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‘Ouders moeten van 
onderwijspersoneel 

afblijven’

Kwaliteit onder 
druk op Zweedse 

scholen



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.

Leerkrachten klagen over een giganti-
sche werkdruk. Oplossing: in vakanties 
terugkomen en betuttelen met uren. 
Leerlingen worden begeleid naar zelf-
standigheid. Diezelfde zelfstandigheid 
wordt de leerkrachten afgepakt. Zelf 
werk inplannen en verdelen wordt steeds 
moeilijker. Leerkrachten die door moeten 
werken tot 67. Oplossing: bapo afbouwen. 
Het basisonderwijs wordt zo van zwaar 
ziek langzaam terminaal. De zeer nega-
tieve effecten van de nieuwe cao zullen de 
komende jaren meer en meer zichtbaar 
gaan worden. De laatste vuurtjes idea-
lisme die brandden en waarop het huidige 
systeem nog dreef, worden vakkundig 
geblust. Zakelijkheid en ontmenselijking 
gaan zegevieren! Ik ben intens verdrietig 
dat  ‘mijn onderwijs’ en ‘mijn beroeps-
groep’ alleen maar nóg meer onder druk 
worden gezet! Het schreeuwt om protest!
Maar, zo lazen we, we kunnen het heft 
in eigen handen houden en weer trots 
worden op ons beroep, als we ons in het 
Lerarenregister aanmelden. Dat zal ik 
dan maar doen. Ik hoop de bijbehorende 
gele oorlabels dan wel vóór de grote 
vakantie binnen te hebben, als schrale 
troost voor het spel dat met en bovenal 
ten koste van het onderwijs en ons 
gespeeld wordt!

Peter Roufs, Echt

Basisscholen, met name in achterstandwijken, 
worden steeds vaker geconfronteerd met 
agressie van kinderen met gedragsproblemen. 
 Kinderen  die hun boosheid niet meer onder 
controle hebben. Aan deze kinderen wordt veel 
aandacht besteed. Gesprekken met het kind, 
leerkracht, zorgcoördinator, directie, ouders en 
schoolmaatschappelijk werk. Maar wat doet dit 
met een kind dat is geslagen, geschopt, bedreigd 
en geïntimideerd, wanneer de schuldige in de 
klas terugkeert? Wat doet dit met kinderen die 
in de klas, op de gang of speelplaats getuige 
zijn van deze uitbarsting van boosheid, agressie, 
geweld, hard taalgebruik? Wat doet dit met de 
leerkracht die opnieuw het kind in haar klas 
ontvangt, na zelf uitgescholden, geslagen en 
geschopt te zijn? Waar blijft de nazorg? Leer-
krachten en directie, hoe goed bedoeld, zijn naar 
mijn mening niet deskundig genoeg om deze 
doelgroepen op de juiste manier te helpen.  
Hoe kunnen wij als school een veilig pedago-
gisch leerklimaat creëren en behouden, zodat 
kinderen later goed voorbereid de maatschappij 
in kunnen gaan?

Een bezorgde collega

Reageren? Dat kan naar schooljournaal@cnvo.nl 
o.v.v. veilige school. Wij sturen de reacties door 
naar de briefschrijver.

Een berichtje in de krant: Moeder gaat schooljuf 
te lijf. Deze moeder had een discussie met de 
lerares over een voorval waarbij haar kind be-
trokken was. Het gesprek liep uit de hand en de 
moeder greep de leerkracht bij de keel. Ouders 
zijn mondiger geworden, maar daarmee nog 
niet meteen lastige ouders. Het omgaan met 
ouders in een school vraagt andere vaardighe-
den dan voorheen. Vaak krijgen leerkrachten 
geen back-up in dit soort situaties. Leerkrach-
ten moeten moeilijke situaties met ouders 
dan alleen oplossen. De school hoort de leer-
kracht daarbij te ondersteunen.  Die leerkracht 
moet elke dag weer met het kind en de ouders 

werken, een goede relatie is hierbij belang-
rijk. Scholen moeten ouders betrekken bij het 
onderwijs, bij onrust en gedoe kunnen ouders 
het beste meteen uitgenodigd worden. Maar 
ook dingen die goed gaan mogen  benoemd 
worden. Hiermee werk je aan een goede relatie 
waardoor escalatie veel minder op de loer ligt. 
School en ouders hoeven het niet altijd eens 
te zijn, elkaars mening respecteren is ook van 
belang voor een goede relatie. Lastige ouders 
bestaan niet, hooguit lastige gesprekken met 
ouders. En daar kun je op oefenen.

Frank Gordijn, Hulst

Lastige ouders?

Protest! Veilige school
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Nederland stak vorige week massaal de 
handen uit de mouwen in het kader van 
de actie NLdoet van het Oranjefonds. 
Net als het koninklijk paar deden ook veel 
scholen mee aan de actie. Leerlingen 
van het Segbroek College in Den Haag 
zorgde ervoor dat een aantal bewoners 
van woonzorgcentrum Jonker Frans een 
middagje konden uitwaaien op het  
strand van Kijkduin. 

Strand
wandeling

Foto: Henriëtte Guest
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nieuws

‘We vergeten waarvoor de eindtoets ooit is ingevoerd, 
namelijk voor het tegengaan van sociale ongelijkheid’, 
zei Herman van der Werfhorst, hoogleraar sociologie 
aan de UVA, in Nieuwsuur van 20 maart. ‘Leraren zijn 
ook maar mensen en hebben last van vooroordelen. 
Daarom is een onafhankelijke eindtoets nodig.’ Aanlei-
ding voor het item is de toenemende druk van ouders 
op leraren om een zo hoog mogelijk schooladvies af te 
geven, nu niet meer de eindtoets bepalend is voor de 
schoolkeuze. Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs, rea-
geerde: ‘Leraren zijn getraind om vooroordelen zo veel 

mogelijk naast zich neer te leggen. Het enige belang 
van een leraar is dat het maximale uit een kind wordt 
gehaald.’ In Nieuwsuur kwamen ouders aan het woord 
die alles uit de kast haalden om een hoger schooladvies 
voor hun kind uit het vuur te slepen, van bijlessen tot 
second opinions, van toetstrainingen tot gesprekken met 
de leraar. Op hetzelfde moment verscheen in de media 
bijgaande foto, waar te zien is dat prestatiedruk van alle 
landen is: in India klimmen ouders namelijk met gevaar 
voor eigen leven tegen de muren van de school op, om 
hun kinderen te helpen spieken bij de examens. CdG 

‘Ouders moeten met hun handen van onderwijsperso-
neel afblijven.’ CNV Onderwijs-voorzitter Joany Krijt is 
geschokt door de mishandeling vorige week van een 
leerkracht door een ouder op een basisschool in Zwolle. 
Ze vindt het terecht dat politie en justitie de zaak hoog 
opnemen. Het incident, waarbij een 33-jarige moeder een 
juf naar de keel greep, ontstond over een voorval waarbij 
haar kind betrokken was. De leerkracht, die even het 
bewustzijn verloor, raakte gewond aan haar hals. Omdat 
het om een publieke functie gaat, neemt het Openbaar 
Ministerie de zaak hoog op. Krijt: ‘Verbale en fysieke 
agressie tegen leerkrachten moeten we op alle mogelijke 
manieren voorkomen. Dat kan door vooraf duidelijk de 
grenzen aan te geven in oudercontracten, waarbij de 
regels en sancties helder zijn. Ouderbetrokkenheid is 

goed, maar gezagsondermijning en verbale agressie 
moeten niet getolereerd worden. Bij fysieke agressie moet 
de school aangifte doen tegen de dader.’ 
Ze pleit voor een groot debat over ouderbetrokkenheid en 
het vertrouwen in leraren. ‘Het zou goed zijn als ouders en 
leraren het samen over het belang van het kind hebben. In 
de meeste gevallen gaat dat heel goed, maar wij ont-
vangen ook signalen dat ouders mondiger worden, vaak 
alleen partij kiezen voor hun kind en zaken op de spits 
drijven. Wat mij betreft begint het met het respect voor 
de expertise van de leraar.’ De aangeklaagde moeder, die 
zware mishandeling ten laste wordt gelegd, en niet meer 
in de buurt van de school mag komen, heeft op haar beurt 
de leerkracht aangeklaagd  wegens mishandeling van 
haar dochter. PM

‘Terecht dat justitie hier een zaak van maakt’

Prestatiedruk ouders: hoger schooladvies 
of helpen spieken
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‘Differentiatie van het lesprogramma heb ik vooral in 
de praktijk geleerd en het blijft lastig.’ ‘Het programma 
is overvol en daardoor ontbreekt de tijd om voldoende 
aandacht voor beeldende vorming, muziek en dergelijke.’ 
‘Ik werk nu op een school met veel allochtonen en ik 
heb gemerkt dat woordenschat bij veel scholen een 
probleem is. Hier had ik meer over willen leren.’ Deze 
uitspraken van beginnende leraren staan in het rapport 
Beginnende leraren kijken terug van de Onderwijsin-
spectie. Een vijfde deel is (zeer) ontevreden over de 
opleiding als geheel. Ruim driekwart vindt dat de pabo 
voldoende kennis en vaardigheden heeft bijgebracht 
voor rekenen/wiskunde en Nederlandse taal. Ook over 
de basale pedagogisch-didactische vaardigheden zijn 
de starters tevreden: 90 procent zegt geleerd te hebben 
om duidelijke lesdoelen te stellen, gevarieerde en 

passende lessen te ontwerpen, voor een ordelijk verloop 
in de les te zorgen, een veilig pedagogisch klimaat te 
scheppen en leerlingen duidelijk te maken welk gedrag 
ze verwachten. Toch vindt een derde van de afgestu-
deerden dat ze niet alles geleerd hebben wat nodig is 
in de praktijk. Ze hebben het dan over het systematisch 
volgen en analyseren van de voortgang van leerlingen, 
het afstemmen van de les op leerlingen met een 
achterstand of voorsprongen en het bieden van passende 
zorg. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang reageert: 
‘Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar 
een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende 
leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van 
startbekwaam naar vakbekwaam. De leraren, de school 
waar ze werken en de pabo’s hebben daarin allemaal 
hun eigen rol te vervullen.’ CdG

Een bijbaan hebben naast school om een extra zakcentje 
te verdienen is fijn, maar kom je dan nog wel aan je 
huiswerk toe? Sinds 2011 biedt supermarkt Albert Heijn 
schoolgaande medewerkers gratis huiswerkbegeleiding 
aan. Deze huiswerkklassen worden in stijl georganiseerd: 
in de kantine van de winkel. De bijlessen zijn zo’n succes 
dat de keten de service uitbreidt. Dat kondigt AH aan in het 
onlangs verschenen Sociaal Jaarverslag van de super-
marktketen. De huiswerkbegeleiding startte in een filiaal in 
Amsterdam en inmiddels bieden een kleine vijftig filialen in 
de hoofdstad en Utrecht de dienst aan. Sinds begin dit jaar 
zijn ook vestigingen in Capelle aan den IJssel aan dit lijstje 
toegevoegd. Rotterdam en Den Haag zijn als volgende 
steden aan de beurt. Albert Heijn wil met de service pro-
beren om jonge parttimers langer aan de winkel te binden. 
Het programma wordt aangeboden in samenwerking met 

non-profitorganisatie JINC, die jongeren wil helpen met 
een goede start op de arbeidsmarkt. De leerlingen worden 
geholpen met het plannen van hun schoolwerk en kunnen 
vragen stellen aan universitaire studenten over de vakken 
waar ze moeite mee hebben. Decaan Fred Majoor van De 
Savornin Lohman School in Hilversum vindt de studiehulp 
van Albert Heijn een mooie aanvulling op het onderwijs, 
zolang de begeleiding professioneel is: ‘Vooral leerlingen 
die zich lastig kunnen concentreren hebben er denk ik baat 
bij om een uur of twee te werken, even de koppies leeg te 
maken en dan nog een studie-uurtje eraan vast te plakken. 
Met een bijbaantje naast de studie doen leerlingen praktijk-
ervaring op in het werkveld en leuke contacten. Dit moedig 
ik aan, zolang ze niet langer werken dan de wet voorschrijft 
en de studiebegeleiding op een vakkundige manier is 
opgezet.’ AG

journaal

• In Nederland zetten ouders leraren onder druk om 
een zo hoog mogelijk schooladvies te geven, nu de 
eindtoets niet meer bepalend is. Want o jee o jee, als 
je kind toch naar het vmbo zou moeten, samen met die 
honderdduizenden anderen. De leraar móet het mis 
hebben, want zo dom is je kind toch niet?! Dus hup, in 
gesprek, bijles, second opinion, alles uit de kast!
• Dit is nog helemaal níets in vergelijking met wat er in 
India gebeurt. Daar klimmen ouders met gevaar voor 

eigen leven massaal tegen de schoolmuur op om hun 
kinderen te helpen spieken bij hun examens. Zeker 750 
kinderen zijn van school gestuurd en 300 ouders zijn 
gearresteerd. 
• Alle ouders willen hetzelfde: de beste kansen voor hun 
kind. En weet je wat nou zo toevallig is? Leraren doen niks 
anders dan werken aan die beste kansen! 
 
