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Lerarenbeurs:  
‘Ik gun iedereen deze  

carrièreboost’

Onderzoek antipest-
programma’s ‘schaam-

teloos’ uitgevoerd

Pedagoog breekt  
lans voor aanraken 

leerlingen



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.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is voor de toelating tot 
een vervolgschool het advies van de basisschool bindend en de 
toetsscore bijzaak. Dit baart havo/vwo-scholen zorg. Wanneer 
na een klassikale toets  werd geconstateerd: ‘geen of nog geen’ 
beheersing, was er de diskwalificatie ‘onvoldoende’ en men ging 
over tot de orde van de dag. De ouders werden getroost dat een 
tijdige analyse en een uitvoerig handelingsplan door remedial 
teaching alle problemen zou kunnen oplossen. Op die manier 
kwam men ook tegemoet aan het streven van overambitieuze 
ouders die hun kind kost wat kost naar een havo/vwo-vervolg-
school wilden sturen. Dat dit streven vaak ten koste van het 
welzijn van het kind ging, werd pas na enkele jaren  
ploeteren ervaren. 
Daar kwam nog bij dat het voor een basisschool lucratief was 
dat kinderen bij de eindtoets boven zichzelf uitgroeiden. Immers 
het ministerie en de Inspectie meenden per definitie een causaal 
verband te kunnen leggen tussen de schoolscore bij de eindtoets 
en de kwaliteit van het onderwijs. 
Jammer dat de Haagse politiek vooral bezig is met wetenschap-
pelijke onderbouwing van onderwijsfilosofie voor het jaar 2032. 
Het ontbreekt aan werkelijke luistervaardigheid naar de mensen 
van de dagelijkse praktijk voor de groep.  

Wim Rutgers, Vragender   

Vanaf dit jaar is het eindadvies van de basis-
school leidend bij de toelating en plaatsing van 
kinderen op middelbare scholen. De uitslag van 
de Cito-toets speelt in principe geen rol meer. 
Middelbare scholen kunnen bij een ‘dubbel 
advies’ (bijv. vmbo-havo of havo-vwo) zelf beslis-
sen waar ze een leerling indelen. Uit angst voor 
de Inspectie zouden scholen nieuwe leerlingen 
lager gaan indelen dan nodig is, omdat het in de 
loop van de tijd afzakken van leerlingen, bijvoor-
beeld van vwo naar havo, een minder oordeel 
van de Inspectie oplevert. De Tweede Kamer 
vindt dit een slechte ontwikkeling. Vergeten 
wordt echter dat het wel de politiek is geweest 
die het rigide inspectiesysteem heeft gecreëerd. 
De professional in de school is slechts uitvoer-
der geworden van Haags beleid, waarop hij tot 
in detail wordt gecontroleerd. Dit hele systeem 
zorgt ervoor dat scholen geen prikkel krijgen 
om het beste uit leerlingen te halen. Volgens mij 
zijn scholen er toch voor de leerlingen en niet 
andersom?

Frank Gordijn, Hulst

In Schooljournaal 4 zijn bijdragen opgenomen over 
het Lerarenregister dat over enige tijd verplicht 
wordt. Het register is vergelijkbaar met regis-
ters van andere beroepen, zoals bijvoorbeeld het 
BIG-register dat de registratie voor een aantal 
zorgverleners regelt. Doel ervan is om de kwaliteit 
van de gezondheidszorg te bewaken. Ook dient 
elke 5 jaar herregistratie plaats te vinden door 
een zorgverlener. Deze herregistratie (waarvoor 
werkervaring en scholing de criteria zijn) is een 
verantwoordelijkheid van de arts of verpleegkun-

dige zelf. Zo zal het dus bij het Lerarenregister ook 
gaan worden. Maar wat zegt mevrouw Krijt daar-
over in haar column? Doel van het register is niet 
om ervoor te zorgen dat leraren zich professionali-
seren, daar zijn de gesprekken tussen de leraar en 
leidinggevende voor. Denk je eindelijk dat je je pro-
fessionaliteit als leraar zelf in handen hebt, moet je 
dit nog gaan overleggen met je baas. Gekker moet 
het niet worden in het onderwijs lijkt me.

Jan Laros, Venlo

Lerarenregister

Naschrift

Bindend advies (1) Bindend advies (2) 

Het ligt genuanceerder. Het register is van de leraar 
zelf. Daarin laat hij zien dat hij zich ontwikkelt. Daar 
ligt de professionalisering van de leraar. Daarnaast 
heeft de leraar gewoon de gesprekken met zijn leiding-
gevende. Die zijn niet ineens weg na invoering van het 
Lerarenregister. In het ge-sprek komt het functioneren 

van de leraar aan de orde. Zijn professionali-sering kan 
daar ook aan de orde komen, binnen de context van 
de school. De leraar is zelf verantwoordelijk voor het 
bijhouden van zijn professiona-lisering. 

Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs
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Hoe snel kun je iets wat gewichtloos door 
een ruimtevoertuig zweeft oppakken? 
Op dat onderdeel van Mission X, een 
internationaal project voor leerlingen 
over ruimtevaart, beweging en gezonde 
voeding, oefenden Hendrik (links) en Pieter 
van Katholieke Montessorischool Bussum 
vorige week onder leiding van juf Sylvia 
Otten hun hand-oog reactietijd. Ze deden 
dat door over en weer plots een lineaal  
los te laten.  

Reactie- 
snelheid

Foto: Studio Kastermans
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nieuws

Wat betekenen de Provinciale Statenverkiezingen van 
18 maart voor het onderwijs? En waarom is het voor 
onderwijspersoneel slim om naar de stembus te gaan? 
Heleen Verdonk, onderwijsassistent op de vmbo-afde-
ling van CSG De Lage Waard in Papendrecht, hoeft niet 
lang na te denken waar het voor haar wat onderwijs 
betreft om gaat in het stemhokje: het behoud van 
voldoende stageplekken.’Ze zijn onmisbaar voor onze 
leerlingen. Pas tijdens deze oriënterende dagen leren 
ze wat het werkveld echt inhoudt’, benadrukt ze. 
‘Leerlingen krijgen hier praktijk -en theorieopdrachten 
in verschillende werkvelden, zoals de kapsalon, het 
vakantiepark, de thuiszorg en de receptie. Het is een 
mooie methode, maar ze vinden het lastig om zich al 
echt in te beelden hoe het er in de beroepspraktijk aan 
toe gaat. Een goede link leggen tussen opleiding en 
praktijk is gewoon heel belangrijk voor deze categorie 
leerlingen.’
Kandidaten op de verschillende kieslijsten met wie 
Schooljournaal in contact probeert te komen zijn er 
duidelijk over: eigenlijk hebben ze weinig van doen 
met het onderwijs. De Utrechtse VVD-kandidaat Jakob 
Germs legt uit dat de provincie vooral indirect invloed 

kan uitoefenen op scholing. Vanuit de provincie gaat 
het voornamelijk over mbo en krimp. ‘Wel kunnen 
wij helpen de relatie tussen opleidingen en het 
bedrijfsleven te verbeteren. Wij vinden het belangrijk 
om voor een goede aansluiting te zorgen met de 
praktijk. Daarbij willen we de communicatie tussen 
bedrijven en scholen stimuleren: welke vaardigheden 
zijn er nu echt nodig?’ Verder blijkt dat het vinden van 
een stageplek ook in het mbo nog wel eens lastig is. 
‘De provincie kan bedrijven beter bereikbaar maken 
en zorgen voor goede voorzieningen.’ De Gelderse 
CDA-lijsttrekker Jan Jacob van Dijk legt uit dat de 
provincie zich vooral inzet voor het stimuleren van 
overleg tussen de verschillende partijen. ‘We moedigen 
niet alleen communicatie tussen beroepsonderwijs en 
de arbeidsmarkt aan, maar ook samenwerking tussen 
scholen onderling.’ Verder wordt in gemeenten met 
krimp gekeken naar de instandhouding van kleine 
scholen. Van Dijk: ‘We vragen ons steeds af: kunnen we 
kleine scholen niet beter combineren? En wat willen 
de ouders en kinderen hierbij zelf? We zwengelen de 
discussie aan en zetten het op de agenda. Zo maken 
we draagvlak.’ AvdG

nieuws

Wat kan de Provincie 
doen voor het onderwijs?

Foto: Ton van Vliet
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Docenten bij wie de lessen over de Holocaust 
verkeerd uitpakken door reacties van leerlingen, 
moeten dat melden aan de schoolleiding. Via de 
Inspectie druppelt de informatie naar de politiek, 
waardoor de buitenwereld een beeld krijgt over 
wat en in welke mate dingen verkeerd gaan. Het 
Centrum Informatie en Documentatie over Israël 
(CIDI), pleitte vorige week woensdag tijdens een 
door de ChristenUnie georganiseerd rondetafelge-

sprek voor een dergelijke meldplicht. 
De ChristenUnie nam het initiatief tot de bijeen-
komst met betrokken uit het ‘veld’, vanwege de  
zorg over docenten die zich niet meer vrij voelen 
om in de klas over de Holocaust te spreken. De 
partij pleit daarom voor meer actie tegen antise-
mitisme en radicalisering op scholen. Het zou ook 
helpen als leerlingen de informatie op internet 
leren filteren.

Schoenmaker, restauratiemedewerker of prothesemaker; 
scholen die dit soort ambachtelijke opleidingen aanbieden 
krijgen vanaf dit jaar extra steun van de overheid. Minister 
Jet Bussemaker van Onderwijs maakt meer geld vrij 
voor het behoud van deze technische en kleinschalige 
mbo-studies. Er wordt € 75 miljoen opzij gezet voor 
ondersteuning en promotie. Dit schrijft ze in een brief aan 
de Tweede Kamer. Deze specialistische opleidingen heb-
ben steeds minder inschrijvingen doordat ze vrij onbekend 
zijn. Dit terwijl er veel baankansen zijn binnen deze disci-
plines. Volgens het Centrum voor Ambachtseconomie zijn 
er tot 2025 zo’n 485.000 nieuwe vakmensen nodig in deze 
expertisegebieden. Op dit moment zit ongeveer 1 procent 
van de mbo-studenten op zo’n unieke opleiding. Het extra 
geld zorgt voor het behoud van vakdocenten, vernieuwde 
opleidingen en samenwerking met andere scholen. Ook 

de opleiding pianotechniek van het Hout- en Meubile-
ringscollege in Amsterdam krijgt extra financiële steun. 
Voorzitter van het College van Bestuur Frans Veringa: ‘We 
zijn de enige en de laatste opleiding voor pianotechniek in 
Nederland. We hebben op dit moment vijftien leerlingen 
instroom en werken er hard aan om de zichtbaarheid van 
de opleiding te vergroten. Dit bedrag is een fijn steuntje in 
de rug, al is het niet kostendekkend. Samen met de steun 
uit de branche en onze goedlopende opleiding tot meu-
belmaker en interieuradviseur blijft deze kleine opleiding 
overeind.’ Een mbo-school met een dergelijke specialis-
tische opleiding krijgt voortaan eveneens een licentie om 
zich te beschermen tegen onnodige concurrentie. Volgens 
Bussemaker komen er ‘extra handvatten om ook in de 
toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor klein-
schalige, ambachtelijke beroepen aan te kunnen bieden.’

Steun voor kleine, ambachtelijke opleidingen

Verplicht melden van uit de hand lopen  
Holocaust-lessen

De Tweede Kamer wil dat pabo-gediplomeerden bevoegd 
aan de slag mogen in het vmbo. Voorwaarde is dat wel 
dat zij over enige mate van werkervaring beschikken. Het 
ministerie van Onderwijs wil daarom gegevens van deze 
categorie docenten om zo een beter beeld te krijgen van 
de behoeften bij schoolleiders, besturen en de betrokken 
leraren. Doel is om met een oplossing te komen 
voor het probleem van het onbevoegd lesgeven. Het 
onderzoeksbureau Researchned uit Nijmegen zal daartoe 
scholen benaderen die docenten op deze basis in dienst 
hebben. Pabo-gediplomeerden die mee willen doen, 
kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
Froukje Wartenbergh (f.wartenbergh@researchned.nl).
Daarnaast onderzoekt het ministerie van Onderwijs 

welke lessen bevoegd, benoembaar en onbevoegd 
worden gegeven. Vanwege de afspraken in het 
sectorakkoord wil het ministerie zicht houden op de 
ontwikkeling van het aantal onbevoegd gegeven lessen. 
In dit akkoord is afgesproken dat alle lessen worden 
gegeven door daartoe bevoegde en gekwalificeerde 
leraren. Het onderzoek is zojuist van start gegaan. De 
resultaten geven het ministerie en andere partijen inzicht 
in de personeelsopbouw en bevoegd gegeven lessen 
naar vak, graadgebied en regio. Zij bieden input voor 
beleid om het halen van een bevoegdheid te stimuleren. 
Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie 
uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Centerdata, 
verbonden aan Tilburg University.

