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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.

Naar aanleiding van de column van Ruud van Diemen in School-
journaal 8 vraag ik mij af: biedt Schooljournaal een platform aan 
lieden die ongebreideld hun mening mogen spuien? Hebben de 
hoofdredacteur en de eindredacteuren zitten slapen of vinden 
ze de uitlatingen van Van Diemen over het koningshuis vallen 
onder de noemer: een lolletje over het koningshuis moet kunnen? 
Tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting staat de morele 
plicht tot ‘niet schaden’ en tot ‘goed doen’. De inhoud van de 
column valt naar mijn idee niet in beide laatste categorieën. In 
hetzelfde blad staat een artikel met als chapeau De docent als 
moreel baken? Onder het kopje Moraalvorming op de leraren-
opleiding lees ik: ‘Docenten in opleiding moeten meer bezig zijn 
met werken aan hun integriteit, met training en reflectie.’ Ik stel 
de redactie voor om geen columns meer te plaatsen van Ruud 
van Diemen. Aan Van Diemen stel ik voor zich op het punt van 
beroepsethiek te laten bijscholen.

Wilma Regelink, Leiden

Het lijkt mij zinvol dat de redactie van Schooljournaal de perso-
nalia van columnist Ruud van Diemen natrekt. Als hij het hele 
koningschap niet anders dan een seksueel overdraagbare aan-
doening noemt (indirect dus incest binnen koningshuizen), dan ga 
ik ernstig twijfelen aan de manier waarop deze meneer columnist 
en directeur van een roc is geworden!

Cora Konings, Boskoop

De brief van Oene de Vlugt in Schooljournaal is me 
uit het hart gegrepen. Na 42 jaar in het onderwijs te 
hebben gewerkt en nu al 6 jaar met pensioen, spre-
ken mijn oud-leerlingen mij nog steeds aan over de 
vertelde verhalen, plaatvertellingen en vertellingen 
van dia’s bij  Bijbelse geschiedenis, geschiedenis, 
aardrijkskunde, biologie en verkeer en geven zij aan 
terug te verlangen naar deze verhalen.

A.J. van Schaik, Rotterdam

Toen ik in 1950 als pas geslaagd onderwijzer aan 
een lagere school in Tilburg aan de slag kon, kreeg 
ik tevens de zorg voor een aan de school verbonden 
jongenskoor. Tijdens de zanglessen in mijn klas 
kreeg ik te maken met zogenaamde brommers: 
kinderen die niet de aangegeven toonhoogte over 
konden nemen. Jammer, maar helaas. Na een paar 
jaren kwam ik op het idee om op één knie zittend 
naast zo’n kind met mijn kopstem (dus een octaaf 
hoger) vlak bij het oor van dat kind mee te zingen. 
Dus op dezelfde hoogte als waarop de kinderen 
moesten zingen. En wat bleek? In diverse gevallen 
(echt niet altijd)  ging dat kind op de juiste toon-
hoogte meezingen! En daarmee was het dus brom-
mer-af. Enkelen werden goed genoeg om later in 
mijn kinderkoor lekker mee te zingen. Mijn vraag/ 
suggestie: wie durft het aan om op deze manier 
brommers over te hevelen naar gewone kinder-
stemmen?  Als het lukt, breng je veel zangvreugde 
in een mensenleven. Het proberen zeker waard.

Simon Tinnebroek, Oss

Het moet me van het hart dat de column 
van Rob van Diemen in Schooljournaal 8 mij 
pijnlijk raakte. De manier waarop hij de ko-
ning typeerde past mijns insziens niet in ons 
orgaan. Hij mag persoonlijk het koningshuis 
een bedenkelijk instituut vinden, maar om daar 
zo denigrerend over te schrijven en de koning 
als mens zo te typeren vind ik beneden peil. En 

dat schrijft dan iemand die zelf gezags-
drager is! Een columnist heeft veel 
vrijheden en dat zal wel uw antwoord 
zijn, maar gezien het karakter van ons 
blad had de redactie deze column niet 
moeten plaatsen.

D. van Santen, Delft

Koningshuis (1) 

Koningshuis (2) 

Koningshuis (3) 

Uit het hart

Brommers
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Leerlingen van groep 7 en 8 van Koorschool 
St. Bavo in Haarlem waren als onderdeel 
van het kathedrale koor van het bisdom 
een weekje op tournee door Rome. Onder 
meer zongen de kinderen de hoogmis in de 
St. Pieter, tijdens de audiëntie op het plein 
bij de Paus (zie foto) en bij verschillende 
ochtend- en avondmissen. Ook was er 
een speciaal concert in het kader van de 
dodenherdenking in Nederland. Aanwezig 
daarbij was prins Jaime de Bourbon van 
Parma, ambassadeur van Nederland bij 
’t Vaticaan.

Rome

Foto: Marisa Beretta
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Hard blokken, slaaptekort en nagelbijten. 
Het zijn weer spannende dagen voor de 
ruim 200.000 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs die deze weken bezig zijn met hun 
centraal examen. Wederom krijgt het LAKS 
een hoop klachten. Op de eerste dag telde 
de belangenbehartiger van scholieren al 
2.200 meldingen. Er waren computers die 
het niet deden op een school in Apeldoorn 
en andere leerlingen klaagden dat docenten 
vergaten hun telefoons uit te zetten tijdens 
de toetsuren. De eerste examendag was ook 
meteen de eerste landelijke zomerdag, maar 
over warmte of benauwdheid kreeg het LAKS 
geen protest te horen. Tevreden leerlingen 
waren er ook op het Van Lodenstein College 
in Amersfoort, waar tot hun opluchting de 
luidruchtige verbouwingen van het pand 
werden stilgelegd tijdens de toetstijd. Verder 
werd er vanuit het Agentschap Telecom 
dit jaar op toegezien dat scholen geen 
digitale spiekoplossing in de vorm van een 
‘jammer’ gebruikten. Deze verspreiden een 
stoorsignaal waardoor mobiel telefoon- en 
internetverkeer onmogelijk gemaakt wordt, 
maar ook het alarmnummer wordt hierdoor 
onbereikbaar. AvdG

correctors centrale examens gewantrouwd?
‘Wat mij betreft zou de eerste corrector “oude 
stijl” helemaal afgeschaft mogen worden. Slim-
mer zou zijn om één onafhankelijke docent de 
examens na te laten kijken.’ Dit zegt wiskundedo-
cent Ger Goessens, werkzaam op  het Rijnlands 
Lyceum Oegstgeest, waar hij les geeft aan 
havo- en vwo-klassen. Hij reageert hiermee op 
het nieuws dat vanaf 2016 bij het centraal examen 
eerst een docent van een andere school de toet-
sen zal beoordelen en dan pas de ‘eigen’ docent. 
Dit besloot staatssecretaris Dekker na advies van 
de VO-raad, die zegt dat het leidt tot zorgvuldiger 
nakijkwerk. De eerste corrector zou beïnvloed 
worden doordat deze de leerlingen persoonlijk 
kent. De invloed van de tweede corrector wordt te 
klein bevonden om begunstiging te voorkomen. 
Inmiddels tekenden al duizenden docenten een 
petitie tegen de omkering, mede omdat het zou 
wijzen op wantrouwen vanuit het ministerie. 
Goessens vergelijkt zijn voorstel met een rijexa-

men: ‘Je krijgt les van je rij-instructeur, maar het 
examen wordt getoetst door iemand anders, de 
examinator. Dat zorgt voor een onafhankelijke 
beoordeling.’
Dekker benadrukt dat de wisseling niet zorgt 
voor meer werkdruk, aangezien het corrigeren al 
onderdeel was van de docenttaken. ‘Dat neemt 
niet weg dat deze druk op dit moment al heel hoog 
is’, zegt Goessens. Hij geeft aan zelden op tijd de 
toetsen door te kunnen sturen naar de tweede 
corrector omdat al zijn andere taken doorlopen. 
‘Je moet surveilleren, vergaderen, lessen geven 
aan klassen die geen examens hebben en helpen 
op de sportdag. In deze periode zou een gedeelte 
hiervan moeten komen te vervallen.’ Hij zegt 
niet de enige te zijn die zelf ook door het te laat 
binnenkrijgen van de toetsen zelden tijd heeft om 
ze helemaal na te kijken als tweede corrector. 
In 2017 beoordeelt Dekker of de nakijkwijziging 
effectief is. AvdG