Ciska de Graaff

Huiswerk maken bij Albert Heijn 

BEGINNENDE LERAREN: PABO IS OKÉ, MAAR KAN BETER
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Meer lesgeven voor hetzelfde salaris en minder tijd om lessen 
voor te bereiden of toetsen na te kijken. Dat zijn de maatrege-
len waarmee de Rotterdamse scholenkoepel BOOR wil voor-
komen dat het opnieuw in de rode cijfers belandt. Het ergst 
zijn de problemen bij de Wolfert van Borselen Scholengroep 
(zes middelbare scholen). Volgens NRC Handelsblad blijkt 
uit interne documenten van de directie dat de begroting niet 
langer ‘met veel kunst- en vliegwerk sluitend is te krijgen.’ 
Ook schrijft de krant dat het onderhoud aan de gebouwen is 
stopgezet, de klassen vergroot en het aantal lesuren terugge-
bracht tot het wettelijk minimum. Extra middelen voor scholen 
in achterstandswijken en subsidies zijn ingezet voor de regu-
liere bedrijfsvoering. Ook met scholenkoepel BOOR zelf gaat 
het niet geweldig. Vorig jaar schoot de gemeente Rotterdam 
het noodlijdende schoolbestuur al te hulp met een bedrag 
van € 3,2 miljoen om het onderwijspersoneel hun salaris en 
eindejaarsuitkering te kunnen betalen. Op alle scholen blijkt 
over de plannen gestemd. Tweederde van het personeel moest 
akkoord gaan. Scholen waarbij dat in meerderheid gebeurde 
kregen de toezegging van de directie dat er geen docenten 
in vaste dienst zouden worden ontslagen. Aan de bonden 
is gevraagd mee te denken over onder meer een kortere 
voorbereidingstijd voor de lessen. CNV Onderwijs benadrukt 
het belang van MR’en om met de maatregelen in te stemmen. 
Wordt de gemiddelde voorbereidingstijd verlaagd, dan moeten 
er ook taken van docenten worden geschrapt. PM

Langer lesgeven voor zelfde 
salaris in Rotterdam
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Bijna drie jaar geleden lanceerde CNV Onderwijs voor 
het eerst het idee van de zomerschool. Met grote cho-
coladeletters stond het in de grootste krant van Neder-
land: ‘Zomerschool het middel tegen zittenblijven’. De 
toenmalige voorzitter Michel Rog moest de hele dag 
op radio en tv uitleggen dat we niet tegen zittenblijven 
waren. Sterker nog, zittenblijven kon soms heel nuttig 
zijn. De vraag was wel of zittenblijven altijd nodig was. 
Een leerling die op twee vakken het jaar net niet haalde 
moest een heel schooljaar over doen, ook de vakken 
waarvoor hij wel een voldoende had gehaald. Dat had 
gevolgen voor de inzet van de leerling en daarmee voor 
het werkplezier van de docent. Dat moest toch anders 
kunnen? Zou het niet fantastisch zijn als deze leerlingen 
die net niet over konden de gelegenheid kregen om 
tijdens de zomervakantie twee weken naar school te 
gaan, om juist die vakken bij te spijkeren? Niet door de 
eigen docenten, want die waren aan hun vakantie toe, 
maar door docenten van buitenaf. Er stonden genoeg 
beginnende docenten te popelen om werkervaring op te 
doen. En zo gebeurde het. CNV Onderwijs kreeg van het 
ministerie geld om samen met de VO-raad in twee jaar 
aan te tonen dat de inzet van de zomerschool het aantal 
zittenblijvers omlaag zou brengen. En het werkte! 85 
procent van de leerlingen die twee weken zomerschool 
volgden, ging alsnog over. In het tweede jaar was dit 
percentage zelfs nog iets hoger. En het blijft hier niet 
bij: het kabinet heeft € 9 miljoen per jaar uitgetrokken 
om de zomerschool landelijk uit te rollen. Straks wordt 
het hopelijk voor iedere leerling mogelijk om naar een 
zomerschool te gaan.  Dat maakt verschil. CNV Onder-
wijs maakt verschil. En daar ben ik stiekem best een 
beetje trots op. 

Zomerschool

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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primair onderwijs

010 - 442 09 39
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Project Professional

• Cursussen

• Leergangen

• Masterclasses

Lesplaatsen: 
Utrecht • Rotterdam 
Nijmegen • Groningen

Voor docenten,  
leidinggevenden en 
beleidsmedewerkers in:
PO • VO
MBO • HBO
SO • VSO 
REC • OPDC

Projectmanagement 
in het Onderwijs

De organisatiekant,  menskant 

en onderwijskant van projecten 

op school. 

Met je eigen project als 

voorbeeld in een inspirerende 

Blended en Action Learning 

omgeving.

www.ppmo.eu
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1 juli wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Wordt 
dit de dag dat veel invallers in vaste dienst komen? Of de dag 
dat veel invallers verplicht zes maanden op hun lauweren gaan 
rusten? Een invaller verzucht: ‘Ik ga een baan zoeken buiten het 
onderwijs!’ Een ontwikkelaar van een transfercentrum: ‘Het gaat 
ons lukken de WWZ goed te laten uitwerken!’

Wet Werk en Zekerheid voordeel 
of nadeel voor vervangers?

‘Ophouden met 
 sollen met 
 invalkrachten!’ 

primair onderwijs
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De bedoeling van de Wet Werk en Zekerheid, 
die ingaat op 1 juli, is goed: versterking van 
de positie van tijdelijke krachten. In het on-
derwijs is de vervangingsvraag gemiddeld  

8 tot 10 procent van de formatie. Dit wordt ingevuld 
door invalkrachten, die voor een groot deel liever een 
vaste baan en groep hadden gehad. In de nieuwe wet 
staat een ketenbepaling: mensen die voor de derde keer 
een tijdelijk contract krijgen, moeten in vaste dienst 
worden genomen. Wil een schoolbestuur dat niet, dan 
mag die vervanger zes maanden niet door dat school-
bestuur ingezet worden. Nu ligt de grens bij twee jaar en 
de pauze op drie maanden. 

ZWARTBOEK
Eind 2014 trokken de eerste schoolbesturen aan de bel. 
Ze voorzagen grote problemen. De Coöperatie Chris-
telijk Basisonderwijs (CBO) in Friesland (13 scholen) 
liep voorop in het protest. Er ging een zwartboek met 
verhalen van invallers richting politiek Den Haag. Een 
paar voorbeelden uit dat zwartboek: ‘Op deze manier 
krijg je geen gelegenheid om te wennen aan een school. 
En een school niet aan een invaller.’ ‘Wat een waarde-
loos voorstel voor scholen in het noorden. Dit brengt 
juist het tegenovergestelde van wat ze daar in Den Haag 
proberen te bereiken. Invallers houden de boot af voor 
losse dagen, dus hebben scholen niet voldoende leer-
krachten. Bovendien krijgen de invallers ook nu geen 
vaste baan omdat er geen plaats of geld is.’ ‘Het vak van 
invaller geeft mij vrijheid, minder stress en werklast dan 
een vaste leerkracht die toch snel 50 tot 60 uur per week 
werkt. Het kabinet dwingt mij tot iets wat ik helemaal 
niet wil. Voor mij en vele andere invallers die dit werk 
met plezier doen is het een ramp en de vernietiging van 
mijn werk! Ik zie geen andere mogelijkheid dan per 1 
juli ander werk te zoeken, als dat er al is dan.’ ‘Bij deze 
nieuwe wet zal ik kritisch gaan kijken welk werk ik aan-
neem. Alleen langdurig invallen geeft mij zekerheid op 
werk. Ik, en samen met mij andere invalleerkrachten, 
zullen geen losse dagen meer invallen. Het gevolg zal 
zijn dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd 
als hun juf of meester ziek is.’

PROFVOETBALLERS
In de Tweede Kamer werden vragen gesteld door VVD 
en D66 en de werkgevers verenigd in de PO-Raad luid-
den de noodklok. Minister van Sociale Zaken Asscher 
blijft vooralsnog achter de wet staan, maar heeft het 
beantwoorden van de Kamervragen even op de lange 
baan geschoven. De vakbonden zien de voordelen van 
de wet: versterking van de positie van de invaller en 
meer kans op vaste banen. Maar de uitwerking van de 
wet zal zeker aan de orde komen bij de cao-besprekin-
gen primair onderwijs. Daar moeten nadelige effecten 

zeker gerepareerd worden, vinden de vakbonden. 
Jan Sijtsema, bestuurslid van CBO Fryslân, wacht die 
besprekingen met spanning af. ‘Wij willen het liefst een 
uitzondering voor vervangingssituaties in het onder-
wijs. Brandweer en profvoetballers zijn ook uitgezon-
derd, omdat daar direct vervangen moet worden. In het 
onderwijs is het feitelijk niet anders.’ 
In Friesland zijn ze overigens niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Het bestuur gaat samenwerken met drie 
andere verenigingen om de mogelijke negatieve gevol-
gen te tackelen. Sijtsema: ‘Op basis van ons ziektever-
zuim heb ik drie mensen op jaarcontract in dienst om 
vervangingen te doen. Ik heb hen continu aan het werk. 
Daarnaast is er nog een groep losse invallers. Deze 
mensen mogen maximaal drie keer ingezet worden on-
der de nieuwe wet. Door de samenwerking met de drie 
andere besturen, kunnen we ze na die drie keer bij een 10



ander bestuur inzetten. Maar de scholen en de invallers 
zijn daar niet blij mee: ben je net aan elkaar gewend, 
moet je weer naar een ander schoolbestuur. Ik snap op 
zich het idee wel achter de wet, omdat er ook misbruik 
wordt gemaakt van tijdelijke krachten. Maar houd dan 
de limiet op twee jaar.’ 

100 KM
Ook in een andere uithoek van het land grote zorgen 
bij Stichting Confessioneel Basisonderwijs West 
Zeeuws-Vlaanderen (Scoba). Marga Buysse zit net te 
inventariseren hoeveel tijdelijke contracten ze de afge-

lopen twee jaar hebben gehad op hun negen scholen. 
‘Ik zit nu al op 26 pagina’s met elk dertig regels’, zucht 
ze, ‘dus reken maar op 400 of 500 tijdelijke contracten 
per jaar. Het merendeel van de tijdelijk benoemden 
hebben we al drie keer ingezet de afgelopen twee jaar, 
dus die moeten eerst een half jaar op non-actief met de 
nieuwe wet. We zitten hier in een uithoek van het land, 
met grote reisafstanden en veel krimp. Daar heeft de 
Randstad echt geen idee van! Het is al een hele toer om 
ontslagen te voorkomen als gevolg van de krimp, laat 
staan dat we nog vaste vervangers kunnen benoemen. 
Vaak zetten we nu parttimers in voor vervanging van 
bijvoorbeeld hun zieke duo-partner, maar dat kun je 
straks ook niet vaker dan drie keer doen, want dan krijg 
je ook verplichtingen voor die meeruren.’ 
In het land worden momenteel tien transfercentra 
opgetuigd, zoals afgesproken in het sectorplan Primair 

‘Wie wint er nu eigenlijk 
iets met deze wet?!’

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Wilbert van Woensel
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Onderwijs. In Zeeland komt er ook een. Buysse: ‘Onze 
invallers zijn daar niet blij mee, want dan moeten ze 
straks 100 km verderop om invalwerk te doen. Ook 
andersom vrezen wij dat we geen invallers van zo ver 
weg zullen krijgen. Wij zijn echt bang voor de kwaliteit 
van onderwijs en voor de continuïteit voor de groepen.’ 
Met een uitroep: ‘Wie wint er nu eigenlijk iets met die 
wet? Invallers krijgen hier echt geen vast contract door 
hoor. Er worden alleen maar wegen afgesloten voor 
vervanging.’ 

90 FTE
Gerard Langeraert, trekker van de kar van het Zeeuwse 
transfercentrum, is minder somber. Op 1 juli gaat het 
centrum van start. Van de 25 Zeeuwse schoolbesturen 
hebben 22 toegezegd deel te nemen. Zij krijgen de 
vraag om minimaal 5 procent bovenop hun formatie 
vervanging in dienst te nemen. ‘Die mensen blijven in 
dienst bij het schoolbestuur en worden ingezet via het 

transfercentrum zonder last te hebben van de ketenbe-
paling. Het gaat dan om 90 fte. Bij veel schoolbesturen 
moet daarvoor de knop nog wel even om trouwens, 
want ze denken dat ze dan hun begroting overschrij-
den. Maar feitelijk geven ze dat geld nu ook al uit aan 
ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsvervanging. 
Juist met vaste contracten krijg je de meeste handen 
voor de klas, want aan uitzendkrachten en payrollers 
betaal je veel meer.’ Met deze vervangers met vast con-
tract (de A-pool) dekt het transfercentrum veel van de 
vervangingsvraag af. Daarnaast zal er een B-pool zijn, 
met mensen die af en toe eens willen invallen of aan het 
werk willen komen. ‘Deze groep zal enorm gemonitord 
moeten worden om te voorkomen dat ze meer dan drie 
keer bij hetzelfde schoolbestuur invallen. Daarnaast 
zullen we werken met een payroll- en uitzendpool.’ 