Onderzoek naar pabo-gediplomeerden in het vmbo

07070707
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Op de stand van CNV Onderwijs tijdens de Nationale Onder-
wijstentoonstelling deelden wij bekers uit met de tekst What 
we learn with pleasure, we never forget. Tijdens het uitdelen van 
deze bekers kwam een jonge, net afgestudeerde leerkracht 
naar me toe. ‘Geldt dat leren met plezier ook voor startende 
leerkrachten?’ ‘Natuurlijk’, antwoordde ik enthousiast. ‘Een 
goede inwerkperiode waarin met plezier en passie geleerd 
wordt is immers een basis voor je verdere carrière. Een star-
tende leerkracht met een vaste groep en voldoende tijd voor 
begeleiding en feedback is aantoonbaar sneller zelfstandig 
inzetbaar.’ Helaas ziet de wereld er op dit moment niet altijd 
zo uit. De startende collega met wie ik sprak, vertelde dat ze in 
september 2014 afgestudeerd was en sindsdien alleen korte 
vervangingsbaantjes heeft gehad. Ze heeft zich ingeschreven 
bij een regionale vervangingspool en van daaruit op veel ver-
schillende scholen gewerkt. Door al die verschillende scholen 
heeft ze geen begeleiding en feedback gekregen. Ze is sinds 
haar afstuderen alleen maar bezig geweest met overleven. 
Niet alleen fi nancieel, maar vooral ook voor de groep. Er is nog 
zoveel wat ze kan leren, maar veel gelegenheid heeft ze hier 
niet voor. Dit kan anders. De omstandigheden veranderen we 
niet. In veel regio’s  zijn weinig vacatures en de enige manier 
om aan werkervaring te komen, is door ziektevervanging. 
Maar scholen kunnen wel besluiten tot een omgekeerde 
vervangingspool. Als collega’s met de nodige ervaring zich een 
jaar lang beschikbaar stellen voor invalwerk, krijgen jonge, 
startende leerkrachten de gelegenheid om zich in een vaste 
groep met begeleiding in te werken. Dat levert twee voordelen 
op: de ervaren leerkracht mag een jaar lang in de keuken van 
andere scholen kijken en de jonge leerkracht raakt razendsnel 
ingewerkt. Een win-win situatie waar gelukkig steeds meer 
besturen mee experimenteren. De net afgestudeerde leer-
kracht ziet er wel wat in. Ze loopt naar de inspiratiemuur en 
schrijft er de volgende tekst bij: ‘Wie mij de gelegenheid biedt 
om met plezier te leren, zal ik nooit vergeten. Als ik later zelf 
ervaring heb, wil ik aan jonge starters ook die ruimte geven.’ 

Win-win situatie

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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Kraanwater, de ideale dorstlesser voor kinderen. Het is gezond, gratis en 
het zorgt voor minder zwerfafval op het schoolplein en in de buurt.

Een Join the Pipe tappunt is stoer, sterk en makkelijk in gebruik en  
onderhoud. Zolang er een waterleiding in de buurt is kan hij zowel binnen 
als buiten worden geplaatst en ook in de winter worden gebruikt.  
De aansluiting is gratis in het verzorgingsgebied van Vitens en elk tappunt 
draagt bij aan een drinkwaterproject in Afrika.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Join the Pipe, 020 794 22 94 
of mail naar sven@join-the-pipe.org. Meer informatie op join-the-pipe.org

kraanwater op school

+ Gratis Bidon  
voor elke leerlinG

www.cedgroep.nl CED-Groep bereikt

Nog beter worden 
in je vak?
Bekijk het cursusaanbod van de CED-Groep 

met onder andere:

• Teach Like a Champion

• Bewuster lesgeven met Breinsleutels

• Opbrengstgericht werken in 4D

• Lead Like a Champion

• Diverse specialistencursussen

www.cedgroep.nl/cursussen

Adv-Schooljournaal-02-15.qxp_Opmaak 1  24-02-15  12:58  Pagina 1
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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.



Toe aan een flinke intellectuele oppepper? Vanaf 1 april is de Lerarenbeurs 
weer aan te vragen. De mogelijkheden en aanmeldtermijn zijn verruimd (zie 
kader), de ervaringen overwegend positief. Een paar ervaringsdeskundigen: 

‘Ik gun alle onderwijsmensen deze boost in hun carrière!’ en ‘Zonder de 
beurs was ik waarschijnlijk niet begonnen aan deze studie.’

‘LERARENBEURS ZOLANG MENSEN 
WILLEN STUDEREN’
‘Ik gun alle leerkrachten en onderwijsmensen deze 
boost in hun carrière’, zegt Patricia Vernimmen (56), 
die mede dankzij de Lerarenbeurs dit jaar afstudeert 
aan de hbo-opleiding pedagogiek in Groningen. Ze is 
ervan overtuigd dat ze door deze studie de carrière-
move heeft kunnen maken van leerkracht naar intern 
begeleider. Zes jaar geleden maakte ze de overstap 
van basisonderwijs naar voortgezet speciaal onder-
wijs, eerst als invalkracht en nu dus als vaste intern 
begeleider. ‘Ik ben een alleenstaande moeder van vijf 
kinderen en de Lerarenbeurs is dan ook een welkome 
financiële regeling voor mij. Het liefst zou ik hierna 
nog de master gaan doen, maar ik heb hierna nog 
maar een jaar Lerarenbeurs en die ga ik gebruiken 
voor mijn opleiding intern begeleider. Ik zou ervoor 
willen pleiten om de Lerarenbeurs beschikbaar te 
stellen voor zolang mensen willen studeren.’ Ze lacht: 
‘Maar ik snap dat alle andere sectoren dan ook op de 
stoep staan. Ik denk wel serieus dat er nog heel wat te 
scholen valt. Neem passend onderwijs en wat daar-
mee op het regulier onderwijs af komt. Ik denk dat 
er grote behoefte is aan scholing van leraren op het 
gebied van differentiatie en onderwijs aan kinderen 
met speciale behoeften.’ 

Lerarenbeurs aan te vragen van 1 april tot 1 juli

‘ Ik gun alle onderwijs
mensen deze boost in 
hun carrière!’

alle sectoren
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‘ZONDER BEURS WAARSCHIJNLIJK 
NIET BEGONNEN AAN STUDIE’
Van de tientallen mensen die reageerden op de 
oproep in Schooljournaal en Facebook om iets te 
vertellen over het gebruik van de Lerarenbeurs, was 
er één man. Daan Schilperoord (29) staat drie dagen 
per week voor groep 6 op de Paus Joannesschool in 
Rotterdam. Met de Lerarenbeurs doet hij momenteel 
de pre-master Onderwijskundig ontwerp en advi-
sering aan de Universiteit Utrecht. Na dit schooljaar 
volgt de master. ‘Drie van de vier studiejaren kan ik 
financieren met de beurs. Zonder deze steun was ik 
waarschijnlijk niet begonnen aan de opleiding.’ Hij 
vraagt zich wel af of zijn nieuw opgedane kennis en 
vaardigheden direct toepasbaar zijn in het vak van 
leerkracht. ‘Ik krijg door de studie weer nieuwe ener-
gie voor mijn werk en vind het nog steeds leuk om 
les te geven. Maar uiteindelijk wil ik me breder gaan 
inzetten in het onderwijs. De advieskant trekt me wel 
aan. Ik kan eventueel bij een schoolbegeleidings-
dienst gaan werken, of toetsen of leermaterialen gaan 
ontwikkelen. Ik vind het in elk geval een prettig idee 
dat ik hiermee mijn eigen doorgroeimogelijkheden 
creëer, mocht ik dat in de toekomst willen.’ 

‘VOLG JE HART EN JE BELANG
STELLING’
Lia Ruis (60) is helemaal klaar voor een docentenbaan 
in het voortgezet onderwijs, na eerst in het bedrijfs-
leven en toen elf jaar in het basisonderwijs te hebben 
gewerkt. Ze studeerde met de Lerarenbeurs biologie 
tweedegraads aan de Stoas Vilentum Hogeschool in 
Wageningen. ‘Mijn zoon is bioloog en ik had al eerder 
mijn bloemistendiploma gehaald, dus wij zitten erg in 
die groene hoek. Ik heb een eigen atelier, een website 
met natuurkunst en geef workshops.’ Enthousiast: 
‘De studie biologie was echt geweldig, met allemaal 
gelijkgestemden om me heen! Het was best pittig, 
vooral het onderdeel scheikunde, en een behoorlijke 
aanslag op mijn vrije tijd en sociale contacten. Toch 
was het vooral een enorme verrijking. Ik heb meer uit 
mezelf gehaald en me breder inzetbaar gemaakt op de 
arbeidsmarkt. Ik zou echt iedereen die meer van zijn 
loopbaan wil maken adviseren de Lerarenbeurs met 
beide handen aan te grijpen. Volg je hart en je belang-
stelling en dan zul je slagen.’

‘IK LEER VEEL MEER DAN OOIT OP DE 
PABO’
In 2013 in Oeganda, op reis met Edukans Wereld-
docent, viel het besluit: het zou Master Sen Special 
Needs worden. Maaike Minnema – Deelstra (27) 
ontdekte daar dat deze studie echt iets voor haar zou 
zijn. ‘Je moet in dat land zo creatief zijn in je lesgeven! 
Er zijn daar geen digiborden, vaak niet eens schrijfma-
terialen. En toch moet je onderwijs geven. Dat vraagt 
om anders denken. Iets dat je ook moet doen als je 

alle sectoren

Hoe en wat Lerarenbeurs (nieuwe regels cursief gedrukt)

 Wie het eerst komt, het eerst maalt
 Aanmelden tussen 1 april en 1 juli
  Bestemd voor iedereen met een onderwijsbevoegdheid die minimaal 20 

procent van de arbeidsuren voor de klas staat én voor ambulant begelei
ders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

  Verruiming studieverlof voor masteropleiding: primair onderwijs en hoger 
onderwijs 320 uur (=8 uur per week) en voortgezet onderwijs en mbo 
240 uur (=6 uur per week)

  Tweede Lerarenbeurs mogelijk voor een masteropleiding als de eerste 
gebruikt is voor een bacheloropleiding

  Lerarenbeurs ook beschikbaar voor leraren die nu geen baan hebben, 
maar wel in de afgelopen 12 maanden op een bekostigde school 
hebben gewerkt, zoals invallers

  Nu ook studieverlof startende leraren primair onderwijs door verruiming 
VierSlagregeling 

  VierSlagregeling nu ook in voortgezet onderwijs mogelijk, speciaal voor 
de tekortvakken

Alle informatie over de Lerarenbeurs staat op  
www.delerarenbeurs.nl. 
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leerlingen met speciale behoeften in je klas krijgt, 
wat met passend onderwijs steeds meer zo is. Met 
deze opleiding leer ik anders denken. Ik leer veel 
meer dan ooit op de pabo. Dat is echt de basis. Veel 
van wat ik nu leer, kan ik meteen toepassen in mijn 
onderwijs. Bijvoorbeeld: hoe pleeg ik interventies bij 
gedragsproblemen? Of hoe motiveer ik leerlingen om 
te gaan lezen? Ik werk inmiddels, mede door deze 
studie in het sbo, en dat bevalt me heel goed. En nu 
moet ik mijn tas gaan pakken voor een studiereis 
naar Denemarken!’

‘ZONDER BIJSCHOLING LOOP JE SNEL 
ACHTER’
‘Ik zou iedereen aanraden een studie te gaan doen’, 
zegt Joke Sulman (45), seniordocent Basis Zorg en 
Welzijn aan het Graafschap College in Doetinchem. 
Ze deed de master Leren en Innoveren. ‘Je hebt als 
docent de verantwoordelijkheid de kwaliteit van je 
lessen hoog te houden en op de hoogte te zijn van 
de laatste ontwikkelingen en inzichten. Dan ontkom 
je er eigenlijk niet aan om eens in de tien jaar een 
studie te doen. Er verandert continu van alles in het 
onderwijs, zeker in het mbo. Zonder bijscholing loop 
je snel achter.’ Ze lacht: ‘Ik zou eigenlijk nog wel een 
keer de Lerarenbeurs willen hebben! Het is zo mooi 
dat die er is!’ Zelf is ze door de studie het grote geheel 
beter gaan overzien. ‘Ik heb er veel aan in de dage-
lijkse praktijk. Het houdt me scherp!’ 

