema was voor velen een eyeopener, 
maar al snel klonk het geluid: ‘Als groepsplannen dan 
niet hoeven, hoe verantwoorden we ons dan wel? Want 
we moeten toch dingen aantonen als de Inspectie 
komt!’ Jonk: ‘Ik ben regelmatig in zaaltjes met leraren en 
schoolleiders en vraag daar dan altijd: “Wie gebruikt er 
geen groepsplannen?” en dan steekt één op de tien zijn 
vinger op. De andere negen zitten dan heel verbaasd te 
kijken. “Dat moet toch?” Nee, dat moet dus niet! In ons 
toezichtskader komt het woord groepsplan niet voor. Er 
zijn genoeg scholen die geen groepsplannen gebruiken 
en toch prima uit de beoordelingen komen. Wij hebben 
geen vormvoorschriften over hoe scholen zich verant-
woorden. Dat is de grootste fabel die we uit de wereld 
willen hebben.’
Hofman werpt tegen: ‘Maar hoe kan het dan dat scholen 
soms een onvoldoende krijgen omdat ze dingen niet 
goed op papier hebben?’
Jonk: ‘We verklaren scholen niet zwak of zeer zwak om 
het enkele feit dat ze hun papieren niet op orde hebben. 
Dan is er altijd meer aan de hand.’

CONFRONTEREND
‘Onze vroegere inspecteur-generaal kwam eens op 
schoolbezoek en zag daar een tafel volgestapeld met 
handelingsplannen en ander papierwerk’, vertelt Jonk. 
‘Ze vroeg: “Voor wie maken jullie dat allemaal?” De 
intern begeleider barstte bijna in huilen uit. “Voor jullie!” 
zei ze. Het was een heel confronterend moment, voor 
beiden. En zulke hoeveelheden papier, zeker als je ze 
niet gebruikt, hoeven niet eens te leiden tot een positieve 
beoordeling. Bovendien, als je iets maakt voor een ander 
en het zelf niet nodig hebt voor je onderwijs, zie je dat 
terug in de kwaliteit.’
Hofman: ‘Maar het beeld dat het moet van de Inspectie, 
is mede ontstaan door de Inspectie zelf.’

Jonk knikt: ‘Mede ja. Maar wij zijn enorm beducht voor 
dat beeld dat je voor ons dingen moet doen. We schrijven 
niet voor hoe je je moet verantwoorden. Voor ons hoef je 
geen groepsplannen te maken, echt niet.’
Hofman met geheven handen: ‘Maar hoe moet je je dan 
verantwoorden?’
Jonk: ‘Als de school kan laten zien dat ze met de bijge-
houden gegevens het onderwijs goed kan plannen, de 
resultaten kan volgen en het onderwijs kan evalueren, 
dan vinden wij het goed.’

DRAKEN
’t Vierspan kreeg drie jaar geleden te horen niet genoeg 
op papier te hebben. ‘Nu hebben we echt draken van 
documenten’, vertelt Hofman. ‘Vreselijk, zo uitgebreid en 
gedetailleerd! En dan nog kan het zijn dat de Inspecteur 
op bezoek komt, mijn klassenmap inkijkt en zegt: “Hé, 
er zou nu een taalgroepje aan de instructietafel moeten 
zitten, dat staat hier, en het gebeurt niet.” Dan wordt je 
ook nog op je eigen plannen gepakt.’
Jonk reageert: ‘Wij willen graag congruentie zien tussen 
wat je bedenkt en wat je doet en dat je evalueert wat je 
doet. Als je niet evalueert, heeft registratie überhaupt 
geen zin. Op een goede school past de administratie bij 
de manier waarop onderwijs gegeven wordt. Je moet 
alleen die dingen registreren en plannen maken die je 
ook echt gebruikt. Dan erváár je het ook niet als admi-
nistratieve last.’ Jonk realiseert zich dat het oordeel van 
de inspecteur zwaar weegt voor scholen. ‘Ja, bijna alles 
wat een inspecteur zegt wordt opgevat als wetgeving. We 
moeten preciezer en duidelijker zijn in onze communi-
catie.’ Dat de ene inspecteur de andere niet is, is een vaak 
gehoord geluid uit het veld. Jonk reageert: ‘Dat is zo, het 
zijn mensen. We hebben onderzocht of inspecteurs ver-
schillend beoordelen door er twee naar een zelfde school 
te sturen. In de kern lijken de oordelen enorm op elkaar. 
Waar de verschillen wel zitten, is in de bejegening, hoe 
mensen overkomen. Scholen reageren daar heel sterk op, 
soms sterker dan op het oordeel zelf.’

VAAG
Twee jaar geleden onderzocht CNV Onderwijs de werk- 
en regeldruk. Met de stelling De verantwoordingsplicht 
in het onderwijs is een belangrijke oorzaak van de hoge 
werkdruk was 94 procent het eens. Handelingsplannen 
en groepsplannen scoorden hoog op het lijstje van te 
schrappen taken. Jonk reageert: ‘Er zijn veel scholen die 
veel meer doen dan moet. Dat zit heel vaak in dubbelin-
gen, dingen die ineffectief zijn of zaken die je voor een 
paar kinderen moet doen maar die voor alle kinderen ge-
daan worden. En niet alle druk komt van de Inspectie hè? 
Denk eens aan schoolbesturen, schoolleiding, ouders, 
voortgezet onderwijs, de leraren zelf.’
‘Dat we meer doen dan nodig is, komt door angst voor de 
Inspectie’, haakt Hofman in. ‘We nemen het zekere voor 
het onzekere.’

primair onderwijs Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Sijmen Hendriks
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Jonk knikt: ‘Ik begrijp die spanning niet; die angst is 
echt niet nodig. De kans dat je zwak wordt bevonden 
is minimaal.’ Hij biedt Hofman aan wat voorbeelden te 
sturen van goed beoordeelde scholen zónder groeps-
plannen. Hofman veert op: ‘Oh, dat zou wel heel handig 
zijn, want het is en blijft een vaag verhaal.’ Jonk weer: 
‘We zijn voorzichtig met concrete voorbeelden, omdat 
we vrezen dat scholen die dan weer gaan opvatten als 
vormvoorschriften. Maar ik denk dat we dat toch moe-
ten gaan doen. Ik wil uit die vaagheid komen zonder 
voor te schrijven.’

UITRUKKEN
‘Gesproken over spanning: rondom toetsen hangt ook 
een enorme spanning’, zegt Hofman. ‘De resultaten van 
toetsen worden steeds beter, dus wordt de normering 
continu bijgesteld en moeten we er steeds harder aan 
trekken om de Inspectie niet op ons dak te krijgen.’ Jonk 
beaamt dat: ‘Dat houdt mij ook bezig, dat de normen 
steeds omhoog gaan. De resultaten op de eindtoets zijn 
stabiel en die van de tussentoetsen blijven maar stijgen. 
Dan ga je toch vermoeden dat er op toetsen wordt 
geoefend en getraind. Dat is niet gezond en geen teken 
van goed onderwijs. Wij kijken overigens pas naar tus-
sentoetsresultaten als de eindtoetsresultaten jarenlang 
niet goed zijn. Dán gaan we kijken hoe dat komt. Het is 
dus helemaal niet zo dat we uitrukken als de tussentijdse 
resultaten een keer tegenvallen.’

NIET DURVEN
‘Het zou fi jn zijn als we het idee hadden dat de Inspectie 

een partner van de school is, die een begeleidende, 
adviserende en inspirerende rol heeft’, suggereert 
Hofman. ‘Minder het gevoel van “Oh jee, daar komt 
de Inspectie, we moeten onze papieren tijgers op orde 
hebben!” Of na het bezoek van Inspectie: “Zo, daar zijn 
we weer voor vier jaar vanaf.” Wij zijn op school bezig 
met kansrijke combinatiegroepen, maar dat bloedt 
eigenlijk dood omdat we niet durven los te laten. Als we 
nou het gevoel hadden dat we het vertrouwen kregen 
van de Inspectie ….’
Jonk: ‘Maar hoe zou je dat dan willen voelen?’
Hofman: ‘Het gevoel dat je vrij kunt denken en er niet 
op afgerekend worden.’
Jonk: ‘Dat 98 procent van de scholen een basisarrange-
ment heeft, bewijst dat we vertrouwen hebben in scho-
len. Onze manier van toezicht veronderstelt scholen 
die stevig in hun schoenen staan, een sterk team en een 
stevige schoolleider hebben, onderwijsvisie hebben, 
ruimte nemen en niet wachten tot ze ‘m krijgen. Dat 
zien we te weinig. Als scholen bang zijn voor ons, is dat 
vaak een gebrek aan doorleefdheid en assertiviteit in 
de eigen visie. Daar hebben wij ook dingen niet goed in 
gedaan. We gaan dan ook ons toezicht veranderen. We 
stoppen met al die indicatoren en gaan op een hoger 
niveau vragen stellen. Hoe hebben jullie je onderwijs 
ingericht en laat eens zien hoe dat werkt? Wij willen die 
visievorming op scholen versterken en daar een part-
ner in zijn, zonder ooit adviseur te worden. Dat gaan 
we niet doen. Dat is de vrijheid van onderwijs.’
Bij het afscheid nodigt Hofman Jonk uit op haar school. 
Hij neemt de uitnodiging aan. 

Arnold Jonk: 
‘Ik wil uit die 

vaagheid komen 
zonder voor te 

schrijven.’
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column
Helmy van Dooren

Combineren in 
een combi

Zal ik beginnen over de meevallers bij het draaien van een combi-
natiegroep of de tegenvallers? Ik geef dit schooljaar namelijk niet 
alleen voor het eerst aan oudere kinderen les, die combineer ik 
ook in een combi 5/6. Vooruit, eerst de meevallers. Sommige zelfs 
compleet onverwacht, zoals het ervaren dat in een halve klas ook 
iedereen sneller een beurt heeft gehad. Praktisch is ook het lokaal 
dat ik gevraagd heb. In de rustigste uithoek van de school gebruik ik 
de gang ook als lesruimte. Daar kan de ene groep ongestoord aan 
de slag, terwijl ik in de klas instructie geef aan de andere groep. Wat 
ook heerlijk is: de tekenlessen. Deze geeft een echte tekenjuf alleen 

aan de combinatiegroepen. Het gevolg hiervan is dat 
ik wekelijks zowel groep 5 als 6 een uur apart heb. 
Dan lezen we op niveau of herhalen een moeilijk 
onderdeel. Verder is het uiteraard vooral druk 
in een combinatiegroep. Dat begint al bij de 
voorbereiding. Zo bereid ik dagelijks de les-
sen van rekenen, taal en spelling twee keer 
voor. En eigenlijk zijn het per vak wel vier 
voorbereidingslessen. De methode biedt de 
stof namelijk toch net wat anders aan dan 
Snappet op de tablets. Dubbel werk en voor 
zwakke leerlingen is het verwarrend. 
In een combinatiegroep merk je overigens 
ook welke methodes écht aansluiten bij een 
combi en welke methodes dit slechts beweren, 
waardoor je nog zelf creatief met lessen moet schuiven, om niet 
aan twee groepen tegelijk instructie te geven. Ook het lesgeven 
an sich is druk. Ik praat twee keer zoveel en ik heb nauwelijks tijd 
voor individuele hulp. Bovendien moet ik voortdurend schakelen 
tussen het lesonderwerp voor de ene en de andere groep. Soms 
word ik daar behoorlijk gestoord van, zoals bij het afnemen van de 
Citotoetsen afgelopen januari. Het is immers voor twee groepen 
helemaal moeilijk het overzicht te bewaren als Cito pér vak wel drie 
toetsversies heeft. U herkent het wel: iedere leerling maakt eerst 
deel 1 en afhankelijk van het resultaat vervolg 1 óf 2. Bovendien ziet 
het voorblad van de gekopieerde toetsen er nagenoeg hetzelfde uit, 
doordat steeds hetzelfde kind je aankijkt.  
En last but not least, helemaal gruwelijk is de hoeveelheid admi-
nistratie. Zo heb ik twee mappen met toetsgegevens, twee stapels 
citoresultaten en twee keer voorbereidingspapieren voor de ouder-
gesprekken. Een combinatiegroep is voor mij echter geen optelsom 
van positieve en negatieve ervaringen. Het geheel valt positief uit, 
omdat ik dit jaar een heel fi jn clubje kinderen heb, die goed met 
elkaar overweg kunnen. Dáárdoor is het te doen. 