AFSTANDEN
Langeraert weet van de zorgen in zijn provincie over 
grote afstanden. ‘Maar de tijd dat je je hele leven lang 
om de hoek werkte is voorbij. In het bedrijfsleven is het 
niet meer dan normaal om in de auto te stappen om 
naar je werk te gaan. Dus afstanden zijn relatief. Ik denk 
dat de meeste invallers die afstanden gewoon gaan 
overbruggen. Er moet toch brood op de plank komen.’ 
Hij denkt dat de WWZ de positie van invallers zal ver-
sterken. ‘In eerste instantie zal het een boost zijn voor 
het aantal mensen dat wordt aangenomen. Daarnaast is 
het heel belangrijk dat wij zicht krijgen op de kwaliteit 
en mobiliteit van mensen. Er zijn nog wat losse eindjes 

die hopelijk in de cao worden opgelost. Want hoe moet 
het als op 1 juli, als we beginnen, blijkt dat alle invallers 
al drie keer hebben ingevallen? Dan moeten ze er alle-
maal een half jaar uit. Ik vind dat een nieuwe wet met 
een schone lei moet beginnen. Maar afgezien daarvan 
weet ik zeker dat het ons gaat lukken hier een goed 
draaiend transfercentrum te openen op 1 juli.’ 

REKENSOMMETJES
Grote voorbeeld voor de transfercentra in oprich-
ting is het Personeelscluster Oost-Nederland, die 
31 schoolbesturen en 112 scholen in het primair 
onderwijs van personeel voorziet. Zo is er een 
fl expool, waarin 75 mensen (40 fte) in vaste dienst 
vervangingen doen. Directeur Mini Schouten: ‘Met 
deze vaste mensen voorzien we nu in 40 procent van 
de vervangingsvraag. We willen dat ophogen naar 
75 fte, zodat we 60 procent afgedekt hebben. Verder 
maken we gebruik van losse invallers. Ik hoop dat 

de cao alternatieve oplossingen gaat bieden voor 
fl exibele inzet met bijvoorbeeld min-max-contracten 
of 0-uren-contracten. We werken momenteel ook 
aan de ontwikkeling van een signaleringsinstrument, 
waarmee je meteen ziet hoeveel keer iemand al 
ingezet is. En we hebben het gebied (afgebakend door 
Apeldoorn, Deventer, Winterswijk en Arnhem, red.) 
opgedeeld in drie regio’s, zodat de afstanden niet al te 
gek worden. Om het goed te regelen, moet je wel enig 
volume hebben – wij hebben 1.300 fte en daarmee 
ruimte voor 75fte voor vervanging – en je moet willen 
samenwerken en regie voeren. Je moet als bestuur je 
nek durven uitsteken. De besturen die nu moord en 
brand schreeuwen, willen het allemaal zelf regelen 
en denken nog in losse invalkrachten. Maar die tijd 
dat je als schoolleider ’s ochtends je eigen lijstje in-
vallers afbelt is voorbij. De WWZ dwingt je simpelweg 
om samen te werken en invallers in vaste dienst te 
nemen’, zegt Schouten onomwonden. ‘En ik vind dat 
goed. Ik vind het niet ethisch dat mensen van tijdelijk 
naar tijdelijk gaan. We moeten ophouden met hen te 
sollen. Door de WWZ krijgen meer invallers een vaste 
baan, daar ben ik van overtuigd. En dat is goed, want 
pas dan krijgen ze coaching, begeleiding en scholing. 
Dat draagt bij aan goed onderwijs. En besturen die 
denken dat ze geen geld hebben om invallers in dienst 
te nemen, hebben het gewoon mis. Deze besturen 
hebben nu ook te maken met vervangers en geven 
nu het geld dus ook uit.’ Enthousiast: ‘Ik kan ze zo de 
rekensommetjes sturen!’ 

‘Besturen die denken dat ze geen geld hebben om   
invallers in dienst te nemen, hebben het gewoon mis’
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column
Helmy van Dooren

Gouden 
momenten

Goud, puur goud zijn sommige voorleesmomenten in mijn groep. 
Het boek Boven een groene linde zat een moddervette haan, met 
daarin 75 rijmende fabels leende zich daar uitstekend voor. Maar 
dan nog moet de vonk steeds weer overspringen tussen het verhaal 
en de klas. Het begon ermee toen tijdens een taalles het woord fabel 
voorbij kwam. Daar de kinderen zelf niet tot een volledige betekenis 
van dit woord kwamen, dreunde ik zelf braaf de defi nitie op. Daar-
naast kwam ik met het voorbeeld van de sluwe vos Reynaerde. Maar 
ook die was niet bij iedereen bekend. 
Daarom ging ik het weekend erop in de bibliotheek op zoek naar 
een voorleesboek met fabels. Zo kwam ik dus uit bij genoemde titel. 
Een tijdloos boek en geschikt voor diverse leeftijden. Hoe ouder, hoe 
meer je eruit haalt. 
Vanaf de eerste keer voorlezen was het raak, want iedereen genoot. 
Eerst liet ik – vaak al gniffelend – de paginagrote illustratie zien. 
Daarna las ik het bijbehorende verhaal voor. Meestal liet ik de 
kinderen het rijmwoord hardop zeggen, hetgeen voor opperste 
concentratie zorgde. Vaak gaf ik de verschillende dieren een 
speciaal stemmetje. Af en toe las ik na enige uitleg de fabel 
voor een tweede keer voor. Soms liet ik de meerderheid 
beslissen of ik al of niet een fabel zou herlezen. De ene 

keer stond ik voor de klas, de andere keer zat ik op 
de hoek van mijn bureau. Het droeg vast allemaal 
bij aan de sfeer.
Het leuke was dat gaandeweg de kinderen steeds 
beter de moraal uit een verhaal konden halen. Op 
een gegeven moment viel het Sten op dat de dieren 
steeds staande op twee in plaats van vier poten 
afgebeeld werden. ‘Dat is vast bedoeld om ze zoveel 
mogelijk op mensen te laten lijken’, zei ik. 
En vanaf toen bekeken we de tekeningen uit het boek 
nog preciezer, waardoor het ons opviel hoe grappig de 
dieren steeds gekleed waren. Inderdaad, net als mensen.
Zo ging het vele voorleessessies door, totdat het einde van 
het boek naderde. Toen ik het boek voor de laatste keer 
dichtsloeg, streek ik liefkozend over de kaft en zei dat ik 
hoopte dat na dit boek niemand meer zou vergeten wat een 
fabel is. 
Even genoten we allemaal in stilte na en toen zuchtte Timo: 
‘Nog zo’n boek!’ 
Gelukkig, was ik hierop voorbereid. ‘Dat heb ik’, riep ik en 
ik toverde uit mijn tas een nieuw verhalenboek tevoorschijn, 
wederom over dieren. 
Voorlezen, ik vind het elke keer weer een feestje. 

Even genoten we allemaal in stilte na 
en toen zuchtte Timo: ‘Nog zo’n boek!’ 
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We zijn pas een paar maanden bezig, maar 
ik had meer toeloop verwacht’. Rob Floris, 
bij het Zweedse arbeidsbureau mede 
betrokken bij het recruteren van immi-

granten naar de provincie Jönköpingslän, probeerde in 
februari tevergeefs voldoende docenten wis-, natuur- 
en scheikunde te werven op een Emigratiebeurs in 
Houten. ‘Vooraf was er veel interesse, en ik had ook 
veel te bieden: hulp bij het vinden van woonruimte, een 
uitgebreide taalcursus en een betaalde snuffelstage van 
een jaar bij diverse scholen in de omgeving.’ Uiteinde-
lijk bleven er maar vier potentiële kandidaten over. En 
dat is bij lange na niet genoeg om het tekort aan leraren 
aan te vullen in de door krimp en vergrijzing getroffen 
regio ten zuiden van de hoofdstad Stockholm. ‘Het is 
zelfs zo dat er niet genoeg leraren meer zijn om onze 
leraren op te leiden, en dat geldt voor het hele land.’ 

KELDEREN
‘Ik woon hier nu veertien jaar, en ik heb het niveau van 
het onderwijs zien kelderen. Dat komt mede door het 
systeem dat men hier hanteert. Iedere leerling is gelijk’, 
zegt Floris. ‘Een begrijpelijke gedachte in een land waar 
de sociaal-democraten lang het beleid hebben bepaald. 

Mede door het lerarentekort zit 
het Zweedse onderwijs in een 
neerwaartse spiraal, getuige de 
32ste plek op de PISA-ranglijst, 
de uitkomst van een grootschalig 
internationaal vergelijkend 
onderzoek onder 15-jarigen. 
Buitenlandse leraren zijn inmiddels 
een welkome aanvulling, zo ook 
uit Nederland. Tegelijkertijd is de 
school in het land van Abba en 
Volvo in de rijkere gemeenten een 
paradijs voor ouders en leerlingen: 
geen rendementsdenken, genoeg 
onderwijsassistenten, gratis 
warme lunches, gratis kinder- en 
naschoolse opvang en groepen 
van maximaal twintig leerlingen.

Er is leerplicht vanaf zeven jaar. Alle kinderen krijgen 
vanaf die tijd totdat ze zestien zijn hetzelfde onderwijs 
aangeboden. Een wellicht ongewild gevolg daarvan is 
dat de zwakste leerling toch vaak het tempo bepaalt. 
Als in een klas kinderen met een flinke leerachterstand 
aansluiten, hebben snellere leerlingen een probleem.’ 
Hij legt uit dat na de combinatie van basisschool 
(grundskola) en onderbouw voortgezet onderwijs 
nog drie jaar middelbare school, daar gymnasium 
genoemd, volgt. Er kan dan worden gekozen uit gymna-
siet met bijvoorbeeld techniek of zorg. Alleen leerlingen 
met de allerhoogste cijfers worden toegelaten tot de 
universiteit.

PRESTATIEDRANG
Heeft Floris zijn bedenkingen tegen het Zweedse 
onderwijssysteem, veel Zweden willen volgens hem 
niet anders, omdat zij het belangrijk vinden dat hun 
kinderen de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Studeren 
kan immers na je negentiende ook nog. Het gelijk-
heidsbeginsel trekt volgens hem gezinnen aan uit 
Nederland die verlost willen zijn van de prestatiedrang 
in het onderwijs. Floris: ‘Hier geen rendementsdenken, 
maar een onderwijswalhalla vol onderwijsassisten-

Einde Zweeds onderwijswalhalla?

primair/voortgezet onderwijs

‘
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Einde Zweeds onderwijswalhalla?

Tekst: Peter Magnée  Foto: privé-collectieprimair/voortgezet onderwijs

ten, schoolpsychologen, gratis warme lunches, gratis 
kinder- en naschoolse opvang, anderhalf jaar zwanger-
schapsverlof en drie maanden ouderschapsverlof. En 
dat met groepen van vaak maximaal twintig leerlingen. 
Mijn kinderen vinden dat laatste aspect in ieder geval 
fantastisch.’

VAN STRAAT GEPLUKT
Maakt de lärarlegitimation – een soort Lerarenregister 
en per 1 juni verplicht - het er voor Floris al niet mak-
kelijker op personeel over de grens te vinden, Zweden 
gaat nu ook extra eisen stellen aan diploma’s van 
leraren uit het buitenland. Wie hier niet aan voldoet, 
mag niet langer lesgeven. De Europese Unie zegt tegen 
de maatregel in beroep te gaan, omdat het botst met 
het vrije verkeer van goederen en diensten. Gebeurt dat 
niet, dan mag Jantsje Ploeg, docent aardrijkskunde (klas 
5), Engels (klas 7 en 9) en wiskunde (klas 7), komend 
schooljaar mogelijk niet meer lesgeven. De voormalige 
leerkracht en directeur op basisscholen in Friesland 
belandde in 2012 door de liefde en het verlangen naar 
rust en ruimte in Ljusne, een plaatsje ten noorden van 
Stockholm, maar mist de door de Zweedse overheid 
straks verplichte aantekening. Toch maakt ze zich geen 

zorgen. ‘Het lerarentekort is zo groot, dat mensen bij 
wijze van spreken van straat worden geplukt. De lera-
renopleiding hier duurt ongeveer viereneneenhalf  jaar. 
Je wordt opgeleid in twee tot drie vakken, zoals reke-
nen/wiskunde, techniek/Zweeds/Engels of gymnastiek/
geschiedenis. Als afgestudeerde ben je officieel pas be-
voegd met een lärarlegitimation, waarin overigens niets 
anders staat dan in welke vakken en in welke klassen je 
les mag geven. Als de regels strenger worden nageleefd, 
wordt het lerarentekort alleen maar groter, want het 
aanvragen van zo’n papiertje  duurt op dit moment 6 
tot 9 maanden.’ Als een directeur te weinig bevoegde 
leraren kan krijgen, zit er volgens Ploeg niets anders op 
dan te kiezen voor mensen zoals zij, die in een ander 
land zijn afgestudeerd. Of, als de nood hoog is, zoals op 
haar school in Söderhamn, voor goedwillenden zonder 
diploma van de lerarenopleiding. ‘Daarom snap ik wel 
dat het niveau van het onderwijs hier de afgelopen 
jaren is gedaald.’ 