‘IK STA ECHT STERKER VOOR DE KLAS’
‘Juf, heb je weer wat geleerd op de opleiding?’ kreeg 
Inger van de Water (30) vaak te horen van haar 

leerlingen op de Prins Willem Alexanderschool 
in Sprang-Capelle. Ze deed Master Sen Leren en 
gedrag – ‘Passend onderwijs kwam eraan en daar 
wilde ik klaar voor zijn’ - en kijkt daar heel enthou-
siast op terug. ‘In 70 tot 80 procent van de lessen 
leerde ik iets waardoor ik de volgende dag anders, 
beter voor de klas stond. Vorig jaar had ik vijf 
rugzakkinderen uit drie clusters in mijn groep met 
32 leerlingen en dat ging me goed af, mede dankzij 
die opleiding. Wat ik vooral geleerd heb en waar ik 
dagelijks iets aan heb, is dat ik durf te kijken naar 
mezelf: zit het probleem met een leerling misschien 
bij mij? Zit de irritatie niet gewoon in het feit dat ik 
een ander persoon ben dan dat kind? Die brede blik 
en onderzoekende houding pas ik nu standaard toe 
en dat werkt goed. Ik sta echt sterker voor de klas, 
merk ik. Misschien wil ik ooit wel iets anders, maar 
niet zonder ook voor de groep te staan.’ 

De Lerarenbeurs.
Beter voor de klas.

Volg een master- of bacheloropleiding met de Lerarenbeurs.  
Dit draagt bij aan je eigen ontwikkeling, die van je leerlingen en het  
lerarenteam. Speciaal voor masteropleidingen is de Lerarenbeurs  verruimd.  
Aanvragen kan van 1 april tot 1 juli 2015 op www.duo.nl/lerarenbeurs.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Marten Sandburg, Henriëtte Guest

Workshops over loopbaan-
kansen en Lerarenbeurs
CNV Onderwijs organiseert workshops voor 
onderwijsgevenden in primair en voortgezet 
onderwijs over loopbaankansen en Lerarenbeurs. 
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en 
lerarenbeursgebruikers delen hun ervaringen. 
Data: 18 maart Alkmaar en Leiden, 25 maart 
Oosterhout, 1 april Almelo, 8 april Eindhoven en 
27 mei Utrecht. Meer info: www.cnvo.nl > actueel 
> agenda
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De Lerarenbeurs.
Beter voor de klas.

Volg een master- of bacheloropleiding met de Lerarenbeurs.  
Dit draagt bij aan je eigen ontwikkeling, die van je leerlingen en het  
lerarenteam. Speciaal voor masteropleidingen is de Lerarenbeurs  verruimd.  
Aanvragen kan van 1 april tot 1 juli 2015 op www.duo.nl/lerarenbeurs.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Marten Sandburg, Henriëtte Guest



primair/voortgezet onderwijs

Er werd gesuggereerd dat de commissie objectief 
kon aantonen dat de ene methode wel werkte 
en de andere niet. Veel te pretentieus’, vindt 
bioloog Patrick van Veen, die de oplossing 

voor het pesten zoekt in de wijze waarop mensapen als 
chimpansees en bonobo’s met elkaar omgaan en elkaar 
corrigeren. Zijn boosheid over de commissie werd 

‘ Onderzoek naar 
    anti-pestprogramma’s 
schaamteloos’

gewekt door een recent artikel in Trouw: Scholen blijven 
werken met afgekeurde antipestmethoden. De krant 
citeert daarin Kinderombudsman Marc Dullaert, die ‘het 
van de zotte’ noemt ‘dat scholen programma’s gebruiken 
die aantoonbaar niet helpen.’ ‘Verbazingwekkend dat 
scholen gewoon doorgaan met deze omstreden anti-
pestmethoden’, doet Daan Wienke, verbonden aan het 

‘

‘Pseudowetenschap’ noemt bioloog Patrick van Veen de bevindingen van de 
commissie die onderzoek deed naar de kwaliteit van 61 antipestprogramma’s. 
‘Slechts een tiental daarvan kon de toets der kritiek doorstaan, terwijl het niet meer 
was dan een inventarisatie. Maar dan toch onrust veroorzaken door scholen te 
veroordelen die een “fout” programma gebruiken.’

14



Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Strips op maatprimair/voortgezet onderwijs

Nederlands Jeugdinsituut, er in hetzelfde stuk een schep-
je bovenop. Wienke, tevens voorzitter van de commissie 
die in opdracht van staatssecretaris Dekker paal en perk 
moest stellen aan de wildgroei van antipestprogramma’s, 
onderzocht er 61 en keurde er 48 af. 

VEEL TE VER
Tot een verbod kwam het niet, omdat onder druk van 
koepelorganisaties PO-Raad en VO-raad scholen vrij 
werden gelaten om zelf te kiezen. Dullaert, die een aantal 
methoden ‘pure kwakzalverij’ noemt, legt in de krant uit 
dat het voor hem gaat om didactische vrijheid. ‘Maar wat 
mij betreft houdt die vrijheid op waar de sociale veilig-
heid in het geding komt en waar kinderen gevaar lopen. 
(…) Er is gekozen voor zelfregulatie, met als gevolg dat 
kinderen nog twee jaar langer worden blootgesteld aan 
zelfbenoemde coaches, die een graantje willen meepik-
ken in de pestindustrie.’ 
‘Schaamteloos’, noemt Van Veen het onderzoek van de 
commissie Wienke. ‘Het had weliswaar een wetenschap-
pelijk tintje, maar ik noem het eerder pseudoweten-
schap. Het was meer een inventarisatie. De kennis om al 
die methodes te beoordelen is er helemaal niet. Slechts 
een paar zijn er grondig onderzocht. Om dan keihard 
tegen scholen te zeggen “dit kun je gebruiken en de rest 
is waardeloos”, gaat mij veel te ver. Zeker als een school of 
team zich heel prettig voelt bij de gekozen methode, en 
ook ouders die omarmen.’  

DUBBEL GEVOEL
De Heerlense wetenschapper heeft er een dubbel gevoel 
over. Ook hij heeft zijn twijfels over sommige methodes. 
‘Maar ze doen nu net of er maar een tiental goede alter-
natieven zijn, en dat als scholen die maar gebruiken ze 
verstandig  bezig zijn. Tegelijkertijd constateren we ook 
dat het op scholen beter gaat als er aandacht is voor pes-
ten. Leraren praten erover, er gebeurt iets. Dat moeten 
we toejuichen, ondanks het programma dat ze hebben 
gekozen. Dat er een paar tussen zitten die het pesten 
mogelijk alleen maar erger maken, het zij zo. Er zijn zat 
scholen die helemaal niets doen, en er zijn er zelfs bij die 
glashard ontkennen dat er gepest wordt.’ Desondanks 
heeft Dekker zich door de commissie laten leiden in 
plaats van te luisteren naar het onderwijsveld. Het kost 
nu eenmaal tijd en ervaring voordat een methode gaat 
werken. Waarom helpen we scholen niet met het on-
derzoeken van wat ze hebben gekozen en of dat pesten 
terugdringt?’

MENSAPEN
Van Veen bestudeert al jaren mensapen, omdat deze die-
ren in hun gedrag veel op de mens lijken. Hij richt zich 
daarbij met name op pestgedrag. ‘Het bijzondere aan 
bijvoorbeeld chimpansees en bonobo’s is dat de leidende 
dieren pestgedrag corrigeren. Dat moet ook wel. Ze leven 
24 uur per dag bij elkaar, terwijl kinderen hun tijd ver-
delen tussen thuis, school en de sportvereniging. Twee 

dingen vallen daarbij op: volwassen mensapen pesten 
elkaar niet en ze pesten geen gezinsleden. We kunnen wat 
dat betreft nog een hoop van ze leren.’ 
Zijn bevindingen over mensapen combineerde Van Veen 
met een studie naar pestgedrag onder jongeren. Het 
leidde tot een groot aantal onderzoeken naar pesten in de 
schoolklas. Inmiddels werkt hij met pestdeskundige, hoog-
leraar en (ortho)pedagoog Ron Scholte van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen aan een curriculum voor pabo’s 
en tweedegraads lerenopleidingen. 

MISVATTING
Begin vorige maand leidde de twee een seminar over wat 
lerarenopleiders  moeten doen aan het thema pesten 
in de klas. Is de leerkracht van de toekomst daar wel op 
voorbereid? Zeker gezien een wettelijk kader (Wet Sociale 
Veiligheid op School) dat er mogelijk dit jaar komt en kin-
deren een sociaal veiligere omgeving moet bieden. Leraren 
moeten daartoe wel beter worden uitgerust tijdens hun 

opleiding. Volgens Scholte is een klas om te beginnen geen 
basis voor een sociaal veilige omgeving. ‘Eigenlijk is het 
absurd en tegennatuurlijk. Een leraar moet hard werken 
om er wel een veilige omgeving van te maken.‘ Scholte 
gaf ook een definitie van pesten: ‘Een herhaaldelijke en ne-
gatieve handeling van een of meer personen ten opzichte 
van een ander persoon die zich niet (voldoende) kan 
verweren in sociaal of psychologisch opzicht. Face-to-face 
(verbaal en fysiek) pesten is meer een jongensding, dat 
door leraren ook veel eerder wordt waargenomen. Meisjes 
doen het subtieler door buitensluiten en roddelen. In een 
Nederlandse klas wordt tussen de 11 en 15 procent van de 
leerlingen gepest.’ Dat kinderen gepest worden vanwege 
hun uiterlijk is volgens hem een misvatting. De reactie en 
het direct daaropvolgende gedrag van het beoogde slacht-
offer bepaalt het verdere verloop.

MANIPULATIEF
Volgens Van Veen, die namens zijn bedrijf Apemanage-
ment veel op scholen komt, is biologie een veel bepalen-
der factor in het verklaren van pestgedrag dan mensen 
geneigd zijn te denken. Ook in de natuur wordt gepest. Dat 
hij graag een vergelijking trekt tussen mensen en mensa-
pen, komt omdat ze beiden heel sociaal zijn, maar ook erg 
manipulatief. En dat begint al in de kindertijd die bij beide 
soorten erg lang duurt in vergelijking met andere dieren. 
‘Kinderen zijn niet gek. Als je die bij elkaar in een sociale 
structuur zet, gaan ze die zelf vorm geven. Pesten is daar 
een onderdeel van.’ 

‘Volwassen mensapen pesten elkaar 
niet en ze pesten geen gezinsleden. 
We kunnen wat dat betreft nog een 
hoop van ze leren’
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Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals 
faalangst of een specifieke fobie. Angsten beperken 
leerlingen in hun leerprestaties en sociale omgang. 
Voor u als docent is het lastig om de angsten te 
signaleren, omdat angsten niet altijd tot uiting komen in 
de klas. In hoeverre verschilt angst bij leerlingen van 
angst bij volwassenen? Hoe gaat u als docent om met 
angstige jongeren? En wanneer schakelt u externe hulp 
in en wanneer verwijst u door?

Leer uw leerlingen met angststoornissen te 
begeleiden bij hun angsten.

Ik ben niet bang
Omgaan met angst(stoornissen) bij leerlingenOmgaan met angst(stoornissen) bij leerlingen

Datum:
Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015Donderdag 4 juni 2015

Locatie:
Antropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, DriebergenAntropia, Driebergen

Programma en inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst
www.medilexonderwijs.nl/angst

Schrijf u nu in!

Datum:Datum:
Donderdag 4 juni 2015

Telefoon 030-6575157                 Like en volg ons:      Like en volg ons:
info@medilexonderwijs.nl 
www.medilexonderwijs.nl/angst



In het deze week verschenen boek Pedagogisch 
Contact, verbondenheid door aanraking, schrijft 
Simone Mark over haar eigen kleuterjuf: ‘We 
mochten om de beurt naast haar zitten. Tijdens 

het voorlezen legde ze soms haar hand op mijn hoofd 
of op mijn rug. Alsof het verhaal speciaal voor mij was 
geschreven. Het is mijn eerste herinnering aan een 
liefdevolle aanraking op school. Ik heb mij nog nooit 
zo verbonden gevoeld met een leraar als toen. Jaren 
later ging ik zelf lesgeven (op een school voor moeilijk 
opvoedbare kinderen, red.) en werd ik mij ervan bewust 
dat ik mijn leerlingen net zo vanzelfsprekend aanraakte 
als mijn kleuterjuf deed. Ik gaf kinderen een hand, 
een aai over de bol, een plagend duwtje, soms een 
troostende knuff el. Voor mijn collega’s was het aanra-
ken van kinderen niet zo gewoon. Sommige collega’s 
vonden het ongepast of ongewenst. Ze waren bang voor 
negatieve reacties van kinderen en ouders (…) In ons 

Sinds de excessen met zwemleraar Benno L. en pedagogisch medewerker Robert 
M. is fysiek contact tussen leerling en leraar niet meer vanzelfsprekend. Een hand 
op de schouder kan al snel opgevat worden als seksueel intimiderend, bij de arm 
grijpen om een ruzie te stoppen kan leiden tot een aanklacht wegens mishandeling. 
Pedagoog Simone Mark wil dat taboe op aanraken doorbreken.

team ging als gevolg hiervan een protocol ons handelen 
bepalen. Er werd precies beschreven welke vormen van 
fysiek contact toegestaan waren en welke niet. We raak-
ten kinderen alleen nog functioneel aan, zodat er geen 
misverstand kan ontstaan over onze intenties.’