Ik praat twee keer zoveel en heb 
 nauwelijks tijd voor individuele hulp
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Het schooladvies van de leerkracht in groep 8 bepaalt 
voortaan naar welk middelbaar onderwijs een leerling 

kan. Door veranderingen in de wet is sinds dit jaar 
niet langer de uitslag van de eindtoets leidend. Toch 
wil het voortgezet onderwijs meer houvast en zoekt 

daarvoor de randen op van de wet. Sommigen eisen 
extra toetsen of weigeren leerlingen toe te laten 

vanwege hun resultaten in het verleden. 

leraar doorslaggevend voor een achtstegroeper. Toch 
geven middelbare scholen in het land aan dat ze niet 
zomaar een leerling willen toelaten op basis van dit 
advies. Zo hebben de Rotterdamse gymnasia als het 
Erasmiaans en het Libanon Lyceum en het Haagse 
Haganum aangegeven dat ze aanvullende eisen gaan 
stellen bij het schooladvies. Een leerling met een 
vwo-advies is daarom niet direct zeker van plaatsing. 

SCHANDALIG
Veel middelbare scholen willen een voorgesprek met 
de leerlingen. Volgens medewerker van de Lande-
lijke Ouderraad Petra Hietbrink, mag dit. ‘Maar een 
leerling moet uiteindelijk wel toegelaten worden op 
basis van het schooladvies.’ Het afnemen van een Terwijl de eindtoets dit jaar in april wordt 

afgenomen, moeten alle basisscholen op 1 
maart al een schooladvies geven aan hun 
leerlingen. Hierdoor is het advies van de 

Alleen schooladvies vinden middelbare scholen onvoldoende

primair/voortgezet onderwijs

Vertrouwt voortgezet onderwijs 
basis onderwijs wel? 
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toelatingstoets mag vanaf dit jaar niet meer. Daarom 
zoeken scholen naar alternatieven om er zeker van 
te zijn dat de leerkracht van groep 8 de juiste beslis-
sing heeft genomen. Een van de alternatieven is om 
toetsscores op te vragen uit groep 6, 7 en 8. ‘Hiermee 
verkrijgen de scholen een beter inzicht in de presta-
ties van een leerling’, is hun motivatie. In 2013 loodste 
Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de wetsregel 
door de Kamer. Ze vindt het schandalig dat scholen 
aangeven zich niet te houden aan de wet, laat ze in 
een interview met Trouw weten. ‘Er zijn veel kinderen 
die in de laatste klassen van de basisschool knokken 
om te groeien naar een hoger niveau. Die kinderen 
mogen dan niet afgerekend worden op een toets uit 
groep 6 of 7. Het is de leraar die ziet hoe dat kind zich 
heeft opgewerkt, en wat het niveau van dat kind is op 
het moment dat hij naar de middelbare school gaat.’  

NOOIT DOORSLAGGEVEND
Bij zowel de Landelijke Ouderraad als de PO-Raad 
komen verschillende verontruste telefoontjes binnen. 
Volgens Hietbrink begon het in oktober vorig jaar. ‘We 
spraken een bezorgde ouder die zich zorgen maakte 
over een intelligentietoets die werd afgenomen.’ 
Deze toets was ingevoerd als eis van de middelbare 
scholen in de regio Waterland, de omgeving van 
Purmerend en Volendam. In het regionale samen-
werkingsverband Waterlandse overstap is met het 
primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat er 
in groep 8 een Nio-toets (intelligentietoets) wordt 
afgenomen om zo het niveau van de kinderen te 
bepalen. ‘Deze toets is jaren geleden door het sa-
menwerkingsverband ingevoerd als extra service’, laat 
Leonard van Koningsbruggen weten. Hij is directeur 
van basisscholen De Marimba en De Venne, beiden 
in Purmerend. ‘De uitslag van de Nio-toets is nooit 
doorslaggevend geweest. Het is juist een indicatie en 
een aanvulling op de uitslag van onze eigen toetsen, 
observaties en verslagleggingen van de afgelopen ja-
ren’, legt Van Koningsbruggen uit. De toets was gelijk 
ook de eindtoets voor de leerlingen. 
Doordat het ingevoerde wetsvoorstel ervoor zorgt dat 
de eindtoets niet meeweegt in de beoordeling van het 
schooladvies, zijn toch een aantal ouders bang dat dit 
in de regio Waterland wel gebeurt. Dat komt omdat 
de Nio-toets niet gebonden is aan een vast moment 
in het schooljaar zoals bijvoorbeeld de Citotoets. ‘Het 
advies moet eigenlijk gebaseerd zijn op de gegevens 
van de afgelopen acht jaar. Waar ouders zich vooral 
zorgen over maken, is dat er weer een momentopna-
me wordt gebruikt om een oordeel over een leerling 
te vellen’, aldus Hietbrink.

OVERGANGSJAAR 
Directeur Marian Starkenbrug van basisschool het 
Baken in Purmerend neemt net als andere jaren de 
Nio-intelligentietoets af als eindtoets. ‘Wij zitten nu in 

een overgangsjaar, maar we bekijken of we eventueel 
volgend jaar de Citotoets gaan invoeren.’ Naast de 
Centrale Eindtoets (Citotoets) zijn vanaf dit jaar al-
leen de IEP Eindtoets en Route 8 toegestaan als eind-
toets. In het kader van een overgangsregeling kunnen 
scholen nog andere eindtoetsen afnemen, waaronder 
ook de Nio-toets. 
Onderzoek van marktonderzoeksbureau DVJ Insights 
uit Nijmegen in opdracht van Editie NL (RTL4) geeft 
aan dat een kwart van de ouders bang is dat hun 
kind een verkeerd schooladvies krijgt. En mocht 
het schooladvies verkeerd uitpakken, dan is 40 
procent van plan om daartegen bezwaar te maken. 
Het Centraal Planbureau (CPB) laat overigens zien 
dat uit onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak goed 
voorspellen op welk onderwijsniveau de leerling na 
drie jaar voortgezet onderwijs zit. ‘Dat is de expertise 
van de leerkracht’, laat Hietbrink weten. Hetzelfde 
onderzoek van het CPB geeft ook aan dat wanneer 
een leerling vanwege een goede toetsscore op een 
hoger niveau wordt geplaatst dan het schooladvies, in 
de eerste drie jaar vaker van niveau wordt veranderd. 
Het schooladvies kan alleen heroverwogen of even-
tueel aangepast worden als de eindtoets beter wordt 
gemaakt dan verwacht. Mocht het resultaat minder 
goed zijn, dan blijft het advies hetzelfde. Volgens 
de nieuwe wet krijgen leerlingen hierdoor de kans 
om te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype 
aankunnen. 

KORTEN OP SUBSIDIE
Hietbrink denkt dat scholen terughoudend zijn in het 
toelaten omdat ze niet afgerekend willen worden op 
leerlingen die afstromen. ‘Voor een school heeft het 
consequenties voor het slagingspercentage als veel 
leerlingen zakken naar een lager niveau.’ Wat ze het 
belangrijkste vindt, is dat elk kind op de juiste plek 
terecht komt. ‘Niemand heeft wat aan een kind dat 
onderpresteert of boven zijn moet macht presteren.’
Het ministerie van Onderwijs is op de hoogte van 
wat er in de regio Waterland gebeurt, maar ziet hierin 
geen kwaad. Wel wordt aangegeven dat scholen die 
zich niet aan de wet houden, gekort zullen worden 
op subsidie. Het zijn alleen de tweetalige scholen 
of scholen met een sportopleiding, die extra eisen 
aan de leerlingen mogen stellen. In het geval dat 
een leerling en zijn ouders niet de grondslag van de 
school onderschrijven of respecteren, mag de leerling 
geweigerd worden.  
Hoe het voortgezet onderwijs uiteindelijk omgaat met 
het schooladvies, is volgens Hietbrink afwachten. ‘Het 
is natuurlijk het eerste jaar. Maar het zijn serieuze 
problemen waar we zeker op moeten letten.’ Direc-
teur Van Koningsbruggen maakt zich overigens geen 
zorgen. ‘Mijn ervaring is dat we er altijd uitkomen 
met de middelbare scholen. De relatie met hen is 
goed en dat is belangrijk.’ 

Tekst: Joël Oosterhagen  Foto: Ermindo Arminoprimair/voortgezet onderwijs

Niet de uitslag 
van de eind-
toets, maar het 
schooladvies is 
voldoende om een 
achtstegroeper 
toe te laten op 
het voortgezet 
onderwijs. 
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(ADVERTORIAL) (ADVERTORIAL)

Op de NOT 2015 introduceerde 
Foto Koch een nieuwe manier 
van portretfotografie. Naast de 
klassieke portretfoto maken de 
fotografen van Foto Koch sinds 
1 januari ook een ‘pure’ foto 
van de leerlingen. Ouders heb-
ben zo altijd de keuze uit ver-

schillende foto’s. Eerder maakte 
Koch een actiefoto van het kind 
terwijl het op een trappetje zat 
of leunde. 

“Iedereen heeft een natuurlijke 
voorkeur voor een houding”, 
legt fotograaf Remco Pronk uit 

wat Foto Koch met ‘puur’ be-
doelt. “Sommige kinderen zijn 
spontaan en open, anderen wat 
meer verlegen. Wij zetten elk 
kind er zo ‘puur’ mogelijk op. 
Dat levert natuurlijke foto’s op, 
waar de kinderen lekker losjes 
op staan.”

Gratis
Om de proef op de som te 
nemen, konden de beursbezoe-
kers in de stand van Foto Koch 
zelf ‘puur’ op de foto. Alleen of 
met het hele team. Stoer, lief, 

Honderden beursgangers gaan 
puur op de foto bij Foto Koch 
op de NOT 2015
UTRECHT – Het was een drukte van belang bij de stand 
van Foto Koch op de Nationale Onderwijstentoonstelling 
(NOT) in Utrecht. Van 27 tot en met 31 januari maakten 
honderden onderwijsprofessionals kennis met het feno-
meen ‘pure’ schoolfoto’s.

statig of hip. De deelnemers 
kregen de foto gratis thuis 
gestuurd. Iedereen die puur op 
de foto ging, maakte meteen 
kans op 500 euro voor in de 
schoolpot. 