Stampen voor het eindexamen 

nieuws

Foto: ANP / Novum RegioFoto / Dirk Hol
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VOORLOPIG GEEN NIEUWE CAO PRIMAIR ONDERWIJS 

Meer nieuwe docen-
ten hoger onderwijs
‘Ik heb het niet over tientallen of honderdtallen, maar 
echt over fundamentele aantallen.’ In het tv-pro-
gramma Buitenhof maakte minister Bussemaker 
onlangs bekend dat de bezuinigingen door het nieuwe 
sociale leenstelsel onder meer gaan leiden tot veel 
nieuwe docenten in het hoger onderwijs. Het extra 
personeel is nodig omdat er ook veel studenten bij zijn 
gekomen de afgelopen jaren. Met de aanstelling van 
meer docenten hoopt Bussemaker op ‘meer idealisme 
in het onderwijs.’ Hiermee reageert ze op het protest 
van de afgelopen tijd tegen het rendementsdenken. 
Precieze aantallen maakt de minister binnenkort 
bekend bij de presentatie van haar ‘strategische 
agenda’, waarin de hoofdlijnen staan voor het hoger 
onderwijs de komende vier jaar. 

PRAAT MEE OVER PASSEND 
ONDERWIJS!
Begin juni gaat CNV Onderwijs-voorzitter Joany Krijt in 
gesprek met leden over de gevolgen van de invoering 
van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Waar loop 
je tegenaan in de praktijk? Welke knelpunten levert 
passend onderwijs voor jou op? Welke oplossingen zie 
je? Ben jij werkzaam in primair of voortgezet onder-
wijs of mbo en wil je meedoen? Meld je dan zo snel 
mogelijk aan bij k.keybets@cnv.nl. 

Telefonische bereikbaarheid
Wegens enorme drukte is de afdeling individuele 
belangenbehartiging de komende periode alleen  

in de ochtend telefonisch bereikbaar tussen  
8.30 uur en 13 uur.

journaal
• Veranderen om het veranderen. Ik kan me voorstellen 
dat docenten dat gevoel wel eens hebben. Is de ene 
verandering nog niet ingevoerd of nog maar net mislukt, 
komt de volgende er weer aan. In gesprekken met OCW-
ambtenaren spuwden docenten daarover hun gal. Hun 
advies: neem de tijd en probeer een vernieuwing eerst uit.
• Deze docenten zullen de laatste tijd wel met gekromde 
tenen de pleidooien voor de middenschool aanhoren. De 

jonge garde zal sowieso niet op of om kijken bij de term 
middenschool, want stammend uit een grijs verleden, 
maar anderen zullen denken: ‘Nee hè, wat nu weer?’
• Maar er is hoop, want de dertig ambtenaren van 
Onderwijs hebben veel gepraat en geleerd over werk- en 
regeldruk. Ze hebben wat te melden aan hun duizenden 
collega’s én de bewindslieden. 
Ciska de Graaff

Voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 komt er geen 
nieuwe cao primair onderwijs. De huidige cao loopt 
door tot uiterlijk 1 juli 2016 of tot er eerder een nieuwe 
cao van kracht wordt. Joany Krijt, voorzitter CNV 
Onderwijs: ‘Dit brengt rust en tijd om alle veranderin-
gen, zoals de 40-urige werkweek, goed in te kunnen 
voeren. We hebben met z’n allen, dus samen met de 
PO Raad, de conclusie getrokken dat de gevolgen van 
de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de afspraken die 
hierover moeten worden gemaakt te complex zijn om 
nog voor 1 mei tot een akkoord te kunnen komen.’ 
Gevolg hiervan is dat invalkrachten nog tot 1 juli 2016 
kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als nu 
en dus niet na drie tijdelijke contracten in vaste dienst 

moeten worden genomen. Een andere bepaling in 
de WWZ, die op 1 juli van kracht wordt, gaat over het 
ontslagrecht. In plaats van het hanteren van het last 
in first out-principe gaat dan het afspiegelingbeginsel 
gelden, waarbij per leeftijdscategorie een ontslagvolg-
orde geldt. Krijt: ‘Op dat punt hebben we geen afspra-
ken kunnen maken. We gaan samen met de werkge-
ver, de PO Raad, de vinger aan de pols houden. Voor 
het einde van dit jaar willen we hierover een akkoord 
bereiken.’ Wel is afgesproken dat de vrijval van de 
pensioenpremie 2015 nog dit jaar ten goede komt aan 
de werknemers. Daardoor krijgt elke werknemer op 
de Dag van de Leraar € 328 extra bovenop de al eerder 
afgesproken bonus van € 200. CdG
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Hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit? Dat is wat 
veel beleidsmakers in het onderwijs bezig houdt. Staatsse-
cretaris Dekker noemt dat Onderwijs 2032. Leerlingen die nu 
beginnen op de basisschool zijn in dat jaar beschikbaar voor 
de arbeidsmarkt. De vraag is wat die leerlingen dan moeten 
weten en moeten kunnen. De staatssecretaris lijkt die vraag 
vooral aan te vliegen vanuit het curriculum. Welke kennis 
moet een leerling in zijn hele schoolloopbaan vergaren om 
goed beslagen ten ijs te komen? 
Moeten we niet breder kijken? Is ons onderwijssysteem niet 
meer van deze, of beter nog, van de toekomstige tijd? Het 
onderwijs zoals we dat nu kennen is gericht op het overdra-
gen van kennis. Het doel van onderwijs is om leerlingen te 
stimuleren en te faciliteren zich maximaal te ontwikkelen. 
Kennis blijft daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. 
Maar er is meer. We leven inmiddels in een tijd waarin 
informatie via internet overal voorhanden is. Alleen, wat is 
betrouwbaar? Welke dwarsverbanden kun je leggen om een 
heldere analyse te maken? 
Veel leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning en stu-
ring bij het maken van  keuzes. Veel scholen springen daar 
al op in en maken gebruik van social media in de klas. Ik 
was vorige week op bezoek bij vernieuwingsschool Niekée in 
Roermond. Door middel van hun leerroute Agora gaan zij uit 
van de natuurlijke wil van de leerling om zich te ontwikkelen. 
De eerste resultaten zijn goed. Leerlingen worden maximaal 
uitgedaagd en zetten zich hierdoor bovengemiddeld in. 
Bovendien is het verzuim teruggebracht naar 0. Is dit de 
toekomst van het onderwijs? 

Toekomst

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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Fotohanddoek.nl

Verwen jezelf met
een persoonlijk kado

Je mooiste 
foto op een 

kingsize 
handdoek!

Vanaf 15,- per stuk. Bestel op fotohanddoek.nl

OPLOSSINGEN 
VOOR ARBO-
KNELPUNTEN
Via de Arbocatalogus PO kan 

iedereen die werkt in het primair 

onderwijs informatie en praktische 

oplossingsrichtingen vinden over 

arbeidsomstandigheden.

 

De oplossingen zijn goedgekeurd 

door Inspectie SZW en de 

sociale partners in het 

primair onderwijs.

ARBOCATALOGUSPO.NL

HEEFT U HET 
ONTRUIMINGSPLAN 
AL EEN KEER IN 
DE PRAKTIJK GETEST?

CNV Onderwijs wil graag weten hoe jij hierover denkt. Wat 
hebben leerlingen nodig? Is dat anders dan nu? Meld je 
aan voor een van onze gesprekken. Dit kan door een mail 
te sturen aan mlieskamp@cnvo.nl.
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Een ‘moderne variant 
op de middenschool’ 
of een ‘middenschool 
light’. Zo greep Jan 
van Zijl, voorzitter van 
de MBO Raad, onlangs 
na de presentatie 
van zijn plannen 
voor een betere 
aansluiting op het 
middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs 
terug op het destijds 
veel bekritiseerde 
onderwijsexperiment 
uit de jaren 
zeventig. De 
overeenkomst: uitstel 
van (gedwongen) 
schoolkeuze tot 
minimaal 15-16 jaar. 
Het verschil: voor de 
lagere niveaus is een 
aparte route bedacht.