FUNCTIONELE OMGANG
‘Dit boek móest er komen’, zegt Mark. ‘Ik hoor en zie dat 
er een taboe heerst op fysiek contact tussen professio-
nals en kinderen. Er is een soort verkramptheid ingeslo-
pen: angst voor verdachtmakingen. Vooral mannelijke 
leraren hebben daar last van. Scholen kiezen daardoor 
voor protocollen en een functionele omgang, waarbij 
alleen aangeraakt wordt als het een instrumentele of 
verzorgende functie heeft. Dit levert afstandelijke scho-
len op. Het schouderklopje of de high fi ve zijn soms al 
niet meer vanzelfsprekend. Vooral in zwembaden en 
sportclubs is de angst om het verkeerde te doen enorm. 

‘ Warmte op school 
soms ver te zoeken’

primair/voortgezet onderwijs     Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: BobFoto

Eén op de tien jongeren heeft angstproblemen, zoals 
faalangst of een specifieke fobie. Angsten beperken 
leerlingen in hun leerprestaties en sociale omgang. 
Voor u als docent is het lastig om de angsten te 
signaleren, omdat angsten niet altijd tot uiting komen in 
de klas. In hoeverre verschilt angst bij leerlingen van 
angst bij volwassenen? Hoe gaat u als docent om met 
angstige jongeren? En wanneer schakelt u externe hulp 
in en wanneer verwijst u door?

Leer uw leerlingen met angststoornissen te 
begeleiden bij hun angsten.

Ik ben niet bang
Omgaan met angst(stoornissen) bij leerlingen

Datum:

Locatie:

Programma en inschrijven:

Schrijf u nu in!

Pedagoog wil taboe op aanraken doorbreken
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Ik wil dat tij keren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
affectief aanraken van levensbelang is. Een mens kan 
zich niet ontwikkelen zonder contact met anderen. 
Liefdevolle aanraking is een levensbehoefte, om je als 
mens te kunnen verbinden met jezelf en je omgeving. 
Wat geef je aan een kind mee als je het nooit aanraakt?’ 

VER TE ZOEKEN
Ze denkt dat ook het efficiencydenken en de op-
brengstgerichtheid in het onderwijs debet zijn aan 
deze afstandelijkheid. ‘Alles moet rendement opleve-
ren, scoren, gemeten worden en daardoor is warmte 
soms ver te zoeken. Maar daar is nu wel een kentering 
gaande, want de weerstand tegen deze kilheid en sco-
redrift neemt toe. Een kind is een geheel en is meer dan 
zijn prestaties. Om zich te ontwikkelen, moet een kind 
zich gezien en erkend voelen en een relatie hebben 
met zijn opvoeder of leraar. Beiden kunnen bevorderd 
worden door fysiek contact. Het bevestigt het kind in 
wie het is en het versterkt de relatie tussen leraar en 
leerling. Als beide motieven meespelen bij aanraking, 
is het goed.’

VRAGEN STELLEN
Over het algemeen bestaat er wel consensus over wat 
gepast en ongepast is. Een handdruk, schouderklop-
je, een neus afvegen, handen vasthouden of een arm 
om een schouder, vindt iedereen eigenlijk wel gepast. 
Slaan, knijpen, pedagogische tik, strelen en betasten 

wordt als ongepast bestempeld. Daartussen zit een 
grijs gebied, waarin leraren zoekende zijn of het gepast 
of ongepast is: arm om een middel, stevig vastpakken 
als begrenzing, een kus geven, wiegen. Mark zegt: 
‘Leraren kunnen hierop reflecteren door zichzelf een 
paar vragen te stellen (zie kader, red.) Het kan helpen 
om je meer bewust te worden van fysiek contact met 
leerlingen, waardoor je daar een zekerder gevoel over 
krijgt. Bij de arm pakken als begrenzing moet bijvoor-
beeld kunnen, maar doe het dan wel liefdevol: maak 
contact, noem het kind bij de naam en doe het niet met 
te veel kracht.’ 

VERTROUWEN
‘Het vertrouwen moet terug’, zegt Mark uit de grond 
van haar hart. ‘Ouders moeten erop vertrouwen dat 
leraren op een goede manier kinderen aanraken. Kin-
deren moeten ook leren dat het normaal is dat je wordt 
aangeraakt door professionals.’ Mark geeft ook trainin-
gen op dit gebied. ‘Ik maak het dan heel persoonlijk, 
omdat ik weet wat voor invloed de eigen biografie hier-
op heeft. Als je uit een gezin komt waar weinig liefdevol 
werd aangeraakt, is het waarschijnlijk moeilijk om dat 
zelf wel te doen. Dan is er werk aan de winkel als je wel 
warm en liefdevol wilt omgaan met je leerlingen.’ Of 
zoals cabaretier Vincent Bijlo Marks boek inleidt: ‘De 
goede, oprechte aanraking is niet beladen, de
goede aanraking verbindt. De goede aanraking maakt 
dat wij geen eilanden zijn in de zee van ruimte.’ 

Aanraken of niet?
•  Geeft het kind toestemming (verbaal of non-verbaal) om aangeraakt te worden?
•  Is er (affectief) contact waardoor de pedagogische aanraking ook gewenst is?
•  Is de relatie met de leerling gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid en niet op macht?
•  Is de aanraking gepast? Is zij afgestemd op de leeftijd en behoefte van de leerling?
•  Welk doel beoogt de aanraking?
•  Heeft de aanraking het doel ook teweeggebracht?
•  Zijn doel en aanraking ook duidelijk voor buitenstaanders?
Bron: Pedagogisch Contact, verbondenheid door aanraking
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LEREN EN PRESTEREN
DOE JE SAMEN!

informatiebijeenkomsten

9 APRIL & 4 JUNI

MASTER-
OPLEIDINGEN

1 Leren en innoveren*

2 Special Educational Needs*

3  Master Leadership in Education

* Lerarenbeurs mogelijk

1 Taal- en rekencoördinator

2  Bewegingsonderwijs*

3  Coach Onderwijsvernieuwing

4  Kunst en Cultuur

5  Digi-coach

6  Wetenschap & Technologie

7   Specialist jongere 
en oudere kind

1 Middenmanagement

2 Basisbekwaam**

3  Vakbekwaam**

4 NOVO-opleiding**

**  Geregistreerde 
post-hbo-opleidingen

POST-HBO-
OPLEIDINGEN
 

SCHOOLLEIDERS-
OPLEIDINGEN

MEER INFO OP KPZ.NL



OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Dinsdag  17 maart   Roermond
Dinsdag  31 maart  Assen
Donderdag     2 april  Apeldoorn
Maandag    6 april  Utrecht
Dinsdag    7 april  Roermond
Donderdag   9 april  Den Bosch
Donderdag       9 april  Rotterdam
Dinsdag  28 april  Assen
Dinsdag  28 april  Roermond

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.

Werk & Recht

De komende tijd staat een ingrijpende 
vernieuwing van het pensioenstelsel 
hoog op de politieke agenda. De 
discussie daarover wordt cruciaal, 
waarbij voor onze leden veel te winnen 
en te verliezen is. CNV Onderwijs zal 
daarin blijven vechten voor een goed en 
eerlijk pensioen voor alle generaties. 
Onze stelling is dat de vakbeweging 
feitelijk de enige echte tegenspeler is 
van de politiek en de werkgevers. Dat 
de gezamenlijke bonden lang niet altijd 
kunnen bereiken wat wij redelijk vinden 
is ook een feit. Maar dat doet niet af aan 
de waarde van die stelling. Alleen als 
collectiviteit van werknemers, zzp’ers, 
payrollers, uitkeringsgerechtigden en 
gepensioneerden tellen we mee.

CNV Onderwijs komt de laatste jaren 
vrijwel voortdurend met negatieve 
boodschappen over het pensioen: weer 
geen indexatie, weer minder pensi-
oenopbouw, enzovoort. Of met een naar 
bericht over de koopkracht van gepen-
sioneerde leden: weer geen lastenver-
zwaring kunnen tegenhouden. De bond 
heeft zich hard gemaakt voor of tegen 
iets, maar het resultaat lijkt (bijna) 
nul. Dat vooral gepensioneerde leden 
dan gaan twijfelen over de slagkracht 
van de bond, als het om de verdediging 
van hun specifieke belangen gaat, is 
begrijpelijk. Als CNV Onderwijs doen 
we ons best goed en eerlijk over alle 
pensioen- en inkomensontwikkelingen 
te communiceren. Daarbij proberen 

we ook steeds aan te geven wie waar 
voor verantwoordelijk is. Soms speelt 
de vakbeweging zelf een ongelukkige 
rol. Denk aan het in onze ogen prima 
Pensioenakkoord uit 2010. Dat akkoord 
ging uiteindelijk aan een interne 
FNV-ruzie ten onder, waarna de politiek 
de kans kreeg de afspraken volledig uit 
te hollen. Eerdere grote pensioenak-
koorden, bijvoorbeeld over de overgang 
van eindloon naar middelloon en over 
het eerder kunnen blijven stoppen met 
werken (VPL), hebben wel degelijk de 
pensioenbelangen van alle generaties 
goed en eerlijk beschermd. Ook het 
recente akkoord over de ABP-regeling 
was, gegeven de in de wet vastgelegde 
bezuiniging, geen verkeerd resultaat. 

Bereiken we nog wel wat op pensioengebied?

In het vorige Schooljournaal stond op 
pagina 21 dat bij keuze voor het over-
legmodel, ‘de werkgever met het team 
afspreekt welke taken er dat jaar moeten 
worden uitgevoerd.’ Hier gaat nog een 

stap aan vooraf. Per school (brinnum-
mer) wordt een invoeringsplan opgesteld 
waarin onder andere staat welke taken 
onder de opslagfactor vallen, wat de 
maximale lessentaak is, etc. De PMR 

en de meerderheid van het personeel 
moeten eerst instemmen met dit invoe-
ringsplan. Pas dan maken de werkgever 
en het team afspraken over het totaal 
aan werkzaamheden binnen de school.

Aanvulling op Wat verandert er bij de  
40-urige werkweek?

langer belemmeren in zijn ambitie een 
welvaartsvast pensioen te bieden. De 
enquête kan worden ingevuld op  
www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden/  
meer-over/pensioen. Meedoen aan de 
enquête kost ongeveer vijftien minuten. 

Binnenkort gaat het kabinet de eerste 
knopen doorhakken over de vernieuwing 
van het pensioenstelsel. Het standpunt 
van het kabinet kan grote gevolgen 
hebben voor hoe het pensioen er uit 
gaat zien. Het CNV wil graag weten hoe 

werknemers en zzp’ers zelf denken 
over hun pensioen. Maar ook voor 
gepensioneerden is deze discussie van 
groot belang. De aanpassing van het 
stelsel biedt een nieuwe kans tot andere 
pensioenregels te komen, die ABP niet 

Doe mee aan de pensioenenquête!
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Welke rol speelt de 
MR bij professionalisering?

In de cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs zijn 
afspraken gemaakt over scholing van het onderwijs-
personeel. Daarvoor moeten POP’s geschreven worden. 
Deze POP’s zullen jaarlijks tussen leidinggevende en 
werknemer besproken moeten worden. De MR doet er 
dus goed aan om te checken of de  gesprekkencyclus zo 
is opgebouwd dat ieder jaar een dergelijk gesprek plaats 
kan vinden. Een POP-gesprek kan aansluitend aan een 

functioneringsgesprek of voortgangsgesprek zijn. 
De P(G)MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het 
beleid rondom het scholingsbudget. Vraag eenmaal per 
drie of vier maanden naar de hoogte van het budget. Zo 
weet de PMR  of er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt 
wordt van dit budget. Ziet de MR op dat gebied weinig 
gebeuren? Onderzoek dan hoe het komt dat collega’s 
geen gebruik maken van hun individueel scholingsrecht.

Welke rol speelt de 
 bij professionalisering?
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geen gebruik maken van hun individueel scholingsrecht.

Vraag antwoord

beroepsprocedure bij ABP. In het uiterste 
geval zal de zaak aan de kantonrechter 
worden voorgelegd. Benadeelde leden 
hoeven op korte termijn nog geen actie te 
ondernemen. Het is wel belangrijk om via 
www.cnvo.nl de laatste stand van zaken 
in de gaten te houden.