Het idee achter de nieuwe pure 
schoolfoto’s viel in de smaak bij 
Lori Murphy van ’t Startblok uit 
Achterveld. “Het sluit aan bij 
onze onderwijsvorm: je mag zijn 
wie je bent”, vertelt de directri-
ce. Haar basisschool is al meer 
dan 40 jaar klant van Foto Koch. 
Ook al wordt ze overspoeld met 
aanbiedingen van schoolfoto-
grafen, Murphy blijft bij Koch. 
“Wij kiezen onze schoolfoto-
graaf op basis van de reacties 
van de ouders. Die zijn erg 
tevreden over het online bestel-
len van de foto’s. Als school zijn 
we dat met ze eens; we hoeven 
nauwelijks wat aan de foto’s te 
doen maar weten dat het goed 
komt.”

Knuffel
Als bezoekers van de Foto 
Koch-stand geluk hadden, wer-
den ze verrast met een knuffel 
van een levensgrote beer. Mas-
cotte Kochie schudde handjes 
en deelde Foto Koch Kranten 
uit. Veel bezoekers gingen met 
de beer op de foto. 

Iedereen die puur op 
de foto ging, maak-
te meteen kans op 
500 euro voor in de 
schoolpot.

Kochie zorgde voor een hoop 
lol, vertelt accountmanager 
Joop van Dijken. “Een Pa-
bo-studente liep langs, zag het 
pak en zei: ‘Dat heb ik nou altijd 
al eens een keer willen doen, 
mag ik even?’ Ze heeft een uur 
als Kochie rond gelopen. Knuf-
felen met passanten, iedereen 
high fives geven, dansen: ze 

ging helemaal los. Lekker spon-
taan.” 

Beursbeest
Ook accountmanager Marjan 
Schaapveld is duidelijk in haar 
element op de NOT. Iedereen 
die meer wil weten over school-
fotografie voorziet ze van tekst 
en uitleg. “Ik ben een echt 
beursbeest”, bekent Schaap-
veld. “Ik houd van contact met 
mensen, van spontaniteit en 
een goed gesprek. Vroeger 
stond ik al met veel plezier op 
de Horecava en de Huishoud-
beurs.”

Teun Hakvoort, conciërge van 
de Zwolse Eliëzerschool is een 
oude bekende van Schaapveld. 
Zijn school, een SBO met 330 
leerlingen, is al 25 jaar bij Foto 
Koch. “Onze kinderen gedra-
gen zich toch iets anders. Foto 
Koch werkt vlot en op een 
leuke, speelse manier”, legt hij 
uit. “De afhandeling gaat ook 
lekker snel. Geen gedoe meer 
met geld inzamelen.” Hakvoort 
geeft Schaapveld en Kochie een 
hand en gaat weer verder. Op 
naar de volgende stand.

Mascotte Kochie schudt handjes met fans.

NOT gemist en toch puur op de foto?
Voor iedereen die zin heeft in een compleet verzorgde 
fotoshoot, hebben we een mooie actie.
Ga naar de NOT-pagina op onze website www.fotokoch.nl/
not, gebruik de code KOCHNOT2015, voer uw gegevens in 
en meld u aan voor de nieuwsbrief.
Daarmee maakt u kans op een fotoshoot voor het hele gezin, 
uw vrienden of collega’s, in onze studio in Baarn.

Beursbezoekers nemen de proef op de som.“Het was gezellig druk bij onze stand”

FotoKochSchJournaal.indd   Alle pagina's 12-02-15   13:48
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Dinsdag    3 maart  Assen
Donderdag   5 maart  Apeldoorn
Maandag     9 maart  Utrecht
Donderdag  12 maart  Den Bosch
Donderdag  12 maart  Rotterdam
Dinsdag  17 maart   Roermond
Dinsdag  31 maart  Assen
Donderdag     2 april  Apeldoorn
Maandag    6 april  Utrecht

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

Wat verandert er bij
de 40-urige 
werkweek?

Individuele belangen

ook voor 4 dagen van 8,5 uur en één 
dag van 6 uur. Voor nieuwe collega’s 
geldt dat de werktijdfactor zal worden 
afgeleid van hele uren. Wie straks 24 
uur werkt krijgt dus een werktijdfac-
tor van 24/40 = 0,6000.
Jolanda wil weten wat er met haar 
werktijdfactor gaat gebeuren. 0,6211 
komt overeen met 24 uur en 51 minu-

ten. Voor zittende parttimers blijft de 
werktijdfactor ongewijzigd. 

Doordat een werkweek nu 40 uur 
kent, en er dus 41,5 werkweken zijn, 
is er tijd om een aantal taken uit te 
voeren op momenten dat de leerlin-
gen vakantie hebben. Je kunt daarbij 
met name denken aan zaken als 
scholingen en vergaderingen. Jolanda 
snapt het nog niet helemaal. ‘Moet je 
nou persé 41,5 weken op school zijn? 
Ook als de leerlingen maar 39 weken 

les hebben?’ Nee, dat hoeft niet persé, 
alleen als de school (in dit voorbeeld) 
voor de volledige 2,5 week dat er geen 
leerlingen zijn plaats- en tijdgebonden 
taken inplant, moet je er zijn.
Het is de bedoeling, zoals dat nu 
ook al is, dat aan het begin van het 
schooljaar duidelijk is hoe je week-
taak eruit ziet. Dat geldt ook voor de 
dagen en weken dat de leerlingen er 
niet zijn. Voor Jolanda geldt dus dat zij 
voor de zomervakantie 2015 afspreekt 
hoe haar 24 uur en 51 minuten per 
week worden ingevuld. Daarbij wordt 
ook afgesproken  op welke dagen zij 
op school is om les te geven of andere 
werkzaamheden uit te voeren. 

De school kan vanaf 1 augustus 2015 
(met instemming van de PMR) ook 
kiezen voor het overlegmodel. Dan 
spreekt de werkgever met het team 
af welke taken er dat schooljaar 
moeten worden uitgevoerd, inclusief 
de lessentaak. Daarbij kan dan ook 
een andere maximale lessentaak 
worden afgesproken dan 930 uur. Bij 
dit model; is er ook sprake van een 
opslagfactor  Dit is een percentage 
van tussen 35 procent en 45 procent 
van de lessentaak. Deze tijd is bedoeld 

Juf Jolanda heeft een werktijdfactor 
van 0,6211. Ze werkt op maandag, 
dinsdag en woensdag. In de laatste 
teamvergadering is de nieuwe cao aan 
de orde geweest. Daar is onder meer 
de 40-urige werkweek aan de orde 
geweest. Uiteraard wil Jolanda graag 
weten welke veranderingen die voor 
haar mee brengt.

De 40-urige werkweek gaat in per 1 
augustus 2015. De jaartaak van 1.659 
uur voor een fulltimer blijft onveran-
derd, maar wordt nu opgedeeld in 41,5 
weken van 40 uur. Vóór het begin van 
het schooljaar 2015-2016 zal met alle 
werknemers worden afgesproken hoe 
de werkweek van 40 uur er uit gaat 
zien. De eerste stap is dat vastgelegd 
wordt hoe die 40 uren over de ver-
schillende dagen van de week worden 
verdeeld. Een school kan kiezen voor 
5 dagen van 8 uur, maar bijvoorbeeld 

Als de school voor de volledige 2,5 week dat 
er geen leerlingen zijn plaats- en tijd-
gebonden taken inplant, moet je er zijn
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voor werkzaamheden die direct voort-
vloeien uit de lessen, zoals voorberei-
ding en correctie van lessen. 
In het taakbeleid moeten over deze 
opslagfactor in ieder geval twee 
dingen worden afgesproken. Uiteraard 
moet duidelijk zijn welke taken er 
allemaal onder vallen. Daarnaast 
moet ook worden vastgelegd welk 
percentage wordt gehanteerd. Daarbij 
kan het voorkomen dat per situatie 
een verschillend percentage wordt 
gehanteerd. Er zijn talloze argumen-
ten te bedenken om te variëren met 
deze factor. Een startende leerkracht 
heeft wellicht meer tijd nodig voor de 
voorbereiding van de lessen als een 
ervaren leerkracht die voor het 5e 

jaar groep 5 draait. Maar ook groeps-
grootte en het aantal zorgleerlingen 
in een groep kunnen argumenten zijn 
die meewegen in de bepaling van de 
opslagfactor. 
De directeur heeft daar over nage-
dacht en wil over dit aspect van het 
taakbeleid zijn ideeën in de komende 
maanden voorleggen aan het team. 
Als ze er samen uitkomen is de kans 
groot dat de personeelsgeleding van 
de MR instemt met het taakbeleid.

Van belang is verder dat verlof 
voortaan wordt berekend in uren 
per week. Een fulltimer die 415 
uren ouderschapsverlof opneemt 
op dagen van 8 uur heeft dus recht 

op 52 dagen verlof. Op dit moment 
berekenen scholen het verlof vaak 
nog op basis van lesuren: bij 415 
uren verlof horen 930/1659 x 415 = 
233 lesuren verlof. Bij lesdagen van 
5,5 uur is dat 42 dagen verlof. Dat 
scheelt dus aanmerkelijk. Het wordt 
overigens een heel ander verhaal 
als het verlof wordt opgenomen op 
een (woens)dag waarop 3,5 uur les 
wordt gegeven, maar die wel voor 
8 uur telt. Deze berekeningswijze 
geldt niet voor verlof op basis van 
de regeling duurzame inzetbaarheid 
( de ‘nieuwe bapo-regeling’). Daar 
geldt dat verlof wordt onderverdeeld 
in lestijd en niet-lestijd op  basis van 
930 lesuren.op dagen van 8 uur heeft dus recht 930 lesuren.

COMPENSATIE ABP EN AOW-PARTNER-
TOESLAG 
Een aantal gepensioneerde leden van CNV Onderwijs 
werd in februari overvallen door een brief van ABP 
met een wel heel nare boodschap. De leden kregen 
te verstaan dat zij niet langer recht hebben op de 
compensatie van ABP voor het niet ontvangen van 
de AOW-partnertoeslag. Een betreurenswaardige 
situatie die CNV Onderwijs helaas niet heeft weten 
te voorkomen. Hoe heeft dit zo kunnen lopen? Het 
recht op de compensatie is in het Pensioenreglement 
van ABP al sinds jaar en dag gekoppeld aan het 
recht op de wettelijke AOW-partnertoeslag. Door 
nieuw overheidsbeleid, dat op 1 januari van dit jaar 
is ingegaan, vervalt het recht op de AOW-toeslag als 
over een aaneengesloten periode van 4 maanden deze 
niet is uitbetaald vanwege een te hoog inkomen van de 
partner van de gepensioneerde. In de Pensioenkamer, 
waar wordt overlegd over de inhoud van de ABP-rege-
ling, hebben de werknemersorganisaties er alles aan 
gedaan om tot een reparatie te komen. CNV Onderwijs 
was en blijft van mening dat wie in 2014 de com-
pensatie van ABP al ontving niet de dupe zou mogen 
worden van de politieke besluitvorming ten aanzien 
van de AOW-toeslag. De werkgevers zijn echter onder 
geen beding bereid steun te verlenen aan de daarvoor 
noodzakelijke wijziging van het Pensioenreglement. 
Zie voor meer informatie: www.cnvo.nl. 

