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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

Met enige verbazing las ik het artikel over de lerareneed van de 
Christelijke Hogeschool Ede in Schooljournaal 5. Ik hoop toch 
ook dat de studenten tijdens de opleiding al doordrongen zijn 
geraakt (of gemaakt) van de punten uit de eed. 
Misschien is het nog beter om deze bij de intake van studenten 
in een of andere vorm aan de orde te laten komen.

Marijke Dorrestijn, Driebergen

Ik kan me volledig vinden in de brief over kleine scholen in 
Schooljournaal 3. Kleine scholen zouden een kwaliteitsrisico 
zijn, wordt steeds maar gezegd en zogenaamd aangetoond. Ik 
denk dat de waarheid genuanceerder ligt. Kleinere basisscholen 
zijn duurder! Dat is waar! En dat laatste is iets wat in deze tijd, 
waarin kostenbeheersing de hoofdrol speelt, van buitengewoon 

Het Lerarenregister wordt op vrijwillige basis 
bijna niet ingevuld, zowel door jonge als oude 
leerkrachten. Dus maken onze beleidsmakers 
het verplicht, zonder zich te verdiepen in de 
oorzaken. Echt leren houdt een grote mate van 
vrijwilligheid in. Wie geïnteresseerd is in iets, zal 
daar vrijwillig meer tijd in steken en meer van 
opsteken dan iemand die daartoe gedwongen 
wordt. Onderwijs wordt voor het grootste deel 
gegeven door vrouwelijke parttimers, vaak met 
de zorg voor een gezin, die naast hun werktijd-
factor heel veel extra uren/dagen stoppen in 
het onderwijs. Ook gaan zij buiten hun normale 
werkdagen vaak naar school omdat er studieda-
gen gepland zijn. Hulde aan deze hardwerkende 

mensen. Waar moeten zij de energie en de extra 
tijd vandaan halen om eens in de vier jaren een 
door de commissie erkende ‘master’ te halen die 
in het Lerarenregister genoteerd mag worden? 
Alsof er buiten ’n studie geen professionalisering 
plaatsvindt. Het niet erkennen in het register van 
veel andere waardevolle leermomenten zoals het 
dagelijkse  lesgeven, de korte cursussen tijdens 
de vele studiedagen en het overleg met allerlei 
instanties over praktijkproblemen is een misken-
ning van de echte professionalisering van de leer-
kracht. Theorie/studie wordt hoger ingeschaald 
dan praktijk ervaring. Jammer.

Geert Willems, Wijchen

Lerarenregister

Lerareneed

Kleine scholen

groot belang is. Daarom doet de politiek ons het 
liefst geloven dat alle kleinere basisscholen in 
Nederland, risicovol zijn waar het de onderwijs-
kwaliteit betreft. Want als dat waar zou zijn, heb je 
een reden om ze, op termijn, weg te bezuinigen!  Ik 
ben directeur van twee kleine basisscholen in de 
Noordwesthoek van Brabant. De ene school met 46 
leerlingen, de andere met 39 leerlingen. Op mijn 
beide scholen zijn de opbrengsten dik in orde en 
zelfs meer dan dat! In het laatste inspectierapport 
(juli 2014) meldde de inspecteur niet alleen dat 
beide scholen goede opbrengsten behaalden, 
maar dat zij ook als een warme deken aanvoelden! 
Onze kinderen kunnen optimaal leren in een 
veilige omgeving waar veel aandacht voor hen 
is! Dit ondanks (dankzij?) de combinatiegroepen! 
Kleine basisscholen zijn in sociaal maatschappelijk 
opzicht, te prefereren boven grotere scholen; alle 
leerkrachten kennen alle kinderen en alle kinderen 
kennen elkaar! En…alle kinderen spelen en werken 
met elkaar! En dat is pas goed voor de ontwikke-
ling! Kleinere basisscholen een kwaliteitsrisico? 
Wij bewijzen dag in dag uit het tegendeel!

Werner Buurma, Willemstad/Heijningen
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de school

Stichting Rijdende School bestaat 60 jaar. De 
school, in 1955 opgericht op initiatief van een aantal 
kermisouders en kermisbonden, verzorgt het 
basisonderwijs aan kinderen van kermisexploitanten 
en circusmedewerkers op locatie. De leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 zitten in één klas en krijgen les 
volgens het zelf ontwikkelde concept School@home. 
Op de foto de klas van juf Erica, begin april tijdens 

de voorstelling van het Duitse Circus Bossle in 
Baarlo bij Venlo.

De rijdende 
school
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Docent wil moreel kompas zijn

In 2013 las Christianne de Rijcke een artikel in Schooljournaal 
over leraren die met Edukans in Oeganda waren. Ze werd zo 
enthousiast dat ze besloot zich op te geven voor zo’n zelfde 
reis naar Malawi in de herfst van 2015. Ze besprak het in een 
functioneringsgesprek met adjunct-directeur/juf Marieke de 
Pooter, die zo aangestoken werd door haar enthousiasme dat ze 
aanhaakte bij het idee. Samen gaven ze een presentatie van hun 
plannen in een teamvergadering, waardoor juf Janet Verlinde 
ook de kriebels kreeg en besloot mee te gaan. Toen ook nog 
leerkracht Mireille Bogaert wilde aansluiten, bleek de Edukans-
reis helaas vol te zitten. Janet Verlinde (groep 7) vertelt: ‘Maar 
twee weken geleden kreeg ze opeens te horen dat er een plekje 
vrij was gekomen, dus nu gaan we met z’n vieren! Dat is echt 
super, dat we als collega’s gaan. Dan kun je het goed opbouwen 
en delen. We zijn nu al druk bezig met een Afrika-project op 
school, af te sluiten met een feestdag en een tentoonstelling, 
te veilen groepskunstwerken en een sponsorloop. Alle leer-
lingen weten er van en voelen zich betrokken.’ De eerste twee 
studiedagen hebben ze inmiddels achter de rug. ‘Daar leren we 
ontzettend veel. We worden er nu al rijker van. We realiseren 
ons ten volle dat het geen plezierreisje is en dat het hard werken 
wordt, in het voortraject en daar. Het is ook best een investering, 
financieel en qua tijd, maar we hebben het er dik en dwars 
voor over.’ Als het kwartet in Malawi zit, hebben ze een week 
herfstvakantie en nemen ze een week onbetaald verlof, zodat de 
directeur vervanging kan inhuren. CdG

Leerlingen een eigen talent laten ontwikkelen en helpen 
goede mensen te worden, dat is voor veel docenten 
belangrijker dan hen goede cijfers te laten halen. 
Dit blijkt uit een onderzoek van Fontys Hogescholen, 
uitgevoerd door vaktijdschrift Van Twaalf tot Achttien en 
onderzoeksbureau Duo Onderwijsonderzoek. Het online 
onderzoek werd uitgevoerd onder 510 docenten, ver-
spreid over het land. Naast individuele talentontwikkeling 
gaven veel leraren aan dat ‘gelukkig worden’ voor hen 
een belangrijker leerlingenstreven is dan bijvoorbeeld 
het vinden van een goede vervolgopleiding. Vakken 
als maatschappijleer en levensbeschouwing geven al 
aandacht aan ethiekvorming, maar in hoeverre horen bij 
het docentschap in het algemeen morele en pedagogi-
sche verantwoordelijkheden? Esther Minekus (25) werkt 
zes jaar in het onderwijs als docent Engels. Ze geeft les 
in de bovenbouw van het  Coenecoop College in Waddinx-

veen. Minekus vindt dat je als docent een morele plicht 
hebt om verder te kijken dan je vakgebied. ‘Lesgeven en 
opvoeden kun je wat mij betreft niet los zien van elkaar. 
Ik vind het belangrijk om mijn leerlingen bij te brengen 
wat de consequenties zijn van hun daden. Daarbij schuw 
ik het niet om mijzelf als voorbeeld te nemen. Een tijdje 
terug gaf ik les aan een klas waarin pesten een onoplos-
baar probleem leek. Door mijn ervaringen met pesten 
te delen - ik ben zelf jaren getreiterd -, kwam het voor 
leerlingen ineens een stuk dichterbij. En bij het geven 
van mondelinge toetsen selecteer ik maatschappelijke 
onderwerpen waarbij leerlingen in discussie gaan, 
onlangs bijvoorbeeld over de aanslag in Parijs. Lesgeven 
is zoveel meer dan theorie laten stampen.’ Lerarenor-
ganisatie De Onderwijscoöperatie werkt op dit moment 
aan een landelijke beroepscode, waarin vaste waarden 
rondom het vakgebied worden vastgelegd. AvdG

Vier juffen van één school met  
Edukans naar Malawi
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• Mbo’ers steken zich meer en meer in de schulden, 
en niet alleen voor lesgeld of studieboeken. Snoep, 
snacks, mobiele telefoon, uitgaan en kleding scoren 
hoog als leendoelen. Gevolg: ruim twintig procent 
van de mbo’ers met duizenden euro’s schuld, aldus 
het Nibud.
• Het versturen van naaktfoto’s onder jongeren wordt 
steeds normaler, zegt EenVandaag. Ruim de helft van 
de ondervraagde meiden is wel eens door onbekenden 

op een seksueel getinte manier benaderd.
• Het goede nieuws is dat docenten een moraal baken 
willen zijn, volgens een onderzoek van onder meer 
onderzoeksbureau Duo Onderwijsonderzoek. Ze vinden 
het belangrijker dat hun pupillen goede en gelukkige 
mensen worden dan dat ze hoge cijfers halen. Prachtig! 
Als ouders dat nou ook willen, is er hoop.  
 
Ciska de Graaff

De smartphone, door het gros van de scholen tegen wil en 
dank aanvaard, wordt gezien als een verrijking, maar zorgt 
ook voor verminderde oplettendheid en verslapte concen-
tratie. Die tendens valt op te maken uit een internetenquête 
van de NOS waarvoor alle 650 scholen voor voortgezet 
onderwijs in Nederland zijn aangeschreven. Hoewel een 
vijfde (137 scholen) van de scholen reageerde, is dat volgens 
de omroep representatief, omdat ze over het hele land zijn 
verspreid en ook alle onderwijstypes ruim zijn vertegen-
woordigd. De smartphone wordt door de overgrote meer-
derheid van de leerlingen (85 procent) gebruikt, onder meer 
voor het zoeken van informatie en voor educatieve apps en 
toetsdoeleinden. Eenderde van de scholen communiceert via 
de smartphone met leerlingen, eenvijfde van de scholen zet 
het mobieltje in om leerlingen te laten samenwerken.
Slechts 15 van de responderende scholen zien geen proble-
men in het gebruik. De helft van de scholen die reageerden 
ziet in het apparaat weliswaar een meerwaarde, maar ook 
een keerzijde. Volgens een praktijkschool in de Randstad 
leidt het gebruik tot ‘seksuele intimidatie, afpersing en 
verstoord sociaal verkeer. Ook plaatsen leerlingen seksuele 
foto’s van zichzelf en elkaar.’ Andere scholen signaleren 
volgens het onderzoek dat ‘ook docenten slachtoffer zijn, 
omdat leerlingen hen filmen en de beelden onder elkaar 
verspreiden.’ Ook fraude is in het geding door toetsen te 
fotograferen en die door te spelen aan klassen die later 

dezelfde toets krijgen. Op de helft van de scholen mag de 
smartphone mee de klas in, maar alleen worden gebruikt 
met toestemming van de leraar. Een kwart van de scholen 
laat het gebruik helemaal vrij. Slechts op tien van de 
geënquêteerde scholen moet de smartphone thuis of in de 
locker blijven. Het Karel de Grote College in Nijmegen heeft 
dit schooljaar het gebruik van smartphones in de gangen 
en de kantine verboden. Een vmbo-school in West-Brabant 
koos voor totale verbanning. PM

Smartphone verovert scholen ondanks nadelen

Het formele overleg over de Cao VO heeft op 7 april niet 
geleid tot overeenstemming over een nieuwe cao. De 
huidige cao loopt tot 1 augustus 2015. CNV Onderwijs 

gaat de komende periode met de achterban in gesprek 
over wat dit betekent. Kijk op www.cnvonderwijs.nl voor 
meer informatie. 

Geen overeenstemming Cao VO
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Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl
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Vorige week was ik in Canada voor de International Summit 
on the Teaching Profession. In een inspirerende omgeving 
tussen de Rocky Mountains werden door vakbondsleiders 
en onderwijsministers afspraken gemaakt om het beroep 
van leraar wereldwijd te verbeteren. Aan de hand van 
de thema’s Leiderschap, Werkbaarheid en erkenning en 
Innovatie kwam het gesprek al snel op samenwerking door 
leraren en het betrekken van leraren bij besluitvorming. 
Nog te vaak worden besluiten over hen genomen zonder dat 
hun mening en visie worden gehoord. Dit blijkt niet alleen 
in Nederland, maar bij nagenoeg alle aanwezige landen 
een issue te zijn. Zelf mocht ik samen met staatssecretaris 
Sander Dekker het thema Innovatie inleiden. Ik geloof dat dit 
alleen van de grond kan komen als het van onderop komt. 
Het project Onderwijspioniers is hier een goed voorbeeld 
van. Jaarlijks worden talrijke innovatieve ideeën door 
leraren en andere onderwijsmensen bedacht. Helaas wordt 
het vaak door gebrek aan geld, tijd en aansporing niet tot 
uitvoering gebracht, en dat terwijl het onderwijs door deze 
verfrissende invalshoeken juist beter wordt. De beste ideeën 
komen niet van een tekentafel of bij beleidsmakers vandaan, 
die komen uit de klas zelf. Denk bijvoorbeeld aan Flipping 
the classroom waarbij leraren de instructie opnemen op 
fi lm en leerlingen dit vooraf bekijken, zodat meer tijd over 
blijft voor opdrachten in de klas. Door leraren bedacht en in 
vele verschillende vormen in de klas uitgevoerd. Een van de 
voornemens van Nederland na afl oop van de summit is het 
realiseren van een innovatiefonds. Belangrijke toevoeging 
is dat het besluit welk project voor een budget in aanmer-
king komt in handen ligt van leraren zelf. We staan aan de 
vooravond van grote veranderingen in het onderwijs. Maar de 
belangrijkste veranderingen komen uit het onderwijs zelf. En 
het is aan de overheid deze veranderingen te faciliteren. 