CNV Onderwijs wil op de kortst moge-
lijk termijn opnieuw met werkgevers 
overleggen over het abrupt vervallen van 
de compensatie van ABP voor het niet 
ontvangen van de AOW-partnertoeslag. 
De bond gaat er van uit dat het alsnog 
mogelijk is om een collectieve afspraak 

over reparatie te maken. Die reparatie 
zou op zijn minst moeten gelden voor 
wie in 2014 de compensatie van ABP 
al ontving. Mocht hernieuwd overleg 
onverhoopt niet tot een bevredigende 
oplossing leiden, dan zal CNV Onderwijs 
de leden steunen in een bezwaar- en 

Nieuw overleg over compensatie 
 partnertoeslag AOW

De inzet van CNV Onderwijs voor de 
nieuwe Cao-PO 2015-2016 is begin 
februari 2015 zowel door de Sectorraad 
Primair Onderwijs als het Sectorbestuur 
van CNV Onderwijs goedgekeurd. Met 
de andere bonden is overeenstemming 
bereikt over de gezamenlijke inzet 
richting de werkgeversorganisatie, de 
PO-Raad. Daarbij gaat het onder meer 
om het aanpassen van de bovenwette-
lijke uitkering aan de AOW-gerechtigde 

leeftijd, 3 procent loonsverhoging en 
versteviging van de positie van invallers. 
Met het uitwisselen van deze gezamen-
lijke inzet van de bonden en de inzet van 
de PO-Raad zijn de onderhandelingen 
begonnen. De inzet van CNV Onderwijs, 
de gezamenlijke inzet van de bonden 
en die van de PO-Raad zijn te vinden op 
www.cnvo.nl onder Arbeidsvoorwaar-
den/ Primair Onderwijs/ CAO-nieuws of 
kijk op www.hetonderwijsplein.nl/praat.

Onderhandelingen gestart voor 
nieuwe cao PO

21212121
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Jan Bijstra

IQ-indicator
De Onderwijsinspectie heeft onlangs een rekenmodel gepubliceerd 
waarmee speciale scholen in kaart kunnen brengen hoe zij hun 
leerlingen‘afl everen’. Het model kent vier indicatoren: waar gaan 
leerlingen aan het eind naar toe, waar gaan ze naar toe wanneer ze 
tussentijds uitstromen, hoe verhoudt de uitstroom zich tot het totale 
IQ-beeld en in hoeverre zitten leerlingen een jaar na de uitstroom 
nog op dezelfde plek? Met het model kan alleen het schooljaar 
2012-2013 in kaart worden gebracht, dus actuele gegevens komen 
er niet uit. Desondanks is het een goede zaak dat dit model er nu 
is, want uiteindelijk is het speciaal onderwijs schakelonderwijs: 
streven is om zoveel mogelijk leerlingen zo snel mogelijk weer 
het speciaal onderwijs uit te loodsen.
Ik richt mij nu even op de speciale scholen voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. 
Voor de twee indicatoren einduitstroom en tussenuitstroom 
geldt dat een verhoudingsgewijs grote uitstroom naar een 
andere speciale school risicopunten oplevert. Voor de eind-
uitstroom voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat 
echter niet: dan wordt de uitstroom naar vervolgonderwijs 
(bijvoorbeeld mbo) afgezet tegen de uitstroom naar arbeid. 

Een relatief grote uitstroom naar arbeid (inclusief regu-
liere arbeidsplaats) kan dus risicopunten opleveren. Het 
lijkt mij echter dat een speciale school die veel leerlingen 
op de arbeidsmarkt heeft gekregen, het goed heeft gedaan.
Tweede kanttekening betreft de indicator uitstroombeeld 
versus IQ-beeld. Deze indicator levert risicopunten op 
wanneer het totaalbeeld aan uitstroombestemmingen te 
‘laag’ is voor het gemiddelde IQ. Bij een relatief hoog gemid-
deld IQ wordt dus meer uitstroom verwacht naar bijvoorbeeld 
vmbo-tl, havo/vwo of mbo 3/4.Deze indicator weegt in het 
totaalbeeld zeer zwaar want krijgt de school hier risicopunten, 
dan betekent dat meteen het eindoordeel ‘risico’. Daarentegen 
kunnen scholen op twee van de andere drie indicatoren onvol-
doende scoren zonder dat dat resulteert in het eindoordeel ‘risico’.
Ik begrijp het belang van deze indicator. Wat ik echter mis, is een 
indicator waarin het uitstroombeeld wordt afgezet tegen de zwaarte 
van de aanwezige gedragsproblematiek. Wat is er logischer dan 
dat speciale scholen voor leerlingen met gedragsproblemen 
daarop worden afgerekend? Sommige scholen hebben nu eenmaal 
veel leerlingen met zulk complex gedrag dat een grote uitstroom 
naar regulier onderwijs of arbeid redelijkerwijs niet mag worden 
verwacht. Waarom krijgt de IQ-indicator zoveel lading en mist er 
een gedragsindicator? Misschien wel omdat IQ status heeft en 
‘gemakkelijk’ met een IQ-test kan worden vastgesteld, terwijl het 
vóórkomen van gedragsproblemen mede afhankelijk is van wat de 
school aan vaardigheden in huis heeft.

Een speciale school met veel 
 leerlingen op de arbeidsmarkt 
heeft het goed gedaan
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Als ik heel eerlijk mag zijn, sprak hij als een 
politicus. Echt antwoord geven deed hij 
niet, en toch gaf hij je het gevoel dat hij 
uitgebreid op je vragen inging.’ Je hoeft 

Kelly Bolsenbroek, docent Engels op Roc Nijmegen, 
niet uit te leggen dat een Tweede Kamerlid – in dit 
geval onderwijswoordvoerder Paul van Meenen van 
D66 – ook in een meeting met startende leraren de 
partijstandpunten trouw blijft. Ik praat na het vertrek 
van de parlementariër nog even na met haar, Ruud 
Brinkman, leerkracht bij schoolbestuur Vivente in 
Zwolle en Niek Emsbroek, docent geschiedenis, aard-
rijkskunde en maatschappijleer op scholengemeen-
schap Vincent van Gogh in Beilen. Bolsenbroek: 
Alledrie blijven we met onze vragen zitten. Ruud weet 
nog steeds niet waar het geld blijft voor startende 
leerkrachten, Niek zou willen dat er sneller vaste aan-
stellingen werden gegeven en ik had bezwaar dat er 
van alles wordt verzonnen om leerlingen in het mbo 
aan hun urennorm te laten komen.’

KAASSTOLP 
De bijeenkomst met politici is onderdeel van de 
Leergang Professioneel Meesterschap van CNV 
Onderwijs. De cursus, bedoeld voor jonge starters 
in het onderwijs, bestaat uit elf workshoprondes. 
Deelnemers leren in acht maanden hoe ze hun 
positie als leraar kunnen versterken en hun kansen 
op de arbeidsmarkt vergroten. Dat gebeurt aan de 
hand van thema’s als Jezelf profileren, Gezag in de 
klas, Timemanagement, Wet en regelgeving in het 

Veertien startende leraren trapten dit jaar af voor 
de Leergang Professioneel Meesterschap van CNV 
Onderwijs voor meer verdieping en betere kansen 

op een baan. Een paar weken terug brachten ze 
een bezoek aan het Binnenhof. Tweede Kamerlid 

voor D66, Paul van Meenen, beantwoordde 
nijpende vragen van de cursisten en legde uit wat 

de politiek voor hen kan betekenen.

onderwijs en De kunst van het lesgeven. Aansluitend 
is er intervisie waarbij de starters gecoacht worden 
door jonge leraren met minimaal vijf jaar werker-
varing. Het bezoek aan het Binnenhof is onderdeel 
van het thema Onderwijsland: Politiek en Media. 
Aanvankelijk zouden de cursisten van deze Leergang 
ook oud-voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs 
ontmoeten, maar het CDA-Kamerlid bleek geveld 
door de griep. Wiskundige en oud-wethouder van 
Onderwijs in Leiden Van Meenen, die zelf meer dan 
dertig jaar in het onderwijs werkte, benadrukte het 
belang van dit soort bijeenkomsten. ‘Wij leven hier 
toch onder een kaasstolp.’ En ook: ‘Docent zijn doet 
er toe. Als jullie er niet zouden zijn, wie moeten het 
dan doen?’  

DROOG BROOD 
‘Van Meenen sprak mooie woorden over bevlogen-
heid. Maar wat heb je eraan als je geen vaste baan 
hebt, of niet weet of je volgend jaar nog wel genoeg 
uren hebt om je boterham te smeren. Geld is niet 
onbelangrijk’, zegt Brinkman, ‘je loopt tegen een 
hoop bureaucratie aan. Je komt met een hoop ener-
gie, kennis en frisse ideeën de school binnen, maar 
dan blijkt dat de school geen geld heeft voor een vast 
contract en ook geen tijd om je te begeleiden. Ja, je 
mag een vaste dag komen invallen. Ik hou niet van 
die onzekerheid, ik wil nu eens echt aan de slag. Dat 
ik blijf doorgaan komt omdat ik onderwijs zo leuk 
vind.’ Emsbroek: ‘Dat geldt ook voor mij. Veel jonge 
docenten stoppen omdat ze in het bedrijfsleven wel 
de zekerheid krijgen die ze in het onderwijs niet 
kunnen of willen geven. Als je na drie jaar nog niet 
verder bent dan een betrekking van 0.3 fte, lijkt me de 
conclusie terecht dat er in het onderwijs geen droog 
brood valt  te verdienen.’ 

HAPPY
‘Hoe vaak ik niet hoor: “Kel, waarom ga je geen 
vertaalwerk doen? Kun je veel meer mee verdienen.” 

Eerste lichting Leergang Professioneel Meesterschap

‘  Status of niet, voor 
de klas voel ik me happy’

primair en voortgezet onderwijs/mbo

‘
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Dat is zeker het geval als ik voor het bedrijfsleven zou 
kiezen. Als je hoort wat daar de doorgroeimogelijkhe-
den zijn. Ik heb wel eens gehad dat ik tegen iemand 
op een feest zei: “Ik ben docent”. Was het gesprek 
meteen afgelopen. Ik heb veel vrienden die ook  hbo 
hebben gedaan. En hoewel ik er net zo hard voor heb 
gestudeerd,  voel ik me vaak niet serieus genomen. 
Mijn werk heeft geen status. Iedereen heeft een me-
ning over onderwijs. Constant vertellen anderen jou 
wat  je moet doen, terwijl ze er geeneens verstand van 
hebben.’ Toch blijft ze het onderwijs trouw. ’Status of 
niet, als ik voor de klas sta voel ik me helemaal happy 
en in mijn element.’
Brinkman: ‘Veel vakanties en vrijheid, dat beeld is 
hardnekkig. In het bedrijfsleven zijn de salarissen 
sinds de kredietcrisis in 2008 met 6 tot 7 procent ge-
stegen, in het onderwijs is dat maar 1,8 procent.’ Toch 
zegt ook hij: ‘Elk keer als ik voor de klas sta, weet ik 
waar ik het voor doe.’ 

LEGITIEME VRAAG
In het voorafgaande uur pleitte Jelte Hitzert, leer-
kracht op basisschool De Bron in Bolsward, bij Van 
Meenen voor kleinere groepen en betere ondersteu-
ning van startende leerkrachten. ‘Je krijg je papiertje 

van de pabo en je ziet maar wat je ermee doet.‘ Ook 
wees hij erop dat de focus teveel op rekenen en taal 
lag. Kinderen met talenten die niet direct in het cur-
riculum pasten, zoals dansen, kwamen volgens hem 
te weinig op de voorgrond. Bolsenbroek vond dat 
niet alleen alle managers, maar ook alle politici die 
over onderwijs gingen voor de klas moesten hebben 
gestaan.
Van Meenen op zijn beurt wees op het belang van 
een transparant jaarverslag, naar aanleiding van de 
klacht over te weinig steun aan jonge leerkrachten, 
waar toch € 150 miljoen voor was uitgetrokken. ‘Het 
is een fatsoenlijke en legitieme vraag van de MR 
als hij van de directie wil weten hoe die haar geld 
besteedt.’ Volgens het Democratische Kamerlid kan 
wellicht zo worden voorkomen dat van het geld een 
Maserati wordt gekocht. 

Kijk voor de nieuwe cursus Leergang Professioneel 
Meesterschap 2015-2016 en aanmelden voor de 
informatiebijeenkomst op 20 mei op 
www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap.  

Tekst: Peter Magnée  Foto: Hans Kouwenhovenprimair en voortgezet onderwijs/mbo

De lichting 2014-2015 van de Leergang Professioneel Meesterschap. Boven vanaf links: Niek Emsbroek, Tanja Vogels, Ruud Brinkman, 
Kelly Bolsenbroek, Yfke Lerk, Diederik Brink (beleidsmedewerker CNV Onderwijs, verzorgde de politieke workshop), Ayleen Rademaker, 
Chantal Peulen, Jelte Hitzert en May-La Kuijpers. Onder vanaf links: Lotte Freyee (consulent Starters en Studenten CNV Onderwijs, cur-
susleider), Lisanne Smulders (intervisieleider),  Ilse Stegeman (intervisieleider) en Emin Kecici. Vier cursisten ontbreken op de foto. 

25252525



Onderbouw volledig herzien
• Herziening mede gebaseerd op gebruikerservaringen

•  Geschreven vanuit de referentieniveaus van de  

Commissie Meijerink en het Europees Referentie Kader

• Voor vmbo-BK en vmbo-KGT

• Persoonlijke en adaptieve leerroute

• Gedrukt, digitaal of een combinatie? U bepaalt!