Kritiek op pleidooi voor ‘middenschool light’

voortgezet onderwijs/mbo

zorgleerlingen'
‘ Zo hou je tot  sint-juttemis  
problemen met 

‘Het lbo had 
een duidelijk 
beroepsprofiel. 
Daarna ging je 
als timmerman 
aan de slag bij 
een bouwbedrijf.’
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Wilbert van Woensel & Antoinette Borchert

Ik weet van een nieuwe vmbo-school met twee 
vleugels, een voor de basis- en kaderberoepsgerich-
te leerwegen en een voor de theoretische leerweg, 
waarvan de leerlingen tijdens schooltijd geen 

contact met elkaar mogen hebben. Per brief zijn ouders 
met een zoon of dochter op vmbo-t-niveau gerustgesteld 
dat hun kinderen niet lastig gevallen zullen worden door 
de andere vmbo-leerlingen.’ Sjef Drummen, adjunct-di-
recteur van vernieuwingsschool Niekée in Roermond, 
zegt het met afgrijzen. Hij is in september gestart met het 
mede door hem bedachte Agora-concept, een persoonlij-
ke leerroute voor leerlingen van vmbo tot gymnasium. ‘Ik 
steun de gedachte dat we naar nieuwe modellen moeten 
en dat de havo wordt gekoppeld aan het vmbo voor een 
beroepsgerichte component, maar als we de verschillen 
tussen leerlingen gaan uitvergroten, kiezen we juist voor 
het oude denken.’

IMAGOPROBLEEM
Drummen doelt op het eind april aan de Vaste Kamer-
commissie voor Onderwijs gepresenteerde Manifest voor 
de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs door 
MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en 
Opleiding) en JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonder-
wijs). Als het aan de drie organisaties ligt, gaan vmbo- 
t(heoretisch), gemengde leerweg, kaderberoepsgericht en 
havo samen in het voorbereidend beroepsonderwijs, gaat 
de basisberoepsgerichte leerweg op in het voorbereidend 
basisberoepsonderwijs, wordt niveau 2 van het mbo 
basisberoepsonderwijs (niveau 1 blijft hiervan de en-
treeopleiding) en wordt het vwo (onder meer atheneum, 

gymnasium, technasium) samengevoegd in het voorbe-
reidend hoger onderwijs. 
In een gesprek met NRC Handelsblad verduidelijkte Jan 
van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, dat hij het vmbo 
en mbo aantrekkelijker wil maken. Beide schoolsoorten 
kampen met een imagoprobleem, waardoor ouders liever 
voor de havo kiezen, zelfs als hun kroost dat niveau amper 
aankan. Van Zijl: ’Begrijp me goed, ik ben een groot voor-
stander van verheffing. Maar niet ten koste van anderen. 

En dat gebeurt nu wel; jongeren van de hoogste mbo-ni-
veaus worden onterecht neergezet als laaggeschoold.’ 
Op de vraag of dat moet veranderen volgt een resoluut 
‘absoluut!’. 

LAAG IQ
Volgens Van Zijl zitten op de onderste niveaus kwetsbare 
kinderen met vaak een laag IQ. Zij worden, zegt hij, 
opgeleid voor basaal schoonmaakwerk of als vakkenvuller 
in de supermarkt, niet iets wat naar zijn mening bij een 
mbo-instelling past. Op niveau 3 en 4 worden jongeren 
opgeleid tot controller, bouwtechnicus of interieuront-
werper. Wat Van Zijl betreft zijn die gelijk aan havisten: 
wel het vermogen om te leren, maar niet direct academici. 
Door vmbo en havo deels samen te voegen kan de keuze 
voor vervolgonderwijs op mbo- of hbo-niveau worden 
uitgesteld tot minimaal aan het einde van het derde jaar 
van het voorbereidend beroepsonderwijs. Of zoals in 
het manifest staat: het is beter tot bijvoorbeeld 15 jaar 
gedifferentieerd funderend onderwijs te hebben, waarin 
leerlingen in staat worden gesteld hun brede algemene 
ontwikkeling voor te zetten, hun cognitieve en/of prakti-
sche talenten maximaal te ontplooien en zich goed voor te 
bereiden op vervolgkeuzes.

NIET VROLIJK
‘Ze lopen weer met een hele grote boog om het werkelijke 
probleem heen, namelijk de functieloosheid van het 
vmbo, en met name de basisberoepsgerichte leerweg. 
Het leidt tot niets op. Op dit moment is 66 procent van de 
leerlingen daar geïndiceerd voor leerwegondersteunend 
onderwijs. Daar zitten de zwakkere broeders, waaronder 
nogal wat allochtone leerlingen met een tekort aan 
taalbagage. Dat breekt ons op in alle segmenten van de 
samenleving.’ Middenschoolpionier Ed Schüssler, tussen 
1976 en 1981 projectleider middenschool en conrector 
onderbouw van Scholengemeenschap Lelystad, wordt 
niet bepaald vrolijk van de woorden van Van Zijl. De 
auteur van het in 2006 verschenen overzichtswerk Weg 
van de middenschool. Dertig jaar na de start van het 

‘Ieder kind heeft talent’
‘Wij stoppen kinderen niet in hokjes. Die keus voor een onderwijs-
type moet in Nederland veel te jong gemaakt worden.’ Maar niet bij 
Hiltje Rookmaker, directeur van de Leon van Gelderschool (vmbo 
en onderbouw havo/vwo) in Groningen. De school, onderdeel van 
het Reitdiep College, is in naam geen middenschool meer, maar er 
is zo min mogelijk veranderd aan het beproefde concept. Rookma-
ker: ‘Wij vinden dat ieder kind talent heeft en dat dit niet zozeer te 
maken heeft met niveaus. Het is misschien een clichévoorbeeld, 
maar ik heb een kind op basisberoepsgericht niveau dat geweldig 
goed kan tekenen. Daarom ben ik tegen die afsplitsing van het 
voorbereidend basisberoepsonderwijs. Als je de niveaus uit elkaar 
gaat halen mis je de kans dat ze van elkaar leren en samenwer-
ken, dat ze gestimuleerd worden door de groep waar ze deel 
van uitmaken.’ Trots: ‘Ik heb aan het einde van die vier jaar geen 
basisberoepsgerichte leerlingen meer. Ze worden meegetrokken 
in de groei van de anderen; velen stromen op. Ik geloof daarom 
niet in vaste leercurves. Sommige kinderen zien rechtstreeks van 
de basisschool het licht, anderen blijven de eerste tijd verschrikke-
lijk hangen. Hier is dat geen ramp, tijd zat nog. Ons systeem, met 
een vaste klas in die vier jaar, hun peergroep, is erop gericht dat 
iedereen meekomt, ook de sociaal zwakkeren.’

‘
‘ Mij zegt een 8 op een 
eindlijst voor vwo niets 
als je alleen maar kennis 
kunt reproduceren’
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middenschoolexperiment, had liever een koppeling ge-
zien tussen vmbo-t/mavo en havo en tussen de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en niveau 
1 en 2 van het mbo. ‘Biedt perspectief met één school voor 
primair beroepsonderwijs, zoals het lbo was, voor het als 
vbo een te algemeen vormend karakter kreeg. Dat had een 
duidelijk beroepsprofiel. Daarna ging je als timmerman 
aan de slag bij een bouwbedrijf of als verpleegster in een 
ziekenhuis. Pas na die structuurverbetering kan je verder 
denken over aanpassingen van het scholenstelsel. Van Zijl 
begint aan de verkeerde kant.’ 