Van onderop

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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Sinds jaren daalt het aantal meldingen van seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, geweld en discriminatie 
in het onderwijs. Uit cijfers van de Onderwijsinspectie 
blijkt dat vertrouwensinspecteurs in het schooljaar 
2013/2014 in totaal 2.230 meldingen kregen van scholie-
ren, leraren en ouders. Een schooljaar eerder waren dat 
er nog 2.379. Iets meer dan de helft van de meldingen 
valt in de categorie psychisch geweld, zoals (cyber)
pesten op basisscholen. Een opvallende toename van 
psychisch en fysiek geweld is te zien in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Van het fysieke geweld is de helft 
van de gevallen geregistreerd als ‘niet strafbaar’. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen kinderen, 
schoppen, slaan, bijten en duwen. 

LICHTE AFNAME 
GEWELD EN  MISBRUIK 
OP SCHOLEN
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De inkt van de nieuwe cao-primair onderwijs was nog 
niet droog of het regende telefoontjes en e-mails 
van verontruste leden. De oorzaak is dat een aantal 
schoolbesturen en directies afspraken over de 
40-urige werkweek verkeerd uitleggen aan hun team. 

Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs:

‘ Schoolbesturen       
   moeten cao-afspraken 
correct uitvoeren’

primair onderwijs
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Ik schrik enorm van al die reacties. De 40-urige 
werkweek is bedoeld als instrument om de 
werkdruk inzichtelijk te maken, maar nu veran-
dert het in rap tempo tot een werkdrukverho-

gend instrument’, waarschuwt Joany Krijt, voorzitter 
van CNV Onderwijs. Medewerkers krijgen van hun 
leidinggevenden te horen dat zij nu twee weken 
moeten doorwerken in de zomervakantie. Sommigen 
zijn zelfs hun adv en compensatiedagen kwijt en 
parttimers moeten verplicht meer uren gaan werken. 
Krijt roept schoolbesturen dan ook met klem op de 
cao-afspraken correct uit te voeren. ‘Dat betekent dat 
de jaartaak maximaal 1.659 uur blijft, overwerk bij 
voorkeur voor de volgende vakantie gecompenseerd 

wordt en er in de jaarplanning rekening gehouden 
wordt dat bij te veel niet-lesgebonden taken, ge-
schrapt wordt in die taken. Door het invoeren van 
een 40-urige werkweek willen we inzichtelijk maken 
of een school te veel taken heeft, zodat er gekozen 
kan worden welke taken vervallen. Als teamleden 
regelmatig moeten overwerken dan kan dat twee 
dingen betekenen: er werken te weinig mensen op 
die school, of de school moet kiezen welke taken ver-
vallen. Als taken een lage prioriteit hebben, maar wel 
gedaan moeten worden, dan zouden bijvoorbeeld 
ouders ingeschakeld kunnen worden.’ 

GECOMPENSEERD
Een andere klacht is dat er vakantiedagen ingeleverd 

moeten worden. Sommige leraren geven aan tot 
wel twee weken vakantie kwijt te raken. Krijt: ‘Als 
dat de praktijk is, dan legt een schoolbestuur de 
nieuwe regeling echt verkeerd uit. Niemand levert 
namelijk vakantie-uren in, want iedereen houdt 428 
uur vakantieverlof. Alleen wordt de vakantie van 
werknemers niet meer helemaal gelijkgesteld met de 
vakantie van leerlingen. Wel is de werkweek terug-
gebracht van 42 uur naar 40 uur, waardoor er meer 
werkweken nodig zijn om aan 1.659 uur te komen. Als 
de werkweek toch vaak op 42 uur komt, dan moet die 
tijd gecompenseerd worden. Anders heeft de regeling 
geen effect op de aanpak van de werkdruk.’

OVERLEGMODEL
Er blijkt ook onduidelijkheid over het verschil tussen 
het basismodel en overlegmodel. Krijt: ‘De PMR en 
de meerderheid van het personeel kunnen beslissen 
voor welk model gekozen wordt. Wij hopen dat overal 
het overlegmodel gaat gelden, omdat daarin goede 
arbeidsverhoudingen een voorwaarde zijn om tot 
afspraken te komen. Het team kan bijvoorbeeld zelf 
een regeling treffen over de lessentaak en alle andere 
taken die binnen een school gedaan moeten worden. 
Ik denk dat het beter is dat een team daarover met 
elkaar afspraken maakt, dan dat een werkgever of 
de cao dat oplegt. Een team waarin, om welke reden 
dan ook, dat overleg mislukt, kan terugvallen op het 
basismodel.’ 

‘ Lesgebonden taken
Als je op een avond tien-minuten-gesprekken hebt, dan 
moet de werkgever er voor zorgen dat je op een ander 
moment minder werk te doen hebt, zodat je totaal niet 
meer dan 40 uur per week werkt. Als dat niet lukt moet 
je op een ander moment tot aan de volgende schoolva-
kantie kunnen compenseren.

Niet-lesgebonden taken
Als je gevraagd wordt mee te helpen om 
de sportdag te organiseren, dan kost dat 
bijvoorbeeld 10 uur extra. Dat betekent dat er 
bij jou 10 uur aan overige taken moet komen 
te vervallen. Als dat niet lukt, moeten de uren 
gecompenseerd worden.

Lestaken
Overuren in lestijd worden gecompenseerd door 
minder uren lestijd. Als het niet lukt de uren te 
compenseren dan kun je overeenkomen om de 
uren uitbetaald te krijgen. 

‘Niemand levert vakantie-uren in, 
want iedereen houdt  

428 uur vakantieverlof’

Ove;iIquo magnis magnienda quo mo expe nes 
ma cones eos modit incipsa perchit et vellis 
in cus necabo. Itae volupta tquiam aut acest, 
exerchi litatem.Odi necus aut quo et officiat.
Lecerio. Us aliberorem solluptae modignim 
siment laut repelenis ma volupta dio. Git 
voluptatur? Caecaturibus
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WERKDAG 

WERKTIJDFACTOR

BASISMODEL EN 
OVERLEGMODEL

VAKANTIEVERLOF

COMPENSATIE(VER-
LOF) EN ADV

FABEL FEIT

Iedere werkdag is altijd 8 uur 
per dag.

Iedereen krijgt nu een 
nieuwe WTF. 

Het bestuur heeft besloten het 
overlegmodel in te voeren en 
bepaalt dat er straks 5 dagen 
van 8 uur op school moet worden 
gewerkt.

Er is veel minder vakantie. 
In het nieuwe schooljaar 
2015/2016 moet 2 weken in 
de schoolvakanties worden 
doorgewerkt. 

Het compensatieverlof bestaat 
met de invoering van de 40-urige 
werkweek niet meer, ook niet 
voor werknemers met een 
maximale lessentaak. 
Ook de adv is straks verdwenen.

Dat een werkdag perse 8 uur moet zijn is niet waar. 
Dit kan ook meer of minder dan 8 uur zijn. 

Voor bestaande dienstverbanden wijzigt de werktijdfactor niet. 
Deze moet wel worden omgerekend naar uren en minuten 
volgens de formule wtf x 40 = uren en minuten. 
Nieuwe dienstverbanden hebben bij een voltijds dienstverband 
van 40 uur per week een WTF 1 en parttimers naar rato.

Het invoeren van het overlegmodel en/of het wijzigen van 
het aantal te werken uren per dag heeft altijd de instemming 
van de P(G)MR nodig. Vervolgens moet het invoeringsplan 
voorgelegd worden aan de MR en moet ten minste 50% van het 
personeel op schoolniveau akkoord gaan met het invoerings-
plan. Zo niet, dan wordt gewerkt volgens het basismodel en 
geldt het inzetbaarheidschema in de cao. Dit is niet anders dan 
zoals nu gewerkt wordt, alleen volgens de 40-urige werkweek.

Voorheen liep het vakantieverlof van werknemers gelijk aan 
die van de 12 weken schoolvakantie van de leerlingen.
De 428 uur vakantieverlof  (bij een fulltime dienstverband) is 
totaal 10,7 weken vakantieverlof. Dat betekent dat er 1,3 week, 
oftewel 6,5 dag in de schoolvakanties moet worden gewerkt. 

In de vorige cao stond al dat je drie dagen kon worden terug-
geroepen in de zomervakantie. Met een 40-urige werkweek 
is er uiteindelijk 3,5 dag meer die in de schoolvakanties 
moet worden gewerkt. Maar er staat nergens dat deze 
dagen feitelijk op school moeten worden doorgebracht. 
Er zijn besturen die hier een studiedag inplannen of werk 
dat niet tijd- en plaatsgebonden is.

Indien in overleg tussen de werkgever en werknemer wordt 
besloten dat individuele werknemers meer dan de maximale 
lessentaak lesgeven, moet dit worden gecompenseerd. Dit 
mag in tijd, maar ook door het aantal taken dat de werknemer 
moet verrichten te beperken. De werknemer geeft dan meer 
les, maar voert minder taken uit. Op deze wijze hoeft er niet te 
worden gecompenseerd in tijd, de werknemer werkt dan niet 
meer dan 40 uur per week (bij WTF 1). 

De adv bestond al jaren niet meer. Met het indertijd verlagen 
van de normjaartaak naar 1.659 uur werkte iedereen 
circa 131 uur minder. Dit was de compensatie voor het ver-
dwijnen van de adv.

FEITEN EN FABELS ROND DE NIEUWE CAO-PO
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voluptatur? Caecaturibus
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primair onderwijs

Goed beoordeelde scholen mét visie, zónder groepsplannen

‘ Angst ontstaat als je

dingen niet kunt uitleggen'
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‘Als scholen bang zijn voor ons, is dat 
vaak een gebrek aan doorleefdheid 
en assertiviteit in de eigen visie. 
Angst is echt niet nodig!’ Dat zei 
hoofdinspecteur Arnold Jonk eind 
februari in Schooljournaal, nadat 
eerder in een schema al duidelijk 
was geworden dat groepsplannen 
bijvoorbeeld helemaal niet hoeven. 
Op basisschool De Bonckert in 
Boxmeer en de dr. Schaepmanschool 
in Barendrecht geen groepsplannen, 
geen angst, geen gebrek aan visie. 
Boodschap op beide scholen: ‘We 
weten wat we doen en waarom we dat 
doen en kunnen dat prima uitleggen 
aan de Inspectie.’

Lichtelijk eigenwijs, zo staat Gérard Zeegers, di-
recteur van De Bonckert, wel bekend. Van angst 
voor de Onderwijsinspectie is absoluut geen 
sprake. ‘Ik snap daar ook niks van. Wij hebben 

niks te verbergen. We legitimeren ons dagelijks handelen 
graag, aan elkaar, aan onze ouders, aan het schoolbestuur 
en aan de Inspectie. Maar blijkbaar is er toch op de een 
of andere manier ingeslopen dat scholen uit onzekerheid 
ellenlange groepsplannen gaan maken. Het gaat helemaal 
niet om de vorm waarin plannen en administratie gegoten 
worden, maar om de vraag of kinderen het onderwijs 
en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij werken 
met schooleigen plannen, maar kunnen ook zonder 
groepsplannen prima uitleggen aan de Inspectie waarom 
we doen wat we doen en waarom dat goed is.’ Intern 
begeleider Helma van Elst voegt toe: ‘Angst ontstaat als je 
dingen niet kunt uitleggen. Door gesprekken met kind en 
ouders kennen wij de onderwijsbehoeften van het kind. 
Dat wordt vastgelegd en daarop wordt gereflecteerd. We 
weten waarom we doen wat we doen. Als de Inspectie 
onze vorm van verantwoorden niet goed zou keuren, dan 
leidt dat bij ons niet tot paniek of angst.’
 
SPAGAAT
Basisschool De Bonckert geeft haar onderwijs vorm 
vanuit de ervaringsgerichte onderwijsvisie, waarbij het 
welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen centraal 
staan, schrijft de Inspectie in 2013 in haar Rapport van 
bevindingen vierjaarlijks bezoek. De school doet het goed, 
aldus het rapport. Aandachtspuntje volgens de Inspectie: 
er is geen genormeerd instrument om de ontwikkeling 
van sociale competenties te kunnen volgen. Positief is 
overigens wel dat de leraren al jaren met een eigen volg-

V.l.n.r. Gérard Zeegers, 
Helma van Elst en Kim Borg: 
‘Wij weten wat we doen en 
waarom we dat doen.’

primair onderwijs
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instrument werken om de ontwikkeling van de leerlingen 
op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
in beeld te brengen. Intern begeleider Van Elst daarover: 
‘Kinderen vullen het zelf in, reflecteren op zichzelf, en 
daarna bespreken we het met kind en ouders en stellen 
nieuwe doelen. Dat past bij onze school en onze visie van 
ervaringsgericht onderwijs.’ Ander aandachtspuntje: het 
pedagogisch klimaat scoorde een 2, omdat er geen gecer-
tificeerd instrument voorhanden was. Zeegers: ‘Maar in 
het gesprek met de inspecteur bleek dat hij juist heel en-
thousiast was over ons pedagogisch klimaat. Dat stak hij 
niet onder stoelen of banken. Maar het toezichtskader gaf 
hem niet de ruimte om dat te verwoorden in zijn rapport.’ 
Van Elst weer: ‘We raken niet in paniek als de inspecteur 
kritische vragen stelt. Die komt eens in de vier jaar, wij 
beschouwen ons eigen handelen elke dag uiterst kritisch. 
We doen alleen wat we zelf van belang vinden voor ons 
onderwijs.’