• Digitale versie voor computer, laptop én tablet

•  Digitale versie biedt veel extra oefenstof en  

diagnostische toetsen

• Online uitgebreid leerlingvolgsysteem

Digitaal / Interactiefwerken & 
leren
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✃

Ik ontvang graag een gratis beoordelingspakket van:

q Station 2e editie – Nederlands voor het vmbo 
q Library 2nd Edition – Engels voor het vmbo

Naam van de School:
ter attentie van q dhr. q mevr.:
Functie:
 
Afleveradres:
Postcode / plaats:
E-mailadres:
 
Ja, stuur mij per e-mail:
q Een demo-code voor de digitale leeromgeving

Stuur de ingevulde bon naar: 
Eisma Edumedia bv, Antwoordnummer 6253, 8900 VC  LEEUWARDEN
(een postzegel is niet nodig). U kunt deze gegevens ook e-mailen of faxen. S

Station, Nederlands
en Library, Engels

voor het vmbo

EEM_2015_02_adv_NOT_Schooljournaal.indd   1 25-02-15   13:17



Het bestuur van CNV Connec-
tief is compleet. Op 4 maart is 
Suzanne Kruizinga (41) benoemd 
tot bestuurslid met de portefeuille 
Zorg & Welzijn. Tevens wordt ze 
voorzitter van CNV Zorg en Welzijn. 
De Algemene Vergadering van CNV 
Connectief stemde vorige week in 
met de voordracht van Kruizinga, die 
werkzaam was als medisch hoofd 
en arts op de spoedeisende hulp van 
ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 
Daarnaast had ze een eigen advies-
bureau, waarmee ze ondermeer 
fusies en samenwerkingstrajecten 
in haar sector heeft begeleid en zie-
kenhuizen strategisch ondersteund. 
Als voorzitter wil ze zich inzetten 
voor eerlijke en fatsoenlijke beloning 
en arbeidsomstandigheden en het 
behoud van kwaliteit in zorg en wel-
zijn. In haar acceptatierede noemde 
Kruizinga de hoge werkdruk, 
protocollering en het gebrek aan 
professionele ruimte als knelpunten. 
Voor leden van CNV Onderwijs zeer 
herkenbare onderwerpen. Dat biedt 
mogelijkheden om gezamenlijk 
op te trekken richting kabinet en 
werkgevers met een strijdbare en 
oplossingsgerichte aanpak.

Herkenbare 
onderwerpen
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Helen van 
den Berg 

is voorzitter van 
CNV Connectief

berichten

Ben je lid van de (G)MR in het basis- of speciaal 
onderwijs? Dan nodigt CNV Connectief Academie je 

van harte uit voor het MR Proefl okaal op woensdag 22 
april van 15 tot 17.45 uur in het CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in 
Utrecht. Ook ouders die lid zijn van een (G)MR zijn welkom 
en uiteraard de vaste MR Partners. De bijeenkomst biedt de 

mogelijkheid inzicht te krijgen in hoe andere GMR’en en 
MR’en omgaan met de invoering van de cao. Netwerken kan 

verder aan drie tafels waar cao-gerelateerde onderwerpen 
als Wijziging taakbeleid, Professionalisering en Duur-
zame inzetbaarheid aan de orde komen. Ook is er een 

tweetal workshops: (G)MR en invloed en Ach, dat 
jaarverslag.  Mail voor vragen of aanmelden 

naar infoacademie@cnv.nl of bel 
met 030 751 17 47.

MR 
Proefl okaal  
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•  Digitale versie biedt veel extra oefenstof en  

diagnostische toetsen

• Online uitgebreid leerlingvolgsysteem

Digitaal / Interactiefwerken & 
leren

www.eisma.nl

✃

Ik ontvang graag een gratis beoordelingspakket van:

q Station 2e editie – Nederlands voor het vmbo 
q Library 2nd Edition – Engels voor het vmbo

Naam van de School:
ter attentie van q dhr. q mevr.:
Functie:
 
Afleveradres:
Postcode / plaats:
E-mailadres:
 
Ja, stuur mij per e-mail:
q Een demo-code voor de digitale leeromgeving

Stuur de ingevulde bon naar: 
Eisma Edumedia bv, Antwoordnummer 6253, 8900 VC  LEEUWARDEN
(een postzegel is niet nodig). U kunt deze gegevens ook e-mailen of faxen. S

Station, Nederlands
en Library, Engels

voor het vmbo

EEM_2015_02_adv_NOT_Schooljournaal.indd   1 25-02-15   13:17

Deelnemen aan  
       Teacher’s Day  
Leraren die willen weten hoe het er aan toe gaat tijdens het anti-pest-
programma Challenge Day, dat door de KRO onder leiding van presen-
tator Arie Boomsma als Over de streep wordt uitgezonden, kunnen op 
woensdag 18 maart deelnemen aan Teacher’s Day. Deelnemers krijgen 
meer inzicht in de denk- en leefwereld van jongeren, leren hoe ze hen 
dichter bij elkaar kunnen te brengen en hoe ze op een authentieke 
manier met leerlingen en collega’s kunnen communiceren. Deelname 
kost €100,- per persoon. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar 
crisante@challengedaynederland.nl, met vermelding van de naam van 
het organisatieteam, naam, adres, telefoonnummer en factuuradres.

Leden gezocht voor 
Adviesraad ABP 

Ben je geïnteresseerd in pensioenen? En wil je graag meepraten over 
de inhoud van de pensioenregeling van ABP? CNV Onderwijs zoekt 
nog enkele leden die deel willen nemen in de Adviesraad ABP. Er zijn 
momenteel drie vacatures. Er is plaats voor een plaatsvervangend lid 
namens de Sector Primair Onderwijs, en er zijn twee jongerenzetels 
vacant. We zoeken één jongere (iemand onder 40 jaar) namens de 
Sector Primair Onderwijs en één jongere namens de Sector Mbo. CNV 
Onderwijs vindt het belangrijk dat ook jongere leden bij de discussie 
over pensioenen zijn betrokken. Aanmelden voor de Adviesraad ABP 
kan via een mail aan Aliye Bagci, a.bagci@cnv.nl. Aanmelden graag met 
een korte omschrijving van motivatie en achtergrond. Voor vragen over 
de Adviesraad ABP kun je terecht bij Astrid de Cock, a.decock@cnv.nl.
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‘Goedemorgen, u spreekt met Ruud 
Kooistra van de Goede Herderschool. 
Er zijn een paar stoelen van het type 
Pépé kapot. Heeft u voor mij zes rug-
leuningen en drie zittingen? De kleur 
maakt niet uit!’ ‘Dat moet kunnen, 
meneer Kooistra. Momentje, ik verbind 
u even door!’ ‘Bedankt voor het wach-
ten meneer Kooistra. Doorverbinden 
lukte niet, maar ik heb wel het nodige 
nagevraagd. U kunt niet meer via de 
telefoon bestellen maar alleen nog via 
email. Ik zal u even het adres geven!’ 
Er volgt een email. ‘Bedankt voor uw 
bestelling, meneer Kooistra. Kunt 
u mij misschien even terugbellen 
hierover? Dan maak ik de bestelling 
snel rond. Met vriendelijke groeten, 
dhr. J. D.’ 
De telefoon gaat. ‘Goedemorgen Ruud, 
fi jn dat we even telefonisch contact 
hebben. Waar kan ik je mee helpen?’ 
‘Nou, allereerst met de vraag waarom 
ik niet telefonisch mag bestellen, maar 
alleen via email. En waarom je dan 
mijn email beantwoordt met de vraag 
of ik je even wil bellen!’ ‘Dat is wel erg 
vreemd ja! Weet je wat, ik maak het 
meteen allemaal in orde. Zal ik eerst 
even een offerte naar je mailen?’ ‘Nou, 
nee, doe dat maar niet! Ik hou het bij 
dit telefoontje, als je het niet erg vindt! 
Stuur maar snel de onderdelen op, dan 
kan ik snel gaan repareren!’

Kapotte stoelen 

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra
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Conferentie voor  ver trouwens 
personen basisonderwijs
Presentaties van actuele ontwikkelingen op het gebied van sociale 
veiligheid en over het takenpakket van de vertrouwenspersoon, staan 
in de ochtend van woensdag 8 april centraal tijdens de jaarlijkse 
PPSI-bijeenkomst voor vertrouwenspersonen in het basisonderwijs. Op 
Conferentie vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering gaan volgens 
organisator Stichting School en Veiligheid/PPSI deelnemers aan de slag 
met het bijspijkeren van vakkennis en het bijschaven van vaardigheden 
die nodig zijn in het vertrouwenswerk. In de middag wordt er geoe-
fend met praktijk situaties tijdens diverse workshops. De kosten voor 
deelname aan de conferentie (9.30 tot 16 uur in Regardz De Eenhoorn 
in Amersfoort) bedragen € 249,- per persoon. Doelgroep: interne en 
externe vertrouwenspersonen. Het programmaboekje is te downloaden 
op www.ppsi.nl/documents.

Lezing over passend onderwijs 
Sinds 1 september is het bij wet geregeld dat alle leerlingen een plek moe-
ten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. 
Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te 
dagen het beste uit zichzelf te halen. Dat roept veel discussies op. Vaak gaat 
het over de risico’s en de bedreigingen, over leraren die veel niet kunnen 
en over kinderen die het slachtoffer dreigen te worden als er geen plaats 
voor hen is in een speciale school. Tijdens de Onderwijslezing, woensdag 
18 maart op Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle, worden vooral 
de kansen verkend die passend onderwijs biedt. Voorafgaand aan de twee 
hoofdlezingen zijn er drie minisymposia waarin de kansen voor passend 
onderwijs vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Thema’s als 
Professionaliseren van leraren voor passend onderwijs in het mbo, Geperso-
naliseerd leren met gebruik van ict en Visioenen van passend onderwijs 
waarin elk kind telt. De Onderwijslezing is van 13.30 tot 18 uur. Aansluitend 
is er een diner. Aanmelden kan via www.windesheim.nl/agenda. Aan dit 
evenement zijn geen kosten verbonden.

Studiedag Wedden dat jij beter kan?
Eén op de zeven leerlingen in het voortgezet onderwijs presteert onder 
zijn of haar niveau. Dit geldt voor alle leerlingen en niet alleen voor 
excellente leerlingen. Onderpresteren remt de ontplooiing van een kind. 
Maar wat zijn de oorzaken? Hoe krijgen leraren hen weer gemotiveerd? 
En hoe wordt het zelfbeeld van de leerling vergroot? Medilex Onderwijs 
houdt op donderdag 19 maart de studiedag Wedden dat jij beter kan? 
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Faalangst en onder-
presteren, de factoren die de kans op onderpresteren vergroten en de 
extrinsieke en intrinsieke motivatietechnieken die worden ingezet om 
leerlingen te kunnen motiveren. De studiedag vindt plaats van 9.30 tot 
16.15 uur in leerhotel Het Klooster aan de Daam Fockemalaan 10 in 
Amersfoort. Aanmelden kan via www.medilexonderwijs.nl/congressen/
onderpresteren De kosten voor deelname bedragen € 375,-. 28



Open Universiteit
www.ou.nl

6515123

Universitaire master 
Onderwijswetenschappen 

De wo-masteropleiding Onderwijswetenschappen begeleid kijkt naar onderwijs vanuit een 
onderzoeks- en ontwerpperspectief. Maak kennis met de recente ontwikkelingen en leer hoe u deze 
in een onderzoek of ontwerp gebruikt. De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk, zodat de student 
en werkomgeving het maximale uit de opleiding halen.
 

Maak gebruik van de lerarenbeurs!

• Deeltijd
• Gestructureerd programma
• Actieve begeleiding
• Inbreng eigen onderwerpen



Heb jij ideeën over 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 in praktijk te onderzoeken? 
Meld je dan aan voor Onderwijs Pioniers. Aan
melden kan tot 6 april 2015! OnderwijsPioniers 
is een programma van de Onderwijscooperatie  
en Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Arbeidsmarktplatform Primair  
Onderwijs, Voion en Som.

Wat biedt Onderwijs Pioniers?
• Een budget van € 4.000,- om je idee uit te werken.
•  Vier leer-bijeenkomsten waar je je collega- 

Pioniers ontmoet, je idee uitwerkt en tips  
& tricks krijgt om je idee te realiseren.

•  Een netwerk van collega-Pioniers en een  
ervaren Pionier-coach.

Onderwijs Pioniers biedt ambitieuze leraren  
met goede ideeën de helpende hand!