ONTSLAG GEKREGEN BIJ EEN REC?
Per 1 augustus 2014 zijn de Regionale Expertise Centra 
opgeheven. Een aantal werknemers is toen ontslagen en 
moest een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. 
Deze ex-medewerkers mogen niet uit beeld raken van de 
huidige samenwerkingsverbanden en het overleg dat de 
vakbonden met deze samenwerkingsverbanden voeren. 
Wie bij een REC heeft gewerkt en nog werkloos is of 
vragen hierover heeft, wordt verzocht zich te melden bij 
m.biekens@cnv.nl. 

Werk & Recht
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Onderwijs 
in beeld
Ook dit jaar organiseren wij weer het Amac Educatie 
Seminar. Met het thema Onderwijs in beeld geeft Amac 
inzicht in de digitale revolutie. Dit gratis evenement voor 
directie, bestuur en ict-coördinatoren van onderwijs-
instellingen wordt dit jaar georganiseerd in het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum op  
24 en 25 maart 2015.

Het onderwijs verandert in hoog tempo. Apps met lessen 
Early English voor kleuters, middelbare scholen die enkel 
nog met iPads werken en leerlingen van de basisschool  
die leren programmeren. Een ontwikkeling die volgens 
Amac fantastische mogelijkheden biedt. Het Amac 
Educatie Seminar laat zien wat er allemaal mogelijk is. 
Meld u vandaag nog aan, de beschikbaarheid is beperkt.

Advertentie



column
Ruud van Diemen

Krokodillen-
tranen

Werkgeversorganisaties, bonden, LAKS, Landelijke Ouderraad, 
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, stichting Goedre-
kenonderwijs, stichting Beter Onderwijs Nederland, vereniging 
Balans (dyscalculie). Ze zijn allemaal tegen de verplichte reken-
toets als bindend onderdeel van de slaag-zakregeling in het 
voortgezet onderwijs. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt 
ruim 80 procent van de wiskundeleraren die mening te delen. 
Onderwijsspecialisten van verschillende partijen in de Tweede 
kamer hebben moties ingediend om de rekentoets uit het 
examen te halen. Staatssecretaris Sander Dekker is echter 
onvermurwbaar. 
Oud-wiskundeleraar en onderwijswoordvoerder van D66, Paul 
van Meenen, is gezakt voor de toets. Pijnlijk, maar hij is vast niet 
de enige die niet kan rekenen in het parlement. Een fout in de 
boekhouding van Reaal die de belastingbetaler een slordige € 700 
miljoen kost lijkt mij ook niet echt getuigen van enig rekenkundig 
inzicht. Wellicht heeft VVD-parlementariër Mark Verheijen zich 

met deze wetenschap dus wel gewoon bewust verrijkt en trof 
hij net de verkeerde die zijn bonnetjes controleerde. Volgens 
mij zouden we van Mark Rutte allemaal nog € 1.000,- krijgen. 
Daar konden we ook al niet op rekenen. Ik dwaal af. 
Het is goed dat er meer aandacht voor rekenen komt in het 
onderwijs. Vanuit het mbo leveren we vakmensen af die door 
hun kennis en vaardigheden het cement van de samenleving 
worden. Ik ben overigens sowieso voor beter taal- en rekenon-
derwijs in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Maar maak dit niet voorwaardelijk voor het behalen van 
een diploma. Of zorg ervoor dat er goede trainingsprogramma’s 
zijn die zich niet alleen tot het rekenen beperken, maar die ook 
gericht zijn op beter lezen en schrijven. Zolang die er niet zijn kun 
je toetsen wat je wilt, maar effectief wordt het nooit. 
De professionals in het onderwijs huilen ook wel een beetje 
krokodillentranen hoor. Zij zagen natuurlijk allang aankomen dat 
taal- en rekenonderwijs voor verbetering vatbaar was. En tja, als 
je als onderwijsprofessionals geen verbetering tot stand brengt, 
neemt de politiek het een keer van je over. Sander Dekker weigert 
echter te luisteren naar het onderwijsveld. Dus op naar 2032. Want 
daar wil hij toevallig wél iedereen bij betrekken. In tegenstelling 
tot de rekentoets mag iedereen zich uitspreken over het onderwijs 
van de toekomst. Want, zo vindt Dekker, het gaat erom dat er 
een gedragen visie komt. Iemand die zo inconsistent omgaat met 
geluiden uit het onderwijsveld en daar alleen voor openstaat wan-
neer het hem uitkomt, hoeft op mijn steun niet meer te rekenen. 

Iemand die zo inconsistent omgaat met 
geluiden uit het onderwijsveld hoeft op 
mijn steun niet meer te rekenen
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Ruud van Diemen
 is 46 jaar en directeur van 
het Veiligheid en Defensie 
College van Roc Midden 

Nederland



alle sectoren

RRechtstreeks vanaf Schiphol belandt 
Biesta in een Utrechts restaurant om zijn 
ideeën over onderwijs uit de doeken te 
doen, ideeën die ook staan in het net in het 

Nederlandse vertaalde boek Het prachtige risico van 
onderwijs. Hij is elke week wel een dag in Nederland, 
vertelt hij, dus dat zijn ene oor nog half dicht zit, 
belemmert hem helemaal niet. ‘Ik ben geschrokken 
van de manier waarop de Inspectie toezicht houdt op 
de onderwijskwaliteit in Nederland. Het is erg gericht 
op meetbare output, terwijl onderwijs zoveel breder 
is en veel niet maakbaar en meetbaar is. Ik ben ook 
geschrokken van hoe deze manier van toezicht hou-
den uitwerkt in de praktijk. Ik sprak laatst docenten 
uit Groningen, die teleurgesteld waren omdat de In-
spectie hun onderwijs als slecht had beoordeeld. Zelf 
wisten ze veel dingen te noemen die heel goed gingen 
op school, maar die vielen buiten het perspectief van 
de Inspectie. Ze werden afgerekend op één meetbare 
dimensie.’ 

ZWAAR
Biesta wil zeker niet de Inspectie als enige schuldige 
aanwijzen voor deze manier van werken: ‘Het oordeel 
van de Inspectie weegt heel zwaar, zowel professio-
neel als emotioneel. Er staat heel wat op het spel. En 
dan gaan scholen overcompenseren en het zekere 
voor het onzekere nemen. Ze doen dan meer dan 
nodig en verplicht is. Ik denk dat het goed is dat de 

‘Ik ben geschrokken van de manier waarop de 
Inspectie in Nederland toezicht houdt op het 

onderwijs. Zo sterk gericht op meetbare output. 
Niet alles in het onderwijs valt te plannen en te 

beheersen. Er moet ruimte zijn voor risico!’ Deze 
uitroep doet Gert Biesta, onderwijspedagoog 

en hoogleraar in Engeland, en geassocieerd lid 
van de Nederlandse Onderwijsraad. Hij roept 

de beleidsmakers in Nederland op om anders 
te gaan denken over onderwijs en voorbij het 

opbrengstgerichte en efficiencydenken te gaan.

Onderwijspedagoog pleit voor onderwijs dat  
risico’s durft te nemen

‘Te veel gericht op      
  meetbare output!’

Inspectie er ís, maar tussen scholen en Inspectie kan 
nog wel meer helderheid worden gecreëerd over wat 
moet en wat niet moet. Ik schrik ook van het gebrek 
aan vertrouwen in de professionals in het onderwijs. 
Ik zie dat in veel landen. Er wordt zo veel van onder-
wijs gevraagd en zoveel aan leraren getrokken, dat je 
wel heel sterk in je schoenen moet staan om dan je 
eigen koers te blijven varen.’

ZICHTBAAR
‘Ik denk dat eerst de vraag beantwoord moet worden 
waartoe onderwijs dient’, vervolgt Biesta. ‘En daar 
moet het curriculum op worden ontwikkeld. Nu 
lijken toetsen en examens steeds meer doel te wor-
den en de inhoud te bepalen. Onderwijs dient ertoe 
dat jongeren op een volwassen manier in de wereld 
komen te staan. Goed onderwijs staat niet gelijk aan 
doelmatig, effectief of excellent onderwijs. Ook denk 
ik niet dat onderwijs kindgericht of leerstofgericht 
moet zijn. Ik spreek liever over wereldgericht onder-
wijs. Goed onderwijs draagt zorg voor kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming en houdt die drie 
aspecten in balans. In Nederland lijkt onderwijs nu 
vooral gericht op kwalificatie en dat is te eenzijdig. 
Ik zou willen dat de Inspectie daar vragen over stelt: 
hoe werkt deze school aan het mogelijk maken van 
volwassenwording van de leerlingen?’ Hij vertelt 
dat de Onderwijsraad een vraag heeft gekregen 
van de Eerste Kamer over het zichtbaar maken van 
niet-meetbare kwaliteiten van een school. ‘Ik ben 
blij dat die vraag is gesteld. Maar ik wil er graag aan 
toevoegen dat je ook niet alles zichtbaar moet willen 
maken. Geef ruimte aan kinderen, zodat ze zich niet 
steeds op alle fronten hoeven te bewijzen.’

ONDERWIJZEN
Leren en onderwijzen zijn volgens Biesta twee ver-
schillende dingen. ‘Als je wilt leren, heb je de school 
niet nodig, want dat kan ook uit een boek of via inter-24
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net. Als je zegt dat een kind leert van de leraar, stel je 
de leraar gelijk aan een boek. In die manier van spre-
ken verdwijnt datgene wat de leraar tot leraar maakt, 
het onderwijzen, uit beeld. In onderwijzen geeft de 
docent iets aan het kind; iets waarvan het niet eens 
wist dat het bestond en dat hij het zou willen krijgen. 
Dat is niet “leren van” maar “onderwezen worden 
door”. Ik wil terug naar die tweede ervaring. Nu wordt 
de leraar enkel nog gezien als iemand die het leren 
moet ondersteunen, begeleiden of bevorderen.’ Hij 
benadrukt: ‘Ik wil niet terug naar vroeger, naar de al-
machtige docent. Zeker niet. Maar toen we de leerling 
centraal gingen stellen, gooiden we het kind met het 
badwater weg. Het docentschap moet terug: leraren 
moeten weer onderwijzers worden.’