WITTE VLUCHT
Schüssler vindt ook de vergelijking met de middenschool 
niet gelukkig gekozen door Van Zijl. ‘Destijds was het een 
goed idee, nota bene uit de hoek van de confessionelen, 
maar politiek onhaalbaar toen er eenmaal ten tijde van 
Van Kemenade (PvdA-minister van Onderwijs 1973-1977, 
red.)  een linkse karikatuur van was gemaakt. Nu ben ik er 
ook niet meer voor, omdat de situatie totaal anders is.’ Vol-
gens hem was Nederland ten tijde van de invoering van de 
middenschool nog een grotendeels wit land. Het nieuwe 
schoolmodel was bedoeld om het standenonderwijs van 
de Mammoetwet te doorbreken voor arbeiderskinderen, 
legt Schüssler uit. ‘Nu is er sprake van te ver doorgeschoten 
segregatie, niet alleen een etnische, maar ook een culturele 
segregatie. Autochtone Nederlanders trekken zich terug in 
hun eigen kringetje. Kijk naar de populariteit van sporten 
als hockey en tennis, en de “witte vlucht” in het onderwijs. 
En het neemt alleen maar toe, omdat het zorgleerlingen-
probleem in het manifest wordt afgebakend tot het voor-
bereidend basisberoepsonderwijs en wat nu nog niveau 1 
en 2 van het mbo is. Zo hou je tot sint-juttemis problemen 
met die onderste groep, met in de Randstad straks vooral 
allochtone leerlingen. Maar ook in de rest van Nederland 
wordt het een school waar je naar toe moet als er verder 

niets meer met jou te verhapstukken valt.’ Schüssler gelooft 
nog sterk in een gezamenlijke tweejarige brugperiode, 
waarin niet het rendementsdenken of de selectie voorop 
staat. ‘Het gaat me veel meer om wat kinderen kunnen. 
Bovendien trekken ze zich aan elkaar op. Het is de periode 
van 12 tot 14 jaar, dan veranderen ze nog heel sterk. Benut 
die nou voor determinatie.’

ARABISCH EN MANDARIJN
Een ‘afvalbak’ noemt Niekée-adjunct Drummen het 
voorbereidend basisberoepsonderwijs. ‘Daar kan toch 
niemand voor zijn. Zo laat je het potentieel liggen dat ook 
deze leerlingen hebben. Zeker, de ene leerling is prakti-
scher ingesteld dan de ander, maar er is nu een overkill 
aan cognitie, met de taal- en rekentoets voorop. Waarom 
is het geen kwaliteit als zo’n jongen of meisje ook Arabisch 
of Mandarijn spreekt? Er is buiten het kennisniveau maar 
één relevante factor waardoor leerlingen op hbo of uni-
versiteit terechtkomen en dat is het salaris van de ouders. 
Ik vind dat gesegregeerde denken heel kwalijk. Juist door 
onderwijs volledig te personaliseren vallen de verschillen 
weg. De technologie maakt het mogelijk voor elk kind een 
individuele leerroute aan te bieden.’ 
Drummen vertelt over een jongetje op zijn school dat 
meervoudig gehandicapt is, in een rolstoel zit, nauwelijks 
kan bewegen en de hele dag wordt begeleid. ‘Wij hebben 
er geen omkijken naar, maar in de hele provincie kon 
hij geen school vinden omdat ze zijn situatie te complex 
vonden. De winst is dat hij met zijn groep, die daar zeer 
geïnteresseerd in is, gesprekken voert over zijn korte 
levensverwachting en over doodgaan. De kwaliteit die die 
jongen inbrengt is niet te overschatten. Dit heeft impact, 
leerlingen gaan vragen stellen over het leven, maar willen 
ook helpen. Mij zegt een 8 op een eindlijst voor vwo niets 
als je alleen maar kennis kunt reproduceren. Daar red je 
het deze eeuw niet meer mee.’ 

‘ Mij zegt een 8 op een 
eindlijst voor vwo niets 
als je alleen maar kennis 
kunt reproduceren’

Hiltje Rookmaker 
tussen leerlingen 
van de Leon van 
Gelderschool: ‘Als 
je de niveaus uit 
elkaar gaat halen 
mis je de kans dat 
ze van elkaar leren 
en samenwerken.’
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Marlies Sietsma

Het goede 
 voorbeeld 

September 2014, een mailtje van een mentorleerling: ben 
ik morgen het eerste uur vrij? Het is maar goed dat ik aan 
het e-mailadres kon zien wie de mail stuurde. Geen ‘Hallo 
mevrouw Sietsma’, geen naam aan het eind, alleen die ene 
zin, een vraagteken kon er nog net af. Dacht ik eerst dat dit 
bij die ene persoon hoorde, in de loop van die maand kreeg 
ik wel vaker een mailtje van leerlingen waar alleen de vraag 
in stond. Tenenkrommend las ik de berichten, waar vaak 
geen enkele hoofdletter, punt of komma in stond. Elke keer 
stuurde ik wel een correcte mail terug met een aanhef, 
de vraag/het antwoord en een afsluiting. Door het goede 
voorbeeld te geven, hoopte ik dat de leerlingen het zouden 
oppakken, wat helaas niet het geval was. Dus werd er 
tijdens de les aandacht aan besteed. Naarmate de 
maanden vorderden, werden de mailtjes steeds 
beter en zelfs zo goed dat ik er eind vorige 
maand één kreeg waarin alles klopte: ‘Beste 
mevrouw Sietsma’, de vraag en als afsluiting: 
‘Met vriendelijke groet’. Hoewel het al laat 
was en ik eigenlijk wilde slapen, las ik het 
mailtje vol trots nog eens en stuurde er één 
terug vol complimenten en natuurlijk met een 

antwoord op de vraag. Nu kan je denken: ach, het is maar 
een mail, waar maak je je druk om? Maar dit staat eigenlijk 
symbool voor zoveel andere dingen die deze leerlingen dit 
jaar hebben geleerd: groeten bij binnenkomst, wachten 
tot iemand uitgepraat is, nadenken voordat je iets zegt, 
reflecteren op je eigen gedrag. Ik verbaas me er iedere keer 
weer over hoe onbeschoft leerlingen kunnen zijn en dit dan 
ook nog beschouwen als de normaalste zaak van de wereld. 
Het is dus niet zo vanzelfsprekend als ik had gedacht, of 
beter gezegd, wat ik had gehoopt. Wanneer leerlingen thuis 
het goede voorbeeld niet krijgen, komen wij als docenten in 
beeld om het goede voorbeeld te geven. Het vergt behoorlijk 
wat geduld, bij de ene leerling wat meer dan bij de andere 
leerling. Maar wanneer je dan eindelijk resultaat ziet, is dat 
het allemaal wel waard. Het neemt lestijd in beslag, maar 
je hebt geen andere keuze dan het aan te pakken, anders 
kunnen de lessen niet eens gegeven worden zoals je wilt. Ik 
hoop dat we steeds meer terug kunnen naar de essentie van 
het onderwijs, het lesgeven, in plaats van het opvoeden van 
de leerlingen. Tot die tijd hebben we een lange adem, geven 
we het goede voorbeeld en corrigeren we waar nodig.

Wanneer leerlingen thuis het 
goede voorbeeld niet krijgen, 
komen wij als docenten in beeld
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Marlies Sietsma
 is 29 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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Laat ze maar eens een tijdje meelopen hier op 
school, dán weten ze pas wat wij allemaal doen!’ 
hoor je vaak verzuchten als het om werkdruk 
gaat, waarbij ‘ze’ meestal slaat op de beleids-

makers in Den Haag. Eind 2014 was het dan zover: dertig 
beleidsmedewerkers van OCW liepen – in het kader van 
de Regeldrukagenda 2014-2017 - verspreid over twee 
weken mee met leraren op twee basisscholen, twee 
middelbare scholen, twee mbo-instellingen, een hbo-in-
stelling en een school voor speciaal onderwijs. De vijfde 
dag werd besteed aan een slotgesprek, dat opgenomen en 
letterlijk uitgeschreven en vervolgens geanalyseerd werd 
door onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, 
 University of Applied Sciences.  