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar, van waaruit bijna 250 leraren direct aan het werk 
zijn en daaromheen is nog een veel grotere schil van leraren betrokken. Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering 
van hun activiteiten en worden daarbij ondersteund door een klein bureau. www.onderwijscooperatie.nl

Onderwijs Pioniers 
gezocht

Voor schooljaar 2015-2016

Onderwijspioniers.nl
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Marlies Sietsma

Klein
‘Ieder nadeel heb zijn voordeel.’ Een uitspraak van Johan Cruijff 
die u vast weleens gehoord hebt. Het schiet me vaak te binnen 
als ik weer eens wordt geconfronteerd met het feit dat ik 1,65m 
ben. Voordelen zijn er zeker, want je kunt overal gemakkelijk tus-
sendoor schieten, geen zorgen dat bij het passen van een nieuwe 
broek deze boven je enkels uitkomt en geen ruimtegebrek voor 
je benen in het vliegtuig. Toen ik op de basisschool les gaf had ik 
altijd grote lol als een collega mij op het schoolplein zocht terwijl 
ik tussen de leerlingen van groep acht stond en wanneer ik in de 
klas aan een tafel zat en een collega aan de leerlingen vroeg of ze 
wisten waar juf Marlies was. Of dat je met de groep op excursie 
bent en de excursieleider vraagt waar de leerkracht is, terwijl je 
voor zijn neus staat. 
Maar zoals gezegd, naast de voordelen zitten er ook nadelen 
aan. Tijdens een concert sta ik opgepropt tussen de men-
sen en probeer ik nog iets groter te worden door op mijn 
tenen te staan. Het resultaat: uitzicht op achterhoofden 
en af een toe zie ik de band op het podium. Toen ik 
vanmorgen tussen honderd leerlingen stond, moest 
ik mezelf wel even een extra zetje geven om van 
dit nadeel een voordeel te maken en de leiding te 

nemen toen we in de stad naar de bioscoop 
gingen. Vooral bij leerlingen die jou nog niet 
kennen, merk je dat ze van je verwachten 
dat je goed laat zien wat voor docent je bent. 
Een blik in hun ogen verraadt de vraag of 
die kleine, jonge docent wel leiding kan 
geven. De verrassende blikken als ze je 
dan opeens met luide stem horen zeggen 
dat iedereen stil moet zijn. Want klein 
zijn betekent niet dat je niet je stem kan 
verheffen en kan laten merken dat je ver-
wacht dat de leerlingen naar je luisteren. 
Misschien is wel het leukste van het klein 
zijn dat je die verrassing bij mensen ziet. Ik 
geniet er van als ouders aan het begin van 
het schooljaar verrast zijn dat de kleine juf 
in de drukke, moeilijke groep structuur en 
regelmaat kan aanbrengen en daar aan het 
eind van het schooljaar toch op terugkomen. 
Het laat maar weer eens zien dat vooroordelen 
lang niet altijd waar hoeven te zijn. Wat mij weer 
doet beseffen dat ik dan ook geen vooroordelen 
over andere mensen moet hebben. Ieder nadeel heb 
zijn voordeel? Voordelen! Klein is fi jn!
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Marlies Sietsma
 is 28 jaar en docent Neder-

lands op het Agnieten College 
in Zwartsluis, assisteert bij 
Handel en Administratie en 

volgt een schakeljaar Onder-
wijskunde in Groningen

Een blik in hun ogen verraadt 
de vraag of die kleine, jonge 
docent wel leiding kan geven



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Gelderse rayons
Woensdag 15 april, 10 uur, Zalen-
centrum Onder de Toren, St. Maar-
tenstraat 34, Elst. Ontmoetingsdag. 
Onderwerp: Wat doet CNV Onderwijs 
voor u?, door A. Wibier, voorzitter 
Sectorraad Gepensioneerden. Piano, 
zang en conference door Charlotte 
Glorie. Info: H. Reijmer, 0316 33 17 62, 
hwbreijmer@hetnet.nl. Deelnemers 
betalen € 5,- (€ 25,- voor niet-leden) 
via NL32INGB0000208770, CNVO 
Rayon Achterhoek PA o.v.v. lidnummer 
en ontmoetingsdag.

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 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 Twente
Woensdag 1 april, 13.30 uur, Ontmoe-
tingscentrum, Spoorstraat 7, Wierden. 
Jaarvergadering. Huishoudelijke za-
ken en huldiging jubilarissen. Tevens 
presentatie over de (nieuwe) zorg door 
Jaap Dijkema. Info/aanmelden: Henk 
Schotman, 0546 57 29 69.

Rayon Amsterdam
Donderdag 9 april, 10 uur (inloop 09.30 
uur), De Schutse, De Merodelaan 16, 
Uithoorn. Ledenvergadering. Huldiging 
jubilarissen. Tevens lezing door W. 
Stoop over Respect. Info/aanmelden: 
francis125@wxs.nl, 075 628 17 46.

Rayon Noord-Limburg
Woensdag 8 april, 13.15 uur, Restau-
rant Boszicht, Maasbree. Ledenverga-
dering. Thema: Vakbondsnieuws, wat 
mogen de leden van de bond verwach-
ten door Tinie Arts. Tevens huldiging 
jubilarissen. Met muzikaal en humo-
ristisch optreden (cabaretduo) ter 
afsluiting. Info/aanmelden: J. Kurver, 
077 398 35 96, jkurver@online.nl.

Rayon Noord-Holland Noord
Woensdag 15 april, 10 uur, ontvangst 
in de Grote Kerk, Markt 23-A, Scha-
gen. Ledenvergadering, actuele 
bondszaken, jubilarissen en lunch.
13.30 rondleiding in museumboerderij 
Vreeburg. Info/aanmelden (voor  
2 april), A.T.M.Bouma-Putter, 072 511 
67 91, atm.bouma1@upcmail.nl. 

Rayon Zuid Holland
Woensdag 15 april, 10 uur, jaarlijkse 
ontmoetingsdag. Met bezoek aan 
ambachtelijke klompenmakerij Den 
Dekker, Kom 28, Dussen (NB), en 
demonstratie/rondrit met treintje 

richting Hank. Info/aanmelden (voor 
18 maart): A. Rommelse, aa_rommel-
se@hotmail.com, 079 889 33 95.

Rayon Breda
Woensdag 25 maart, 10 uur (inloop), 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. Le-
denvergadering. Tevens lezing Begra-
ven door de eeuwen heen door  
J. Hendriks. Info: trijnaw@hetnet.nl.

Provincie Gelderland
Dinsdag 17 maart, 10.30 uur, Bet-
helkerk, J. Thooroplaan 133, Ede. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepen-
sioneerden Waar haal je je inspiratie 
vandaan? door Marianne van Wessel, 
trainer-adviseur CNV Connectief Aca-
demie. Info/aanmelden: netwerkgel-
derland@cnv.nl o.v.v. 17-3-2015 Ede.

Provincie Noord-Holland
Maandag 23 maart, 10.30 uur, ’t 
Trefpunt, Louise de Colignylaan 20, 
Alkmaar. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden Assertiviteit 
door Jeannette de Haan, verenigings-
trainer CNV Onderwijs. Info/aanmel-
den: netwerknoordholland@cnv.nl 
o.v.v. 23-3-2015 Alkmaar.

schooljournaalagenda@cnvo.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 25 maart, 17 uur (inloop 16.30 uur), CNV gebouw, Tiberdreef, 
Utrecht. In gesprek met de Onderwijsinspectie. Praat mee over het beoorde-
len van onderwijskwaliteit. Info/aanmelden: www.cnvo.nl/onderwijsinspectie.
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Provincie Noord-Brabant
Dinsdag 24 maart, 10.45 uur, De 
Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepen-
sioneerden Waar haal je je inspiratie 
vandaan? door Marianne van Wessel, 
trainer-adviseur CNV Connectief Aca-
demie. Info/aanmelden: netwerkbra-
bant@cnv.nl o.v.v. 24-3-2015 Tilburg.

Provincie Overijssel
Donderdag 9 april, 10.30 uur, Het Cen-
trum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. 
Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Assertiviteit door 
Jeannette de Haan, verenigingstrainer 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: net-
werkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 9-4-2015 
Nijverdal.

SCHOOLLEIDERS 
(samenwerking Stuurgroep 
Vrouwen en CNV Schoolleiders)
Donderdag 2 april, 16.30 uur, CNV, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeenkomst 
voor schoolleiders, teamleiders, mid-
denmanagement Slimmer organiseren 
door M. Lieskamp, beleidsmedewer-
ker CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl ovv 2-4-2015.

Woensdag 8 april, 16.30 uur, Hoge-
school Windesheim, Campus 2-4, 
Zwolle. Bijeenkomst voor Schoollei-
ders, teamleiders, middenmanage-
ment Slimmer organiseren door 
K. Jurjens, trainer, adviseur CNV 
Connectief Academie. Info/aanmel-
den: netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 
8-4-2015.

ONDERWIJS 
ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Woensdag 18 maart, 16 uur, Sbo De 
Carrousel, De Wielewaal 1, Hooge-
veen. Bijeenkomst voor alle OOP-le-
den van CNV Onderwijs in de regio. 

Workshops: OOP en functiewaarde-
ring door M. Hoekstra, beleidsme-
dewerker CNV Onderwijs; De cao en 
de OOP’er door J. Witteveen, regio-
bestuurder CNV Onderwijs. Info/aan-
melden: netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. 
18-3-2015 Hoogeveen.

(i.s.m. CNV Onderwijs Academie)
Donderdag 26 maart, 16 uur (incl. 
broodjes), CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Loopbaanbijeenkomst voor 
onderwijsondersteuners. O.a.: met 
behulp van een kaartspel jouw am-
bities helder maken; in gesprek met 
een coach over je loopbaan; uitleg 
over een stappenplan om jouw ambitie 
bespreekbaar te maken binnen de 
school. Info/aanmelden (voor  
19 maart): onderwijsondersteuners@
cnv.nl o.v.v. 26-3-2015.

Woensdag 8 april, 16 uur, Aloysius/De 
Roosten, J. Luikenstraat 49, Eindho-
ven. Bijeenkomst voor alle OOP-leden 
van CNV Onderwijs in de regio. Work-
shops: OOP en functiewaardering 
door M. Hoekstra, beleidsmedewerker 
CNV Onderwijs; De cao en de OOP’er 
door T. Boot, regiobestuurder CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnv.nl o.v.v. 8-4-2015.

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 27 maart, 14 uur, omgeving 
Kampen/Zwolle. Themabijeenkomst 
over Niveau 1 en 2-leerlingen in het 
agrarisch onderwijs in relatie tot de 
arbeidsmarkt. Bezoek aan een inno-
vatief tuinbouwbedrijf in de Koekoeks-
polder. Info/aanmelden: agrarischon-
derwijs@cnvo.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 15 april, 10-16 uur, the-
madag 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 met kinderen; 
De focus op het leerproces van leerlin-
gen; Het jonge kind. Leden betalen  
€ 15,-. Niet-leden € 30,-. Aanmelden 
via www.cnvo.nl/themadagpo2015.  

LAG ZUID-HOLLAND
Woensdag 8 april, vanaf 14 uur, onder-
wijsmiddag, Christus Triumfatorkerk, 
Juliana van Stolberglaan 154, Den 
Haag. Deelnemers ontvangen een 
certificaat voor hun bekwaamheids-
dossier. Keuze uit vier workshops: Ba-
sismodel, overlegmodel en taakbeleid 
volgens de Cao-po; Culturele diversi-
teit in de klas; Lichaamstaal is ook een 
taal; Signaleren van motorische ach-
terstanden. Aanmelden voor 31 maart 
bij Henk va Drunen, CNVOprimoZH@
telfort.nl of via sms of whatsapp: 06 33 
65 32 93.   

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 26 maart, 16.15 uur (incl. 
broodjes), Almelo. Onderwerp: Onder-
wijs in een krimpende regio: bovental-
ligheid, wat nu? Behoud ik mijn baan, 
hoe wordt boventalligheid vastgesteld. 
Ken je rechten en plichten door Hans 
van Dinteren. Info/aanmelden (voor  
19 maart): voortgezetonderwijs@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst Almelo. Na aanmel-
ding ontvang je een bevestigingsmail 
met locatiebericht.

Donderdag 9 april, 15 uur (inloop), 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Jaarlijkse bijeenkomst (incl. broodjes). 
Thema: Wendbaar en weerbaar. Naast 
huishoudelijk gedeeltje, workshops: 
Timemanagement en grenzen durven 
stellen; Uitdagingen en ambities voor 
de docent. Info/aanmelden: R. Mudde; 
website CNVO.nl.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 9 april, 16.30 uur (inloop), 
Basisschool Lahrhof, Romeinenstraat 
30, Sittard. Sectoraden PO, MBO, VO, 
ODV, HO en Stuurgroepen OOP, Vrou-
wen, Jong en AA presenteren diverse 

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 
onderwijskwaliteit. Info/aanmelden: www.cnvo.nl/onderwijsinspectie.
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infoshops, te weten: Passend onder-
wijs in jouw praktijk, Pesten op school, 
hoe kun je dit aanpakken?; Het jonge 
kind, wil jij het anders doen in de 
klas?; Cao-PO (met deze cao zijn een 
aantal grote wijzigingen ingevoerd); 
Zo zit dat met uw pensioen. Extra 
infoshop: Registerleraar: laat zien wat 
je waard bent. Info/aanmelden (voor 
3 april): netwerklimburg@cnvo.nl ovv 
Sittard en workshopnummer.