ZWAKKE KRACHT
Desgevraagd schetst de onderwijspedagoog een ge-
droomd beeld van het onderwijs in 2032, het jaartal 
waarop staatssecretaris Dekker – met behulp van 
het veld – een visie aan het vormen is. ‘Ik hoop dat 
leerlingen minder snel in hokjes worden geplaatst. Ik 

zou wel voor een soort middenschool zijn, waar leer-
lingen allemaal bij elkaar zitten tussen hun twaalfde 
en zestiende. Ik hoop dat er op opleidingen meer 
aandacht komt voor pedagogisch denken en dat het 
modieuze competentiegerichte onderwijs verdwijnt. 
Ik hoop dat docenten meer verantwoordelijkheid ne-
men en krijgen. En dat er nog steeds schoolgebouwen 
zijn waar kinderen elkaar ontmoeten en ze niet direct 
op een computer worden aangesloten. En laten we 
vooral onthouden dat veel aspecten van het onder-
wijs niet maakbaar zijn, niet planbaar’, bepleit Biesta. 
‘Er gebeurt iets, of er gebeurt niets. Dat is de zwakke 
kracht van onderwijs. Een docent moet houden van 
datgene wat het kind zou kunnen worden. De liefde 
moet op de toekomst van het kind gericht zijn. Hou 
het open. Een kind is auteur van zijn eigen toekomst. 
Daar ligt het prachtige risico van het onderwijs.’ 

Het prachtige risico van onderwijs. Gert Biesta. Verkrijgbaar 
bij bol.com als e-book (€ 19,95) of als hardcover (€ 29,95).
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AAlles waarmee we ons vak kunnen promoten, 
zoals de Dag van de Leraar en de Leraar van 
het Jaar, waarvan ik jury-lid was, draagt bij aan 
een beter imago en een hogere status. Het Lera-

renregister moet je ook als zodanig zien.’ Dat zegt Anneke 
Duit (foto boven), ambassadeur van het register namens 
de Onderwijscoöperatie, over registerleraar.nl, het 
beroepsregister voor leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs en het mbo. Ze geeft les aan groep 3 en 4 van de 
Gabrie Mehenschool in Amersfoort, en begeleidt daar on-
der meer ook de pabo-studenten. Die krijgen uiteraard op 
het hart gedrukt zich aan te melden bij het register, zodra 
ze voldoen aan de minimumbekwaamheidseisen. Duit: 
‘Wie stage loopt of studeert kan nog niet in het register. 
Maar als je minimaal 0,2 fte voor de klas staat en dus bij 
het primaire proces betrokken bent en over de benodigde 
diploma’s beschikt, is er geen beletsel.’

AAN HET STUUR
Daarmee ben je er natuurlijk nog niet’, weet Duit. ‘Je 
moet je dossier ook onderhouden.’ Zo wordt van een 
registerleraar verwacht dat hij iedere vier jaar minimaal 
160 uur investeert in professionele ontwikkeling, waarvan 
100 uur aan vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische 
bekwaamheidseisen. Duit: ‘Het is een leven lang leren, en 
jij zit aan het stuur, jij levert zelf de input voor je pagina. 
Een studie als master SEN bijvoorbeeld staat al in het 
Lerarenregister. Het is al gevalideerd door leraren en vol-

Mensen vinden het vanzelfsprekend dat een tandarts gediplomeerd is en dat een makelaar 
erkend is. Net zo vanzelfsprekend moet het volgens Anneke Duit, ambassadeur van de 

Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister, worden dat een vakbekwame leraar als zondanig in dit 
bestand staat ingeschreven. ‘Het straalt uit dat wij capabel zijn en staan voor ons vak.’

doet aan de door ons gestelde eisen. Maar als je naar een 
cursus bent geweest of een netwerkbijeenkomst, aan zelf-
studie hebt gedaan of naar een studiedag bent geweest: 
voer het op. Na enige tijd wordt het beoordeeld door een 
commissie van leraren, of het voldoet aan de criteria van 
het register.’ 

MEEVERHUIZEN
Ook niet onbelangrijk: in 2017 moeten alle leraren zijn 
opgenomen in het Lerarenregister, dat dan een wettelijke 
status krijgt. Alleen geregistreerde leraren mogen dan 
nog onderwijs geven. Scholen kunnen daar op in spelen 
door in hun personeelsbeleid aandacht te besteden aan 
registratie, bijvoorbeeld door het als eis te stellen voor te 
werven personeel. Het zou ook een voorwaarde kunnen 
zijn om in aanmerking te komen voor een Lerarenbeurs.  
Duit: ‘En als je dan die studie hebt afgerond en je komt in 
aanmerking voor een LB- of LC-functie, staat het bewijs 
toch maar mooi in je register . En het verhuist altijd met 
je mee, waar je ook werkt. Dit in tegenstelling tot het be-
kwaamheidsdossier dat door de werkgever – en lang niet 
altijd en overal – wordt bijgehouden.’

Meer informatie over het Lerarenregister is te vinden op 
Registerleraar.nl. Inschrijven kan ook via die site. Op verzoek 
(info@onderwijscooperatie.nl) komt Duit of een van haar 
collega-ambassadeurs op school voor een gesprek over 
professionele ontwikkeling en het register.

Lerarenregister moet vanaf 2017 kaf van koren scheiden

‘ Ingeschreven staan toont aan 
dat je voor je vak staat‘

primair en voortgezet onderwijs / mbo     Tekst: Peter Magnée  Foto: Heleen Klop

‘
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berichten

De vaststellingscommissies van het College voor 
Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij 

de totstandkoming van de examens in het voortgezet onder-
wijs. Ze beoordelen de concepten van examens die door Cito 

worden aangeleverd en stellen de examens vast en adviseren 
over de normering. Voor het aankomende schooljaar zoekt CvTE 
enkele collega’s die ruime ervaring hebben, lesgeven in examen-
klassen en interesse hebben in alles wat met toetsing te maken 

heeft. Per 1 augustus zijn er in de volgende commissies vaca-
tures beschikbaar: Nederlands (havo/vwo) voor 180 klokuren; 
Spaans (vmbo-havo-vwo) voor 250 klokuren; wiskunde A en 

C (havo/vwo) voor 450 klokuren; Engels (vmbo) voor 330 
klokuren en Economie en ondernemen (vmbo) voor 230 

klokuren. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
met een Curriculum Vitae bij CNV Onderwijs 

t.a.v. Mw. C. Keuten- Van Spijk via  
voortgezetonderwijs@cnvo.nl. 

website.nl

Vacatures College voor 
Toetsen en Examens

Ben je graag met onderwijsvernieuwing bezig? Wil je samen 
met andere vernieuwers en veranderaars in het onderwijs 

werken aan je eigen vraagstuk? Vind je het ook leuk om je kennis 
door te geven aan andere scholen? Wordt dan Onderwijsbrigadier 

en volg daarvoor een korte en kosteloze on-the-job training. Leraren, 
schoolleiders en andere medewerkers in het primair en voortgezet 
onderwijs zijn allemaal welkom. De trainingen starten in maart en 

mei en zijn gericht op thema’s als Ik als onderwijsvernieuwer en 
Creëren van draagvlak voor nieuwe ideeën.  Ze horen bij het door 

CAOP en Kennisland gecoördineerde project InnovatieImpuls 
op Maat’ (IIO op Maat) voor het ondersteunen van scholen 

bij hun  innovatieproces. Voor meer informatie:  
www.innovatieimpulsonderwijs.nl. Direct 

 aanmelden kan ook bij Jos van Kuik via  
jk@kl.nl.

Onderwijs
brigadiers gezocht

Gezocht: ambassadeurs 
voor peerreview
De Onderwijscoöperatie zet ook het komend jaar 
in op collegiale consultatie. Het gaat om het geza-
menlijk voorbereiden van lessen, lesbezoek aan de 
hand van een gerichte kijkwijzer en evaluatie. De 
Onderwijscoöperatie zoekt voor deze peerreviews 
leraren die een actieve bijdrage willen leveren aan 
het stimuleren en structureel inzetten van collegiale 
consultatie. Dit gebeurt via informatiebijeenkomsten 
op  scholen, workshops aan collega’s of studiedagen 
in de regio. Geïnteresseerden hebben ruime erva-
ring met het gezamenlijk voorbereiden van lessen, 
lesbezoek en het geven van feedback. Ook kunnen 
zij uit eigen ervaring (via blogs op de site van de 
Onderwijscoöperatie) vertellen wat belangrijk is 
aan peerreviews en hoe dit heeft bijgedragen aan 
hun professionalisering. Gevraagd wordt ook een 
netwerk van leraren op te bouwen die peerreview 
actief toepassen. Voor meer informatie: secretari-
aat@onderwijscooperatie.nl. 

School goed 
 voorbereid op 
slecht nieuws?  
Een plotseling overlijden van een leerling, een brand, 
een uit de hand gelopen conflict. Het kan elke school 
treffen. Zijn de juiste personen dan op het juiste 
moment bereikbaar en weten zij welke stappen ze 
moeten zetten? Om als school zich goed voor te 
bereiden op het onverwachte, is er de nieuwsbrief 
Crisismanagement in onderwijs, opgezet door het 
ministerie van Onderwijs in samenwerking met 
stichting School en Veiligheid. De nieuwsbrief is te 
vinden op de website www.schoolenveiligheid.nl/
nieuwsbriefcrisismanagement en informeert over het 
opzetten van een crisismanagement op school. Hier is 
ook een test te vinden waar ontdekt kan worden hoe 
een school ervoor staat.  
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berichten

Van scholen wordt verwacht dat zij resultaat- en doelge-
richt werken. Het onderwijs moet zo ingericht worden dat 
leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Een 
sleutelrol daarbij hebben excellente docenten. Maar hoe kan 
een docent die excellentie bereiken? Tijdens de conferentie 
De leraar als professional van donderdag 5 maart zijn er 
verschillende workshops over onder andere de didactische 
kwaliteitsverbetering, feedback in de klas, leren met tablets, 
omgaan met gedrag en leren leren. De conferentie vindt 
plaats van 13.15 tot 17 uur bij CED-Groep aan de Tolakker-
weg 153 in Maartensdijk. Aanmelden kan via www.cedgroep.
nl/conferentiedidactiek. De kosten bedragen € 175,- inclu-
sief boek Kwaliteitsverbetering didactiek. 

Conferentie excellente docenten

Inspiratiedag Kunst-
balie voort gezet  
onderwijs
Voor kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren en CKV-docenten 
organiseert Kunstbalie donderdag 5 maart in Podium Bloos aan de 
Speelhuislaan 151 in Breda de inspiratiedag voor het voortgezet 
onderwijs. De dag staat in het teken van actuele ontwikkelingen in 
kunsteducatie in de 21ste eeuw. Er wordt stil gestaan bij de kansen 
die er zijn om kunst en cultuur stevig op de kaart te zetten in het 
onderwijs. Tijdens workshops, debatten en performances kunnen 
deelnemers kun kennis en talent met elkaar delen. Het programma 
start om 9 uur en duurt tot 16.45 uur. Deelname kost € 115,- en 
aanmelden kan via www.kunstbalie.nl/voortgezetonderwijs. 

Conferentie Onder-
wijs dat deugt

Leraren leveren belangrijke bijdragen aan de 
brede vorming van leerlingen en studenten 
tot bevlogen professionals, verantwoordelijke 
burgers en gelukkige mensen. Daarbij richt 
een leraar zich niet alleen op vakinhoud en 
didactiek, maar heeft de leraar ook oog voor 
de pedagogische en morele dimensies van het 
lesgeven? Toch krijgen deze aspecten niet altijd 
de aandacht in de praktijk of tijdens de oplei-
ding. Tijdens de conferentie Onderwijs dat deugt 
op donderdag 2 april kunnen leraren, docenten 
en studenten van lerarenopleidingen met elkaar 
nadenken over wat het betekent om een goede 
leraar te zijn. Door middel van verschillende 
lezingen, workshops en presentaties wordt 
antwoord gegeven op vragen als: Wat houdt het 
in om als normatieve of morele professional in 
het onderwijs te werken? Met welke handvatten 
kan het onderwijs in morele zin nog beter 
gemaakt worden? De conferentie duurt van 9 tot 
17 uur en vindt plaats bij Hogeschool Utrecht 
aan De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort. De 
kosten bedragen € 50,- voor leraren en € 20,- 
voor studenten. Aanmelden kan tot 26 maart via 
www.hu.nl/evenementen.