MATERIAAL VEROUDERD
Ploeg schrok toen ze op haar huidige school aan de 
slag ging. ‘Een verschil met Nederland is dat onderwijs 
in Zweden een zaak van de gemeente is. Dat zorgt 
voor grote verschillen, afhankelijk van de plek waar je 
woont. Als leerlingen geluk hebben, wonen ze in een 
rijke stad die veel geld aan het onderwijs besteedt, met 
kleine klassen, veel onderwijsassistenten, iPads voor 
de leerlingen en digitale schoolborden. Anders is het 
pech hebben, zoals op mijn school in Söderhamn. Het 
materiaal is veelal verouderd en er is veel te weinig 
geld voor nieuwe leermiddelen. Dat betekent soms 
dat er een leerlingenboek is voor vier klassen, en ik de 
rest moet kopiëren. Of er zijn wel voldoende leer- en 
werkboeken, maar dan mogen de leerlingen er niet in 
schrijven, omdat ze de jaren daarna ook weer gebruikt 
moeten worden. Gelukkig hebben we wel whiteboards 
met stiften. Verder staat er in de meeste lokalen een 
beamer en hebben alle leraren een eigen laptop, zodat 
we in ieder geval wel powerpoints kunnen maken en 
internet kunnen gebruiken bij de lessen.’
Waar ze het meest aan moest wennen, behalve de taal, 
is het ontbreken van concrete leerdoelen per schooljaar, 
zoals in Nederland. ‘Het is aan jou als leraar om te 
bepalen wat je in welk leerjaar aanbiedt. Als je aan het 
einde van de rit maar alles hebt gedaan.’  
 
Voor meer informatie over werken als docent exacte 
vakken in zweden: neem in het Engels contact op met 
Lars-Uno.X.Akesson@varnamo.se

Jantsje Ploeg: ‘Wennen aan 
het ontbreken van concrete 
leerdoelen per schooljaar.’
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Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl                     Like en volg ons op

   Goed mentorschap
In iedere klas rekent een groep leerlingen op de deskundige begeleiding van hun mentor. Maar wat is er nodig 
voor het creëren van een positieve groep? Hoe bouwen mentoren een band op met leerlingen die zij maar een 
paar uur per week zien? En wat is de verantwoordelijkheid van een mentor in de verhouding tussen leerling, 
ouders en school?

Leer meer over hoe een mentor zowel het groepsproces als de individuele leerling optimaal begeleidt!

Het effectief en zorgvuldig 

begeleiden van uw mentorklas

Datum
Woensdag 3 juni 2015

Locatie
Antropia, Driebergen

Schrijf u nu in

medilexonderwijs.nl/mentor

Profiteer 
van onze 

1 op 5 
korting!

De Avond4daagse lopen is fun! Maar iedere dág uren wandelen om op 

school te komen, is niet leuk. De jongste kinderen op het platteland van 

India kunnen daarom niet naar school. Help deze kinderen! En maak 

van jullie Avond4daagse een sponsoractie voor Edukans. 

GEEF JULLIE SCHOOL OP VIA WWW.EDUKANS.NL/AVOND4DAAGSE

Help deze kinderen aan een school dichter bij huis.

LOOP DE AVOND4DAAGSE 
VOOR INDIASE KINDEREN



Het is één van de eerste dingen die directeur 
Marlies van der Rijst vaak hoort als ze nieu-
we ouders rondleidt: de Voorwegschool, 
dat is toch de oudste basisschool van 

Nederland? Van der Rijst kan er wel om lachen: ‘Het 
ministerie van Onderwijs heeft onze school erkend 
als oudste school die nog op dezelfde plek staat. Maar 
dat we de oudste basisschool zijn, zegt natuurlijk niets 
over de kwaliteit van het onderwijs. Toch spreekt het 
ouders vaak wel aan. Dat komt ook door de sfeer: een 
écht schoolgebouw met een centrale hal, hoge plafonds 

De Voorwegschool in Heemstede bestaat dit jaar 385 jaar en is daarmee de 
oudste basisschool van Nederland. Meer dan tienduizend leerlingen volgden 
er de afgelopen eeuwen onderwijs. Directeur Marlies van der Rijst: ‘Als oudste 
school moet je zorgen dat je met modern onderwijs aan de slag gaat om een suf 
imago te voorkomen.’ 

en veel licht’, zegt Van der Rijst. Ze is nu ruim drie jaar 
directeur van de Heemsteedse school, gevestigd aan de 
Voorweg vlak achter de Nederlands Hervormde Kerk.
Wat nu een moderne basisschool is met ruim 350 
leerlingen, was  bijna vier eeuwen geleden een klein 
dorpsschooltje met zestig leerlingen. Rond 1620 
kocht landheer Adriaan Pauw het landgoed Huis ter 
Heemstede waarna hij zich Heer van Heemstede mocht 
noemen. Onder zijn leiding werden wegen aangelegd, 
de Hervormde Kerk opgeknapt en de school gebouwd. 
In die tijd was het onderwijs nauw verbonden aan 

Modern onderwijs in eeuwenoude school

‘ De sfeer van het 
gebouw blijft bijzonder’

primair onderwijs

Twee kleurige 
pauwen boven 
de ingang 
verwijzen naar  
stichter Adriaan 
Pauw.
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kerken en kloosters. Niet zo vreemd dus dat de school 
pal naast de kerk verrees. Een lokaal met daaraan vast 
een huis voor de onderwijzer, die tevens fungeerde als 
koster, klokluider, schoonmaker, collectant, stovenzet-
ter, voorzanger en doodgraver. Van één van de eerste 
schoolmeesters  - Paulus Pietersz -  is bekend dat hij 30 
gulden verdiende op jaarbasis.Het schoonhouden van 
de kerk en het delven van graven leverde hem nog eens 
6 gulden op.

OUDE WANDPLATEN
Tegenwoordig is het alleen nog de bakstenen voorgevel, 
met twee kleurig prijkende pauwen vlak boven het logo 
als verwijzing naar stichter Pauw, die herinnert aan de 
begintijd. Rond 1850 werd de vervallen school grondig 
verbouwd, waarbij de plafonds werden verhoogd. Eind 
19de eeuw werden er acht nieuwe lokalen bijgebouwd. 
Ook de tientallen jaren daarna volgden aanpassin-
gen: nieuwe lokalen, een gymnastiekzaal en de komst 
van een centrale hal met documentatiecentrum op 
de plek van de voormalige fi etsenstalling. Nog steeds 
wordt er aan de school gesleuteld, al is dat niet altijd 
eenvoudig te realiseren. Van der Rijst: ‘Omdat het een 
gemeentelijk monument is, mag je niet zomaar gaan 
verbouwen.’De diepgravende geschiedenis maakt de 
Voorwegschool tot een gewilde locatie voor de historici 
van de Historische vereniging Heemstede-Bennebroek. 
Ze zijn regelmatig in de school te vinden, op zoek naar 

onontdekte schatten. ‘Onlangs hebben we nog een hele 
serie oude wandplaten gevonden over de natuur. En op 
de zolder vonden we ook nog een oude lessenaar, waar 
de meester vroeger op zat.’

MEDIAWIJSHEID
‘Het geeft wel een gevoel van verantwoordelijkheid, 
de oudste basisschool van Nederland te zijn. Tegelijk 
moet je er ook voor zorgen dat je wel met heel modern 
onderwijs aan de gang gaat, om niet een soort oud 
en suf imago te hebben’, vindt Van der Rijst. Of het 
nu gaat om het invoeren van digitale schoolborden 
en touch-screenborden, het gebruik van YouTube en 
Twitter tijdens de les of tablets voor alle leerlingen van 
de groepen 4 tot en met 6, de Voorwegschool aarzelt 
geen moment om modern onderwijs te bieden in een 
oude school. Van der Rijst: ‘Natuurlijk schrijven de 
leerlingen ook nog in schriftjes en lezen ze van papier, 
maar bij nieuwe methodes kijken we eerst wat er digi-
taal beschikbaar is. Daarnaast kiezen we bewust voor 
een onbeveiligde wifi -internetverbinding in de hele 
school. Kinderen moeten leren omgaan met de digitale 
snelweg. Op het moment dat je die verbinding beveiligt 
beperk je ze in die zoektocht. Wij leren ze liever waar ze 
moeten zoeken en wat ze niet moeten doen.’
De moderne visie op onderwijs komt voort uit een 
vooruitstrevend team en nauwe samenwerking met de 
ouders. ‘Alles start met een pilot waarvoor veel wordt 

Rutger en Stijn 
onderwerpen het 
erfgoed van de 
school aan een 
onderzoek. 
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Tekst: Marloes Oelen  Foto: Marisa Beretta

overlegd en geëvalueerd met teamleden en ouders. 
Zo hebben we in samenspraak met ouders besloten 
dat kinderen hun mobieltje in de klas mogen houden, 
zodat ze bijvoorbeeld muziek kunnen luisteren tijdens 
zelfstandig werken.’

ERFGOED IN DE LES
Toch wordt het erfgoed van de school ook nog regel-
matig in de lessen betrokken. Zo maakte een aantal 
leerlingen uit de bovenbouw een fotospeurtocht langs 
alle monumenten van de school voor de lagere klassen. 
Daarvoor moesten ze eerst zelf zien te achterhalen wat 
er bekend was over de geschiedenis van de school. 
Voorbeelden genoeg, zo vertellen leerlingen Rutger 
en Stijn. Neem het dichtgemetselde gat in de muur, 
zegt Rutger: ‘Tijdens de oorlog hielden ze dieren in 
de school voor het voedsel, zoals kippen. Via dat gat 
konden de dieren naar buiten.’ Stijn vond een ander 
voorbeeld: ‘Bij het huis van het schoolhoofd kun je nog 
zien dat er vroeger een schoolhek in de muur zat. In de 
speurtocht stellen wij daar dan een vraag over.’ Beide 
jongens vinden het wel cool om op de oudste basis-
school van Nederland te zitten. Al zegt Stijn: ‘Ik merk er 
niet veel van, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. 
En we vinden ook steeds oude dingen in de school.’

GRANIETEN AANRECHTJES
Dat is precies wat de Voorwegschool bijzonder maakt, 
denkt leerkracht Marjo Dijkstra. ‘Leerlingen zijn zich 
er heus niet voortdurend bewust van, maar het blijft ze 
wel hun leven lang bij dat ze op de oudste school van 
ons land hebben gezeten. Dat geldt ook voor mijzelf, 
toen ik hier kwam werken was ik er niet van onder de 
indruk, maar nu vind ik het bijzonder. De ouderdom 
van het gebouw is niet altijd even praktisch met enkel-
glas en oude granieten aanrechtjes, maar de uitstraling 

is prachtig.’ Dijkstra werkt zelf inmiddels al 23 jaar op 
de Voorwegschool en heeft al verschillende jubilea 
meegemaakt, want iedere vijf jaar is het tijd voor feest. 
Ook dit jaar weer, want de school bestaat nu 385 jaar. De 
voorbereidingen voor het driedaagse feest zijn onder 
haar leiding in volle gang: ‘Een dag vol kunst en cultuur, 
een vossenjacht en natuurlijk aandacht voor het erf-
goed.’ Zo komt Adriaan Pauw langs om te vertellen  hoe 
er vroeger werd gestraft in de klas, zoals met de plak, 
de roede en de ezelsoren die kinderen op moesten als 
ze domme vragen stelden. ‘Dat soort verhalen blijven 
leerlingen prachtig vinden.’ 

Tijdens de oorlog 
hield de school die-

ren voor het voed-
sel, zoals kippen. 
Via het inmiddels 
dichtgemetselde 

gat konden ze in- 
en uitlopen.

Een klas in het 
oudste gedeelte 
van de school
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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
Donderdag  30 april  Apeldoorn

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

Wat verandert er aan  
de vakantie regeling voor  

onderwijsondersteuners?

Individuele belangen

OOP kiezen voor een werkweek van 36 
uur, 36,86 uur, 38 uur of 40 uur.
Johan vindt dat niet zo erg, want hij 
werkt nu ook al 40 uur per week en 
heeft op die manier wat meer vakantie 
dan bij een kortere werkweek. Hij gaat 
er zelfs op vooruit, want tot nu toe had 
hij 427 uur vakantie, nu wordt dat 428 
uur. Weliswaar een kleine verhoging, 
maar toch.
Als de directeur verder gaat met de 
uitleg van de vakantieregeling wordt 

Johan wat minder blij. In de nieuwe 
cao is namelijk ook voor het OOP 
geregeld dat de vakanties moeten 
worden opgenomen in de schoolva-
kanties van de leerlingen. Voor het 
OOP is daarbij weliswaar vastgelegd 
dat een deel van het verlof ook 
buiten de schoolvakantie mag worden 
opgenomen, maar dat mag dan voor 

maximaal 4 uur per week. Daar heeft 
Johan niet zo veel aan. Het is een 
tegenvaller voor hem, want hij gaat in 
september altijd nog een weekje op 
vakantie. Het weer is dan meestal nog 
lekker, het is niet meer zo druk en 
zo’n vakantie is aanzienlijk goedkoper 
dan in de schoolvakanties. Dat wil hij 
eigenlijk niet graag kwijt.