INVALLERS
Regio Zuid
Woensdag 25 maart, 17 uur (inloop 
16.30, incl. broodje), basisschool De 
Bonckert, Stationsweg 40A, Boxmeer. 
Netwerkbijeenkomst. Workshops: 
Prezi, Digiboard, Collegiale uitwisse-

ling en rechtspositioneel advies. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. 25-3-2015 Boxmeer.

Regio Midden
Woensdag 8 april, 17 uur (inloop 16.30, 
incl. broodje), CNV, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Netwerkbijeenkomst. Work-
shops: Klassenmanagement, Marza-
no, Collegiale uitwisseling en rechts-
positioneel advies. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 8-4-2015

NETWERK GELDERLAND
Donderdag 19 maart, 16 uur, Sbo De 
Vlinderboom, Dorpsstraat 10, Bem-
mel. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Workshops: Regis-
terleraar: laat zien wat je waard bent 

door C. Uitterhoeve en C. Jansen; 
De hoogsensitieve leerling door C. 
Lindhout; Verbeteren van verbale en 
non-verbale expressie door M. Pollaert. 
Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnv.nl o.v.v. 19-3-2015 Bemmel.

NETWERK ZUID-HOLLAND
Woensdag 18 maart, 16 uur, Brede 
School Het Gebouw, Arubapad 2, 
Leiden. Bijeenkomst voor alle le-
den van CNV Onderwijs in de regio. 
Workshops: Loopbaankansen door 
workshopgever CNV Onderwijs; Van 
werkdruk naar werkplezier door  
A. Kouwenhoven; Een kleuter is geen 
schoolkind door L. Morssink. Info/aan-
melden: netwerkzuidholland@cnv.nl 
o.v.v. 18-3-2015.

Praat jij wel eens met je collega’s over je eigen 
professionalisering, de ruimte en zeggenschap om 
je werk goed te kunnen doen? Heb je vragen over wat 
het lerarenregister is, hoe het werkt en wat je er aan
hebt? Wij, als ambassadeurs, komen graag bij jou op 
school langs om daarover met jou en je collega’s in 
gesprek te gaan. Plan een gesprek met ons via
info@onderwijscooperatie.nl.

Wij zijn actieve, enthousiaste leraren die met passie voor 
de klas staan en ingeschreven staan in registerleraar.nl. 
Als ambassadeurs werken we een dag per week voor 
de Onderwijscoöperatie. We bezoeken po-, vo- en mbo-
scholen om het gesprek met collega’s aan te gaan over 
professionalisering en de ontwikkeling van het vak. Verder 
organiseren we workshops of geven we presentaties. 
Leraren stimuleren en inspireren leraren.

We komen graag bij jou op school op de koffi e! 

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de 
leraar, van waaruit bijna 250 leraren direct aan het werk zijn en daaromheen
is nog een veel grotere schil van leraren betrokken. Leraren zorgen zelf 
voor de voorbereiding en uitvoering van hun activiteiten en worden daar -
bij onder steund door een klein bureau. www.onderwijscooperatie.nl
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Het leraarschap is misschien wel een van de 
belangrijkste beroepen in de samenleving, 
want het gaat wel om het vormen van kinde-
ren. Straks komen onze vierdejaars van de 

opleiding en staan ze ineens voor de klas. Is dat niet een 
bijzonder moment om te markeren?’, zo vroeg  Emile van 
Velsen, directeur van de Academie Educatie van de CHE 
zich al een tijdje af. ’Veel andere beroepen kennen ook 
een dergelijk ceremonie.’
Een besluit is een, maar wat zet je in zo’n eed? Van Velzen: 
‘Dan komt toch weer het klassieke verhaal naar boven dat 
het onderwijs kapot gaat aan alle regelgeving en regel-
zucht. Waarom kunnen we niet meer vertrouwen op de 
professionaliteit van de man of vrouw voor de klas?’

ENGELEN 
Hoewel niet verplicht, is het enthousiasme onder de stu-
denten groot om in juni tijdens de diploma-uitreiking ook 
een eed af te leggen. ‘Onze afgestudeerden doen tijdens 
zo’n ceremonie, als zij daar voor kiezen, niet alleen een 
belofte aan God, maar ook aan hun jaargang en de stage-
begeleiders in de zaal. Tegelijkertijd richten ze zich ook tot 
de toekomstige ouders en collega’s.’  
Er zijn volgens de Edese opleider studenten die na hun 
afstuderen aan de CHE eerst een masterstudie willen 
volgen. Die raadt hij aan nog even te wachten met de 
eed. Dat zijn vierdejaars straks mogelijk een streepje voor 
hebben in het onderwijs en makkelijker een baan vinden, 
vindt hij bijzaak. ‘Daar ging het mij niet om. Wel om het 
vastleggen van een puur intrinsieke motivatie.’
Het Reformatorisch Dagblad wees op waarschuwende 

De Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) laat afgestudeerden van de 

pabo voortaan een Lerareneed 
afleggen. De nieuwe lichting 

belooft hiermee dat zij hun best 
zullen doen voor de klas. De 

hogeschool is de eerste opleiding 
die leraren in spe committeert aan 

een belofte van professionaliteit 
en integriteit.

woorden in de Bijbel om niet al te lichtvaardig en onnodig 
een eed te zweren. De krant: ‘Blijft natuurlijk dat de 
gedachte achter dit idee positief is. Van aanstaande leer-
krachten mag gevraagd worden hun beroep zo getrouw 
als de engelen in de hemel uit te oefenen.’ 

Christelijke Hogeschool Ede 
voert Lerareneed in

hoger onderwijs     Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Susi Bikle

‘

Lerareneed 
•  Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te 

zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen.
•  Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te heb-

ben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.
•  Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van 

het hele kind: verstand, hart, ziel en handen.
•  Ik zet me er voor in om geen schaduw te werpen op het leven van een kind, 

maar integer te handelen.
•  Ik zal me aanspreekbaar en open opstellen en me inzetten voor het welzijn 

van mezelf en mijn collega’s.
•  Ik beloof me positief-kritisch in te zetten om vanuit een lerende houding mijn 

deskundigheid te bevorderen binnen mijn professionele gemeenschap.
35353535



Voor wie?
Jonge starters/invallers in het 
onderwijs. Leden en niet-leden.

Wanneer?
01-04-2015: De (leer)KRACHT in jou
22-04-2015: Vind jouw droombaan
27-05-2015: Sterk in je schoenen  
 tijdens het gesprek

Locatie en tijdstip
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht. 
Tijd: 15:00 - 18:00 uur. 
Inloop vanaf 14:30 uur.

Prijs
Leden betalen per module 10 euro, 
niet-leden betalen 22,50 euro.

Aanbieding 
3 modules voor 22,50 euro 
(leden) of 50,00 euro 
(niet-leden).

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
(max. 20).

Aanmelden via: 
www.cnvonderwijs.nl/solliciteren

Meester in solliciteren
Volg de sollicitatietraining en bemachtig jouw droombaan!

Ben jij bijna afgestudeerd of al helemaal klaar voor die leuke onderwijsbaan? Volg in 
april en mei de sollicitatietrainingmodules en bemachtig jouw droombaan. 

CNV Connectief Academie helpt je bij het zoeken naar 
een baan en zorgt ervoor dat jij sterk in je schoenen staat 
bij een sollicitatiegesprek. 

Er zijn drie modules met elk een eigen thema. 
De modules zijn los van elkaar te volgen maar je 
kunt ook kiezen voor het hele pakket. 

De (leer)kracht in jou

Inzicht in jezelf, ken je kracht en 
zet hem in.

Vind jouw 
droombaan

Zoek en vind jouw 
droombaan en creëer je eigen kansen.

Sterk in je 
schoenen tĳ dens 
het gesprek

Leer de juiste gesprekstechnieken 
om jezelf goed te kunnen 
presenteren. 

modules



Doen waarin je gelooft

Stichting

Stichting PCOAZ heeft 12 protestants christelijke basisscholen 
in Alblasserdam, Heerjansdam en Zwijndrecht en een school 
voor speciaal onderwijs in Ridderkerk. Kijk op www.pcoaz.nl.

Neem je graag je verantwoordelijkheid? Wil je je blijven 
ontwikkelen om jezelf, je teams, onze scholen, ons onderwijs 
en je werkplezier te verbeteren? Ben je gedreven en betrokken?

Dan ben jij onze nieuwe meer-scholendirecteur (m/v, 1fte) voor basisscholen 
De Bron en Margrietschool in Zwijndrecht per 1 augustus 2015.

Op beide scholen werk je intensief samen met een enthousiast school-
team en hun teamleider. Ook maak je deel uit van een collegiale groep 
directeuren van de 13 basisscholen van de ambitieuze Stichting PCOAZ, 
die later dit jaar zal fuseren met Stichting Kinderopvang Zwijndrecht. 

Je werkt met passie en vanuit een christelijke levensovertuiging. 
Je bent verbindend, enthousiasmerend, innoverend en schakelt 
makkelijk in de communicatie met kind, ouder en collega.

Het op kwaliteit gerichte bestuur van Stichting PCOAZ heeft veel aan-
dacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Inschaling 
van de functie is volgens de CAO Primair Onderwijs in schaal DC.

Meer informatie over de scholen en de stichting via 
www.pcoaz.nl/vacature of bij Ad Vos, algemeen 

directeur-bestuurder, telefoon 078-8200010.

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 1 april a.s. via: Secretariaat 
Stichting PCOAZ – info@pcoaz.nl of: Postbus 325 - 3330 AH Zwijndrecht.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op:

www.bonifaciusschool.nl

De Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

zoekt per 1 augustus 2015 voor haar basisschool St. Bonifacius een

MASTER SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS

Maak passend onderwijs:  
kies voor Fontys OSO 
•  Kies zelf je modules uit één of meerdere  

domeinen (leren, gedrag of begeleiden)
•  Kies zelf een lesplaats en -tijd voor het  

volgen van bijeenkomsten
• Tijd over? Kies extra modules

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/oso
Stuur een E-mail naar: oso@fontys.nl met  
code SJ2015 en ontvang een gratis boek.

Meer informatie over de organisatie en deze vacatures kunt u vinden  
op onze website www.vco-middenenoostgroningen.nl    

zoekt: 

-   directeur voor CBS Mons Sinai in Heiligerlee 
WTF 0,5 (evt. mogelijkheid voor WTF 1 als meerscholendirecteur)

en

-  ervaren medewerker P&O 
WTF 0,5, standplaats Oude Pekela

SMS tbc naar 4333 
en doneer eenmalig € 2.         

Dat moet 
kappen!

tbc: nog altijd 4.000
doden per dag



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 6  28 maart

nr. 7  11 april

nr. 8 25 april

nr. 9 23 mei

nr. 10 06 juni

nr. 11 20 juni

nr. 12 04 juli

nr. 13 05 september

nr. 14 19 september

nr. 15 03 oktober

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

Kleine advertenties
Te huur: 
In de kop van Drenthe, onze twee landelijke, sfeervolle 
vakantiehuisjes op voormalig boerenerf, vlakbij beek- en 
stroomdal van de Drentse Aa. Vele fiets- en wandelpaden in 
de omgeving. Strand bij Zuidlaardermeer. 
2-pers. € 325,-, 4-pers. € 395,- excl. toer.bel. Alles nog vrij! 
(behalve de meivak.). Tel. (050) 409 52 82 of jvanweringh@
hotmail.com.

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in 
deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan-
bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max. 55 
woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. 
Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- 
over te maken op rekening IBAN: NL50INGB0665957955,  
t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam 
adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk 
geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van 
de aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

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 Connectief Academie verzorgt 
individuele cursussen, en trainingen en 
adviestrajecten op uw locatie. Ook kunt u 
als MR of OR een partnerschap aangaan.
aanvraagacademie@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
CNV Onderwijs Coachingsnetwerk
aanvraagacademie@cnv.nl, 030 751 17 85

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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‘Na een dag stage wist ik: 
dit is thuiskomen’

Liane van ’t Hof (43):
‘Na één dag stage lopen op een basisschool wist 
ik het: dit is thuiskomen. Kinderen ontdekken 
voortdurend nieuwe talenten bij zichzelf. Het is 
heel gaaf om ze te helpen uitzoeken waar ze goed 
in zijn.’ Liane van ’t Hof geeft vier dagen per week 
les aan een combinatiegroep 6 en 7 op basisschool 
De Zevenster in Zeewolde. ‘Er verandert steeds 
een hoop aan de cao. Door mijn lidmaatschap van 

CNV Onderwijs beschik ik snel over de juiste 
informatie en kan ik om advies vragen.’ Van 

’t Hof fietst graag dagelijks naar haar 
werk. ‘Dan kan ik even mijn hoofd 

leegmaken voor ik aan de 
slag ga.’ 

Foto: Ruben Schipper