TABOE
Het blijkt voor docenten lastig om rechtstreeks te zeggen 
dat ze werk- of regeldruk ervaren. Werkdruk wordt be-
sproken als iets wat docenten gezámenlijk ervaren of als 
iets wat ándere collega’s voelen. Zo vertelt een docent: 
‘Ik had het er toevallig vanmorgen nog over met M. Ze 
zei dat ze zich eigenlijk helemaal niet goed voelde. Ik zeg: 
Waarom ben je niet thuis gebleven? “Ja”, zegt ze, “het gáát 
niet, ik moet nog zoveel doen en zoveel nakijken en als ik 
thuis blijf omdat ik ziek ben, dan missen mijn klassen een 
lesuur en moet ik dat weer inhalen. Het kán niet, ik kán 

‘Het kán niet, ik kán me gewoon niet ziek melden.’ 
En: ‘Er is een gevoel van wantrouwen in mijn 
kunnen als docent. Je moet alles uitleggen, 

alles verantwoorden en op papier zetten.’ Dertig 
ambtenaren van het ministerie van Onderwijs liepen 

een week lang mee met docenten en noteerden 
dergelijke uitspraken over werk- en regeldruk.

me gewoon niet ziek melden.”’ De onderzoekers menen 
dat er een taboe rust op het onderwerp werkdruk, wellicht 
versterkt door het feit dat de gesprekken gevoerd zijn met 
zogenaamde excellente docenten. Aan de andere kant is 
zeggen dat je géén werkdruk ervaart ook not done, wat 
volgens de onderzoekers kan wijzen op de norm dat hard 
werken erbij hoort. Ze schrijven ook: ‘De docenten stellen 
ook steeds iets anders/anderen verantwoordelijk voor 
werkdruk, nooit hun eigen functioneren of de studenten.’

WANTROUWEN
Een andere uitkomst van de analyse is dat er door de 
docenten continu een contrast wordt gecreëerd tussen 
inhoud en regels. Aan de ene kant is er de inhoud of 
kerntaak – lesgeven en kwaliteit bieden aan studenten – en 
aan de andere kant zijn er de regels, de gevraagde verant-
woording, de administratie. Vooral die kant veroorzaakt de 
werkdruk. De onderzoekers schrijven: ‘De docent presen-
teert zichzelf als inhoudsdeskundige en bevlogen vakman, 
die vanuit intrinsieke motivatie zijn werk goed doet. De 
opgelegde regelgeving wordt gezien als een ondermijning 
van dat vakmanschap en inperking van zijn vrijheid van 
handelen.’ Een docent zegt: ‘Als men geen gebruik maakt 
van wat wij allemaal weten en kunnen, is dat een gevoel 
van wantrouwen in mijn kunnen als docent. En dat wordt 
dan niet gezegd, maar de handelingen zijn er wel naar. Je 

Docenten voelen zich gewantrouwd  
en gecontroleerd

‘Je moet werkelijk 
alles op papier 

zetten!’

Alle sectoren

‘
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moet alles uitleggen, alles verantwoorden en op papier 
zetten.’ Volgens de gevolgde leraren zorgt het geven van 
meer vrijheid voor minder werkdruk. Of zoals een docent 
het omschrijft: ‘Het gevoel dat het onderwijs van ons is, 
wij mogen het zelf maken, zelf aanpassen, heel veel din-
gen zelf doen.’ De onderzoekers schrijven: ‘Eigenaarschap 
is voor docenten van cruciaal belang. Opvallend is het 
gebruik van “wij mogen”. Blijkbaar is goedkeuring en toe-
stemming nodig van het management om zelf de touwtjes 
in handen te nemen. Hieruit blijkt een enigszins passieve 
houding van de docent.’

GECONTROLEERD
Onderwijsgevenden lijken niet dol op veranderingen, 
vooral omdat het er veel zijn en de noodzaak ertoe vaak 
niet duidelijk is. Een al wat langer meelopende docent 
zegt: ‘Er komt steeds wat bij. Als je het gevoel hebt dat het 
gaat draaien, gaat lopen, dan is er wéér een verandering en 
dat brengt veel onrust met zich mee.’ Veranderen kost in 
de ogen van de docenten in deze groep vooral energie, tijd 
en werk, zonder dat het onderwijs verbetert. De onderzoe-
kers wijzen er op dat het wellicht zo is dat de docenten op 
zich niet tegen veranderingen zijn, als ze er maar het nut 
van inzien en mogen meedenken over de veranderingen. 
Het management komt er niet goed vanaf in de bevin-
dingen: ‘De docenten lijken te willen aangeven dat het 

management schuldig is aan het veroorzaken van de 
werkdruk’, aldus de onderzoekers. Docenten ervaren een 
top-down-benadering, voelen zich aangestuurd, gecontro-
leerd en gewantrouwd. Ze vinden eigenlijk dat managers 
niets over onderwijs mogen zeggen als ze zelf niet voor de 
klas staan. Over het algemeen blijft de kritiek echter vaag 
en ongericht. Voor veel docenten is verder niet duidelijk 
waarom en door wie bepaalde regels zijn opgesteld of wor-
den opgelegd. Ze verwijzen snel naar de Inspectie of ‘Den 
Haag’ als een soort grootmachten waarop je als docent 
geen enkele invloed hebt. 

ADVIEZEN
Managers, benader de docent als vakman en 
spreek vertrouwen uit, wees duidelijk en transpa-
rant over regelgeving en werk meer bottom-up.
Ministerie, voer veranderingen niet te snel achter 
elkaar in en wees duidelijk en transparant over 
regelgeving. 
Docent, wees specifiek en concreet in kritiek.

Bron: OCW in gesprek met leraren over regeldruk, Hanze
hogeschool Groningen, University of Applied Sciences.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Wilbert van WoenselAlle sectoren

Docenten voelen ver
antwoordingsplicht 
als oorzaak van 
werkdruk.
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Conciërge wint afkeuringszaak van UWV

‘   Alsof je tegen 
  een reus moet   
 vechten’

voortgezet onderwijs
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In de wet staat weliswaar dat een werkgever er alles 
aan moet doen om een werknemer te reïntegreren, 
maar overdrijven is ook een vak. Dat vond con-
ciërge Jan ten Hove, nadat hij in januari vorig jaar 

schriftelijk antwoord kreeg van UWV op zijn verzoek voor 
een volledige WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, red.) wegens arbeidsongeschiktheid. 
Door de uitkeringsinstantie werd hij ‘slechts’ voor 64 
procent ongeschikt bevonden om nog te werken. 
Omdat hij de klachten als op zichzelf staand had be-
oordeeld, vond de verzekeringsarts van UWV dat er nog 
voldoende aanwijzingen waren dat de aanvrager op 
termijn weer meer kon gaan werken. De arbeidsdeskun-
dige, de volgende in het rijtje bij UWV, besloot daarop 
dat Ten Hove diverse functies zeker nog kon uitoefenen. 
Op grond van die bevinding kreeg de Groninger een 
WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-
schikten, red.) en moest hij toch weer aan de slag voor 
het percentage dat hij niet was afgekeurd.

ARTROSEKLACHTEN
‘Je wordt er zo gedeprimeerd van, omdat je zelf heel goed 
weet dat het niet goed gaat. Je krijgt toch het gevoel bij 
zo’n arts dat je een leugenaar bent, terwijl hij me aan-
vankelijk het gevoel gaf op een lijn met mij te zitten. Ik 
kan niet lang lopen, zitten of staan, want dan krijg ik last 
van mijn heup. Maar hij zag nog wel mogelijkheden voor 
mij om elektronicaprintplaatjes in elkaar te zetten. Daar 
ben je dan 28 jaar conciërge voor geweest. Het is met het 
UWV alsof je met een reus moet vechten.’
Ten Hove is iemand met een lange ziektegeschiedenis. In 
2002 kreeg hij in verband met een hartaandoening een 
WAO-uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid. Hij 
kon toch zijn werkzaamheden weer opbouwen, doordat 
hij de zwaardere, fysieke taken van zijn functie niet meer 
hoefde te doen. Hierdoor kwam hij in september 2003 
weer uit de WAO. In de loop van de tijd kwamen er echter 
steeds meer aandoeningen en klachten bij (maagbreuk, 
diabetes, hoge bloeddruk en oogproblemen ten gevolge 
van de bijwerking van medicijnen). Als gevolg van 
meerdere artrosehaarden in zijn lichaam moest hij zich 
in januari 2012 weer ziek melden. Dit ondanks een totale 
heupprothese, waar hij echter nooit goed van is hersteld 
en waaraan hij ernstige pijnklachten en bewegingsbeper-
kingen overhield. Hoewel hij, voor zover zijn lichaam dat 
toeliet, toch weer aan de slag ging, meldde de 56-jarige 
conciërge zich na de zomer van 2013 definitief ziek.