FONTANEL
Kim Borg is leerkracht van groep 7 op De Bonckert. Ze 
vertelt: ‘Ik voel me totaal niet in een stramien of keurslijf 
zitten. Ik heb in mijn groep heel veel vrijheid om te doen 
wat nodig is. Voor mezelf, niet voor de Inspectie, wil ik wel 
een overzicht hebben van alle kinderen, welk niveau ze 
hebben, wat ze nodig hebben en welke stappen we gaan 
zetten. Ik maak dat groepsoverzicht zo dat ik ermee kan 
werken.’ Ib’er Van Elst vult aan: ‘We kijken vooral naar de 

onderwijsbehoeften van een kind. We luisteren naar het 
kind, leren hen na te denken over hun handelen. Het mot-
to “zonder relatie geen prestatie”, is leidend. We willen elk 
kind begrijpen, zien, erkennen in z’n krachten en noden 
en serieus nemen. We draaien niet aan het einde van de 
rit een resultaat uit, nee, we zijn de hele dag met dat pro-
ces bezig.’ Zeegers beaamt: ‘Dat procesgerichte werken 
vraagt de volle aandacht, de hele dag. Veel scholen maken 
hun groepsplannen productgericht, alsof je – plat gezegd 
– een trechter in de fontanel van het kind plaatst, daar van 
alles ingiet en dan kijkt wat er uit komt. Als de resultaten 
vervolgens niet voldoende zijn, dan krijgt de schoolleider 
dat te horen van de inspecteur, die dat doorgeeft aan zijn 
leerkrachten en die weer aan de kinderen, waarmee de 
prestatiedruk compleet is.’ Leerkracht Borg: ‘Ik ben inder-
daad de hele dag aan het observeren en noteren, maar 
ik voel dat niet als werkdruk, omdat we bewust hebben 
gekozen voor deze manier van werken.’ 

LEGITIMEREN
De school werkt samen met de wetenschap met het 
lectoraat Eigentijds beoordelen in het project Evalueren 
om te leren om kinderen en leerkrachten te leren om te 
reflecteren op hun werk. Zeegers: ‘We zitten hier dus niet 
maar wat te experimenten’, lacht hij. ‘We kunnen en willen 
legitimeren wat we aan het doen zijn. Als ouders weten 
wat onze intenties zijn en wat wij doen, instemmen met 
onze aanpak en, cruciaal, hun kind heeft daar profijt van, 

Anne-Mieke van 
den Heuvel: ‘Het 

kan allemaal heel 
beknopt.’
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dan doen wij het goed. We schrijven geen rapporten, maar 
werken sinds twee jaar met portfolio’s. Sandra uit groep 
8 omschreef het laatst kernachtig aan enkele Duitse en 
Engelse lerarenopleiders die De Bonckert bezochten: “Ik 
heb een portfolio, mijn juf vraagt aan mij wat ik wil leren, 
ik praat daarover met haar en zij helpt mij.” Lachend: ‘En 
daar kan geen groepsplan tegenop hoor!’ Van Elst: ‘Zeker 
niet als je jouw groepsplannen schrijft voor de Inspectie 
en het helemaal niet waar kunt maken.’ Zeegers weer: 
‘Als je een heldere visie hebt, zie je het kind niet als een 
halffabricaat of als een eindproduct, dat met een zo hoog 
mogelijke score moet worden afgeleverd. Ik zou tegen 
alle schoolteams willen zeggen: formuleer een heldere, 
eigen visie, sta daarvoor, en doe je werk with trust and 
confidence. Neem zelf verantwoordelijkheid. En maak de 
inspecteur niet verantwoordelijk voor jouw handelen.’

BESCHEIDEN
Ook de Dr. Schaepmanschool (Jenaplan) in Barendrecht, 
met drie locaties, gebruikt geen groepsplannen om zich te 
verantwoorden en voelt geen hete adem van de Inspectie 
in de nek. De school kreeg onlangs de inspecteur op be-
zoek in het kader van de pilot Toezicht 2020, waaraan de 
school meedoet. In dat nieuwe toezicht gaat de Inspectie 
breder kijken; naar kwaliteitsgebieden in plaats van naar 
gedetailleerde indicatoren. Hoofdvragen zijn: leren kin-
deren maximaal? Geven leraren goed les? Is het klimaat 
voor leerlingen veilig, stimulerend en ambitieus? Bewaakt 
en ontwikkelt de directie de kwaliteit van de school? 
De Inspectie concludeerde dat de opbrengsten boven-
gemiddeld zijn, het aanbod breed is, het schoolklimaat 
positief ambitieus en ‘welkom’ is, er sprake is van door-
gaande lijnen, transparantie, lerende organisatie, passie 
en talent, collectieve verantwoordelijkheid, collectief eige-
naarschap. Aandachtspuntje: de school is te bescheiden. 
Bovenschools directeur Rien van den Heuvel: ‘Wij maken 
samen onderwijs, samen met de kinderen en de ouders. 
We volgen geen methode, we plannen samen met de 
kinderen. Leraren sturen bij ons niet. Wij hebben doelen, 
maar kinderen hebben ook doelen. Dat leggen we vast in 
individuele afspraken. In portfolio’s houden kinderen bij 
wat ze doen en waar ze trots op zijn. Het kind wordt steeds 
meer eigenaar van zijn leerproces.’

BEKNOPT
Anne-Mieke van den Heuvel, intern begeleider, legt uit 
waarom er op de Dr. Schaepmanschool nooit gewerkt 
is met groepsplannen. ‘We werken met stamgroepen, 
waarin drie leerjaren samen zitten, met ook weer allerlei 
niveaus. Daar groepsplannen voor maken is niet te doen. 
We zijn jaren zoekende geweest naar een goed instrument 
om overzicht te hebben, zodat je je kunt verantwoorden 
naar de Inspectie, maar ook je werk kunt overdragen aan 
een vervanger. We maken nu per bouw met elkaar een 
3- of 4-wekelijkse planning, gebaseerd op doelen, niet op 
methodes. De uitzonderingen daarop vind je in de groeps-
overzichten, werkdocumenten waarin docenten constant 

bijhouden wat leerlingen doen. Dit vormt ook de basis voor 
de groepsbesprekingen. Voorheen werkten de ib’ers de af-
spraken uit, waardoor de leerkrachten er onvoldoende eige-
naar van werden. De kinderen werken met weekplannen en 
afsprakenbladen.’ Ze lacht: ‘Het lijkt alsnog best veel, maar 
het is echt niet veel werk en kan allemaal heel beknopt.’ 

HEIDENS KARWEI
Ib’er Maaike van der Velden werkte hiervoor op een andere 
Jenaplanschool die wel met groepsplannen werkte. ‘Dan 
ben je als ib’er constant aan het controleren en registeren 
om te kijken of leraren wel doen wat er allemaal is opge-
schreven in dat groepsplan. Het was een heidens karwei en 
leverde’ – met een weids gebaar – ‘zulke pakken papier op. 
Nee, het waren geen werkbare documenten.’ Anne-Mieke 
van den Heuvel denkt dat ook reguliere scholen profijt kun-
nen hebben van hun manier van werken. ‘Maar dan moet 
je wel denken en plannen vanuit doelen en niet vanuit 
bladzijde 33 tot en met 36 van een methode.’ Van der Vel-
den haakt in: ‘Dan laat je je niet meer leiden door wat gaat 

komen, maar stel je je eigen doelen, word je eigenaar van je 
onderwijs, dan straal je dat uit, neem je de hele groep mee. 
En dat straal je dan ook uit als de inspecteur op bezoek 
komt. De vorm van verantwoording maakt niet uit, als je 
maar kunt uitleggen en laten zien wat je doet.’ 

GEEN PANIEK
‘Wij kregen een week van te voren te horen dat de inspec-
teur kwam, omdat een andere school was uitgevallen’, 
vertelt Rien van den Heuvel. ‘Nou, geen paniek hoor, want 
wij zijn er, wij staan er.’ Lacht: ‘De inspecteur stond naast 
een meisje te kijken wat ze deed en toen zei ze: “Sorry, ik 
wil u nog wel heel veel vertellen, maar ik heb nog veel werk 
te doen en ik wil graag verder.” Kinderen zijn doelbewust 
bezig, ze zijn zelf verantwoordelijk voor wat we aan het 
doen zijn. Daar kun je alleen maar van genieten, zo’n in-
specteur ook, lijkt me. Het maakt in elk geval duidelijk hoe 
we werken. En als een kind iets anders doet dan de anderen 
en dat is terug te vinden in het afsprakenblad, dan vindt de 
inspecteur dat ook prima.’ Van der Velden knikt: ‘Je moet 
weten wat je doet en waarom je doet wat je doet. Je moet 
een visie hebben.’ Rien van den Heuvel: ‘Eigenlijk zouden 
plannen, hoe je ze dan ook noemt, moeten dienen om 
zelf te gaan nadenken over je onderwijs. Het zijn gewoon 
hulpmiddelen om je onderwijs te verbeteren. Zie het dan 
ook zo. Heb een eigen visie, doe het op je eigen manier en 
geloof er in!’ 

Alles lezen wat eerder is verschenen over werk- en regeldruk 
en Inspectie? Ga naar www.maakwerkvanwerkdruk.nl. 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Gé Hirdes, Peter van Beek

‘De vorm van verantwoording maakt 
niet uit, als je maar kunt uitleggen 
en laten zien wat je doet’



Het beroep van decaan is de afgelopen jaren 
steeds complexer geworden. Niet in de laatste 
plaats omdat leerlingen op jonge leeftijd al 
steeds meer keuzemogelijkheden krijgen 

voorgeschoteld: extra vakken, plusprogramma’s voor ex-
cellente leerlingen, tweetalig onderwijs, pre-universitaire 
programma’s. De grootste keuzestress begint al vroeg, in 
het jaar van de profielkeuze. De laatste twee jaar zet de 
stress zich voort, als er een keuze gemaakt moet worden 
uit het immense aanbod aan vervolgstudies. En dat moet 
meteen goed gebeuren, want switchen van studie is nau-
welijks meer mogelijk. Janny van Meenen, al dertien jaar 
loopbaanbegeleider en decaan op het Liemers College in 
Zevenaar, weet hoe belangrijk het is deze keuzeprocessen 
in goede banen te leiden. Ze heeft alle leerlingen vanaf 
drie havo en vwo onder haar hoede. ‘In het begin waren 
hier vier docent-decanen, die het decanaat nog  traditi-
oneel benaderden. De school heeft ervoor gekozen het 
decanaat over te laten aan een professionele decaan. ’ 

VALKUIL
‘Bij ons op school zijn de mentoren het eerste aanspreek-
punt. Ze worden daarbij ondersteund door de decaan. Als 
leerlingen er niet uit komen of specifieke vragen hebben, 
verwijst de mentor door naar mij. Ik geef zelf wel introduc-
tielessen aan het begin van het schooljaar, over bijvoor-
beeld de profielkeuze. Ik probeer over te brengen waaróm 
een goede keuze belangrijk is, zodat leerlingen meer 
gaan nadenken over hun eigen schoolcarrière. Ze moeten 
zich realiseren hoe lang ze later moeten werken en hoe 

Dat een decaan alleen maar foldertjes uitdeelt en in 
de klas wat informatie geeft over open dagen, is allang 
verleden tijd. Janny van Meenen is fulltime decaan/
loopbaanbegeleider op het Liemers College in Zevenaar. 
Ze ervaart elke dag weer dat professionele begeleiding 
van leerlingen haar vruchten afwerpt, zeker in deze tijden 
van keuzestress.

fijn het daarom is als je straks een leuk beroep vindt dat 
bij je past. Onder begeleiding van de mentor volgen ze 
een online keuzeprogramma met allerlei opdrachten. 
Een valkuil daarbij is dat docenten, maar ook ouders, de 
neiging hebben te adviseren in plaats van te begeleiden. 
Leerlingen moeten zelf ontdekken waar hun kracht ligt. 
We betrekken ook de ouders zoveel mogelijk bij het 
keuzeproces,’ benadrukt Van Meenen. ‘Als je alleen een 
voorlichtingsavond houdt, komen te veel ouders niet 
eens. We laten kinderen in kleine groepjes presentaties 
houden voor de ouders over de profielen. Leerlingen 
moeten zich wel goed verdiepen in de stof, en ouders 
voelen zich meer betrokken als hun eigen kind een 
presentatie houdt. Ik heb gesprekjes met alle leerlingen 
over de profielkeuze. Het is leuk om te ervaren dat ik leer-
lingen die écht niet weten wat ze willen, toch handvatten 
kan geven om een beter inzicht te krijgen in wie ze zijn, 
wat ze willen en wat ze kunnen. Ook na de profielkeuze 
zie ik de helft van de leerlingen nog een of meerdere 
keren terug, om ze te ondersteunen in het vervolgtraject. 
Onze aanpak lijkt te werken. Uit een inventarisatie van de 
Radboud Universiteit Nijmegen bleek vorig jaar niemand 
van de eerstejaars studenten van onze school te zijn 
uitgevallen.’ 