Heb jij ideeën over de ontwikkeling van je vak, het curriculum 
of de ontwikkeling van je team of de school als geheel? Maar 
vind je het lastig om dat alleen te doen of heb je ondersteuning 
nodig om een idee ten uitvoer te brengen? Meld je dan aan voor 
Onderwijs Pioniers. Je krijgt de mogelijkheid jouw idee aan de 
praktijk te toetsen en ervaringen uit te wisselen met andere 
Pionierende Leraren. De beste ideeën worden beloond met 
een budget, begeleiding bij de realisatie en een groei-
end netwerk van gelijkgestemde collega’s. Naast een 

intensief leertraject van een jaar worden Onderwijs 
Pioniers gecoacht door ervaren leraren. Voor de 

beste ideeën is een budget van € 4.000,- 
beschikbaar. Inschrijven kan tot 6 april 

2015 via www.onderwijspioniers.
nl/pioniers/meedoen.

Onderwijs  
Pioniers gezocht

Veel scholen maken werk van sociale veiligheid en nemen 
hierin hun verantwoordelijkheid. Toch is het vaak nog een 
zoekproces. Op de onderwijsconferentie Met alle respect! op 
donderdag 16 april worden kennis en ervaringen over een 
effectieve en schoolbrede aanpak gedeeld. De conferentie 
wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs georgani-
seerd. Thema’s als pesten, discriminatie en seksualiteit zullen 
worden besproken. Tijdens workshops komen onder andere 
de volgende vraagstukken aan bod: Hoe stel je met elkaar 
gemeenschappelijke normen en waarden op? Hoe maak je 
omgangvormen bespreekbaar? Hoe werk je samen aan sociale 
veiligheid? Als speciale gasten zijn minister van Onderwijs Jet 
Bussemaker en staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker 
aanwezig. De conferentie duurt van 9.30 tot 16.30 uur en vindt 
plaats in muziekgebouw TivoliVredenburg aan de Vredenburg-
kade 11 in Utrecht. De kosten bedragen € 50,- en inschrijven 
kan tot 26 maart via de website www.allerespect.nl. Hier is ook 
meer informatie te vinden.

Conferentie sociale veiligheid
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Ik vraag me af waarom ik toch rillingen 
krijg van het woord participatiemaatschap-
pij. Met een column als deze kan daarover 
natuurlijk niet het laatste woord gezegd 
worden. Van oudsher hadden de rechts-
voorgangers van CNV Onderwijs een Soci-
aal Fonds, voor leden die fi nanciële hulp 
nodig hebben. Als iets ons als bestuurders 
ontroerde, dan was het de ervaring dat 
veel van die hulpvragende collega’s en hun 
gezinnen in hun kerkgemeenschap toen 
én nog steeds een vanzelfsprekend uiterst 
warm en charitatief nest ervoeren. Wellicht 
werd in die vaak iets (te) gesloten gemeen-
schappen soms wel wat benauwend gelo-
vend geleefd. Maar van welgestelden die 
zich zelfgenoegzaam bogen over behoef-
tigen en hun noden, een wrange ervaring 
van mijn oma en vader, was geen sprake. 
Is het zo moeilijk te voorspellen dat dwang 
tot naastenliefde geen bezuiniging oplevert 
maar eerder verdriet? Ik ben zo bang dat 
de mens, die wat steun nodig heeft, juist 
slachtoffer wordt van dit beleid. Als het ooit 
zo wordt dat ik iets hoef van mijn kinderen, 
dan alstublieft niet omdat het blijkens wet, 
keukentafelgesprek en begrotingsdoelstel-
ling van de gemeente moet. Spaar me voor 
liefdadigheid. Voor liefde heb je geen wet 
nodig. Zelfs geen rentmeester. 

Participatie-
maatschappij

Wim Stoop
is oud-bestuurder 
van CNV Onderwijs 

en rechtsvoor-
ganger KOV

column

Wim Stoop
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Modelgedragscode voor schoolmedewerkers
In tegenstelling tot andere beroepsgroepen bestaat er voor het 
onderwijs geen algemeen geldende gedrags- of beroepscode. 
Om scholen te helpen bij het opstellen van een eigen gedrags-
code, waarin richtlijnen worden gegeven voor gewenst en 
professioneel gedrag van medewerkers, heeft stichting School 
en Veiligheid een voorbeeldgedragscode ontwikkeld: Modelge-
dragscode voor schoolmedewerkers. De stichting helpt scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs bij het bevorderen van 
een sociaal veilig klimaat. In het ontwikkelde model wordt 
naast omschrijvingen van gewenste gedragingen ook informatie 
gegeven over de voorwaarden voor een geslaagde gedragscode. 
De modelgedragscode is gratis te downloaden via www.ppsi.nl. 
 

Leseff ectiviteit verhogen
In het onlangs verschenen boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John 
Hollingsworth en Silvia Ybarra staan tips en technieken voor leerkrachten om 
de leseffectiviteit te verhogen. EDI houdt in dat de leerlingen meer aanwij-
zingen (‘steigers’) en begeleide toepassing met feedback wordt geboden, 
waardoor verwarring wordt voorkomen. De aanpak van EDI brengt leerlin-
gen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes 
ervaren. Door de genoemde instructies in het boek en door de leerlingen 
actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van 
betrokkenheid gerealiseerd. Hierdoor kunnen gedragsproblemen afnemen 
en de leerwinst toenemen, aldus de auteurs. Meer informatie is te vinden op 
de website www.directeinstructie.nl. Hier staat ook een link naar de uitgever 
Pica waar het boek online te bestellen is voor € 24,95.

Museumdocent tijdens 
geschiedenisles
Het Rijksmuseum van Oudheden biedt met Museumdocent in 
de klas een activerende aanvulling op de reguliere geschie-
denislessen. Ervaren docenten komen langs op school met 
een koffer vol lesmateriaal en replica’s voor een interactieve 
les over bijvoorbeeld mummies of gladiatoren, maar ook 
bij de introductie op een nieuw tijdvak of als onderdeel van 
een projectweek. Voor alle leerjaren van het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs is er een speciale les over 
onder andere de ijstijd, het oude Egypte en hoe je zelf een 
tentoonstelling kunt maken. De lessen sluiten aan op de 
verschillende tijdvakken. De museumdocenten zijn te boeken 
voor € 75,- per lesuur (minimaal twee lesuren) via 071 516 
31 63. Meer informatie voor het basisonderwijs: www.rmo.
nl/museumdocentindeklasbo, voor het voortgezet onderwijs: 
www.rmo.nl/museumdocentindeklasvo.  
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayon IJssel-Vecht/Flevoland
Dinsdag 10 maart, 14 uur (inloop 13.30 
uur), kerkelijk centrum De Overkant, 
Kerkplein 22 Dalfsen. Jaarvergadering 
met huishoudelijk gedeelte, huldiging 
jubilarissen en lezing door theoloog/
dichter A. Bronswijk over Goede Vrijdag 
en Pasen in de kunst. Info/aanmelden: 
Bas van Drongelen, 0321 31 24 55 of 
drogeleijn@solcon.nl

Rayon Utrecht
Woensdag 11 maart, 13.30 uur, Ont-
moetingscentrum Kerkelijk Centrum 
Zeist-west, Jaarvergadering. Met 
presentatie over Wijk bij Duurstede, 
ter voorbereiding op excursie in mei. 
U kunt zich aanmelden (voor 1 maart) 
met de antwoordkaart die u binnenkort 
ontvangt, of per mail r.lasthuis-bakker@
hccnet.nl. Info: 0348 41 16 98.

Rayon Noordoost Brabant
Dinsdag 17 maart, 14 uur (inloop 13.30 
uur), Brouwketel, Hoogeweg 9, Es-
charen. Lezing door Jan Nillesen over 
De Maas als geologisch en ecologisch 
monument. Info: verbrug@home.nl, 
0485 45 14 82.

Rayon Zuidoost Brabant
Dinsdag 17 maart, 13.30 uur jaarverga-
dering in De Eendracht, St Annastraat 
60, 5421 KC Gemert. Informatie over 
nieuwe ontwikkelingen in het erfrecht 
en machtigen/levenstestament door 
notaris mevr. Barbara van Dommelen. 
Verder onze activiteiten in 2015, het 
financieel verslag en de ontwikkelin-
gen van CNV Onderwijs. Aanmelden: 
f.g.martens@tele2.nl of  0493 31 32 48.

Rayon West Brabant
Woensdag 18 maart, 13.30 uur, Huis 
ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal. 
Jaarvergadering met bestuursverkie-
zing. Tevens presentatie Het gezin XXL 
door Ad Rooms. Info/aanmelden: Jan 
Oerlemans, janello@hetnet.nl, 0167 56 
40 13.

Rayon Tilburg
Dinsdag 10 maart, 14 uur (inloop 13.30 
uur), Pelgrimshoeve, Pelgrimsweg 27, 
Tilburg. Jaarvergadering. Thema: Wat 
moet belangenbehartiging voor senioren 
inhouden? door Jan Panhuijzen. Info/
aanmelden: wouters.kees@zonnet.nl, 
013 534 44 63.

Rayon Zuid Holland
Woensdag 15 april, 10 uur, jaarlijk-
se Ontmoetingsdag. Met bezoek aan 
ambachtelijke klompenmakerij Den 
Dekker, Kom 28, Dussen (NB) met de-
monstratie/rondrit met treintje richting 
Hank. Info/aanmelden (voor 18 maart): 
A. Rommelse, aa_rommelse@hotmail.
com, 079 889 33 95.

Rayon Breda
Woensdag 25 maart, 10 uur (inloop), 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. Le-

denvergadering. Tevens lezing Begraven 
door de eeuwen heen door J. Hendriks. 
Info/aanmelden: trijnaw@hetnet.nl.

Provincie Gelderland
Dinsdag 17 maart, 10.30 uur, Bethel-
kerk, J. Thooroplaan 133, Ede. Netwerk-
bijeenkomst voor jonggepensioneerden 
over Waar haal je je inspiratie vandaan? 
door Marianne van Wessel, trainer-ad-
viseur CNV Connectief Academie. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@cnv.nl 
ovv 17-3-2015 Ede.

Provincie Noord-Holland
Maandag 23 maart, 10.30 uur, ’t Tref-
punt, Louise de Colignylaan 20, Alkmaar. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Assertiviteit door Jean-
nette de Haan, verenigingstrainer CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnv.nl o.v.v. 23-3-2015 
Alkmaar.