Ondanks een totale heupprothese, waaraan hij ernstige 
pijnklachten en bewegingsbeperkingen overhield, plus 
aanzienlijke hartproblemen, besloot UWV dat een Groningse 
conciërge weer voor een derde inzetbaar was. CNV Onderwijs 
wist de uitkeringsinstantie er met succes van te overtuigen dat haar 
cliënt volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is.

JURIDISCH GETOUWTREK
Ten Hove besloot in samenspraak met de jurist van zijn 
bond een aanvraag in te dienen voor een uitkering van 
volledige arbeidsongeschiktheid. ‘Ten eerste omdat wer-
ken gewoon niet meer ging, maar ook omdat ik terug zou 
vallen naar een veel lagere uitkering, als het mij na drie 
jaar nog niet gelukt was een baan te vinden. Ik heb op de 
arbeidsmarkt toch geen schijn van kans?’
Hoewel het verzoek in eerste instantie werd afgewezen, 
lukte het na bijna twaalf maanden van juridisch ge-
touwtrek om de afdeling Bezwaar en beroep van UWV 
ervan te overtuigen dat Ten Hove volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt is en dus wel degelijk voor een IVA-uit-
kering (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten, red.) in aanmerking moest komen. 
Duurzaam, omdat hij geen uitzicht meer had op verbe-
tering van zijn gezondheid, waardoor hij weer meer uren 
zou kunnen werken.

MEERDERE GEZONDHEIDSPROBLEMEN 
Aan de hand van de beschikbare medische informatie en 
een aanvullende rapportage van een door CNV Onderwijs 
ingeschakelde medisch adviseur, kon worden onder-
bouwd dat Ten Hove functioneel aanzienlijk minder kon 
dan door UWV werd aangenomen. Zowel de bedrijfsarts 
als de door de bond om advies gevraagde medisch advi-
seur oordeelden bovendien dat er sprake is van meerdere 
gezondheidsproblemen die elkaar versterken. Volgens  
hen was ‘het geheel aan beperkingen groter dan de som 
der delen.’
In antwoord op het verweer van Ten Hove was de 
bezwaarverzekeringsarts van UWV het daar mee eens. 
Hij kreeg alsnog zijn IVA-uitkering, die hoger is dan een 
loongerelateerde WGA-uitkering (75 in plaats van 70 pro-
cent, red.), en in beginsel duurt tot aan de AOW-leeftijd. 
Een WGA-uitkering kent eerst een loongerelateerde fase, 
die maximaal 38 maanden bedraagt, afhankelijk van het 
arbeidsverleden. Wie na afloop van deze loongerelateerde 
uitkering geen of weinig inkomsten uit werk ontvangt, 
krijgt een vervolguitkering waardoor het inkomen behoor-
lijk kan dalen. 
‘Mijn werkgever, een scholengemeenschap – heeft mij altijd 
gesteund. Ze wilden zelfs in beroep gaan, maar daar had ik 
zelf al toe besloten met steun van de bond. Dankzij hen heb 
ik nooit het gevoel gehad dat ik machteloos was.’  

De naam Jan ten Hove is om privacyredenen gefingeerd.

Tekst: Peter Magnée  Illustratie: Strips op maatvoortgezet onderwijs



Terug in de tijd met de schoolfoto’s van Foto Koch

(ADVERTORIAL)

‘Mam, waarom heb je mijn haar tot in de vijfde klas in stekeltjes geknipt?’

HERVELD - Wie zijn oude schoolfoto’s op een rij legt, gaat 
onvermijdelijk terug in de tijd. Dat kettinkje, die pony, en oh 
ja, die beugel. Je ziet een kind opgroeien van kleuter tot bijna 
brugpieper. Twee oud-leerlingen van de St. Willibrordusschool in 
Herveld haalden hun schoolfoto’s uit het album.

Yvonne Simons (29) ging in 
1990 naar groep 1. Achttien 
jaar later, in 2008, werd ze juf 
op haar oude basisschool. 
“Het is een hele gezellige, 
open school. Ik ben er na een 
jaar stage vanzelf ingerold als 
leerkracht.”

Als Simons haar schoolfoto’s op 
een rijtje legt, valt haar op dat 
ze eigenlijk weinig veranderd is. 
“Heel veel mensen zeggen het 

ook steeds: ik zie er nog steeds 
hetzelfde uit. Het kuiltje in mijn 
kin, de manier waarop ik lach. 
Alleen de lengte van mijn haar 
is telkens anders.”

Bij het zien van de foto’s 
komen de herinneringen naar 
boven. “Als het buiten goed 
vroor, zette de directie met de 
brandslang het schoolplein 
onder water. Dan gingen we 
met de hele school onder 

schooltijd schaatsen op het 
plein. Geweldig was dat.”
Nu ze zelf juf van groep 
3 is, komt ze portretfoto’s 
tekort. De fotovelletjes die 
Foto Koch jaarlijks levert, 
is snel verdwenen in alle 
vriendenboekjes van haar 
leerlingen. “Maar ik geef er 
altijd eentje aan mijn moeder 
voor in haar portemonnee.” n

Yvonne Simons

(1990) (1993) (1995) (1997) (2014)(1990) (1993) (1995) (2014)(1997)
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onvermijdelijk terug in de tijd. Dat kettinkje, die pony, en oh 
ja, die beugel. Je ziet een kind opgroeien van kleuter tot bijna 
brugpieper. Twee oud-leerlingen van de St. Willibrordusschool in 
Herveld haalden hun schoolfoto’s uit het album.

Yvonne Simons (29) ging in 
1990 naar groep 1. Achttien 
jaar later, in 2008, werd ze juf 
op haar oude basisschool. 
“Het is een hele gezellige, 
open school. Ik ben er na een 
jaar stage vanzelf ingerold als 
leerkracht.”

Als Simons haar schoolfoto’s op 
een rijtje legt, valt haar op dat 
ze eigenlijk weinig veranderd is. 
“Heel veel mensen zeggen het 

ook steeds: ik zie er nog steeds 
hetzelfde uit. Het kuiltje in mijn 
kin, de manier waarop ik lach. 
Alleen de lengte van mijn haar 
is telkens anders.”

Bij het zien van de foto’s 
komen de herinneringen naar 
boven. “Als het buiten goed 
vroor, zette de directie met de 
brandslang het schoolplein 
onder water. Dan gingen we 
met de hele school onder 

schooltijd schaatsen op het 
plein. Geweldig was dat.”
Nu ze zelf juf van groep 
3 is, komt ze portretfoto’s 
tekort. De fotovelletjes die 
Foto Koch jaarlijks levert, 
is snel verdwenen in alle 
vriendenboekjes van haar 
leerlingen. “Maar ik geef er 
altijd eentje aan mijn moeder 
voor in haar portemonnee.” n

Yvonne Simons

(1990) (1993) (1995) (1997) (2014)(1990) (1993) (1995) (2014)(1997)

Terug in de tijd met de schoolfoto’s van Foto Koch
‘Mam, waarom heb je mijn haar tot in de vijfde klas in stekeltjes geknipt?’

Suzan Besselink (33) zat van 
1985 tot 1994 op de St. 
Willibrordus. Nu brengt ze haar 
zoontje Ross (4) naar groep 1. 
“Mijn vriend en ik gingen kijken 
op onze oude scholenen kozen 
allebei voor de St. Willibrordus. 
We kregen zo’n warm welkom, 
dat gaf meteen een goed 
gevoel.” 