COACHENDE ROL
Op lang niet alle scholen werken professionele decanen, 
vaak is het de docent die tevens decaan is. Dat kan goed 
gaan, maar Van Meenen ziet ook wel problemen. ‘Ik zit in 
het bestuur van een decanenkring in de regio. Hier zie ik 

De decaan: 
   niet adviseren,  
 maar coachen

voortgezet onderwijs
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soms docent-decanen enorm gefrustreerd binnenkomen. 
Er wordt steeds meer van hen gevraagd, en het werk als 
decaan wordt steeds ingewikkelder. Als ze moeten focus-
sen op twee doelen, de loopbaanbegeleiding én hun eigen 
vak, is dat steeds moeilijker te combineren. Ook moeten 
ze vaak decaanuren inleveren, omdat de school vindt dat 
er meer aandacht naar hun eigenlijke vak moet gaan.’ Van 
Meenen vindt het een goede ontwikkeling dat er steeds 
meer professionele decanen worden aangesteld, die hier-
voor een specifieke opleiding hebben gedaan. Ze volgde 
zelf een hbo-opleiding aan de Academie Mens en Arbeid 
(HRM) van Saxion Hogeschool Deventer, met als speci-
alisatie studie- en beroepskeuzeadviseur. ‘Tegelijkertijd 
vind ik dat loopbaanbegeleiding geïntegreerd zou moeten 
zijn in álle schoolvakken, want dat is óók onderwijs. Die 
taak moet niet alleen liggen bij decaan en mentor. Regel 
als docent eens een gastcollege over een onderwerp uit je 
vakgebied, of ga eens op bedrijfsbezoek. Maak zichtbaar 
waar je het vak later in de praktijk bij nodig zou kunnen 
hebben. Dat is het allermooiste, want dan komt de wereld 
binnen op de school. Dat hoeft niet meer werk te zijn voor 
de docenten, het gaat alleen om een andere werkwijze. 
Lerarenopleidingen zouden meer moeten focussen op 
die coachende rol. Leerlingen raken gemotiveerder en 
denken meer na over de toekomst en het belang van het 
behalen van hun diploma.’ 

PUBERTEIT
Van Meenen: ‘Zoals bekend is er een groot verschil in 
ontwikkeling tussen jongens en meisjes in de puberteit 
en dat vergt ook een verschillende benadering. Jongens 
hebben vaak een houding van “we zien wel”, meisjes zijn 
over het algemeen wat serieuzer, gaan voor de hogere 
cijfers. Als ze voor de studiekeuze staan, denken jongens 
het soms allemaal wel te weten, zonder voorbereiding. 
Ik probeer ze dan toch zover te krijgen dat ze zich gaan 
oriënteren op verschillende studies. Het is leuk om te zien 
hoe zo’n jongen dan met een grote grijns op zijn gezicht 
terugkomt van een meeloopdag en ineens iets anders wil 
gaan studeren.’ 
Er gaat veel tijd zitten in beleids- en organisatorische 
taken, en het leggen van contacten met universiteiten, 
hogescholen, het bedrijfsleven. Maar het begeleiden van 
leerlingen staat voor Van Meenen voorop. Ze heeft, of 
maakt, voldoende tijd voor de kinderen die dat nodig heb-
ben. ‘Ik haal er voldoening uit dat ik leerlingen persoonlijk 
kan helpen als ze vastlopen in het keuzeproces, door in te 
zoomen op de leerling en precies die kritische vragen te 
stellen waardoor ze na gaan denken. Op die leeftijd is het 
moeilijk al hun gedachten in beeld te krijgen en te orde-
nen. Ze hebben heus wel kennis over zichzelf en over hun 
mogelijkheden, maar ze leggen de verbanden nog niet. 
Daar help ik hen bij.’ 

Tekst: Marian Vullers  Foto: Bert Beelenvoortgezet onderwijs

Janny van Meenen:
‘Loopbaanbege-
leiding zou geïn-
tegreerd moeten 

worden in álle 
schoolvakken.’
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alle sectoren

Met zijn winnende scriptie over psychopathisch leiderschap in het 
bedrijfsleven rondde Maxim Laurijssen zijn master Arbeids- en 
Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Op 
verzoek van Schooljournaal richtte hij het vizier op onderwijs. Is de 
destructieve megalomanie van sommige schoolbestuurders, dat tot 
het faillissement van een aantal roc’s leidde, ook psychologisch te 
verklaren?

in het onderwijs?Psychopatische leidinggevenden 
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Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Maartje de Sonnaville alle sectoren

Psychopaten zijn er in twee categorieën. Het zo 
geheten type 2 is van het impulsieve, agressieve 
en onaangepaste soort, zoals archetypes als 
kannibaal Hannibal Lecter uit de fi lm Th e Silence 

of the Lambs. Type 1 is vaak maatschappelijk succesvol, 
in functies met status en aanzien, zoals management- en 
leiderschapsposities en de politiek’, onderscheidt gedrags-
wetenschapper Maxim Laurijssen (26). Hij geeft aan dat 
laatstgenoemd type psychopaat ‘dwingend, oppervlakkig, 
onverschillig, egocentrisch en zelfgericht is, en dat het 
ontbreekt aan een moreel kompas van empathie en schuld-
besef. In hun werk gedragen zij zich vaak onethisch en 
destructief. Het Amerikaanse energiebedrijf Enron, ging er 
in 2001 aan ten onder. In het hoofdkwartier in Houston liep 
er letterlijk een kasteeltrap van de werkvloer naar de leiding 
van het bedrijf.

UNFAIR SUPERVISION
Hoewel Laurijssen beseft zich op glad ijs te begeven, kan 
hij zich voorstellen dat een deel van de verantwoordelijke 
bestuurders voor de faillissementen de afgelopen jaren van 
een aantal roc’s en scholenconglomeraten als Amarantis 
(Amsterdam/Utrecht) tot het psychopatentype 1 behoren. 
‘Zij dreven hun zin door met de keuze voor veel te luxe pan-
den op veel te dure locaties, ongeacht de consequenties. 
Hoewel ze niets strafbaars deden, verloren ze uit het oog 
waar het werkelijk om gaat: goed onderwijs voor hun leer-
lingen. Mogelijk dat er bestuurders waren die bedenkingen 
hadden, maar die worden door dit soort leidinggevenden 
vaak vakkundig de deur uitgewerkt, maakt niet uit hoe. Een 
van de begrippen die daar met gevoel voor understatement 
in het Engels voor wordt gebruikt is “unfair supervision”. 
Pesten op de werkvloer, maar dan door de baas.’

VW-BUSJE
De laureaat is winnaar van de David van Lennep Scrip-
tieprijs 2014. Deze  wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste 
masterthese op het gebied van arbeid, beroep en organisa-
tie. In zijn opvallend kale werkruimte op de faculteit Eco-
nomie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen 
siert slechts een poster van het favoriete type VW-busje van 
de hippie-generatie een wand. De andere opvallende kleur 
komt van mijn slagroom-/rijstevlaai met stukjes chocola, 
nog over van de traktatie aan zijn collega’s eerder die dag 
vanwege het behalen van de prijs. 
Volgens Laurijssen, die momenteel promotieonderzoek 
verricht naar de rol van beloningen aan artsen in de 
zorgsector, lijkt een neiging tot psychopathische trekjes 
bevorderlijk voor het verkrijgen en behouden van een lei-
dinggevende positie. ‘Commanderen, manipuleren, liegen, 
feiten verdraaien, onaanvaardbare (fi nanciële) risico’s 
nemen en dat gedrag normaal vinden.’ 

ABN AMRO
In zijn scriptie stelt Laurijssen dat een sterk ethische 
cultuur, gekenmerkt door duidelijke afspraken, zichtbaar 
gedrag van werknemers en sanctionering bij het overtreden 

van de regels een goede buff er vormt tegen de negatieve 
eff ecten van psychopathisch leiderschap op een organisatie. 
Deze wijsheid ontbrak in het vorige decennium nog, toen 
eerst in 2000 de internetzeepbel knapte en vervolgens in 
2008 een wereldwijde kredietcrisis ontstond. Grootheids-
waan bij de fi nanciële beslissers en het veronachtzamen 
van aloude economische wetmatigheden waren belangrijke  
basisingrediënten. Hij zegt dat de Amerikaanse onderzoe-
ker Robert Smith al in 1999 constateerde dat de Westerse 
cultuur zo individualistisch was dat mensen met psycho-
pathische neigingen daarin heel goed konden gedijen. Als 
voorbeeld noemde hij de bankierswereld, waarin het bijna 
gewenst was om psychopathisch gedrag te vertonen. ’Voor 
wie geen ethische  of morele bezwaren had bij het zoveel 
mogelijk ”ten koste van” geld verdienen en bezit verwerven 
voor zijn bedrijf, bank of investeerder, waren het gouden 
jaren. Dat daarbij banen verloren gaan of andere vervelende 
beslissingen moeten worden genomen, maakt hen niet uit, 
want ze handelen immers “binnen de wet”. Gezien de com-
motie rond de salarisverhoging van de ABN Amro-top kun je 
je afvragen of ze de afgelopen jaren wel iets geleerd hebben.’ 

GEEN KLANKBORD
‘Hoe je dergelijke mensen in de leiding van je school 
herkent?’ Laurijssen lacht: ’Laten we geen onrust in het 
onderwijs veroorzaken, maar weinig persoonlijke aandacht 
geven is wel een kenmerk. Er is geen klankbord. Die rol 
vindt hij alleen maar lastig, tenzij hij iets van iemand wil.’ De 
onderzoeker benadrukt dat ook vrouwelijke leidinggeven-
den psychopathische trekjes kunnen hebben, alleen is er 
weinig onderzoek naar gedaan. ‘Kenmerkend is wel dat ze 
zorgzaam overkomen, maar in werkelijkheid zijn ze dat niet. 
Die zorgzaamheid is “leeg”, zoals mannelijke psychopaten 
over het algemeen oppervlakkig zijn.’
Laurijssen legt uit dat psychopathische leidinggevenden 
een bepaald doel voor ogen hebben. ‘Als jij daar niet bij 
past, laten ze je links liggen, je krijgt geen promotie en wordt 
tegengewerkt. Als ze je wel kunnen gebruiken, en je doet wat 
ze vragen, dan word je de hemel in geprezen, krijg je een 
bonus of een aantrekkelijker werkruimte. Onderhandelen, 
zoals bijvoorbeeld met de medezeggenschapsraad, is voor 
de schijn, ze trekken toch hun eigen plan.’

TONEEL
‘Wat het verschil is met narcisme?’ Laurijssen: ‘Er zijn zeker 
overlappingen, maar een psychopaat zal het worst zijn of 
hij aardig gevonden wordt, als hij maar zijn doel bereikt, 
anders wordt hij om die reden boos. Een narcist wil vooral 
fantastisch gevonden worden en wordt agressief als je hem 
dat toneel niet gunt.’ 
Vrees dat onderwijspersoneel nu massaal in hun directeur 
of schoolbestuurder psychopathische trekjes herkent, heeft 
hij niet. ‘Ze lopen vooralsnog niet bij bosjes rond. Natuurlijk 
kan de ergernis bij het personeel soms hoog oplopen over 
“onterechte” beleidsbeslissingen van directie of manage-
ment, maar dat maakt niet van iedere leidinggevende 
automatisch een psychopaat.’ 

‘



AOW-LEEFTIJD BETREFT PERSONEN GEBOREN:

2016 65 + 6 maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2017 65 + 9 maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 

2018 66 na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019 66 + 4 maanden na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020 66 + 8 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021 67 na 30 april 1954 en voor januari 1955
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Dinsdag  28 april  Assen
Dinsdag  28 april  Roermond
Donderdag  30 april  Apeldoorn
Maandag ` 11 mei  Utrecht
Dinsdag  19 mei  Roemond
Donderdag  21 mei   Den Bosch 
Donderdag  21 mei   Rotterdam
Donderdag  28 mei  Apeledoorn
Maandag    8 juni  Utrecht

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

maanden. Dit moet telkens vijf jaar van 
tevoren duidelijk zijn. Vóór 1 januari 2017 
valt dus de beslissing of de AOW-leeftijd 
al in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden 
moet. Zie voor het protest van het CNV 
richting de Tweede Kamer www.cnvo.nl. 

oorzaakt doordat het kabinet een aantal 
maatregelen neemt die specifiek gepen-
sioneerden raken. Zo wil het kabinet 
de ouderen korting met € 83,- verlagen. 
Verder wil het de ouderentoeslag in box 

Een ruime meerderheid van de Tweede 
Kamer steunt, ondanks de felle afwijzing 
door het CNV en de FNV, het nog sneller 
verhogen van de AOW-leeftijd. Deze nare 
maatregel was al aangekondigd in het 
Regeerakkoord van VVD en PvdA. Als 
ook de Eerste Kamer er mee instemt, 
gaat de AOW-leeftijd van 2016 tot en met 
2018 in jaarlijkse stappen van 3 maanden 
omhoog. En van 2019 tot en met 2021 in 
stappen van 4 maanden. Daarmee komt 
de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar. Zie 
het schema hiernaast. Het CNV was en is 
mordicus tegen de versnelde verhoging. 
De vakcentrale vindt dat het kabinet eerst 
de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid 
onder oudere werknemers zou moeten 
aanpakken. Ook hekelt het CNV het dat 
een grote groep mensen met een extra 
AOW-gat wordt opgezadeld. Weliswaar zal 
staatssecretaris Klijnsma de overbrug-

Als de kabinetsplannen doorgaan wijkt 
de koopkrachtontwikkeling van oude-
ren volgend jaar weer negatief af. Het 
Centraal Planbureau voorspelt voor ge -
pen sioneerden een min van 1,3 procent, 

gingsregeling ietsje uitbreiden en ver-
lengen, maar dat biedt voor mensen in het 
onderwijs vrijwel nooit enig soelaas. Na 
2021 gaat de AOW-leeftijd, afhankelijk van 
de ontwikkeling van de levensverwachting, 
nog verder omhoog in stappen van 3 

terwijl voor werknemers een plus van  
0,3 procent wordt voorzien. Het opnieuw 
in koopkracht achterblijven van de 
ouderen wordt, behalve door de naar 
verwachting minimale indexatie, ver-

Werk & Recht

Tweede Kamer akkoord met
versneldeverhogingAOW-leeftijd

Koopkrachtgepensioneerden
blijft in 2016 opnieuw achter
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Wat moet de MR met individuele vragen
vancollega’sofouders?