Een paar dagen later zit de conciërge 
aan tafel met zijn directeur. Samen  
kijken ze naar het taakplaatje van 
Johan voor het komende schooljaar. 
Hij is inmiddels 61 en heeft in totaal 
nog 48 uur extra verlof. Daardoor is 
zijn totale verlof ongeveer 60 dagen. 
Daarmee zou hij dus alle schoolva-
kanties kunnen opnemen. Maar de 
directeur wil wel graag dat Johan in 
de zomervakantie een aantal dagen 
werkt. Hij kan in de eerste week van 
de zomervakantie nog een aantal 
zaken opruimen. En een paar dagen 
voor het nieuwe schooljaar is het han-
dig als hij alvast de schoolmaterialen 
in de verschillende lokalen kan zetten. 
Ook is er de laatste week een team-
vergadering waarin de opstart van het 
schooljaar wordt besproken. Uiteraard 

Johan is conciërge op basisschool De 
Zonnebloem. Hij doet zijn werk al vele 
jaren met veel plezier. Johan is voor 
de school inmiddels onmisbaar en 
vanzelfsprekend is hij ook betrokken 
bij de teamvergaderingen. In een 
van die bijeenkomsten gaat het over 
de veranderingen vanaf het nieuwe 
schooljaar 2015/2016. Johan wil 
eigenlijk wel eens weten of er ook 
voor hem wat verandert. Dat blijkt 
inderdaad wel het geval te zijn.

Op de eerste plaats vervalt vanaf het 
nieuwe schooljaar de mogelijkheid 
voor het onderwijsondersteunend 
personeel (OOP) zonder les- of 
behandeltaken om te kiezen voor een 
werkweek van minder dan 40 uur bij 
een volledige baan. Ook voor deze 
groep werknemers gaat de 40-urige 
werkweek gelden. Tot nu toe kon het 

Omdat Johan een volledige baan heeft en  
ouder is dan 59 heeft hij recht op een half 
uur werktijdvermindering per dag
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Werk & Recht

wordt Johan daar ook verwacht.
En zo komen Johan en zijn directeur 
er al heel snel uit. Johan werkt 5 
dagen in de zomervakantie en gaat 
in september gewoon zoals altijd een 
weekje naar de zon.

Maar er is ook minder goed nieuws 
voor Johan. Hij had vanaf zijn 56ste 
Bapo en maakt nu gebruik van de 
overgangsregeling duurzame inzet-
baarheid. Daarmee houdt hij zijn 340 
uur verlof. Omdat hij de eerste 40 uur 
gratis krijgt hoeft hij nauwelijks meer 
te betalen dan vorig jaar. Er is wel 
een andere tegenvaller. Omdat Johan 
een volledige baan heeft en ouder is 
dan 59 heeft hij recht op een half uur 

werktijdvermindering per dag. Die is 
hij nu kwijt. Hij moet dus 2,5 uur per 
week meer werken.  
Samen met de directeur heeft hij 
gezocht naar de invulling van deze 
uren. Het is best lastig om extra taken 
voor 2,5 uur per week te vinden. Dat 
zijn 104 uren per jaar. Na wat puz-
zelen komen ze er samen uit. Johan 
gebruikt deze uren om tijdens ouder-
avonden, musical en andere avondac-
tiviteiten te werken. Bovendien gaat 
hij ook altijd mee op schoolkamp en 
loopt hij met de kinderen mee tijdens 
de avondvierdaagse. Al deze uren bij 
elkaar komen al gauw op zo’n 80 uur 
per jaar. Johan heeft deze uren tot nu 
toe lang niet altijd gecompenseerd. 

Nu worden ze allemaal in de jaartaak 
opgenomen. Met de directeur spreekt 
hij af dat de resterende uren gere-
serveerd worden voor onvoorziene 
zaken. Het zou niet de eerste keer 
zijn dat Johan in het weekend in actie 
moet komen omdat er een lek in het 
dak zit of een ruit is gesneuveld.  En 
met deze afspraken zijn Johan en de 
directeur beide tevreden. Laat het 
nieuwe schooljaar maar komen!

ABP HANDHAAFT COMPENSATIE AOWPART
NERTOESLAG  
Het bestuur van ABP heeft besloten om de compen-
satie voor de AOW-partnertoeslag toch te handhaven. 
In februari werden ongeveer 20.000 gepensioneerden 
overvallen met de boodschap dat ze deze compensatie 
met onmiddellijke ingang zouden kwijtraken. CNV 
Onderwijs bleef zich hard maken voor het terug-
draaien van de omstreden korting, die kon oplopen tot 
honderden euro’s per maand. In de Pensioenkamer, 
waar over de ABP-regeling wordt overlegd, wilden 
werkgevers niet meewerken aan een oplossing. De 
bond kondigde daarom aan om het vervallen van de 
compensatie zo nodig met juridische procedures te 
gaan bestrijden. Het bestuur van ABP nam vervolgens 
zijn verantwoordelijkheid en kwam terug op de eer-
dere beslissing. Dit deed het bestuur na een juridische 
heroverweging op basis van de bestaande tekst van het 
Pensioenreglement. ABP betaalt de compensatie weer 
uit vanaf april. In deze maand ontvangen gedupeerden 
ook de nabetaling over de maanden februari en maart. 
ABP blijft de pensioenaanvulling geven zolang er 
vanwege een te hoog inkomen van de partner geen 
(volledig) recht op de partnertoeslag AOW is.  

WEBPAGINA PENSIOEN
CNV Onderwijs heeft al jaren een aparte webpagina 
over pensioen: www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden/

meer-over/pensioen. Hier is actuele informatie te vinden 
over alle pensioenontwikkelingen. 

PENSIOENENQUÊTE CNV
Tot 1 april kan via de webpagina pensioen nog de pensi-
oenenquête van het CNV worden ingevuld. Ga daarvoor 
naar het pensioenbericht van 20 februari. Meedoen aan 
deze enquête is belangrijk. Het CNV gaat mede op basis 
van de enquêteresultaten aan de slag met het zo effectief 
mogelijk beïnvloeden van de komende politieke discussie 
over de vernieuwing van het pensioenstelsel. De uitkomst 
van deze discussie is cruciaal voor het behoud van een 
goed pensioen, nu en in de toekomst, voor al onze leden.
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DINSDAG 16 JUNI 
LEESVAARDIGHEID IN HET 
VMBO 
Werken aan leesmotivatie, 
tekstbegrip en woordenschat

www.medilexonderwijs.nl/leesvaardig

VRIJDAG 29 MEI 
MEIDENVENIJN 
Over het verhelpen en 
voorkomen van pesten tussen 
meiden

www.medilexonderwijs.nl/meidenvenijn

WOENSDAG 10 JUNI 
WEET WAT JE LEEST 
Effectief begrijpend 
leesonderwijs in groep 6 t/m 8

www.medilexonderwijs.nl/begrijpendlezen

DONDERDAG 28 MEI 
SLIM OMGAAN MET (HOOG)
BEGAAFDE LEERLINGEN 
Van inzicht tot praktische 
handvatten voor het voortgezet 
onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/slim

WOENSDAG 10 JUNI 
GROEPSDYNAMICA IN DE 
ONDERBOUW
Groepsprocessen in de 
leerjaren 1, 2 en 3 van het 
voortgezet onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamica

DINSDAG 19 MEI  
HOOGBEGAAFD ZIJN: KNAP 
LASTIG! 
Omgaan met hoogbegaafde 
leerlingen in het primair 
onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafd

WOENSDAG 3 JUNI 
GOED MENTORSCHAP
Het effectief en zorgvuldig 
begeleiden van uw mentorklas

www.medilexonderwijs.nl/mentor

DONDERDAG 23 APRIL 
GROEPSDYNAMICA IN HET 
PRIMAIR ONDERWIJS 
Voor het creëren van een 
positieve groep

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamiek

Congresagenda primair en voortgezet onderwijs april t/m juni 2015 
De komende maanden organiseert Medilex Onderwijs interessante congressen voor leraren, intern begeleiders 
en remedial teachers in het primair en voortgezet onderwijs. Al onze dagen kenmerken zich door een praktische 
insteek met theoretische onderbouwing zodat de opgedane kennis de volgende dag direct toe te  passen is op 
school. 

Congresprogramma’s bekijken en inschrijven 
www.medilexonderwijs.nl

Medilex Onderwijs | 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl 
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Ruud van Diemen

Stel je hebt de intentie om drie kilo af te vallen. Dan kun je twee 
richtingen op. Je kunt een bijdrage leveren aan dat doel, door 
minder te eten en meer te bewegen. Maar je kunt je ook van die 
bedoeling afhouden, door minder te bewegen en meer te eten. 
In het onderwijs is het niet anders, ook daar heb je diezelfde 
twee soorten acties. Om te bepalen of bepaalde keuzes het 
onderwijs ondersteunen of belemmeren, ligt het voor de hand 
om de bedoeling te duiden. Je zult het doel van een betekenis 
moeten voorzien, anders wordt het al snel abstract en vliegt de 
bal hoog over. Een aantal vragen staan daarbij centraal. Wat is 
onze ambitie? Wat zijn onze kernwaarden en uitgangspunten? 
Waar zijn we goed in en waar willen we in uitblinken? In de 

bedoeling liggen in het mbo de belangen van de studenten en 
de branche besloten. Dat maakt dit type onderwijs zo leuk. Met 
één been in de school en het andere been bij de werkgevers. 
De bedoeling van het mbo gaat verder dan het opleiden van 
studenten voor het behalen van een diploma. Als je met een 
mbo-diploma een grotere kans hebt op een plaats 
in de kaartenbakken van het UWV dan op 
een baan, zul je als onderwijsinstelling 
keuzes moeten maken. Ik zou zeggen: 
stoppen. Toch doen veel scholen dat 
niet. Sommige uitstroomrichtingen 
zijn fi nancieel namelijk erg aantrek-
kelijk, maar goed beschouwd kan dat 
nooit de bedoeling zijn van beroeps-
onderwijs. Dat sommige scholen met 
elkaar concurreren kan ook nooit een 
bewust doel zijn van onderwijs. Samenwerken 
en elkaar versterken zou een prachtig alternatief kunnen 
zijn. Lijkt mij een goede bedoeling. Ik stel mezelf vaak de 
vraag of mijn actie een toegevoegde waarde heeft voor de 
bedoeling van het onderwijs. Ik vind ook dat ik daar door 
mijn bestuur, de studenten, de docenten en de branche 
op beoordeeld mag worden. Natuurlijk levert dit wel eens 
spanningsvelden op of verschillen van inzichten. Dan heb ik de 
verantwoordelijkheid om uit te leggen en te onderbouwen welk 
belang ik zwaarder heb laten wegen. Maar alles staat in het 
teken van de bedoeling. Ik sta wel eens op vrijdagmiddag voor 
dat broodje kroket te twijfelen. Dan spookt er van alles door 
mijn hoofd, want eigenlijk wil ik dat broodje heel graag. De kaas 
in een broodje gezond is bijna net zo vet dus…. Bij het lijnen zijn 
de gevolgen van acties op basis van drogredenen  niet zo’n groot 
probleem, maar in het onderwijs is dat wel zo. Daar kan het 
nooit bij goede bedoelingen blijven.
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Ruud van Diemen
 is 46 jaar en directeur van 
het Veiligheid en Defensie 
College van Roc Midden 

Nederland

Het is logisch dat je alleen maar acties wilt 
verrichten die een bijdrage leveren aan je voornemen

Goede 
bedoelingen
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Slimme leerlingen hebben volop keuzemogelijkheden als ze in het voortgezet 
onderwijs iets extra’s willen doen. Economiedocent Hans van der Burght 

van het Odulphuslyceum in Tilburg vond echter dat er nog iets ontbrak: een 
excellentieprogramma op het gebied van economie en maatschappij. Samen met 

de Tilburg University ontwikkelde hij het Econasium. De belangstelling is groot. 

Het Econasium:  
 voor bollebozen met  
talent voor economie

voortgezet onderwijs     Tekst: Marian Vullers  Foto: Erik van der Burgt/Verbeeld

Econasium-oprichter Hans van der Burght 
miste een  excellentieprogramma voor 

maatschappijvakken.
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Achttienduizend containers op één schip, dat 
kan toch nooit?’ De leerlingen van het Econasi-
um op het Odulphuslyceum in Tilburg kunnen 
zich daar pas een beeld van vormen als ze op 

excursie zijn in de gigantische haven van Rotterdam. 
Alles werkt als een geoliede machine. Van het laden 
van de schepen, ergens ver weg, tot het lossen van de 
containers en de distributie over Europa. ‘Zoiets kun je in 
de klas nooit overbrengen. Je kunt in de lessen nog zoveel 
informatie geven over het hele logistieke verhaal en de 
economische achtergrond, pas als leerlingen het met 
eigen ogen gezien hebben, begrijpen ze wat er allemaal 
bij komt kijken,’ zegt Hans van der Burght, medeoprichter 
van het Econasium. Hij is ook sectorleider en docent 
economie en management & organisatie op het Odulp-
huslyceum. ‘Daarom organiseren we geregeld excursies, 
waarbij algemene economie en bedrijfseconomie 
centraal staan. We zijn naar de Europese Unie in Brussel 
geweest, maar ook naar poppodium 013 hier in Tilburg. 
Ook aan de organisatie van muziekevenementen zitten 
allerlei economische aspecten.’