Provincie Noord-Brabant
Dinsdag 24 maart, 10.45 uur, De 
Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensi-
oneerden over Waar haal je je inspiratie 

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda@cnvo.nl

LEZING OVER RADICALISERING
Woensdag 11 maart, 17-20 uur (inloop 16.30 uur, incl. broodje), CNV gebouw,  Tiberdreef 
4, Utrecht (naast station Overvecht). 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 oorzaken radicalisering van jongeren, mogelijke 
oplossingen en de rol van het onderwijs. Via World Café-aanpak in gesprek over kern-
vraag: welke rol kan en moet het onderwijs spelen en wat zijn dan goede voorbeelden? 
Leden betalen €30,-, niet-leden betalen €50,- (inclusief broodmaaltijd). Aanmelden: 
www.cnvo.nl/radicalisering.30



vandaan? door Marianne van Wessel, 
trainer-adviseur CNV Connectief Acade-
mie. Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl ovv 24-3-2015 Tilburg.

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 25 maart, 17 uur (inloop 16.30 
uur), CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht,  
In gesprek met de Onderwijsinspectie. 
Praat mee over het beoordelen van on-
derwijskwaliteit. De Onderwijsinspectie 
werkt aan een nieuw waarderingskader. 
Met presentatie resultaten eerste pilot 
door inspecteur Onderwijsinspectie. 
Daarna met elkaar hierover in gesprek 
hierover en toetsen in hoeverre nieuwe 
kader past bij de praktijk. Info/aanmel-
den (voor 20 maart): www.cnvo.nl/on-
derwijsinspectie.

LAG ZUID-HOLLAND
8 april, vanaf 14 uur, onderwijsmiddag, 
Christus Triumfatorkerk, Juliana van 
Stolberglaan 154, Den Haag. Deelne-
mers ontvangen een certificaat voor hun 
bekwaamheidsdossier. Keuze uit vier 
workshops: Basismodel, overlegmodel 
en taakbeleid volgens de Cao-po; Cultu-
rele diversiteit in de klas; Lichaamstaal 
is ook een taal; Signaleren van motori-
sche achterstanden. Aanmelden voor 31 
maart bij Henk va Drunen, CNVOprimo-
ZH@telfort.nl of via sms of whatsapp: 06 
33 65 32 93.   

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 9 april, 15 uur (inloop), CNV 
gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Jaarlijkse 
bijeenkomst (incl. broodjes). Thema: 
Wendbaar en weerbaar. Naast huis-
houdelijk gedeelte, workshops, zoals 

Timemanagement en grenzen durven 
stellen; Uitdagingen en ambities voor 
de docent. Info/aanmelden: R. Mudde; 
website CNVO.nl

MBO
Dinsdag 31 maart, 17 uur (inloop 16.30 
uur), CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
In gesprek met de Onderwijsinspectie. 
Praat mee over het beoordelen van on-
derwijskwaliteit.  De Onderwijsinspectie 
werkt aan een nieuw waarderingskader. 
Met presentatie resultaten eerste pilot 
door inspecteur Onderwijsinspectie; 
daarna met elkaar hierover in gesprek 
hierover en toetsen in hoeverre nieuwe 
kader past bij de praktijk. Info/aan-
melden (voor 25 maart): www.cnvo.nl/
agenda.

SCHOOLLEIDERS 
(samenwerking stuurgroep  
Vrouwen en CNV Schoolleiders)
Dinsdag 10 maart, 16.30-20 uur, 
Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegra-
ven. Bijeenkomst voor schoolleiders, 
teamleiders, middenmanagement, over 
Slimmer organiseren door Hans van 
Dinteren, trainer/adviseur CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: netwerkzuidhol-
land@cnv.nl o.v.v. 10-3-2015 Bodegra-
ven.

INVALLERS
Regio Zuid
Woensdag 25 maart, 17 uur (inloop 
16.30), basisschool De Bonckert, Stati-
onsweg 40A, Boxmeer. Netwerkbijeen-
komst. Workshops: Prezi; Digiboard; 
Collegiale uitwisseling en rechtsposi-
tioneel advies. Info/aanmelden: net-

werkbrabant@cnv.nl o.v.v. 25-3-2015 
Boxmeer.

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Maandag 9 maart, 16 uur, Groen van 
Prinsterer Lyceum, Rotterdamseweg 
55, Vlaardingen. Bijeenkomst voor 
alle OOP-leden van CNV Onderwijs in 
de regio. Workshops: OOP en functie-
waardering door M. Hoekstra, be-
leidsmedewerker CNV Onderwijs; De 
cao en de OOP’er door C. Duinmaijer, 
regiobestuurder CNV Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@cnv.nl 
ovv 9-3-2015 Vlaardingen.

Woensdag 18 maart, 16 uur, sbo De 
Carrousel, De Wielewaal 1, Hoogeveen. 
Bijeenkomst voor alle OOP leden van 
CNV Onderwijs in de regio. Workshops: 
OOP en functiewaardering door M. 
Hoekstra, beleidsmedewerker CNV 
Onderwijs; De cao en de OOP’er door J. 
Witteveen, regiobestuurder CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: netwerkdrenthe@
cnv.nl ovv 18-3-2015 Hoogeveen.

(i.s.m. CNV Connectief Academie)
Donderdag 26 maart, 16 uur (incl. 
broodjes), CNV Onderwijs, Tiberdreef, 
Utrecht. Loopbaanbijeenkomst voor 
onderwijsondersteuners. O.a.: met 
behulp van een kaartspel je ambities 
duidelijk maken; in gesprek met een 
coach over je loopbaan; uitleg over een 
stappenplan om je ambitie bespreek-
baar te maken binnen de school. Info/
aanmelden (voor 19 maart): onderwijs-
ondersteuners@cnv.nl o.v.v. 26-3-2015.

NETWERK FRIESLAND
Woensdag 4 maart, 16 uur, De Frissel, 
De Wylgen 1, Veenwouden. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Workshops: Van werkdruk naar werk-
plezier door J. de Haan; Motorische 
ontwikkeling door H. van der Kamp; 
Registerleraar, laat zien wat je waard 
bent door H. Hoeksema. Info/aanmel-
den: netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. 
4-3-2015.

primair onderwijs
Woensdag 15 april, 10-16 uur, themadag Multitasken; (super)mens op 
school, Droom, Aamsestraat 32, Elst. Met keuze uit workshops: Feiten en 
fabels van het nieuwe toezichtskader; Consequenties van de cao; Passend 
Onderwijs; Reflecteren metkinderen; De focus op het leerproces van leerlin-
gen; Het jonge kind. Leden betalen € 15,-. Niet-leden € 30,-. Aanmelden via 
www.cnvo.nl/themadagpo2015.
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vereniging

NETWERK GELDERLAND
Woensdag 4 maart, 16.15 uur, Rehobo-
thkerk, Driehoek 11, Ede. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. Van 
werkdruk naar werkplezier door R. 
Dijksterhuis; De zintuiglijke ontwikke-
ling bij kleuters door I. Deelen; Regis-
terleraar, laat zien wat je waard bent 
door C. Uitterhoeve en A. Korevaar. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@cnv.nl 
o.v.v. 4-3-2015 Ede.

Woensdag 11 maart, 16.15 uur, Iselinge 
Hoogeschool, Bachlaan 11, Doetinchem. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: Registerleraar, 
laat zien wat je waard bent door C. 
Jansen; Loopbaankansen door work-
shopleider CNV Onderwijs; Verbeteren 
van verbale en non verbale expressie 
door M. Pollaert. Info/aanmelden: net-
werkgelderland@cnv.nl o.v.v. 11-3-2015 
Doetinchem.

Donderdag 19 maart, 16.15 uur, sbo De 
Vlinderboom, Dorpsstraat 10, Bemmel. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: Registerleraar, 

wat zien wat je waard bent door C. Uit-
terhoeve en C. Jansen; De hoogsensitie-
ve leerling door C. Lindhout; Verbeteren 
van verbale en non verbale expressie 
door M. Pollaert. Info/aanmelden: net-
werkgelderland@cnv.nl o.v.v. 19-3-2015 
Bemmel.

NETWERK ZUID-HOLLAND
Maandag 9 maart, 16 uur, Groen van 
Prinsterer Lyceum, Rotterdamseweg 
55, Vlaardingen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs in de regio. 
Workshops: Registerleraar, laat zien 
wat je waard bent door Th. De Rouw; 
Tips voor gebruik van digibord door J. 
Bakker; Loopbaankansen door work-
shopleider CNV Onderwijs. Info/aanmel-
den: netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. 
9-3-2015.

Woensdag 18 maart, 16 uur, brede 
school Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs in de regio. Workshops: Loop-
baankansen door workshopleider CNV 
Onderwijs; Van werkdruk naar werkple-
zier door A. Kouwenhoven; Een kleuter 

is geen schoolkind door L. Morssink. 
Info/aanmelden: netwerkzuidholland@
cnv.nl o.v.v. 18-3-2015.

NETWERK OVERIJSSEL
Donderdag 12 maart, 16 uur, Enk-
school, J. Buschstraat 6, Zwolle. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: Van werkdruk 
naar werkplezier door J. de Haan; De 
cao en de praktijk in de school door J. 
Witteveen; Verbeteren van verbale en 
non verbale expressie door M. Pollae-
rt. Info/aanmelden: netwerkoverijs-
sel@cnv.nl o.v.v. 12-3-2015 Zwolle.

NETWERK DRENTHE
Woensdag 18 maart, 16 uur, sbo De 
Carrousel, De Wielewaal 1, Hooge-
veen. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Workshops: Loop-
baankansen door workshopleider 
CNV Onderwijs; Knappe koppies in de 
kleuterklas door B. van Dijk; Krachtig 
anders leren door L. de Jonge. Info/
aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl 
o.v.v. 18-3-2015.

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

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

Voor aanmelding en meer informatie: www.verus.nl/paascongres2015 of via Anneke Uyterlinde, 
e-mail: auyterlinde@verus.nl, tel. 0348 74 44 44.

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.

Fluitend naar school
Op zoek naar plezier, vreugde en 

zin in het onderwijs

Donderdag 26 maart 2015

Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
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Contact:                  Like en volg ons: 
tel. 030 - 65 75 157
info@medilexonderwijs.nl          
www.medilexonderwijs.nl        

Staat u ook met frisse energie voor de klas na het volgen van één 
van onze congressen of cursussen?

www.medilexonderwijs.nl

“Veel nieuwe inzichten gekregen, 
voornamelijk door de vele 
praktijkvoorbeelden!”