Een kind is fl ink gevallen op het schoolplein. De ouderraad 
eist actie van de MR. De invallers komen bij de MR vragen 
wanneer zij recht hebben op een tijdelijke aanstelling. 
Personeelsleden vragen aan de MR of de berekening van 
hun betrekkingsomvang klopt. Wat moet de MR hiermee? 
Niets. De MR is geen klachtenbureau en ook geen juridisch 
loket. Dit soort vragen moeten naar de directie. Die leidt de 
school en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. 
De MR heeft hier geen rol bij. Wat hij wel kan doen, is 

signaleren. Als voor alle invallers onduidelijkheid bestaat 
over een vaste benoeming, dan kan de MR voorstellen aan 
de directie om hierover in algemene zin informatie op te 
nemen in het personeelsbeleidsplan. Is er verwarring over 
de berekening van de werktijd, dan kan de MR dit in de 
overlegvergadering aan de orde stellen en aandringen op 
een duidelijke toelichting bij de berekening. De raad is er 
voor het beleid en niet voor individuele vragen. Houd uw 
rol helder.

Wat moet de MR met individuele vragen
vancollega’sofouders?

signaleren. Als voor alle invallers onduidelijkheid bestaat 
over een vaste benoeming, dan kan de MR voorstellen aan 
de directie om hierover in algemene zin informatie op te 
nemen in het personeelsbeleidsplan. Is er verwarring over 
de berekening van de werktijd, dan kan de MR dit in de 
overlegvergadering aan de orde stellen en aandringen op 
een duidelijke toelichting bij de berekening. De raad is er 

Vraag antwoord

CNV wil betere regeling
langdurigzorgverlof

21212121

3 afschaffen  (maximaal nadeel voor een 
echtpaar: € 678,-). Deze afschaffi ng kan 
in sommige gevallen ook nog tot verlies 
van de huur- of zorgtoeslag leiden 
(omdat zonder de ouderentoeslag het 
vermogen te hoog is). Ten slotte gaat 
de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 
in 2016 met 0,75 procentpunt omhoog 
(van 4,85 procent naar 5,6 procent). Het 
betekent dat de overgrote meerderheid 

Werknemers die langdurig voor hun 
dierbaren zorgen, komen steeds vaker 
in de knel. Dit blijkt uit een rapport van 
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
dat vorige maand verscheen. Volgens 
het SCP zijn sinds 2012 al maar meer 
werknemers zorgtaken gaan verrichten. 
Vaak raken deze werknemers over-
belast omdat ze het zo lang mogelijk 
uitstellen om verkorting van werktijd 
aan te vragen. Dit doen ze vooral omdat 
korter werken een negatief effect heeft 
op het inkomen. CNV voorzitter Maurice 
Limmen pleit daarom voor een regeling 

van onze gepensioneerde leden de 
koopkracht voor het zevende jaar op rij 
zal zien dalen. Uit cijfers die minister 
Asscher van Sociale zaken eind maart 
naar de Tweede Kamer stuurde blijkt nog 
eens zonneklaar dat de koopkrachtont-
wikkeling van ouderen sinds 2010 duide-
lijk achterloopt. Wel wijst Asscher er op 
dat de koopkracht van gepensioneerden 
zich in de periode tussen 2002 en 2010 

om zorgverlof uit collectieve middelen 
te betalen: ‘Een mantelzorger die 
minder uren gaat werken om te kunnen 
zorgen voor een ernstig zieke, moet 
dat niet eindeloos uit eigen zak hoeven 
te bekostigen. Is dit verlof fi nancieel 
goed geregeld, dan raken mensen niet 
overbelast door de combinatie zorg en 
werk. Met een goede regeling behoud 
je dus mensen voor de arbeidsmarkt.’ 
Voor pleegzorg, adoptie, zwangerschap 
en bevalling bestaat er al een collec-
tieve regeling. Die wil het CNV ook voor 
mantelzorg. 

juist relatief gunstig heeft ontwikkeld. 
Het CNV ziet hier geen rechtvaardiging 
in voor het op achterstand zetten van de 
ouderen en heeft de afgelopen jaren dan 
ook al herhaaldelijk bij de politiek gepro-
testeerd tegen het op elkaar stapelen van 
negatieve maatregelen. Het voortduren 
van dit onevenwichtige inkomensbeleid 
zal door de vakcentrale opnieuw aan de 
kaak worden gesteld.
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UITGEREKEND NU!

Sluit uw houding aan bij tienermoeders? Hoe gaat u om met de verschillende belangen van de jonge moeder 

en het kind? En welke aanpak werkt bij jong-zwangeren in risicovolle situaties?

Leer hoe u de juiste steun biedt aan een tienermoeder die (onbedoeld) zwanger is geworden! 

info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl

Wanneer

Donderdag 18 juni

Waar

Leerhotel Het Klooster,

Amersfoort

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/
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Datum
Donderdag 4 juni 2015

Locatie
NH Hotel, Amersfoort

Schrijf u nu in via
medilexonderwijs.nl/slbSuccesvol studeren in het mbo

Praktische handvatten voor 

studieloopbaanbegeleiders
in het mbo

Het goed begeleiden van mbo-studenten is een belangrijke maar ook uitdagende taak. Hoe gaat u bijvoorbeeld Het goed begeleiden van mbo-studenten is een belangrijke maar ook uitdagende taak. Hoe gaat u bijvoorbeeld 
om met studenten die minder gemotiveerd zijn voor hun studie? En wat doet u om een prettig groepsklimaat in om met studenten die minder gemotiveerd zijn voor hun studie? En wat doet u om een prettig groepsklimaat in 
de klas te bevorderen? 

Doe meer kennis op over het succesvol begeleiden van uw studenten tijdens hun studieloopbaan!Doe meer kennis op over het succesvol begeleiden van uw studenten tijdens hun studieloopbaan!  

Profiteer 
van onze

1 op 5 
korting!
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Pseudo wetenschap
Het was een artikel naar mijn hart: de reactie in Schooljournaal 5 
van bioloog Patrick van Veen op het onderzoek naar de kwaliteit 
van anti-pest programma’s. ‘Schaamteloos’, noemde hij het, 
en ‘pseudowetenschap’. Zijn constatering dat we helemaal niet 
beschikken over de kennis om al die interventies te beoordelen, 
lijkt mij cruciaal: er zijn in de menswetenschappen weinig onder-
werpen die zo ingewikkeld zijn als het vaststellen van effectiviteit 
van interventies. Waar zit de bottleneck? In het gegeven dat we 
interventie en gedrag rechtstreeks met elkaar willen verbinden. 
Kort door de bocht geformuleerd: als gedrag verandert, is dat 
dankzij de interventie en als gedrag niet verandert, deugt de 
interventie niet.
De werkelijkheid is echter een stuk ingewikkelder. Want neem nu 
Arnoud: een pester die bij zijn leeftijdgenoten een fl inke reputatie 
heeft opgebouwd. Wanneer Arnoud steeds meer wordt terugge-
pest, geven zijn ouders hem het advies: ‘Als ze je klieren, verkoop 
je ze maar een mep.’ Hij doet op school mee aan een anti-pest 
programma, maar helaas: al snel blijkt dat de leerkracht geen 
verbetering ziet. Wat gaat er fout? Ten eerste blijft Arnouds 
reputatie hem achtervolgen: het gros van zijn klasgenoten 
blijft voorlopig bij hem uit de buurt en hij blijft stuiten op een 

muur van argwaan. Daarnaast heeft een aantal andere 
klasgenoten zijn zwakke plekken goed leren kennen; 
het blijft een sport hem uit te dagen. Aan de andere 
kant: zijn gedrag verschaft hem bij een select clubje 
vriendjes ook macht en status. De leerkracht ziet 
zich bevestigd in zijn vermoeden dat er rond Arnoud 
nog altijd problemen zijn en ontwikkelt steeds meer 
antipathie. De jongen vindt steun bij zijn ouders die 
hem nog maar eens stimuleren niet werkeloos toe 
te kijken wanneer hij wordt uitgedaagd.
Waar hebben we in een situatie als deze mee te 
maken? Met het gegeven dat de mate van effect 
van het anti-pest programma op het gedrag van 
Arnoud wordt beïnvloed door een zeer ingewikkeld 
samenspel van factoren: zijn (aangeboren) karakter 
en persoonskenmerken, het opvoedgedrag van zijn 
ouders, de emoties en het gedragsrepertoire van de leerkracht 
en het gegeven dat hij door sommige klasgenoten wordt afge-
wezen en uitgedaagd en door anderen om zijn stoerheid wordt 
bewonderd.
Het is bijna ondoenlijk om dit samenspel zo te ontrafelen dat er 
met zekerheid kan worden vastgesteld dat programma’s A en B 
wel deugen en programma’s C en D niet. Daarnaast: wat is ‘effec-
tief’? Is een programma dat claimt pestgedrag met 50 procent te 
kunnen terugbrengen, succesvol of juist teleurstellend vanwege 
die onveranderde 50 procent?

Als gedrag verandert, is dat dankzij de 
interventie, als gedrag niet verandert, 
deugt de interventie niet
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JanBijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4
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De een weet al van jongs af 
aan dat hij voor de klas wil 

staan, de ander ontdekt het 
pas op latere leeftijd. Wim van 

Heteren (43) hoort bij die laatste 
groep. Na ruim 14 jaar werken 

als marktkoopman verruilde hij 
zijn kaaskraam voor een baan 

in het onderwijs. ‘Lesgeven kun 
je vergelijken met een product 
verkopen. Als je niet achter je 

koopwaar staat, verkoop je niets.’

Kaasboer van de 
markt naar de klas:

primair onderwijs

‘Niet zoveel 
verschil 

tussen 
verkopen en 

lesgeven’
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Mijn vader was kaasboer. Als klein ventje 
ging ik al met hem mee naar de markt. 
Toen ik na de basisschool een opleiding 
tot timmerman ging volgen, viel me dat 

tegen. Het marktleven beviel me beter. Het contact 
met mensen, het handelen, dat vond ik leuk. Rot-
terdam, Alblasserdam, Pijnacker, Maarsenbroek, we 
reden heel wat af.’ De toen 16-jarige Wim van Heteren 
stopte met zijn opleiding tot timmerman en ging bij 
zijn vader in loondienst. Na jaren van werken in de 
buitenlucht, begon hij zich zo rond zijn 26ste af te 
vragen of hij de rest van zijn leven ook op de markt 
wilde blijven werken. ‘Mijn vrouw vroeg me wat ik 
nou echt leuk vond om te doen. Kennis overdragen, 
was mijn antwoord. Toen heb ik een dag meegelopen 
met een kennis die in het onderwijs werkte. Ik vond 
het geweldig en startte met de deeltijdopleiding in de 
avonduren. Mijn vooropleiding was te laag, maar ik 
behaalde het toelatingsexamen en kon van start.’ 

SOCALE ASPECT
Vier jaar lang studeerde Van Heteren op maandag- 
en donderdagavond voor het vak van leerkracht. 
Overdag stond hij in de marktkraam. Hij werkte 
wel minder uren dan voorheen en zijn vrouw ging 
meer werken zodat hij tijd had om te studeren. Na 
de pabo ging Van Heteren aan de slag op De Schakel 
in Nieuw-Lekkerland. Daar werkt hij nu nog steeds. 
Naast leerkracht van groep 8 is hij ook bouwcoördi-
nator van de groepen 5-8. ‘Het sociale aspect van het 
onderwijs spreekt me aan. Verhalen die mensen met 
je delen op de markt vond ik altijd al bijzonder, in het 
onderwijs gaat dat alleen maar dieper. En lesgeven 
kun je vergelijken met een product verkopen. Als je 
niet achter je koopwaar staat, verkoop je niets. Zo 
gaat dat ook met een les, als je niet achter je les staat 
luistert er geen leerling. Het gaat om je uitstraling: of 
je nou verkoopt of lesgeeft.’
Nog steeds maakt Van Heteren gebruik van vaar-
digheden die hij als marktkoopman heeft geleerd 
heeft. ‘Door de jaren op de markt heb ik veel mensen 
gesproken en leren kennen. Ik denk dat ik daar nog 
steeds van profiteer. Bijvoorbeeld als ik merk dat 

ouders zorgen hebben over hun kind, dan heb ik vrij 
weinig moeite om dat goed bespreekbaar te maken. 
Ook contacten leggen buiten de school gaat me 
makkelijk af. Dat is toch de handelaar in me.’ 

ROOTS
Tot vreugde van zijn leerlingen mag Van Heteren nog 
graag mooie verhalen vertellen over de markt. Over 
die keer dat de oudere dame van de stoffenkraam 
in Rotterdam het gaspedaal van haar oude Dafje te 
diep indrukte waardoor ze drie marktkramen omver 
reed. En tijdens maatschappijleerlessen deelt hij 
graag zijn vroegere ervaringen met allerlei verschil-
lende mensen. ‘Op de markt zie je alle culturen. 

Tijdens lessen vind ik het leuk om een rol te spelen.
Bijvoorbeeld die van een moslim, om met kinderen 
te discussiëren. Ik hoop dat leerlingen mij niet alleen 
onthouden als de leerkracht die ze kennis bijbracht, 
maar vooral als de leerkracht die ze liet nadenken 
over allerlei zaken. Dat heeft misschien ook te ma-
ken met mijn roots: er is zoveel meer dan dat er in 
het boek staat.’
Het past bij de onderwijsvisie van Van Heteren, want 
hij vindt dat het hoogste niveau behalen niet perse 
het beste is. ‘Politici hoor je weleens zeggen dat we 
bij het beste onderwijs van Europa moeten horen. 
Denken ze dan ook aan de bakker of de loodgieter? 
Minister Bussemaker brak onlangs een lans voor het 
mbo-onderwijs en zei dat we weer op zoek moeten 
naar vakmanschap en specialisten. Dat vind ik goed, 
daar moet aandacht voor zijn. Gisteren trof ik een 
oud-leerling in een supermarkt, hij heeft nu een goe-
de baan als elektricien, daar ben ik dan trots op!’ 