HIATEN
Van der Burght broedde al langer op het idee dat er 
een excellentieprogramma moest worden opgezet voor 
slimme leerlingen in de bovenbouw met interesse voor 
de maatschappijvakken. Hij raakte aan de praat met 
universitair hoofddocent Hans Gremmen van Tilburg 
University en samen kwamen ze op het idee een pre-uni-
versitair programma op te zetten voor getalenteerde 
en gemotiveerde wiskunde- en economieleerlingen. Al 
snel ging het balletje aan het rollen en werd er in nauwe 
samenwerking met de universiteit een excellentiepro-
gramma in elkaar gezet. Het Odulphuslyceum startte 
vorig schooljaar met het Econasium, en dit schooljaar 
namen al twaalf scholen het programma over, voorname-
lijk in Noord-Brabant. ‘Op dit moment zijn er in totaal al 
bijna driehonderd Econasium-leerlingen. En nog steeds 
worden we één keer in de twee à drie weken gevraagd 
door scholen om voorlichting te komen geven.’ Van der 
Burght kan dat succes wel verklaren. Het economiepro-
gramma vult volgens hem precies de hiaten op in het ex-
cellentieaanbod. ‘Er bestaan al allerlei programma’s voor 
leerlingen die uitblinken in technische vakken of in talen. 
Denk aan het Technasium, of Cambridge Engels, Goethe 
Duits en Delf voor Frans. Voor de maatschappijvakken 
bestond er nog niets.’ 

STATISTIEK
Vwo-leerlingen die een zeven of hoger gemiddeld staan 
voor wiskunde, en economie in hun profiel hebben, 
mogen zich vanaf vwo-4 inschrijven voor het Econasium. 
Ze krijgen dan naast het reguliere programma een cursus 
statistiek, waar ze twee extra uur per week les in krijgen. 
Ze volgen ook al colleges op de universiteit, doen al 
onderzoekservaring op, en gaan regelmatig op excursie 

en bezoeken congressen. Ze krijgen ondersteuning van 
wetenschappers bij het maken van het profielwerkstuk, 
dat uiteraard een economisch onderwerp als thema moet 
hebben. ‘Ik heb nu een Econasiumklas van elf leerlingen 
in vwo-5, de pilotgroep, die net het eindtentamen statis-
tiek heeft gedaan. Dat was wel spannend, ook voor mij 
als docent. Zeker als je de week van te voren nog allemaal 
vragen krijgt waarvan je denkt “ai, als je die vraag stelt, 
dan heb je er misschien toch niet zoveel van begrepen’,’ 
geeft Van der Burght lachend toe. ‘Gelukkig waren die 
zorgen onterecht, want negen van de elf leerlingen heb-
ben hoger dan een zeven gescoord.’ 

VRIJSTELLINGEN
Niet alle leerlingen uit het Econasium gaan ook daad-
werkelijk economie studeren. Van der Burght: ‘Dat hoeft 
ook niet. Het gaat erom dat leerlingen die goed zijn in 
wiskunde en echt geïnteresseerd zijn in economische 
onderwerpen, een extra uitdaging krijgen en de kans 
hebben om uitgebreid kennis te maken met de studie 
economie. Zo weten ze op tijd waar ze aan beginnen. Als 
ze de studie daadwerkelijk gaan doen, krijgen ze een paar 
vrijstellingen in het eerste jaar. Als ze voor een andere 
studie kiezen, hebben ze toch al een voorsprong door de 
kennis van statistiek en onderzoeksvaardigheden.’ Niet 
alleen voor de leerlingen zelf, maar ook voor de school 
én de universiteit heeft zo’n programma voordelen. De 
school kan zich beter profileren met een gedegen excel-
lentieprogramma. De universiteit kan op deze manier ex-
tra zieltjes winnen, maar vooral ook excellente studenten 
binnenhalen. Van der Burght: ‘De kans is klein dat deze 
studenten voortijdig stoppen, omdat ze al precies weten 
waar ze aan beginnen. Voor afvallers moeten universitei-
ten immers hoge boetes betalen.’

HORIZON VERBREDEN
Van der Burght werkt al zijn hele carrière bij het Odulp-
huslyceum. Hij vindt het geweldig dat zijn school alle 
medewerking heeft verleend aan de uitwerking van 
het nieuwe Econasium. ‘Dat is een voorwaarde voor 
scholen die ook met zoiets willen starten. Het team moet 
enthousiast zijn, anders werkt het niet. De directie moet 
er volledig achter staan en ook bereid zijn financieel te 
ondersteunen. Naast de kosten van het kant-en-klare 
Econasium-concept, moeten er ook fte’s vrij worden ge-
maakt voor de extra uren en de excursiebegeleiding.’ Van 
der Burght vindt het leuk dat er zo’n uitdaging op zijn pad 
is gekomen. ‘Ik ben zelf ook weer aan het studeren ge-
slagen om mijn kennis van statistiek op te halen, dat was 
erg leuk om te doen. Maar het mooiste vind ik het contact 
met deze gemotiveerde leerlingen. Je kunt als docent je 
ei kwijt, je zit niet vast in het keurslijf van het examen en 
kunt van alles er omheen vertellen. Ik vind het mooi de 
leerlingen te kunnen helpen hun horizon te verbreden 
en de verbazing te zien over hoe de economie werkt. Dat 
geeft me energie.’ 

‘
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Ida Gerhardt (1905-1997) was dichteres, 
schrijver en vertaler. In 1979 ontving ze voor haar 
verzameld werk de P.C. Hooftprijs. Ze was docent 
klassieke talen op het Stedelijk Gymnasium in 
Groningen en op het Gemeentelijk Lyceum in 
Kampen. Op de Werkplaats Kindergemeenschap 

van Kees Boeke in Bilthoven leidde zij de gymna-
sium-afdeling. 
Met M. Vasalis en Elisabeth Eybers wordt ze gere-
kend tot de drie grootste naoorlogse dichteressen.
Uit de bundel Vijf Vuurstenen, 1974. Uitgegeven 
door Athenaeum-Polak & Van Gennep.

Pasen
Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.

Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse primula verfraaid,

zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ‘s nachts gedaan:

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

Ida Gerhardt
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berichten

Een goede samenwerking met ouders is 
belangrijk voor de sociaal-emotionele en didacti-

sche ontwikkeling van een jongere. Wanneer ouders en 
leerkrachten verzeild raken in irritaties en meningsver-

schillen, kan dit de ontwikkeling van het kind belemmeren. 
Het vereist van de leerkracht specifieke deskundigheid om 

patronen van stroef lopende communicatie met ouders vlot te 
trekken. Het Centrum voor Educatie en Supervisie biedt bij- en 
nascholing aan en op woensdag 15 april een eendaagse training 
waarbij dialooggericht werken in het onderwijs centraal staat. 

Het doel van deze training is het opdoen en verdiepen van 
systeemtheoretische inzichten en het professionaliseren van 

methodische, dialooggerichte en praktische communicatie 
met ouders. De training duurt van 10 tot 17 uur en vindt 

plaats in het kantorencomplex Il Fiore aan de Avenue 
Ceramique 221 in Maastricht. De kosten voor 
deelname bedragen € 350,- en aanmelden 

kan via de site www.ces-educatie.nl/
aanbod/28.

Eendaagse training  
dialooggericht werken

Het speelveld van onderwijs en arbeidsmarkt is volop in bewe-
ging. Stilstaan is geen optie en daarom bewegen en veranderen 

scholen mee. Maar wat zijn de veranderingsprocessen? Hoe kan 
een team met professionals tijdens deze processen aangestuurd 

worden? Welke koers wordt gezamenlijk uitgestippeld? Voor 
welke strategie wordt gekozen? Tijdens de training Effectief 

veranderen worden handvatten gegeven voor het tijdig bepalen 
van de koers binnen de veranderende situaties. De training 

vindt plaats op dinsdag 21 april en donderdag 26 mei aan 
de Lange Viestraat 351 in Utrecht. Beide dagen duren 

van 10 tot 16.30 uur. Deelname kost € 329,- per 
persoon en aanmelden kan op de website 

www.edunova.nl/events/ 
effectief-veranderen.  

Training  
Effectief ver-

anderen

Onderwijsreeks Mijn 
idee voor onderwijs 
Als een van de meest elementaire instituten van 
de samenleving is onderwijs verbonden met alle 
aspecten van het leven. Vandaag de dag staat 
het systeem van publiek onderwijs zoals zich 
dat heeft ontwikkeld in de afgelopen 150 jaar 
onder druk van technologische ontwikkelingen, 
demografische verschuivingen en geopolitieke 
veranderingen. Leerlingen, ouders, docenten, 
schoolleiders en beleidsmakers worden dage-
lijks geconfronteerd met de grenzen van het 
systeem. In de onderwijsreeks Mijn idee voor 
onderwijs draait het om de vraag: Waartoe dient 
onderwijs? Gert Biesta, onderwijspedagoog, 
parttime hoogleraar Education aan de Brunel 
University in Londen en geassocieerd lid van 
de Onderwijsraad, zal op maandag 13 april 
zijn antwoord op deze vraag formuleren. Het 
programma duurt van 20 tot 22 uur en vindt 
plaats in de Grote Zaal van De Balie aan het 
Kleine-Gertmanplantsoen 10 in Amsterdam. Een 
entreekaartje kost € 10,- en is te bestellen via 
www.debalie.nl. 

Pasen
Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.

Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse primula verfraaid,

zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ‘s nachts gedaan:

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

Ida Gerhardt

Subsidie begelei
ding bewegings
onderwijs  
Het ministerie van Onderwijs geeft per 1 juli 
subsidie aan docenten in het primair onderwijs 
voor de leergang vakbekwaamheid bewegingson-
derwijs. Een pabodiploma geeft sinds 2000 alleen 
bevoegdheid voor gymles aan groep 1 en 2. Met de 
leergang vakbekwaamheid kunnen de docenten 
aan alle klassen van het basisonderwijs gymles 
geven. De subsidie staat los van een Lerarenbeurs 
voor een bachelor of master. Leraren kunnen een 
aanvraag doen voor de subsidie via de website van 
het ministerie van Onderwijs. Vanaf 1 juli is hier 
ook meer informatie te vinden over de voorwaar-
den van de aanvraagprocedure. www.rijksoverheid.
nl/ministeries/ocw.
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berichten

Nederland is een waterland. Maar wat betekent dat nu 
eigenlijk? Waterprofessionals in het programma Water-
wonderen van het Netherlands Water Partnership delen 
hun vakkennis in klassen van het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Hierbij gaat het onder 
meer over drinkwater, ecologie, waterveiligheid, rivieren 
en zuiveringstechnologie. De gastsprekers werken bij 
verschillende organisaties in de watersector, zoals het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, drinkwaterbe-
drijven, waterschappen en diverse waterbedrijven. Naast 
deze lessen kunnen leerlingen informatie krijgen over 
wateropleidingen en beroepen. Kijk voor meer informatie 
op: www.watereducatie.nl

Waterwonderen

Cluedo in de klas
Aan de hand van vier verfilmde verhalen een moord of mys-
terie oplossen én Nederlands leren. Dat kan met de digitale 
lesmethode PLOT26. De helft van de jongeren vindt het vak 
Nederlands namelijk saai, aldus Blink Educatie. De uitgeverij 
deed onderzoek onder 853 leerlingen naar de populariteit van 
het vak, en een kwart van de jongeren noemde hun huidige les-
methode zelfs slaapverwekkend. Van de leerlingen die het vak 
niet leuk vinden, wijt een groot deel dit aan de lesboeken. Daar 
zegt de uitgeverij iets op te hebben gevonden. Leerlingen op 
het vmbo, havo en vwo leren met PLOT26 Nederlands tijdens 
een interactief misdaadspel. De taalvaardigheid van de leerlin-
gen ontwikkelt met het uitvoeren van interactieve opdrachten. 
Via apps, filmpjes en animaties nemen leerlingen de lesstof tot 
zich. Meer weten? Ga dan naar www.plot26.nl

Wat zijn specifieke behoeften van jongens en meisjes in 
een groepsvormingsproces? Hoe vergroot je de motiva-
tie tot lezen bij mbo-leerlingen? En hoe leer je leesstra-
tegieën aan in groep 6 t/m 8? Dit zijn vragen die Medilex 

Onderwijs beantwoordt in een aantal cursussen voor 
docenten in de maand juni. Groepsdynamica in de onder-
bouw en Weet wat je leest! vinden beide plaats op 10 juni. 

Verder staan onder meer inschrijvingen open voor de 
scholing Leesvaardigheid in het vmbo op 16 juni, over 
leesmotivatie, tekstbegrip en woordenschat, en Van 

groep 2 naar groep 3 op 18 juni, over de overgang 
van speels naar schools leren. Voor prijzen 

en meer informatie, kijk op:  
www.medilexonderwijs.nl.

Weet wat je leest!