Van haar rijtje pasfoto’s wordt 
Besselink blij. “Ik kijk terug 
op een hele leuke periode. Ik 
ben blijven zitten in groep 7, 
maar dat was helemaal niet 
erg. Daardoor hield ik meester 
Fons nog een jaar en was 
ik wat ouder toen ik aan de 
middelbare school begon.”

Als ze ziet hoe ze zich als kind 
ontwikkelt op de fotootjes, 
moet ze lachen. “Grappig om 
te zien hoe ik er vroeger uit 
zag. Maar van deze foto word ik 
wel wat verontwaardigd. Mam, 
waarom heb je mijn haar tot 
in de vijfde klas in stekeltjes 
geknipt?” n

Nieuw bij Foto Koch: Mijn Album 
Omdat we de waarde van complete rijtjes 
schoolfoto’s kennen, heeft Foto Koch een nieuwe 
service. Ouders kunnen nu op de website hun 
eigen fotoalbum aanmaken voor hun kind(eren). 
In het album kunnen ouders alle portret- en 
groepsfoto’s sparen. Leuk voor later.

De foto’s kunnen nabesteld worden of digitaal 
gedownload. Delen op Facebook kan ook.

FOTO KOCH

schoolfotografie

(1986) (1988) (1990) (1992) (2015)

Suzan Besselink

(2015)(1992)(1990)(1986) (1988)

(ADVERTORIAL)
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Donderdag  28 mei  Apeldoorn
Maandag    8 juni  Utrecht
Dinsdag    9 juni  Roermond
Donderdag    18 juni  Rotterdam
Donderdag 18 juni  Den Bosch
Dinsdag  23 juni  Assen 
Dinsdag  30 juni  Roermond

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

Werk & Recht

voorkomt in het onderwijs, bij zorg- en 
welzijnsinstellingen en andere (semi)
overheidsdiensten. Het CNV gebruikt 
de reacties van leden in het overleg met 
de overheid en met werkgevers om tot 
goede oplossingen te komen.

Wet Werk en Zekerheid. Dit betekent dat 
invalkrachten komend schooljaar nog kun-
nen vervangen onder de huidige voorwaar-
den. Vakbonden en de PO Raad gaan de 
komende tijd intensief verder overleggen 
over een nieuwe cao met ingang van 1  juli 
2016. Meer informatie is te vinden op  
www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaarden > 
primair onderwijs > cao-nieuws.

een hoorzitting organiseert over de 
gevolgen van deze wetgeving.
Zie voor meer informatie de brief van 
de vakcentrales aan de Eerste Kamer 
op www.cnvo.nl > actueel > onder-
wijsnieuws > 21-04-2015.

Per 1 juli gaat er door de nieuwe Wet 
Werk en Zekerheid (flexwet) veel ver-
anderen. Nu die datum dichterbij komt, 
stijgt het aantal vragen van onderwijs-
personeel met een flexibel contract. 
Het CNV is een meldpunt gestart waar 

De vakbonden en de werkgeversorga-
nisatie (PO Raad) hebben gezamenlijk 
geconstateerd dat er meer tijd nodig is 
om tot een nieuwe cao te komen. Wel is 
er een aantal afspraken gemaakt. Eén 
van de afspraken is dat de vrijval van de 
pensioenpremie in 2015 wordt ingezet 
voor een eenmalige verhoging van de 
nominale uitkering aan alle medewerkers 

Het CNV heeft, samen met de andere 
vakcentrales, de Eerste Kamer met 
klem opgeroepen het sneller verhogen 
van de AOW-leeftijd te verwerpen. De 
vakcentrales stellen in hun brief dat 
mensen zich onvoldoende kunnen voor-
bereiden op deze onverhoedse verdere 

werknemers hun verhaal kwijt kunnen en 
waar suggesties kunnen worden gedaan 
voor oplossingen: www.cnvmeldpunt.nl. 
Uit de vele meldingen tot dusverre blijkt 
dat het voor 1 juli nog gauw ontslaan van 
mensen met een flexcontract vooral veel 

op de Dag van de Leraar.  Het bedrag 
wordt met € 328,- verhoogd naar € 528,- 
(naar rato van de arbeidstijd). Vanaf 2016 
komt de vrijval ten goede aan blijvende 
(extra) loonsverhoging. De huidige cao 
loopt van rechtswege door totdat er een 
nieuwe cao van kracht wordt. Hierdoor 
valt het primair onderwijs onder het tot 1 
juli 2016 geldende overgangsrecht van de 

verhoging van de AOW-leeftijd, die niet 
getuigt van een betrouwbare overheid. 
Het wetsvoorstel zadelt velen op met 
een (extra) AOW-gat en vergroot en 
verlengt de werkloosheid onder ouderen 
en jongeren. De vakcentrales willen 
dat de Eerste Kamer op korte termijn 

Meldpunt flexwet

Voorlopig nog geen nieuwe cao  
primair onderwijs

CNV wil dat Eerste Kamer versnelde 
verhoging AOW-leeftijd afwijst
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Op onze basisschool wordt vanaf het komend 
 schooljaar Spaans gegeven. Heeft de MR een rol?
Jazeker. Het invoeren van een extra taal in het onderwijs-
programma maakt onderdeel uit van het Schoolplan. De 
commissie van Onderwijsgeschillen heeft hierover een 
uitspraak gedaan. De volgende argumentatie gold hierbij: 
In de Memorie van Toelichting op de Wet Medezeggenschap 
Scholen (WMS) staat dat uit het onderwijsprogramma moet 
blijken welke keuzes de school maakt wat betreft leerstof, 
werkwijzen, methoden en ontwikkelingsmaterialen. De 
leerstof maakt dus deel uit van het Schoolplan. Extra 

leerstof (extra taal) betekent dan een wijziging hiervan. 
Voor zo’n wijziging is de voorafgaande instemming van de 
MR vereist (artikel 10 - b WMS). Een van de eerste zaken 
die de MR-leden daarom met elkaar moeten bespreken: is 
het logisch dat er een tweede taal wordt gedoceerd op onze 
school? Past het binnen de visie van de school? De tweede 
vraag is dan: is dit wat ouders voor hun kinderen willen of 
hebben ouders hier heel andere ideeën over? Kortom, een 
rondje langs de achterban is op zijn plaats.

Vraag antwoord
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actief werkgelegenheidsbeleid zijn daarbij 
onontbeerlijk. Als alle inspanningen van 
de werkgever en de werknemer gericht op 
van werk naar werk toch niet lukken, moet 
er een goede inkomensbescherming zijn. 
Op dit moment wordt in een constructieve 
sfeer verkend hoe deze bescherming vorm 
te geven. Eind mei of begin juni gaat het 
formele cao-overleg weer verder.

ook jongere leden bij de discussie over 
pensioenen zijn betrokken. Aanmelden 
voor de Adviesraad ABP kan via een mail 
aan a.bagci@cnv.nl. Graag met een korte 
omschrijving van motivatie en achtergrond. 

omgaan met de mogelijke financiële 
risico’s van beleggingen in bedrijven 
die veel fossiele brandstoffen gebrui-
ken. Van de onderzochte Nederlandse 
fondsen scoort ABP het best.