Tekst: Marloes Oelen  Foto: Arie Kievitprimair onderwijs

‘

Wim van Heteren: ‘Ik wil leerlingen 
laten  nadenken over zaken.’

‘ Contacten leggen gaat 
me makkelijk af. Dat is 
toch de handelaar in me’
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Niet alleen
Muisstil is het in de klas als ik tijdens de dagopening 
lees over de bange momenten van Jezus in de hof van 
Getsemane. De overdenking die erbij staat eindigt met 
de vraag: ‘Naar wie ga jij toe als je er even doorheen 
zit?’ Op momenten dat we bij vragen als deze stilstaan, 
moet ik altijd denken aan de avond dat ik een telefoon-
tje kreeg met het verdrietige nieuws dat een leerling 
door zelfdoding om het leven was gekomen. Een lieve, 
vrolijke meid met zoveel talenten en zoveel mogelijk-
heden. Hoe wanhopig moet je zijn dat je geen andere 
uitweg meer ziet, helemaal op zo’n jonge leeftijd? 
Hoewel je taak als docent in de eerste plaats het over-
brengen van kennis is, merk ik dat die eerste plaats 
steeds vaker wordt ingenomen door het verlenen van 
hulp, met name op psychisch gebied. De tieners van 
nu hebben het misschien ook wel moeilijker dan die 
van jaren geleden. De opkomst van internet speelt 
hierin een belangrijke rol, want hoewel het vaak een 
goede aanvulling in de lessen kan zijn, wens ik op 

momenten dat cyberpesten de kop opsteekt, dat het 
internet nooit was uitgevonden. Dat ouders tegen-
woordig vaak allebei veel werken, is een ontwikkeling 
die ik liever anders had gezien. Begrijp me niet 
verkeerd, ik weet dat ouders hun best doen om er te 
zijn voor hun kinderen, maar als je van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat aan het werk bent en niet weet 
wat je kind bezighoudt, krijgt de zoon/dochter niet de 
zorg die hij of zij nodig heeft. Als je kind je vervolgens 
ook niet wilt lastigvallen met de problemen die er zijn, 
dan kan de spanning zo groot worden dat het er op een 
bepaalde manier uitkomt. Daarnaast is het passend 
onderwijs ook een extra zorg voor scholen. Door al 
deze dingen samen zullen de scholen steeds meer hun 
aandacht moeten besteden aan de problemen die de 
leerlingen hebben. Dat zullen zij ook zeker doen, want 
boven alles zie je dat docenten gaan voor het welzijn 
van de leerlingen.  Het is alleen jammer dat je daar-
door minder tijd hebt voor het doorgeven van kennis 
en het voorbereiden van de lessen.
Nog steeds is het muisstil in de klas. Ik zie de leer-
lingen nadenken over de vraag. Ik hoop dat de leer-
lingen beseffen dat hoeveel ellende ze ook meemaken, 
de docenten hen serieus nemen en willen helpen waar 
het nodig is, eventueel samen met de hulpverlening. 
Want tiener zijn in deze maatschappij is niet niks. 

De tieners van nu hebben het 
 misschien ook wel moeilijker 
dan die van jaren geleden
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Marlies Sietsma
 is 28 jaar en docent Neder-

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

volgt een schakeljaar Onder-
wijskunde in Groningen
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Buitensluiten, dreigen en vervelende grapjes maken; 
pesten gebeurt op veel manieren en nog veel te vaak, vindt 

de 11-jarige ervaringsdeskundige Kristo Oosterveen. Hij 
werd zelf gepest en brengt nu het thema pesten in de klas op 

een bijzondere manier onder de aandacht. Voor de Landelijke 
StichtingTegenZinloosGeweld schreef hij er een rap over: Moed 

moet!. In populaire taal probeert Kristo kinderen aan te spre-
ken en bewust te maken van de gevolgen van pesten. ‘Beter 
vrienden maken, dan iemand afkraken’, rapt hij. Naast een 
videoclip is er ook lesmateriaal ontwikkeld, leerkrachten 

kunnen samen met hun klas een eigen rap maken op 
de muziek. Het materiaal is te downloaden via 
www.moed.nl/kinderen/kristo. Ook de bijbe-

horende videoclip en een lesbrief zijn 
te verkrijgen via deze link. 

Rappen 
over pesten

Proeflokalen OR en MR 
OR-leden en schoolcontactpersonen in het mbo 
kunnen dinsdag 21 april tussen 16 en 19.30 uur 
met een hapje en een drankje met elkaar van 
gedachten wisselen over actuele thema’s in het 
OR Proefl okaal van CNV Connectief Academie in 
het CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in Utrecht. Op het 
programma staan onder meer de Arbocatalogus, 
het Meerjarenformatieplan en de laatste ontwik-
kelingen rond de Cao-Mbo. De toegang is gratis en 
zowel leden als niet-leden van CNV Onderwijs zijn  
welkom. Aanmelden via het aanmeldingsformulier 
op www.cnvo.nl/agenda. Een dag later, op 22 april 
organiseert CNV Connectief Academie tussen 15 
en 17.45 uur het MR Proefl okaal voor leden van 
(G)MR’en in het basis- en speciaal onderwijs. Ook 
ouders die lid zijn van een van de raden kunnen 
deelnemen aan de gratis bijeenkomst. Op de 
agenda staan cao-gerelateerde onderwerpen als 
Wijziging taakbeleid, Professionalisering en Duur-
zame inzetbaarheid en een tweetal workshops. 
Voor meer informatie:  030 751 17 47 of mail naar 
aanvraagacademie@cnv.nl.

Overblijfbijbel  
Schrijfster Joyce de 
Jongh merkte als 
overblijfmoeder dat de 
kinderbijbel waaruit 
ze leerlingen voorlas 
te lange verhalen had 
voor de pauzetijd. 
Daarom stelde ze 
de Overblijfbijbel 
samen; een bijbel voor 
leerlingen van groep 
3 tot en met groep 
8, bestaande uit 160 
bekende en minder 
bekende bijbelverha-
len voor elke dag van 
het schooljaar. Het 
gaat om korte, complete verhalen die in het tijdsbe-
stek van de lunchpauze voorgelezen kunnen worden. 
Daarbij is in het taalgebruik ook rekening gehouden 
met leerlingen zonder christelijke achtergrond. De 
verhalen zijn gelinkt aan de belevingswereld van de 
kinderen en sluiten aan bij het kerkelijk jaar, zodat 
rond Pasen de paasverhalen aan de beurt komen. Het 
boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Ark en kost € 24,95.  

Welke leraar weet zijn of haar vak het beste uit te oefenen? 
Wie inspireert dagelijks leerlingen en collega’s? En wie is een 
goede ambassadeur van zijn of haar sector? Tot en met vrijdag 
1 mei kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs- en onderwijs-

ondersteunend personeel en ook leerlingen en ouders weer hun 
favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het jaar 
2015. Een vakjury zal uit de inzendingen winnaars kiezen uit het 
basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs, voortgezet onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs. Rond de Dag van de Leraar, 

op 5 oktober, zullen de winnaars bekend worden gemaakt. 
Deze fungeren dan als ambassadeurs van hun sector en 
helpen positieve aandacht te krijgen voor het vakgebied. 

Leraren kunnen genomineerd worden via de web-
site: www.deleraarvanhetjaar.nl. De verkiezing 

Leraar van het Jaar is een initiatief van de 
Onderwijs -coöperatie.

Leraar van het 
  jaar 2015
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Leerkrachten met dyslectische kinderen in de 
klas kunnen tips en informatie halen uit de nieuwe 
editie van de bestseller Houvast bij dyslexie en 
lees problemen. De verbeterde versie speelt in op 
de veranderingen in de zorg voor kinderen met 
dyslexie, die per 1 januari 2015 zijn ingegaan. Wan-
neer verwijs je een leerling bijvoorbeeld naar een 
professional? Hoe kan lezen aantrekkelijker worden 
gemaakt? Van welke speciale hulpmiddelen en 
maatregelen kan een kind met dyslexie profi teren? 
Het boek richt zich mede op een vroege signalering 
van dyslexie bij kinderen en de samenwerking 
tussen de school en ouders. De systematische 
opzet sluit aan bij de dagelijkse praktijk op scholen, 
waar de protocollen leesproblemen en dyslexie als 
leidraad worden gebruikt. Het boek is een uitgave 
van het Steunpunt Dyslexie en is samengesteld door  
Arga Paternotte, medebestuurder bij de Stichting 
Dyslexie Nederland en Nikki Oostewechel, ortho-
pedagoog en werkzaam in het onderwijs. Het boek 
is een uitgave van LannooCampus en kost € 17,99. 
www.lannoocampus.nl

Houvast bij dyslexie

Documentaire 
Citostress

Het is elk jaar weer fl ink zweten voor kinderen in groep acht: 
de Citotoets. Nu deze kennismeting is verplaatst van februari 
naar april is het oordeel van de onderwijzers leidend gewor-
den in het leerlingadvies voor het middelbaar onderwijs. 
Maar zorgt dit ook voor minder stress bij leerlingen? In de 
documentaire NCRV 2Doc: Citostress worden leerkrachten, 
kinderen en ouders van verschillende groepen 8 gevolgd, van 
een ‘witte’ school en een ‘zwarte’ school in Rotterdam. De 
documentaire geeft inzicht in hoe ouders op de ene school de 
prestaties van hun kinderen nauwlettend in de gaten houden 
en buitenschoolse Cito-training inschakelen, terwijl ouders 
op de andere school veel meer laten afhangen van het advies 
van de leerkracht, en hier alleen in de klas wordt geoefend. 
De documentaire wordt uitgezonden op maandag 20 april, 
20.25 uur, op NPO 2.

Studiedag polari-
satie en radicali-
sering
In navolging van de discussie over radica-
lisering van leerlingen biedt de overheid 
gratis cursussen aan voor leraren in voort-
gezet onderwijs en mbo. In de training leren 
docenten om extremisme in de klas te her-
kennen en om het onderwerp bespreekbaar 
te maken op school. De inschrijving voor de 
Studiedag polarisatie en radicali sering, op 
10 juni, staat nu open en is te vinden via de 
website www.schoolenveiligheid.nl, 
via het thema ‘radicalisering’. Naast 
deze algemene studiedag biedt School & 
Veiligheid ook gratis schoolondersteuning 
op maat voor scholen die worstelen met 
radicalisering of polarisatie. Scholen met 
vragen kunnen bellen naar de helpdesk 
030 2856616 (schooldagen van 9-16 uur).

Hoe kun je onderwijs slimmer organiseren? 
Deze vraag is de afgelopen vier jaar door middel 

van vijf innovatieconcepten van de Innovatie Impuls 
Onderwijs onder de loep genomen. De experimen-
ten, uitgevoerd door 150 scholen uit het primair en 

voortgezet onderwijs, zijn inmiddels afgelopen, maar de 
opgedane kennis en ervaring is voor leraren toegankelijk 

via de website www.leraar24.nl. De regeling Innovati-
eImpuls Onderwijs (IIO) is een steun voor scholen die 
hun organisatie op innovatieve manier willen klaar-
stomen voor de komende jaren. Scholen kunnen nog 

steeds advies en ondersteuning krijgen via het 
project IIO op Maat van het CAOP 

en Kennisland. Vragen? Mail dan naar 
info@innovatieimpulsonderwijs.nl.

InnovatieImpuls Onderwijs
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‘Meester, weet u waar mijn sjuts is?’ Vol 
verbazing kijkt de meester, toch wel wat 
woorden gewend, het vragende meisje 
aan. ‘Je wat?’ Zuchtend gaat de jongedame 
verder. ‘Mijn sjuts, de combinatie van mijn 
sjaal en muts!’ 
Prachtig verzonnen woorden, die je maar al 
te graag hoort op school. Met een glimlach 
hoor ik het tweegesprek in de drukke gang 
dan ook aan.
Van twee woorden één nieuwe maken is 
knap, van meerdere woorden een nieuwe 
zin maken ook. Toch heeft het langharige 
blonde meisje van een jaar of tien ook hier 
geen moeite mee, getuige het volgende: 
‘Deze steekt er met kop en schotel boven-
uit!’ Wie of wat ergens bovenuit steekt is 
niet duidelijk en dat doet er ook niet echt 
toe, het is een prachtig voorbeeld van de 
klok zien hangen maar niet weten waar de 
klepel hoort. Hoofdschuddend dirigeert de 
meester, verbaasd over zoveel inventiviteit, 
het meisje de klas in. En alsof hij vindt 
dat hij in dit woordenspel niet achter kan 
blijven, plaatst hij ook een goeie: ‘Hier 
kan ik geen speld aan vast knopen. Kom, 
doorlopen, ik heb het nog zo druk als een 
klein baasje!’
Om bij de les te blijven; dat laatste klopt in 
ieder geval als een zere vinger!

Verspreking

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

RuudKooistra
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Houvast bij dyslexie

010 - 442 09 39

Onderwijs Professional 

én 

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

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



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon Midden Limburg
Woensdag 29 april, 14 uur, Maas- 
binnenvaartmuseum, Havenstr. 12, 
Maasbracht. Bezoek aan Museum. 
Entree € 5,-. Info/aanmelden (voor  
22 april): hunhuijs@kpnmail.nl,  
049 555 17 18.

Rayon Kennemerland
Woensdag 29 april, 13.15 uur, 
Geversweg 2A, Castricum. Jaar-
vergadering/voorjaarsbijeenkomst. 
Onderwerp: Laatste ontwikkelingen. 
Tevens  inleiding over en rondleiding 
in Strandvondstenmuseum. Info/
aanmelden: T. Wokke, 0251 65 15 03, 
th.wokke@hetnet.nl.