De archieven in
Omgaan met gevaar, een gebrek aan informa-
tie, loyaliteitsvragen en onzekerheid: met de 
educatieve documentaire game Wartime Stories 
en het bijbehorende digitale lespakket leren 
jongeren omgaan met verschillende journa-
listieke vraagstukken. De leerling onderzoekt 
hierbij het verhaal van een persoon die de oorlog 
van dichtbij heeft meegemaakt. Het gebruikte 
archiefmateriaal van de Tweede Wereldoorlog is 
onder meer samengesteld door het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid en het Netwerk 
Oorlogsbronnen. Zo zijn de bronnen in de game 
volledig gebaseerd op bestaande interviews en 
archiefmateriaal als foto’s, video’s, audio en 
tekstdocumenten. Vanaf het schooljaar 2015-
2016 zal Wartime Stories onderdeel zijn van een 
lespakket voor Mens en Maatschappij, geschie-
denis voor de tweede en derde klas van vmbo, 
havo en vwo. Kijk voor het studiemateriaal, dat 
beschikbaar is vanaf augustus dit jaar, op  
www.uitgeverij-deviant.nl.

Hoe laat je die ene woordenlijst nog eens de revue 
passeren? Op wat voor manieren kun je een ingesla-
pen klas voor het resterende half uur van de les weer 
oppeppen? En hoe zet je leerlingen actief aan het 
werk met een leesopdracht? In het boek Actief met 
taal staan ruim zestig werkvormen die taaldocenten 

kunnen gebruiken in hun lessen. Hierbij worden 
variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. 
Het boek is samengesteld door basisschoolleerkracht 
en onderwijsdeskundige Dieuwke de Coole en taal-
wetenschapper en onderwijskundige Anja Valk. Het is 
verkrijgbaar voor €26,- via www.coutinho.nl.

Actief met taal
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Loopbaankansen 
Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer 
lerarenduo’s aanmelden voor de regeling VierSlagLeren 2015 – 
2017. Hierbij krijgen startende leraren een voorlopige baan en 
volgen ze een masteropleiding. Ervaren leraren volgen binnen 
het programma ook een master, met als doel een bredere 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De starter en de ervaren 
docent gaan samen voor de klas staan om aan schoolontwik-
keling te werken. Het project is een initiatief van het Arbeids-
marktplatform PO en wordt gefi nancierd door het ministerie 
van Onderwijs. Scholen die duo’s aanmelden ontvangen, naast 
de subsidie voor studieverlof uit de Lerarenbeurs, gedurende 
twee jaar €16.000,- voor de extra vervangingskosten van de 
ervaren leraar. De startende leraar krijgt ten minste twee 
keer een jaarcontract van minimaal 16 uur per week. Aan het 
Vierslagleren 2014-2016 doen al 130 lerarenduo’s mee.
 

Leergang Professioneel 
Meesterschap

Startende leraren moeten zich steeds meer kunnen onder-
scheiden om op te vallen op de arbeidsmarkt en een baan te 
vinden. Met de Leergang Professioneel Meesterschap van CNV 
Onderwijs kunnen jonge starters in het onderwijs meer verdie-
ping krijgen en betere kansen op werk. De cursus bestaat uit 
elf workshoprondes. Deelnemers worden gecoacht door jonge 
leraren met minimaal vijf jaar werkervaring. Meedoen aan de 
cursus, als cursist of intervisieleider? Kijk op 
www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap. Hier vind je eveneens 
de inschrijving voor een informatiebijeenkomst op 20 mei.

Oude knarren reünie
De School met den Bijbel in Rhoon is op zoek naar 
oud-leerlingen en -leerkrachten die nog les hebben 
gehad en gegeven op de locatie aan de Rijsdijk. Zij kunnen 
herinneringen ophalen aan de school, die in 1958 naar de 
Julianastraat verhuisde, op de Oude knarren reünie op 
zaterdag 7 november. Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via het e-mailadres smdb.rhoon@outlook.com, met 
vermelding van naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, 
telefoonnummer en de doorlopen lesperiode. Aanmelding 
kan ook via brief, naar Reünie School met den Bijbel Rhoon, 
p/a Ghijseland 35, 3161 VD Rhoon. De reünie vindt plaats 
in de ‘nieuwe’ Julianaschool in de gelijknamige straat in 
Rhoon, van 13 tot 18 uur. De reüniecommissie vraagt een 
bijdrage van €15,- voor deelname.

Hoeveel keer ik al in een stemhokje heb 
gestaan weet ik niet. Vaak. Hoeveel maal 
ik na afl oop tevreden was met de uitslag 
weet ik wel. Heel weinig. Als het gaat om 
de vraag wat er daarna van de verkie-
zingsbeloften terecht komt zal het duide-
lijk zijn: nauwelijks iets. Commentatoren 
verklaren dat uit de noodzaak om in ons 
politiek versnipperde land compromissen 
te sluiten: het moet toch bestuurd worden. 
Dat zal wel en tot zover niets nieuws. Altijd 
zo geweest. Maar thuis blijven? Nooit.   
Maar nu lijkt er iets veranderd. Ooit ging 
het naar mijn idee vooral om verschillen 
in sociaal gevoel, over veiligheid, soms 
moraal en ethiek, om  de mate van afkeer 
van, overigens wel begeerde, rijkdom; en 
natuurlijk om  de aanvaardbare hoogte 
van je (grijze) kop boven het maaiveld. 
Maar anno 2015  worden bewust hele 
bevolkingsgroepen door de politiek 
tegen elkaar afgezet, soms zelfs opge-
stookt. Allochtonen contra autochtonen, 
vrouwen versus mannen en, wrang en 
heel verdrietig: jongeren tegen ouderen. 
De pensioen discussie is daardoor een 
rampzalige geworden. Geef mij dan maar 
de man uit Schagen die volgens Trouw bij 
de waterschapsverkiezingen stemde op de 
partij die watersport bevordert: hij wil met 
zijn zoon kunnen blijven vissen. Kijk, dát 
snap ik.

Verkiezingen

Wim Stoop
is oud-bestuurder 
van CNV Onderwijs 

en rechtsvoor-
ganger KOV

column

Wim Stoop
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
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. Aanmel-
den: € 5,- (€ 25,- voor niet-leden) via 
NL32INGB0000208770 CNVO Rayon 
Achterhoek PA o.v.v. lidnr. en ontmoe-
tingsdag.

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

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

Rayon Kennemerland
Woensdag 29 april, 13.15 uur, Gevers-
weg 2A, Castricum. Jaarvergadering/
voorjaarsbijeenkomst. Onderwerp: 

Laatste ontwikkelingen. Tevens inlei-
ding over en rondleiding in Strand-
vondstenmuseum. Info/aanmelden:  
T. Wokke, 0251 65 15 03, 
th.wokke@hetnet.nl

Rayon Fryslân
Donderdag 16 april, 13.30 uur (inloop), 
CNV-kantoor, Zonnedauw 30, Drach-
ten. Jaarvergadering. Met: informatie/
discussie over economie, politiek, 
pensioenen en zorgkosten door  
J. Dijkema. Tevens huldiging jubilaris-
sen. Info/aanmelden: J. Meesters,  
meesters.j@kpnmail of 0511 47 38 29.

Rayon Noordoost Brabant
Woensdag 22 april, 13 uur (inloop), mu-
seum Jan Heesterhuis, Pompstraat 17, 
Schijndel. Bezoek museum, rondlei-
ding, presentatie architectuur Glazen 
Boerderij, bezichtiging beeldentuin. 
Info/aanmelden: G. Verbruggen, ver-
brug@home.nl, 0485 45 14 82.

Rayon Amsterdam
Donderdag 9 april, 10 uur (inloop 09.30 

uur), De Schutse, De Merodelaan 16, 
Uithoorn. Ledenvergadering. Huldi-
ging jubilarissen. Tevens lezing door 
W. Stoop over Respect. Info/aanmel-
den: 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 (cabaret duo) ter 
afsluiting. Info/aanmelden:  
J. Kurver, 077 398 35 96,  
jkurver@online.nl.

Provincie Drenthe
Donderdag 23 april, 14 uur, Ont-
moetingscentrum De Hoeksteen, 
Rabenhauptstr. 1, Coevorden. Jaarver-
gadering. Info/aanmelden: fietstas4e-
ver@hotmail.com, 06 44 05 28 39.

Provincie Overijssel
Donderdag 9 april, 10.30 uur, Het 

schooljournaalagenda@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 16 april, 11 uur (inloop 10.30), incl. broodjesmaaltijd, CNV-ge-
bouw Ovenbouwershoek 9, Apeldoorn. Netwerkbijeenkomst regio Over-
ijssel, Flevoland en Gelderland-Oost. Over: Actuele ontwikkelingen in de 
sociale zekerheid door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. Work-
shop: Inspiratie door Harry Huis. Info/aanmelden (voor 10 april): H. Huis, 
huihar30@gmail.com, 06 30 22 33 61.
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Centrum, Constantijnstraat 7a, 
Nijverdal. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over 
 Assertiviteit door Jeannette de Haan, 
 verenigingstrainer CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden:   
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v.  
9-4-2015 Nijverdal.

Provincie Utrecht
Donderdag 16 april, 10.30 uur, 
CNV-kantoor Utrecht. Netwerkbij-
eenkomst jong gepensioneerden 
over Assertiviteit door Jeannette 
de Haan, verenigingstrainer CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v.  
16-4-2015 Utrecht.

Provincie Flevoland
Donderdag 16 april, 10.30 uur, St. 
Onder Dak, Lancesterdreef 61a, 
Dronten. Netwerkbijeenkomst jong 
gepensioneerden over Heb jij LEV 
om te praten over jouw levensboom? 
door Ineke de Haan, docent en ont-
wikkelaar LEV-kaarten. Info/aanmel-
den: netwerkflevoland@cnv.nl o.v.v.  
16-4-2015 Dronten.

Provincie Zuid-Holland
Woensdag 22 april, 10.30 uur, Johan-
neskerk, G. Gazelleweg 1, Rotter-
dam. Netwerkbijeenkomst jong 
gepensioneerden over Geef en krijg 
de kans! door J. Kamp en J. v.d. Valk, 
managers maatschappelijke dienst-
verlening. Info/aanmelden:  
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v.  
22-4-2015 Rotterdam.

Provincie Groningen
Donderdag 23 april, 10.30 uur,  
’t Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren. 
Netwerkbijeenkomst jong gepensio-
neerden over Assertiviteit door Jean-
nette de Haan, verenigingstrainer CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden:  
netwerkgroningen@cnv.nl o.v.v.  
23-4-2015 Haren.

AGRARISCH ONDERWIJS
Dinsdag 14 april, 14 uur, omgeving Et-
ten-Leur/Breda. Themabijeenkomst: 
Taal en rekenen in het agrarisch 
onderwijs. Bezoek aan landbouwcon-
structiebedrijf Peecon in Etten-Leur. 
Info/aanmelden:  
agrarischonderwijs@cnvo.nl.

SCHOOLLEIDERS 
(samenwerking Stuurgroep Vrouwen 
en CNV Schoolleiders)
Donderdag 2 april, 16.30 uur, CNV, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeenkomst 
voor schoolleiders, teamleiders en 
middenmanagement over Slimmer 
organiseren door Myriam Lieskamp, 
beleidsmedewerker CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden:  
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 2-4-2015

Woensdag 8 april, 16.30 uur, Hoge-
school Windesheim, Campus 2-4, 
Zwolle. Bijeenkomst voor schoollei-
ders, teamleiders, middenmanage-
ment over Slimmer organiseren 
door Klaas Jurjens, trainer-adviseur 
CNV Connectief Academie. Info/aan-

melden: netwerkoverijssel@cnv.nl 
o.v.v. 8-4-2015.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 8 april, 17 uur (inloop 16.30 
uur, 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.

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

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.

NETWERK NOORD-BRABANT
Woensdag 8 april, 16 uur, Aloysius/De 
Roosten, J. Luikenstraat 49, Eindho-
ven. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Workshops:  Loop-
baankansen door workshopgever 
CNV Onderwijs; Faalangst door E. 
den Haan; Passend onderwijs door 
Stuurgroep Passend Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. 8-4-2015 Eindhoven.

Woensdag 22 april, 16 uur, cbs Re-
hobothschool, Populierenlaan 18, 

MEESTER IN SOLLICITEREN
Woensdag 1 april, 14.30 uur, CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Sollicita-
tiemodule 1: De (leer)KRACHT in jou: herken je eigen kracht en zet deze in 
tijdens het solliciteren. Training voor studenten en starters/invallers. Info/
aanmelden: cnvo.nl/solliciteren.

Woensdag 22 april, 14.30 uur, CNV, Tiberdreef 4, Utrecht. Sollicitatiemodu-
le 2: vind jouw droombaan: zoeken en vinden van een baan. Training voor 
studenten en starters/invallers. Info/aanmelden: cnvo.nl/solliciteren.
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vereniging

Kampen. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Workshops: Hoog-
sensitieve leerling door C. Lindhout;  
Assertiviteit door J. de Haan; Regis-
terleraar: laat zien wat je waard bent 
door R. de Wilde. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 22-4-
2015 Kampen.