Het is februari 2013 als Nicoline Vink – 
moeder van drie kinderen uit Amster-
dam Noord – besluit dat ze voor haar 
kroost iets anders wil dan de reguliere 

basisschool. In haar zoektocht maakt ze kennis 
met de vrijeschool, het spreekt haar direct aan. 
‘Vrijeschoolonderwijs is met hart, hoofd en handen. 
Ook met verbeeldingsvermogen en fantasie kun je 
leren. Het onderwijs kent een doorlopende leerlijn, 
alle lesstof, verhalen en activiteiten zijn met elkaar 
verbonden en sluiten aan bij de ontwikkelingsfa-
se van kinderen. Daarnaast wordt er gewerkt met 
materialen die natuurlijk zijn. Veel hout en wol, geen 
plastic. Het voelde voor mij direct goed.’ Omdat er in 
Amsterdam-Noord geen vrijeschool in het primair 
onderwijs was, besloot Vink te peilen of er interesse 
was in haar stadsdeel. Tijdens de eerste bijeenkomst 
waren er direct al dertig ouders. Een kerngroep werd 
samengesteld, er kwam een website, ze verspreidden 
flyers en er kwam een lijst met geïnteresseerde 
ouders. Na de zomervakantie waren er 300 aanmel-
dingen en dat liep snel op tot 450. ‘Het maakte voor 
mij de noodzaak duidelijk. In Amsterdam-Noord 
leefde de wens voor vrijeschoolonderwijs’, zegt Vink. 
Samen met de kerngroep maakte ze een plan de 
campagne. Ingewikkelde regelgeving en gemeentelijk 
beleid zorgden voor de nodige vertraging. Maar er 
kwam een oplossing en in september 2014 startte de 
Vrijeschool Amsterdam-Noord onder bestuur van 

Het aantal leerlingen op vrijescholen is in 2014 
met gemiddeld 5,6 procent gegroeid. Ook 

starten er in het hele land ouderinitiatieven om 
vrijeschoolonderwijs in hun gemeente aan te 

bieden. In een tijd waarin veel scholen te maken 
hebben met krimp floreert de vrijeschool. ‘Er 

is een behoefte om weg te komen bij het 
traditionele onderwijs.’

Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Vink: ‘Inmid-
dels hebben we 99 leerlingen: drie kleuterklassen, 
een eerste klas (groep 3) en een combinatieklas 2 en 3 
(groep 4 en 5).’

BREDERE BEHOEFTE
Het initiatief in Amsterdam-Noord staat niet op 
zichzelf. In 2014 startten in verschillende plaatsen 
initiatieven van ouders met een vraag om vrije-
schoolonderwijs. Het aantal leerlingen in het primair 
onderwijs steeg met bijna 4 procent, in het voortgezet 
onderwijs met 8 procent. De groei zal naar verwach-
ting doorzetten, want veel vrijescholen hebben 
wachtlijsten en voor de komende periode staan er 
zo’n 11 nieuwe initiatieven om een vrijeschool te 
starten op de agenda. 
De Vereniging van Vrijescholen start dit jaar met een 
onafhankelijk onderzoek naar de populariteit van 
de vrijeschool. Bestuurder Artho Jansen heeft alvast 
een aantal verklaringen: ‘Bij ouders is er een bredere 
behoefte om zich af te zetten tegen het traditionele 
onderwijs, wat vaak erg gericht is op cijfertjes. Er is 
meer behoefte aan bewuster en duurzaam leren en 
dat sluit goed aan bij de kernmerken van de vrijes-
chool. Ook de kleinschaligheid en de aandacht voor 
veiligheid en warmte spreekt aan. In het voortgezet 
onderwijs hebben de leerlingen de eerste twee 
leerjaren een vaste leerkracht die meerdere vakken 
geeft. Zo is de leerkracht in staat om een groep in zijn 
geheel te vormen. En de begeleiding is intensiever, 
een aspect dat ouders enthousiast maakt.’ 

NIET ALLEEN SCHILDEREN
Uitgangspunt van de vrijeschool is: onderwijzen 
is ook opvoeden. Het gaat om het innerlijk van de 
leerling, om een persoonlijke benadering, om het 
wekken van betrokkenheid, om een warm contact, 
om gevoel en geweten, om onderwijs dat hoofd, hart 

Het geheim van de vrijeschool:

‘Bewust, duurzaam en werken  
vanuit vertrouwen’

primair/voortgezet onderwijs
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en handen een kans biedt. Dit wordt ook wel Bildung 
genoemd. ‘Een jaar of acht geleden wist men wel dat 
er een vrijeschool was, maar het was niet duidelijk 
wat er precies gebeurde. Sommige mensen dachten 
dan dat er alleen maar werd geschilderd’, zegt Jans-
sen. ‘De laatste jaren dragen we beter uit wat je kunt 
verwachten bij een vrijeschool. In de rapporten van 
de Onderwijsinspectie kunnen ouders zien dat er op 
onze scholen evenredige aandacht is voor cognitief 
onderwijs, mensontwikkeling en sociale vaardighe-
den. En ze kunnen zelf opzoeken wat onze slagings-
percentages zijn, onze scholen scoren gemiddeld in 
de top drie van de stad, dus dat geeft vertrouwen.’ 

ONDER EEN DAK
Ook in het Limburgse Roermond was er vanuit 
ouders een vraag om vrijeschoolonderwijs. Het 
Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond – ruim 
1.400 leerlingen – startte daarom met een vrijeschool-
richting. Inmiddels volgen 88 leerlingen verdeeld 
over meerdere brugklassen dit onderwijs binnen de 
muren van de Roermondse school.  ‘In onze stad is 
wel primair vrijeschoolonderwijs. Die ouders vroegen 

zich af: hoe nu verder in de brugklas? De rector van 
het Bisschoppelijk College Broekhin had wel inte-
resse in een vrijeschoolrichting’, zegt Marcel Seelen. 
Hij heeft Nederlands gestudeerd, werkt al 25 jaar als 
leraar op vrijescholen en werd vanuit de randstad 
naar Limburg gehaald om de nieuwe vrijeschoolrich-
ting op te zetten. ‘Onze lokalen zijn anders ingericht: 
er moet veel licht zijn, houten meubilair en de muren 
zijn in zachte kleuren geverfd. Het zijn twee verschil-
lende onderwijsstromingen onder een dak, er is geen 
sprake van concurrentie. Op een bepaalde manier 
werk je soms samen: er zijn vrijeschooldocenten als 
klassenleraar, maar voor de vaklessen zoals Frans ko-
men er docenten van het Broekhin, die een training 
in ons onderwijs hebben gevolgd’, zegt Seelen. Vol-
gens hem is de vrijeschool populair omdat kinderen 
zelf het tij doen keren. ‘Het regulier onderwijs is naar 
mijn idee erg conservatief, die kinderen vervelen 
zich op school of willen niet naar een leerfabriek. In 
het vrijeschoolonderwijs gaat het over contacten. De 
leerkracht is de pedagoog, hij zorgt voor vertrouwen 
en verbindt de groep. Het succes van de vrijeschool is 
dat je werkt vanuit vertrouwen.’ 

Tekst: Marloes Oelen  Foto: Evert Elzingaprimair/voortgezet onderwijs

Op de vrijeschool 
wordt gewerkt 

met materialen 
die natuurlijk zijn. 
Veel hout en wol, 

geen plastic.
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Ook voor de inhoud van studiedagen kunt u contact 
opnemen met CNV Connectief Academie. In overleg 
verzorgen wij een gedeelte van of een gehele studiedag. 
Ook een reeks studiedagen is mogelijk. Onderwerpen die 
daarbij naar voren kunnen komen zijn: agressie in de klas, 
peerreview als instrument voor teamontwikkeling, voeren 
van lastige gesprekken, timemanagement, werkplezier, 
communicatie, samenwerken, vergaderen of de uitleg van 
een nieuwe cao. 

Karin Sommer is directeur van de Rehobothschool in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. In september vorig jaar 
bood CNV Connectief Academie tijdens een studiedag 
twee workshops aan: Timemanagement en Van werkdruk 
naar werkplezier. ‘Uit voorafgaande gesprekken bleek dat 
werkdruk een onderwerp is op de verschillende scholen 

van de vereniging. Vandaar dat we besloten onder meer 
de workshop Van werkdruk naar werkplezier aan te bieden. 
Natuurlijk komen daarin zaken ter sprake die je al weet, 
maar het is goed om daar bij stil te staan en met elkaar 
erover te praten. Ook was het nuttig dat mensen ervaringen 
konden delen met personeelsleden van andere scholen. 
Later hebben we CNV Connectief Academie ook een 
workshop over de cao laten aanbieden. De Academie is een 
goede partner om op grotere bijeenkomsten workshops te 
laten verzorgen. Ze hebben kennis van zaken. Bovendien 
staan de workshopleiders zelf voor de klas, of hebben ze in 
het onderwijs gewerkt. Ze weten dus écht hoe het zit.’

Voor informatie en alle mogelijkheden van Academie, 
neem contact op met 030 751 1747. Of stuur een e-mail 
naar aanvraagopmaat@cnv.nl

Academie verzorgt 
studiedagen
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Tip: Profiteer van 1 op 5 korting!Tip: Profiteer van 1 op 5 korting!

T. 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafd                          Volg ons op:

   Hoogbegaafd zijn: knap lastig!
    Omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs

Een hoogbegaafde leerling in de klas kan knap lastig zijn. Wat betekent een 
hoogbegaafde leerling voor u als leerkracht? Hoe komt uw leerling van potentie 
tot leren? En hoe voorkomt u onderpresteren? 

Kom naar de studiedag ‘Hoogbegaafd zijn: knap lastig!’ en leer hoogbegaafde 
leerlingen op het juiste niveau te begeleiden!

Datum 
Dinsdag 19 mei 2015

Locatie
NH Hotel, Amersfoort

Programma en inschrijven
www.medilexonderwijs.nl/

hoogbegaafd

Schrijf u nu in!

www.rapportomslagen.nl

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

www.kanjertraining.nl

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect

Help haar 
met protheses 
en revalidatie 

op lilianefonds.nl



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo
•  Twee wekelijkse verschijning op adres
•  Adverteren in Schooljournaal kunt u goed 

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

www.kinderfonds.nl

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

Ga naar nierstichting.nl
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ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvonderwijs.nl
030 751 10 03. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8 en 21 uur

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

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@ 
cnv.nl, 030 751 10 03
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Onderwijs Academie verzorgt 
individuele cursussen, en trainingen en 
adviestrajecten op uw locatie. Ook kunt u 
als MR of OR een partnerschap aangaan.
cnv-connectief-academie@cnv.nl,  
030 751 17 47
Starters en Studenten
startersenstudenten@cnv.nl, 030 751 10 06
Directietelefoon
info@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@ 
cnv.nl, 030 751 10 03
Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk 
leden en/of hun gezinsleden met  
(finan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
06 36 19 33 76
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09

adres & telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

GEPENSIONEERDEN
Tinie Arts
043 407 13 12 / 06 25 53 59 78
gepensioneerden-CNV-Onderwijs@cnv.nl

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen
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‘Kinderen zijn van  
nature creatief’

Ans Ketel-van der Horst (26):
‘Toen ik kleuter was, wilde ik al juf worden.’ Nu 
staat Ans Ketel zelf drie dagen voor groep 2 op de 
Prins Johan Frisoschool in Berkel en Rodenrijs. 
‘Elke dag is anders en dat komt door de kinderen. Ze 
zijn van nature creatief en komen vaak met verfris-
sende inzichten.’ Vanwege haar zwangerschaps-
verlof is Ketel lid geworden van CNV Onderwijs. ‘Ik 
had het idee dat ik niet genoeg uitbetaald kreeg. 

Het is goed om te weten dat je samen sterker 
staat.’ Even het onderwijs het onderwijs 

laten doet ze met lezen en films kij-
ken. ‘Ook ben ik weer begonnen 

met hardlopen.’ 

Foto: Hans Kouwenhoven