Rayon Fryslan
Donderdag 16 april, 13.30 uur (in-
loop), CNV-kantoor, Zonnedauw 30,  
Drachten. Jaarvergadering. Met: 
infor matie- /discussieuur over 
Economie, politiek, pensioenen en 
zorg kosten door J. Dijkema.  
Tevens huldiging jubilarissen. 
Info/aanmelden : J. Meesters, 
 meesters.j@kpnmail of  
0511 47 38 29.

Rayon Noordoost Brabant
Woensdag 22 april, 13 uur (inloop). 
Aanvang rondleiding/presentatie 
13.30 uur. Museum Jan Heester-
huis, Pompstr. 17, Schijndel. Bezoek 
 museum, rondleiding, presentatie  
 architectuur Glazen Boerderij, 
bezichtiging beeldentuin, par keren 
gratis in parkeergarage. Eigen 
 bijdrage € 5,- incl. koffie. MJK € 3,- 
korting. Info/aanmelden:  
G. Verbruggen,  verbrug@home.nl,  
0485 45 14 82.

Rayon ’s-Hertogenbosch
Dinsdag 12 mei, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 
115, ’s-Hertogenbosch. Ledenbijeen-
komst, met informatie, ontmoeting en 
lezing 1629 Het Beleg Compleet door 
J. v. Schijndel. Info/aanmelden:  
G. Mol, 073 521 41 09, g.mol@ziggo.nl.

Rayon Utrecht
Woensdag 13 mei, 14 uur, Rest. De 
Veltpoort. Stadswandeling door Wijk 
bij Duurstede olv gids. Persoonlijke 
uitnodiging volgt. Info/aanmelden: R. 
Lasthuis, r.lasthuis-bakker@hccnet.nl, 
0348 41 19 68 of M. Zoetemelk, 0343 
57 34 31.

Provincie Utrecht
Donderdag 16 april, 10.30 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. 
 Netwerkbijeenkomst jong gepen-
sioneerden over Assertiviteit door 
J. 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. Onderwerp: Heb jij 

LEV om te praten over jouw levens-
boom? door Ineke de Haan, docent 
en ontwikkelaar LEV-kaarten. Info/
aanmelden: netwerkflevoland@cnv.nl 
o.v.v. 16-4-2015 Dronten.

Provincie Zuid-Holland
Woensdag 22 april, 10.30 uur, Johan-
neskerk, G. Gazelleweg 1, Rotterdam. 
Netwerkbijeenkomst jong gepen-
sioneerden. Onderwerp: 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 gepen-
sioneerden. Onderwerp: Assertiviteit 
door Jeannette de Haan, verenigings-
trainer CNV Onderwijs. Info/aanmel-
den: netwerkgroningen@cnv.nl o.v.v. 
23-4-2015 Haren.

schooljournaalagenda@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 16 april, 11 uur (inloop 10.30 uur), incl. broodjesmaaltijd, 
CNV-gebouw Ovenbouwershoek 9, Apeldoorn. Netwerkbijeenkomst regio 
Overijssel, Flevoland en Gelderland-Oost. Over: Actuele ontwikkelingen in 
de sociale zekerheid door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs. 
Workshop: Inspiratie door Harry Huis. Info/aanmelden: H. Huis,  
huihar30@gmail.com, 06 30 22 33 61.

30



Provincie Zeeland
Donderdag 30 april, 11 uur, Zeeuw-
se bibliotheek, Kousteensedijk 7, 
Middelburg. Netwerkbijeenkomst 
jong gepensioneerden. Onderwerp: 
Assertiviteit door Jeanette de Haan, 
verenigingstrainer CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwerkzeeland@
cnv.nl o.v.v. 30-4-2015 Middelburg.

Provincie Limburg
Donderdag 21 mei, 10.30 uur, De 
Vlonder, Florasingel 38, Roermond. 
Netwerkbijeenkomst jong gepen-
sioneerden. Onderwerp: Communi-
ceren: een kunst door H. Huis, coach/
counseler en voorzitter Stuurgroep 
Anders Actieven. Info/aanmelden:
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. 
 21-5-2015 Roermond.

Provincie Drenthe
Donderdag 23 april, 14 uur, Ont-
moetingscentrum De Hoeksteen, 
Rabenhauptstr. 1, Coevorden. 
 Jaarvergadering. Info/aanmelden: 
fietstas4ever@hotmail.com,  
06 44 05 28 39.

STUURGROEP AGRARISCH 
ONDERWIJS
Dinsdag 14 april, 14 uur, omge-
ving Etten-Leur/Breda. Themabij-
eenkomst: Taal en rekenen in het 
Agrarisch Onderwijs. Bezoek aan 
landbouwconstructiebedrijf Peecon 
in Etten-Leur. Info/aanmelden: 
 agrarischonderwijs@cnvo.nl.

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 

onderpresteren door I. Reijgwart; 
Registerleraar: laat zien wat je waard 
bent door C. Uitterhoeve en T. Streek-
stra; Beeldende therapie op school 
door H. v.d. Weg en K. Rijksen. Info/
aanmelden: netwerkflevoland@cnv.nl 
o.v.v. 15-4-2015.

NETWERK OVERIJSSEL
Woensdag 22 april, 16 uur, cbs 
Rehobothschool, Populierenlaan 18, 
Kampen. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Workshops: 
Hoogsensitieve leerling door   
C. Lindhout; Assertiviteit door  
J. de Haan; Registerleraar: laat zien 
wat je waard bent door R. de Wilde. 
Info/aanmelden:  
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 
 22-4-2015 Kampen.

NETWERK UTRECHT
Woensdag 27 mei, 16 uur, CNV kan-
toor, Tiberdreef, Utrecht. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit workshops: Loopbaankan-
sen door J. Daenen; Passend Onder-
wijs door H. Kooreman; Mindfulness 
voor kinderen door L. Gerritsen. Info/
aanmelden: netwerkutrecht@cnv.nl 
ovv bijeenkomst 27-5-2015.

INVALLERS
Regio Oost
Woensdag 27 mei, 17 uur (inloop 
16.30, incl. broodje), Het Timpaan, 
Kon. Wilhelminastr. 10, Wehl. 
 Netwerkbijeenkomst. Workshops: 
Klassen management en Colle-
giale  uitwisseling en rechtsposi-
tioneel advies. Info/aanmelden: 
 netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst Wehl 27-5-2015.

JONG
Woensdag 27 mei, 16.30 uur (incl. 
broodje), CNV kantoor, Tiberdreef, 
Utrecht. Netwerkbijeenkomst. 
Thema: (Aanstaande) ouders. Work-
shops: Als ouder in je recht; Rechts-
positioneel advies; Timemanagement, 
de balans tussen werk en gezin. Info/
aanmelden: netwerkutrecht@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst Jong 27-5-2015.

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 13 mei, 15 uur (incl. brood-
jes), Wijkcentrum ’t Dijksteeke, Dijk-
centrum 191, Roosendaal. Welkom 
door J. v.d. Hogen, voorzitter LAG; 
inleiding door A. Gloudemans, lid 
LAG. Workshops: Cao PO/Taakbeleid 
door J. Rosenthal, beleidsmedewer-
ker CNV Onderwijs ism M. Biekens, 
regiobestuurder CNV Onderwijs; 
Passend Onderwijs door M. Schouten, 
deskundige op dit terrein; Pensioenen 
door F. Lardinois, ABP. Info/aanmel-
den (voor 10 mei): Jacques Poulus, 
cnvolagbrabantzeeland@hotmail.
com. Voor rechtspositioneel spreek-
uur (alleen voor leden) aanmelden: 
belangenbehartiging-cnv- 
onderwijs@cnv.nl.

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  
Hans van Dinteren, trainer CNV 
 Connectief Academie. Info/aanmel-
den (voor 16 april): 
voortgezetonderwijs@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst Alkmaar.

VROUWEN
Woensdag 20 mei, 15 uur, CNV kan-
toor, Tiberdreef, Utrecht. Congres 
Stuurgroep Vrouwen met thema: 
Ouderbetrokkenheid = wederzijds 
 belang. Na de plenaire presentatie 
door Wouter Prins, beleidsmede-
werker CNV Onderwijs, zijn er 2 
workshops: Hoe ga je met elkaar 
om en Spanning tussen informele en 
formele zeggenschap. Info/aanmel-
den: vrouwen@cnv.nl o.v.v. congres 
20-5-2015.

MEESTER IN SOLLICITEREN
Woensdag 22 april, 14.30 uur, CNV, Tiberdreef 4, Utrecht. Sollicitatiemodule 2: 
vind jouw droombaan: zoeken en vinden van een baan. Training voor studen-
ten en starters/invallers. Info/aanmelden: cnvo.nl/solliciteren.

Woensdag 27 mei, 14.30 uur, CNV, Tiberdreef 4, Utrecht. Sollicitatiemodule 3: 
sterk in je schoenen tijdens het gesprek: de juiste gesprekstechnieken toe-
passen. Training voor studenten en starters/invallers. Info/aanmelden:  
cnvo.nl/solliciteren.
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Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Het is meer dan lesgeven alleen. 
Denk aan orde houden, werken in een team en kritisch omgaan met  
nieuwe onderwijsmodellen. Hoe doe je dat allemaal, zonder dat je jezelf 
hierin verliest?

Leergang Professioneel Meesterschap 
Voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs

Ben jij een jonge, ambitieuze leraar en wil je jezelf verder  
ontwikkelen? Dan willen wij je hier graag bij helpen!   
Ga naar www.starteninhetonderwijs.nl en meld je aan voor  
de informatiemiddag op 20 mei!

De Leergang Professioneel 
Meesterschap geeft je meer 
bagage om jouw positie als leraar 
te versterken en je kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. In elf 
bijeenkomsten komen verschillende 

thema’s aan bod. De leergang start in 
oktober 2015 en duurt ruim een half 
jaar. Bij succesvol afronden, ontvang 
je een officieel certificaat tijdens de 
gezellige afsluitingsborrel.

Heb je nog vragen? Kijk op www.cnvonderwijs.nl/professioneelmeesterschap.  
Stuur je motivatiebrief en cv voor vrijdag 1 mei naar professioneelmeesterschap@cnv.nl.

Wat bieden wij jou? 
• Aanvulling op je cv! 
• Reiskostenvergoeding 
• Een training voor intervisieleider 
• Certificaat

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Opgeleid worden tot intervisieleider 
en bijdragen aan een goede start van startende leerkrachten?

Wij zijn op zoek naar intervisieleiders! 
Als intervisieleider begeleid je starters die deelnemen aan de Leergang Professioneel Meesterschap. De LPM is een  

traject met elf bijeenkomsten (07-10-15 t/m 18-05-16) voor starters in het onderwijs. 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op woensdag van 16.15 uur - 20.30 uur in Utrecht.

Wat verwachten wij van jou? 
• Je hebt minimaal een lerarenopleiding of de Pabo afgerond 
• Je hebt 5 - 10 jaar werkervaring in PO of VO 
• Je bent lid van CNV Onderwijs 
• Je bent alle bijeenkomsten van de Leergang aanwezig

*De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in mei op het CNV-hoofdkantoor in Utrecht. 
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In Lukas 13 geneest Jezus tijdens de sabbat een 
vrouw die al achttien jaar bezeten was door een 
geest en daardoor helemaal krom liep. Dit was tegen 
de zin van de priester die de synagoge leidde, want 

er waren zes andere dagen om te werken. Huichelarij 
meende Jezus, omdat de aanwezigen immers wel hun 
os of ezel te eten en te drinken hadden gegeven. Volgens 
Pim Kalkman, conrector en docent godsdienst op het 
Corderius College in Amersfoort, geeft dit bijbelfragment 
goed aan waar pedagogisch omdenken voor staat. ‘Verzet 
tegen vaste patronen, tegen een cultuur waar regels alles 
bepalen. Ik mocht vroeger niet rennen door de school van 
de conciërge, want anders zou iedereen dat gaan doen. 
Maar dat gebeurde nooit. Waarom zitten we zo gevangen 
in onze vastomlijnde ideeën?’

PRACHTIGE SMOEZEN
Kalkman’s school treedt sinds een jaar of vijf leerlingen 
positiever tegemoet, onder invloed van het uit de VS 
overgewaaide Positive Behaviour Support (PBS). Door 
een veiligere, socialere omgeving te creëren verbeteren de 
leerprestaties en verminderen of verdwijnen gedragspro-
blemen.  Kalkman: ‘We hadden op een gegeven moment 
80 tot 90 telaatkomers. Bij ons was het zo dat je dan de dag 
erna een half uur eerder moest komen. Maar ja, hoe moest 
je dat afdoende controleren met die aantallen? Dat begre-
pen de leerlingen ook, dus anarchie dreigde. Hen nog een 
half uur eerder naar school laten komen? Dan straften we 
onszelf. We besloten dat de conrectoren de overtreders 
individueel zouden aanspreken. De volgende dag stonden 
we als een soort mobiele biechtbrigade paraat. Prachtige 
smoezen hoorden we, maar het kwam ook tot individuele 
gesprekken over het belang van op tijd komen, over de 

Pedagogisch omdenken, bemoedigen 
in plaats van straffen. Het ontbrak 
op het Paascongres in Leerhotel 

Het Klooster in Amersfoort niet aan 
interessante invalshoeken voor 

workshops.

soms dieper liggende oorzaken van het niet op tijd zijn. 
Leerlingen werden gezien, in plaats van dat ze meteen 
straf kregen.’

VOORDEEL
De nieuwe, pedagogische aanpak veranderde de sfeer 
merkbaar. Kalkman: ‘Ik dacht we best een prettige school 
waren, maar er viel nog schrikbarend veel te verbeteren. 
Het voordeel is dat we tijd over hielden  om weer wat aan 
onze identiteit te doen.’ Het eerder genoemde verhaal is 
volgens hem een mooi voorbeeld hoe je de verhalen van 
Jezus met een eigentijdse pedagogische bril kunt bekijken, 
waar gelovige en sceptische leerlingen hun voordeel mee 
kunnen doen. 