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

NETWERK FLEVOLAND
Woensdag 15 april, 16 uur, SBO De 
Vogelveste, De Veste 18-40, Lelystad. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: Grip op onder-
presteren door I. Reijgwart; Regis-
terleraar: laat zien wat je waard bent 
door C. Uitterhoeve en T. Streekstra; 
Beeldende therapie op school door 
H. v.d. Weg en K. Rijksen. Info/aan-
melden: netwerkfl evoland@cnv.nl 
o.v.v. 1-4-2015.

LAG ZUID-HOLLAND
Woensdag 8 april, vanaf 14 uur, onder-
wijsmiddag, Christus Triumfatorkerk, 
Juliana van Stolberglaan 154, Den 
Haag. Deelnemers ontvangen een 

certifi caat voor hun bekwaamheids-
dossier. Keuze uit vier workshops: 
Basismodel, overlegmodel en taak-
beleid volgens de Cao-po; Culturele 
diversiteit in de klas; Lichaamstaal is 
ook een taal; Signaleren van moto-
rische achterstanden. Aanmelden 
voor 31 maart bij Henk van Drunen, 
CNVOprimoZH@telfort.nl of via sms of 
whatsapp: 06 33 65 32 93. 
  

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 23 april, 16.15 uur (incl. 
broodjes), Trefpunt, L. de Colignystr. 
20, Alkmaar. Onderwerp: Kan ik die 
extra adhd’er nog wel aan? door H. 
van Dinteren. Info/aanmelden (voor 
16 april): voortgezetonderwijs@cnv.nl 
ovv bijeenkomst Alkmaar.

Op het gebied van personeelsbeleid en verzuim is nog veel te winnen

zéker in onderwijs
www.predu.nl | T  0800 5675670 | E info@predu.nl

Voorkomen is beter dan genezen 
Ook als het gaat om verzuim 

Welke mogelijkheden heeft uw organisatie 
om het HR-beleid te professionaliseren 
en verzuim aan te pakken? Hoe realiseert 
u duurzame inzetbaarheid van uw 
personeel en een blijvende verbetering 
van uw verzuimbeleid en verzuimcijfers? 
En hoe dekt u, nu en in de toekomst, 
onverwachte financiële risico’s als er toch 
sprake is van uitval en vervanging?

Daarvoor is er Predu 

Predu ondersteunt schoolbesturen in het 
primair onderwijs bij het terugdringen 
en voorkomen van verzuim en – vanaf 
januari 2016 - bij het dekken van 
onverwachte vervangingskosten. 
Deskundig, betaalbaar en eenvoudig. 
Met een unieke combinatie van 
HR-expertise en sectorspecifieke kennis. 
Predu. Zeker in onderwijs.

Predu is onderdeel van het Vervangingsfonds en richt zich op de ondersteuning van met name ERD-schoolbesturen in het primair onderwijs op de thema’s verzuim en vervanging.32



Rwanda  
zoekt leraren

www.vso.nl

Ontmoet VSO op 
woensdagmiddag 15 april

Sterker in je schoenen!

Kijk op www.cnvconnectief.nl/academie  
of neem contact op via 030 751 1785 of  
aanvraagacademie@cnv.nl.

Behoefte aan hulp bij problemen of een volgende stap 
in je ontwikkeling? CNV Connectief Academie kan je 
koppelen aan een goede onderwijscoach of -mediator.

Jouw pArtNer iN het oNderwiJs
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Wat iemand bezielt om een eigen school op te 
richten? Tessa Fuhring-Holzhaus (bijna 50) 
heeft de vraag de afgelopen maanden vaker 
voor haar voeten geworpen gekregen. Men-

sen zijn maar wat nieuwsgierig naar de ontstaansgeschie-
denis van het NL College. Dat moment waarop je denkt: 
hier ga ik werk van maken. Voor Fuhring kwam dat mo-
ment tijdens de hond uitlaten met goede vriendin Yvonne 
de Ruiter. De twee spraken tijdens hun rondes wel vaker 
over de grote dingen des levens. Dus toen De Ruiter op 

Opleiden en managen is haar leven. Na 
25 jaar actief te zijn geweest als manager 
en trainer/docent, waarvan de laatste tien 
jaar als troubleshooter vanuit haar eigen 

adviesbureau besloot Tessa Fuhring-
Holzhaus dat het tijd was om iets terug te 
geven aan de maatschappij. Haar droom: 

om nog dit jaar een eigen onderwijsinstelling 
te starten. Het NL College, een particuliere 

mbo- en hbo-opleiding in Etten-Leur.

een dag vroeg naar de wensen van haar vriendin, zei deze 
direct: ‘Het optuigen van een eigen onderwijs instelling.’

LEERFABRIEKEN 
Het fl oepte eruit, maar een loze kreet was het niet. 
Fuhring liep al langer rond met het idee. ‘Roc’s doen hun 
werk in principe prima. Maar door de grootschaligheid is 
het niet voor iedere student het beste onderwijs. Sommige 
jongeren verzuipen in de leerfabrieken die het zijn gewor-
den. Die zijn beter op hun plek op een kleinere school, 
waar rust en ruimte is om te werken aan hun specifi eke 
talenten. Maar bovenal, waar ze gemotiveerd worden om 
het beste uit zichzelf te halen.’
Fuhring’s pleidooi kon meteen rekenen op de steun van 
De Ruiter, die op haar beurt te kennen gaf al een poosje 
bezig te zijn met het oprichten van een eigen school. Dit 
deed ze samen met Ria Nederhand en Felix Moonen, 
directeur van het Opleidingshuys aan de Spoorlaan in 
Etten-Leur. Een lang verhaal kort: als Fuhring wilde, had 

mbo/hoger onderwijs

‘Sommige 
jongeren 

voelen zich
 niet thuis op 

grote roc’s’
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ze direct al een locatie voor haar school. En dus begon ze 
haar plannen om het enige particuliere onderwijsinstituut 
in Breda en omstreken op te richten verder uit te werken. 
Nog dit jaar in september hoopt ze er van start te gaan 
met de mbo4-opleidingen tot Personal Assistent, Trade 
Manager en Junior Accountmanager. Ook een hbo-oplei-
ding Bedrijfskunde, zowel Associate Degree als regulier, 
behoort straks tot de mogelijkheden.

PRAKTISCHE LEVENSLESSEN 
Doel van het NL College is om studenten klaar te stomen 
voor het bedrijfsleven. Die motivatie in leerlingen losma-
ken, ziet Fuhring als één van haar grootste uitdagingen. 
‘Ik wil jongeren laten zien dat studeren heel leuk kan zijn. 
Want juist aan die leergierigheid ontbreekt het nog al 
eens. Veel jongeren, vooral mbo’ers, missen die gretigheid. 
Ze hebben niet het zitvlees om de lesstof tot zich te ne-
men, waardoor ze liever niet dan wel in de schoolbanken 
zitten. NL College stimuleert jongeren een opleiding te 

volgen die bij hen past. En we maken het leuk door naast 
het verplichte curriculum ook allerlei andere praktische 
“levenslessen” aan te bieden. Van hoe je je kleedt voor een 
sollicitatiegesprek tot het maken van  opdrachten waarbij 
je iets moet doen of maken voor een écht bedrijf.’

EINDSTREEP HALEN 
Om dit te kunnen doen, zijn de opleidingen kleinschalig 
van karakter. Maar bovenal: ze moeten plaatsvinden in 
een stimulerende omgeving. Voor Fuhring betekent dat 
onder andere zo veel mogelijk het bedrijfsleven bij de 
school betrekken. Het clubje docenten dat ze momenteel 
om zich heen verzamelt, komt dan ook bij voorkeur uit de 
beroepspraktijk. ‘Mensen die weten hoe de arbeidsmarkt 
in elkaar steekt. Maar tegelijk de didactische ervaring 
hebben om die kennis over te brengen op de leerling. 
Daarnaast zullen we regelmatig sprekers uitnodigen die 
bijvoorbeeld komen vertellen hoe het is om in China za-
ken te doen. Of uitjes naar een bedrijf organiseren. Zulke 
activiteiten beklijven beter dan feitjes opdreunen.’ Jonge-
ren voorbereiden op de beroepspraktijk ziet Fuhring als 
de belangrijkste taak van haar school. ‘De uitdaging is om 
samen de eindstreep te halen. Studenten gaan bij ons dan 
ook niet in het eerste, maar in het tweede jaar op stage. Zo 
komen ze nét iets beter beslagen ten ijs, waardoor student 
en bedrijf meer aan elkaar hebben.’

FLINK AANPOTEN 
Goede begeleiding is een ander punt waar het NL College 
zich mee wil onderscheiden. Studenten zitten in het eer-
ste jaar vier dagen per week op school van 9 tot 15.30 uur. 
Tussenuren worden altijd opgevuld met les en na ieder 
vak volgt een half uur huiswerkbegeleiding. ‘Zo hopen 
we de productiviteit te verhogen’, aldus Fuhring. ‘Iets wat 
ook wel nodig is, want waar reguliere mbo4-opleidin-
gen meestal drie jaar duren, hanteren wij een tijdsduur 
van slechts twee jaar. Flink aanpoten dus. Maar op een 
particuliere onderwijsstelling hebben docenten alle tijd je 
daarbij te helpen.’ 
Daar staat wel een prijs tegenover. Het NL College kost 
ouders meer dan een reguliere opleiding: € 13.500 voor 
een tweejarige opleiding, exclusief boeken. Maar daarmee 
vraagt Fuhring niet de hoofdprijs, verzekert ze. “Ik richt 
deze school niet op om rijk te worden. Ik doe het vanuit 
mijn passie. We merkten steeds vaker dat sommige jonge-
ren zich niet thuis voelen op grote roc’s. Zonde, want waar 
je op het voortgezet onderwijs nog kunt kiezen uit een 
heel pallet aan onderwijsvormen, van Dalton tot Montes-
sori, ontbreekt deze keuze in het mbo. Tot nu toe dan. Het 
NL College biedt in deze regio een goed alternatief voor 
jongeren die net iets meer persoonlijke begeleiding en 
aandacht nodig hebben.’ 

Tekst: Ilja Post  Foto: Erald van der Aambo/hoger onderwijs

Tessa Fuhring-Holzhaus: ‘We maken 
het leuk door naast het verplichte 

curriculum ook praktische levensles-
sen aan te bieden.’
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Wat kun je verwachten?
Tijdens deze middag bieden wij interessante korte 
workshops aan. Je krijgt daarbij actuele informatie op het 
gebied van medezeggenschap. Bij dit MR Proefl okaal zijn 
trainers en adviseurs aanwezig om ter plaatse jouw 
MR-vragen te beantwoorden. Verder kun je netwerken 
met andere collega-leden uit MR en GMR uit jouw 
regio. Kortom, wij willen je graag ontmoeten en je laten 
‘proeven’ van de kennis die wij je kunnen bieden. Ook het 
culinaire proeven wordt niet vergeten!

Voor wie?
Voor alle (G)MR-leden in het basis- en speciaal onderwijs. 
Ook ouders die lid zijn van een (G)MR zijn welkom. Net als 
onze vaste MR-Partners!

Hoe kun je je aanmelden?
Meld je aan via onze website www.cnvo.nl/mrproefl okaal. 
Hier vind je ook meer informatie over het programma. Bij 
aanmelding ontvang je direct een bevestiging. Als je nog 
vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar 
infoacademie@cnv.nl of bel met 030 751 1747.

Woensdag 22 april 2015
15 – 17.45 uur
CNV Onderwijs, Tiberdreef 4
Het MR Proefl okaal is gratis
Actuele ontwikkelingen voor de MR 
a: (G)MR en invloed  /  b: Ach, dat jaarverslag

Datum:
Tijd:

Locatie:
Entree:

Programma: 
Workshops:

Kom naar ons MR Proefl okaal
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www.kanjertraining.nl

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

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

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect

Het College van Bestuur van 
Scholengroep Perspectief te 

Stadskanaal zoekt per 1 augustus 2015 voor 
CBS De Ark te Stadskanaal een enthousiaste

DIRECTEUR (m/v)
Meer informatie kunt u vinden op de website 

van Scholengroep Perspectief,
www.scholengroepperspectief.nl, of op de 

website van de school, www.cbsdeark.picto.nl

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

Foto: Maarten Schets

JE REIS 
RIJK

ZOOVER: 

BESTE MUSEUM 

VAN NEDERLAND



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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 fi ets- 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.

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

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

Help haar 
met protheses 
en revalidatie 

op lilianefonds.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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‘Ik wil mijn leerlingen leren 
hun eigen weg te gaan’

Patricia Balsma (24):
werkte de afgelopen tweeëneenhalf jaar als 
invalleerkracht voor groep 2 bij VCO Harderwijk. 
Sinds januari valt ze in op De Triangel. ‘Kinderen 
zijn ontzettend eerlijk en spontaan. Dat zorgt vaak 
voor leuke en verrassende momenten. Elke werk-
dag is weer anders. Ik wil mijn leerlingen graag 
leren dat ze zich niet blind moeten staren op wat 
anderen doen, maar dat ze hun eigen weg moe-
ten gaan. Iedereen is uniek.’ Ze vindt het een 

lastige tijd om aan een vaste baan te komen. 
‘Er is ook veel onduidelijkheid door de 

nieuwe cao. Met CNV Onderwijs 
achter me, voel ik me een 

stuk sterker.’

Foto: Bram van de Biezen