Jezus door een 
pedagogische bril

alle sectoren     Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woensel

De aanpak van  
Kalkman’s school 
leidde soms tot 
gesprekken over de 
 dieperliggende oor-
zaak van het te laat 
komen.
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Door de Wet Passend Onderwijs, die afgelo-
pen augustus inging, is discussie ontstaan 
over het bieden van hulp door de leerkracht 
onder schooltijd aan een leerling met 

diabetes. Niet alle scholen, zo blijkt uit een door de pro-
testants-christelijke onderwijskoepel Verus geïnitieerd 
onderzoek, willen die verantwoordelijkheid door het 
personeel laten dragen. Zomaar een tegengeluid uit 
het veld: ‘Je bent alleen leerkracht als je lesgeeft, niet 
als je een kind met medicatie bijstaat. Op dat moment 
is je positie, en dus verantwoordelijkheid, vergelijkbaar 
met die van een ouder, oppas of familielid.’ Wim Kuiper, 
voorzitter van Verus, licht toe: ‘Aanleiding ervoor was 
een discussie vorig jaar zomer in de Tweede Kamer 

om scholen, in het kader van de nieuwe Wet Passend 
Onderwijs, verplicht te stellen kinderen met diabetes op 
te nemen in het regulier onderwijs. Wij vroegen ons af: 
staat het primair onderwijs er dan vervolgens voor open 
om zelf bijvoorbeeld een vingerprik toe te dienen?’
Verus legde de vraag voor aan een kleine driehonderd 

Het werd al jaren oogluikend toegestaan in 
het primair onderwijs: de juf of meester die 

een leerling met diabetes een vingerprik 
geeft om de bloedsuikerspiegel te bepalen 

en insuline toedient met pen of pomp. Nu, 
met de Wet Passend Onderwijs, staat de 

procedure in een ander daglicht. Want, gaat 
de handeling onder schooltijd mis, wie is 

dan aansprakelijk? 

Joany Krijt: ‘Vingerprikken doe je in 
een rustige ruimte ten behoeve van 
het kind met diabetes.’

Wie prikt de leerling
met diabetes?

primair onderwijs

Joany Krijt, voorzitter CNV 
Onderwijs: ‘Prikken, niet doen’
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schoolbestuurders en schoolleiders in het land. ‘Ja’, was 
de respons van driekwart van de deelnemers. Kuiper: 
‘Een positieve grondhouding! Maar kanttekeningen 
waren er ook. Zoals: “We hebben er moeite mee als de 
overheid ons hiertoe verplicht.” Ook willen scholen we-
ten wie verantwoordelijk is als het mis gaat. Een perso-
neelslid uit de onderbouw dat persoonlijk aansprakelijk 
is, dat gaat natuurlijk te ver.’ 

NEUSSONDES
Gevraagd naar de visie van CNV Onderwijs zegt voor-
zitter Joany Krijt ‘nee’ tegen het prikken van leerlingen 
met diabetes door leerkrachten in het primair onder-
wijs. ‘Het vak van leerkracht is lesgeven. Prikken of een 
insuline-pomp bedienen behoort niet tot de kerntaken 
én ons personeel is er niet toe opgeleid. Niet voor niets 
is er de BIG, de wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat prikken voorbe-
houden is aan professionals. Daarnaast weegt voor ons 
de aansprakelijkheid zwaar. Stel dat er iets fout gaat? 
Het kan toch niet zo zijn dat een leerkracht dan ver-
antwoordelijk wordt gehouden? Zolang daarover geen 
duidelijkheid is, zeggen wij: “Prikken, niet doen.” Dat 
geldt overigens ook voor andere medische handelingen 
zoals neussondes aanbrengen of stomazakjes verwisse-
len: het is ons vak niet’, meent Krijt. ‘Daarbij worstelen 
we met de houding dat onze professionals er dat nog wel 
even bij kunnen doen. Onvoldoende wordt doordacht 
wat prikken betekent in de dagelijkse onderwijsprak-
tijk. Zeker in een klas met bijna dertig leerlingen, die 
je dan even alleen moet laten. Want vingerprikken doe 
je in een rustige ruimte ten behoeve van het kind met 

diabetes. Ouders en wijkverpleegkundigen, daar moet 
volgens ons de oplossing vandaan komen.’ 
Ook Kuiper ziet winst in het inschakelen van de 
wijkverpleegkundige. ‘Dat een aantal buurtscholen de 
handen ineen slaat en met de wijkzorg samen de hulp 
coördineert. Anderzijds, uit ons onderzoek blijkt dat er 
volgens schoolleiders en schoolbestuurders best leer-
krachten zijn die dit zelf willen doen. In die zin vind ik 
het standpunt van CNV Onderwijs iets te rigoreus.’

NIET VERPLICHTEN
Hoe staat Diabetes Vereniging Nederland (DVN) 
tegenover het prikken door niet BIG-geregistreerde 
leerkrachten? Directeur Olof King: ‘Onderwijsgeven-
den, die dat willen en kunnen, moeten het zonder 
juridische risico’s kunnen doen. Met onder meer de 
ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid en de 
DVN is daartoe een oplossing aangedragen: de han-
delingen die zij verrichten voor kinderen met diabetes 
zijn niet gedefinieerd als medische handelingen. Ze 
vallen daarmee dus niet onder de Wet BIG. Zo kunnen 
leerkrachten, net als ouders en verzorgers, de taak 
uitvoeren.’ Leerkrachten kunnen volgens King niet tot 
prikken worden verplicht. ‘Als het maar op school wordt 
geregeld. Een collega of anders een wijkverpleegkundi-
ge die prikt? Hier ligt zeker een taak voor gemeenten en 
zorgverzekeraars.’ 
Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs 
waagt zich vooralsnog aan geen andere uitspraak over 
de ‘prikproblematiek’ dan deze: ‘We zijn in gesprek 
met de betrokken partijen. De Tweede Kamer wordt 
hierover binnen enkele weken geïnformeerd.’ 

Wie prikt de leerling
met diabetes?

Tekst: Beatrice Keunen  Foto: Hollandse Hoogteprimair onderwijs

De visie van ouders van kinderen met diabetes staat 
omschreven in een petitie, die de landelijk opererende 
coalitie Zorgeloos met diabetes naar school (waartoe ook 
DVN en het Diabetes Fonds behoren), vorig jaar aanbood 
aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat het Nederlandse 
basisonderwijs 2.000 kinderen met diabetes telt. Waar-
van, aldus het schrijven, 24 uur per dag de bloedsuiker 
moet worden gecontroleerd en insuline toegediend. 
‘Onderzoek onder ruim 600 ouders van kinderen met di-
abetes laat zien dat vijf procent van de kinderen op zoek 
moet naar een andere school. Scholen zeggen deze kin-
deren niet te kunnen ondersteunen en geven aan angst 
te hebben voor aansprakelijkheid. Onterecht, stellen de 

betrokken ouders: om kinderen met diabetes te helpen 
hoef je geen arts te zijn. (…) We moeten af van de vrijblij-
vendheid onder scholen om kinderen met diabetes te 
begeleiden’, zo staat in de petitie. ‘Scholen leggen nu de 
verantwoordelijkheid voor diabetes veelal bij ouders neer: 
zes van de tien scholen verlangen dat ouders binnen tien 
minuten op school zijn. Ondersteuning van kinderen met 
diabetes is zeker nog niet de norm. Onacceptabel wat 
ons betreft en zeker niet passend binnen de intenties van 
passend onderwijs. Extra regelgeving lijkt nodig. Scholen 
moeten aangesproken kunnen worden op hun daden of 
het ontbreken hiervan. Leraren moeten kinderen onder-
steunen zonder drempels.’

Onacceptabel 



Word meester in solliciteren!
Kun je wel wat sollicitatietips en ondersteuning 
gebruiken? CNV Connectief Academie en Stuurgroep 
Jong bieden in april en mei nog de volgende twee 
sollicitatiemodules aan: 

Module 2 Vind jouw droombaan: Het zoeken en vinden 
van een baan. (Utrecht, 22 april)
Module 3 Sterk in je schoenen tijdens het gesprek: 
De juiste gesprekstechnieken toepassen. (Utrecht, 
27 mei)

De modules zijn los van elkaar te volgen, maar je 
kunt ook kiezen voor het hele pakket. Naast de 
modules krijg je als deelnemer persoonlijke onder-
steuning bij het schrijven van een sollicitatiebrief 
en cv.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.cnvo.nl/solliciteren. Of maak gebruik van onze 
sollicitatiebrievenservice. Kijk hiervoor ook op de 
pagina over solliciteren. 

Stages en projecten: vermeld waar je stage hebt 
gelopen en wat je hebt gedaan. Vertel kort en 
bondig over projecten waar je ervaring mee hebt 
opgedaan.

Nevenactiviteiten: vermeld vrijwillige werkerva-
ring die relevant is voor de functie (bijvoorbeeld 

leiding bij de scouting of de Kindertelefoon)

Vaardigheden: wat zijn je sterke punten? 
Benoem dit in steekwoorden, niet in verhaalvorm.

Kijk voor meer nuttige tips op  
www.cnvo.nl/solliciteren

Tips voor je cv!
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PCO-Bunschoten
Postbus 83

3750 GB Bunschoten
Tel. 033-4951659

Onze schoolvereniging telt vijf basisscholen met in totaal 
1100  leerlingen. 

Bunschoten-Spakenburg is een dynamische gemeente in 
het midden van het land.

Vanuit onze gemeenschappelijke visie: 
Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten’ geven wij inhoud 
aan de PC identiteit van de vereniging.
Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij bewust 
inhoud geven aan de Protestants Christelijke identiteit.

Onze scholen hebben actieve ouderraden en betrokken 
medezeggenschapsraden.

Het is wenselijk als de cursus Directeur Primair Onderwijs 
is gevolgd, of dat u hiertoe bereid bent. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ons strategisch beleidsplan 2015-2020  heeft als 
speerpunten
• Samen leren
• Passende zorg en ondersteuning voor alle leerlingen
• Opbrengstbewust werken
• Ouderbetrokkenheid
• Kansen zien, keuzes maken
Voor informatie over de schoolvereniging verwijzen wij u 
naar onze website. www.pco-bunschoten.nl

PC basisschool De Wegwijzer vraagt per 01-08-2015

EEN DIRECTEUR (32 uur, 0,8 wtf)
Wij … :
• zijn een school met ca. 180 leerlingen
• zijn een gedreven en gezellig team
• hebben het keurmerk ‘ouderbetrokkenheid 3.0’
• proberen passend onderwijs te bieden binnen onze mogelijkheden
• willen ons graag ontwikkelen
• hechten aan goed taalonderwijs (VVE)

Bekijk onze website voor verdere info www.wegwijzerspakenburg.nl.

Wil je meer weten? Bel…: dhr. Hans van Tricht  (directeur-bestuurder)  
033 - 4951659 (verenigingskantoor) / 06 – 229 20 300 (privé)

Je bent iemand die:
• Leiding geeft volgens christelijke normen en waarden
• Een begeleidende leiderschapsstijl heeft
• Een mix weet aan te brengen tussen sturing en ruimte geven
• Resultaatgericht is en hierop kan sturen op een mensgerichte manier
• Teamleden uitdaagt om initiatief te nemen 
• Zorgt voor structuur en duidelijkheid
• Ervaring heeft in het onderwijs
• Sterk is in communicatie

Kortom: een coachende leider

Sollicitatiebrieven voor 20 april 2015 naar bovenstaand
adres of (bij voorkeur) per mail naar h.vantricht@pco-bunschoten.nl.

De 1e gespreksronde staat gepland voor week 18

Een inspirerende directeur
Op de website van de Veldhuizerschool vindt u de uitgebreide functie beschrijving 
met profielschets en de basisnotitie identiteit. Voor aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met de voorzitter van de Vereniging dhr. P. Plug tel: 06-38054294

U kunt uw motivatie met CV tot en met 25 april per mail sturen 
naar de secretaris van de VHSE. Dit ten name van 
mw. C.I. Medema: secretaris.hse@gmail.com

De eerste ronde 
van de sollicitatiegesprekken staat 

gepland op maandagavond 18 mei.

Het bestuur van de Vereniging voor Hervormde 
scholen te Ede zoekt met ingang van het 
nieuwe schooljaar voor de Veldhuizerschool:

(WTF 0.8-0.9)

www.veldhuizerschool.nl

Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor 
mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met 
vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij ent housiaste vrij-
willigers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke 
vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie 
vind je meer infor matie en kun je je aanmelden.

Vrijwilligers gezocht!

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

Ga naar nierstichting.nl



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 8 25 april

nr. 9 23 mei

nr. 10 06 juni

nr. 11 20 juni

nr. 12 04 juli

nr. 13 05 september

nr. 14 19 september

nr. 15 03 oktober

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

...EEN 
UITDAGING

VAKANTIE IS  
WIELEWAAL

Bezorg jij hem
een onvergetelijke

vakantietijd?  

www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

www.wielewaal.nl/
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ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
cnvconnectief@cnv.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 indivi-
duele cursussen, en trainingen en advies-
trajecten 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.cnvonderwijs.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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Jasper Rijpma  
Leraar van het Jaar 2014, vo

 Femke Cools 
Leraar van het Jaar 2014, po

Aanmelden voor en meer informatie over de verkiezing op:

www.deleraarvanhetjaar.nl

Nomineer  

nu jouw favoriete  

leraar voor de  

Verkiezing Leraar 

van het Jaar 2015

Aanmelden kan tot  

1 mei 2015

Marloes van der Meer
Leraar van het Jaar 2014, mbo

Joke Lorist-Klappe 
Leraar van het Jaar 2014, so