De huidige cao mbo heeft een looptijd tot 
1 juli 2015. CNV Onderwijs heeft de leden 
in deze sector eind 2014 gevraagd wat 
zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. 
Een meerderheid van de leden gaf aan 
loonontwikkeling van groot belang vinden. 
Verder zou de positie van flexwerkers en 
tijdelijke werknemers verstevigd moeten 
worden. De Wet Werk en Zekerheid 

CNV Onderwijs zoekt nog leden die deel 
willen nemen in de Adviesraad ABP. In 
deze raad kunnen geïnteresseerde leden 
meepraten over de inhoud van de pensi-
oenregeling van ABP. Er zijn momenteel 

ABP doet het goed als het gaat om 
klimaatbeleid. Dat blijkt uit onderzoek 
van het Asset Owners Disclosure Project 
(AODP), een non-profitorganisatie 
die grote vermogensbeheerders wil 
waarschuwen voor financiële risico’s 

biedt daarvoor handvatten. Dan moet 
wel op alle werknemers in het mbo de 
volledige cao van toepassing zijn. Bonden 
en MBO-raad zijn het met elkaar eens 
dat werkloosheid zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen. CNV Onderwijs wil 
daartoe goede van werk naar werk-trajec-
ten afspreken. Scholing en professiona-
lisering, coaching en begeleiding en een 

twee jongerenzetels vacant. Er is plaats 
voor één jongere (onder de 40 jaar) 
namens de Sector Primair Onderwijs 
en één jongere namens de Sector Mbo. 
CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat 

als gevolg van klimaatverandering. Op 
een lijst met 500 grote beleggers staat 
ABP op de vierde plaats, met de hoogst 
mogelijke score. AODP heeft onderzocht 
hoeveel ‘schone’ beleggingen pensioen-
fondsen hebben, maar ook hoe ze 

Overleg cao mbo verloopt constructief

Leden gezocht voor Adviesraad ABP

ABP scoort hoog met klimaatbeleid
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Woensdag 16 september

PUBERS - EEN BREIN IN 
ONTWIKKELING

De (on)mogelijkheden van het 
puberbrein

www.medilexonderwijs.nl/puberbrein

Startdatum 8 september

CURSUS | ONTWIKKELING 
VAN KLEUTERS

Sensomotorische, sociaal- 
emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van kleuters 

www.medilexonderwijs.nl/kleuterontwikkeling

Medilex Onderwijs | 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl

Dinsdag 22 september

EXTERNALISEREND 
PROBLEEMGEDRAG BIJ 
KLEUTERS

Probleemgedrag begrijpen, 
voorkomen en doorbreken

www.medilexonderwijs.nl/kleutergedrag

Woensdag 9 september

GEZAG IN HET GEDING

Ontwikkel een gezonde 
gezagsrelatie met leerlingen, 
ouders en collega’s

www.medilexonderwijs.nl/gezag

Startdatum 16 september

CURSUS | VERTROUWENS- 
PERSOON IN HET MBO

Optimaal begeleiden van uw 
studenten

www.medilexonderwijs.nl/vertrouwenspersoon

   

Startdatum 24 september

CURSUS | WERKDRUK OF 
WERKPLEZIER

Werkstress verminderen in het 
primair onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/werkstress

Congresagenda najaar 2015

Dit jaar organiseert Medilex Onderwijs 
zo’n 80 congressen en cursussen. Een 
selectie van ons najaarsaanbod heb-
ben wij voor u en uw collega’s op een rij 
gezet.

Onze dagen kenmerken zich door een 
praktische insteek met theoretische 
onderbouwing, zodat de opgedane ken-
nis de volgende dag direct kan worden 
toegepast.

Programma’s bekijken en inschrijven via 
www.medilexonderwijs.nl 

Startdatum 17 september

CURSUS | INTER- 
COLLEGIAAL COACHEN

Het leren coachen van gelijk-
waardige collega’s 

www.medilexonderwijs.nl/coaching

Startdatum 23 september

CURSUS | SPELEN MET 
GEDRAG

Psychomotorisch remedial 
teaching op de basisschool

www.medilexonderwijs.nl/pmrt

MEDICORPAD_2305_Schooljournaal_agenda_HIRES_215x285.indd   1 5/11/2015   9:23:58 AM
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Jan Bijstra

Motivatie 
Onlangs verscheen De staat van het onderwijs, het jaarverslag 2013-
2014 van de Onderwijsinspectie, een lijvig verslag van 240 bladzijden. 
Er staat veel vermeldenswaard in maar ik bleef vooral haken bij de 
volgende conclusie: in vergelijking met leerlingen in andere landen 
zijn Nederlandse leerlingen op school weinig gemotiveerd om te leren. 
En vervolgens: ongeveer 40 procent van de leraren in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs vindt dat ze niet goed in staat zijn om 
ongeïnteresseerde leerlingen te motiveren.
Is er een reden om te veronderstellen dat dé Nederlandse leerling een 
slechter functionerend ‘motivatie-gen’ heeft dan leerlingen uit andere 
landen? Het lijkt mij onwaarschijnlijk. En is er reden om te veronder-
stellen dat dé Nederlandse leraar van nature niet zo goed is in het 
motiveren van leerlingen? Eveneens onwaarschijnlijk.

Wat valt er dan over te zeggen? Een paar gedachten naar 
aanleiding van een vergelijking van het Nederlandse 
onderwijssysteem met dat van andere landen. In 
Nederland worden leerlingen in principe al op hun 
twaalfde geselecteerd voor een onderwijsniveau; in 
veel andere landen gebeurt dat pas op 15-, 16-jarige 
leeftijd. Die vroege selectie werkt mogelijk onge-
motiveerdheid in de hand: de weg wordt al uitge-
stippeld op een moment dat de ontwikkeling naar 
de adolescentiefase nog maar net is ingezet. Omdat 
aanpassingen nauwelijks nog mogelijk zijn, wordt het 
dan een kwestie van uitzitten. Wellicht zijn het vooral 
jongens voor wie deze vroege selectie nadelig uitpakt 
aangezien hun ontwikkeling later op gang komt.
Uit onderzoek blijkt dat vroege selectie negatieve gevolgen heeft voor 
de prestaties van modale leerlingen. Late selectie zoals dat in andere 
landen gebeurt, werkt mogelijk in de hand dat leerlingen elkaar meer 
gaan aanzetten tot beter presteren: de betere leerlingen kunnen een 
voorbeeldfunctie vervullen voor modale leerlingen en op zo’n manier 
hun motivatie vergroten. 
Tot slot is er nog het punt van het aantal lesuren dat in het Neder-
landse onderwijssysteem moet worden gedraaid. Nederlandse 
leerlingen maken in vergelijking met leerlingen uit andere 
landen veel verplichte lesuren; evenzo is het aantal uren 
dat Nederlandse leraren voor de klas staan, hoger dan het 
internationale gemiddelde. Het effect kan tweeërlei zijn. 
In de huidige tijd van kort en snel hebben leerlingen 
gauw het gevoel dat ze eindeloze uren op school moeten 
zitten. Voor leraren betekent het dat ze relatief weinig 
tijd hebben om een goede les voor te bereiden. Het is 
een van de redenen dat het Finse onderwijssysteem 
veelvuldig wordt geroemd; Finse leraren geven maar 
drie of vier lessen per dag zodat ze voldoende tijd en 
energie hebben om creatieve, inhoudelijk sterke en 
voor leerlingen motiverende lessen te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat vroege selectie  
negatieve gevolgen heeft voor de  
prestaties van modale leerlingen
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Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4
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primair onderwijs

Op basisschool De Mare in Alphen aan den Rijn werd zo’n 
zeven jaar geleden een manier bedacht om ouders meer te 
betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Voor het project 
Samen in de Groep komt het overgrote deel van de (groot)
ouders regelmatig een kijkje nemen in de klas. Het werd een 
succes. ‘Nu ik weet wat mijn kleindochter leert op school, en op 
welke manier, kan ik haar beter helpen met huiswerk.’

‘We brengen de twee werelden van het kind samen.’

Alphense basisschool haalt 
ouders in de klas
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‘We zien nu minder snel irritatie en 
onbegrip omdat ouders zich sneller 
uit kunnen en willen spreken’

aansnijden waar ik anders een aparte afspraak voor 
plande. Uiteraard houden we bij lastige en meer 
persoonlijke onderwerpen nog steeds een op een ge-
sprekken met ouders, buiten deze bijeenkomst om.’ 

MINDER IRRITATIE
Annemarie Zuidema vertelt waarom ze zo graag bij 
haar zoon Joris komt kijken: ‘Als je kinderen ouder 
worden gaan ze steeds vaker zelfstandig naar school. 
Als ouder zie je niet zo vaak meer hoe ze in een groep 

functioneren. Ik vind het fijn om op deze manier te 
weten waar Joris mee bezig is.’ Ouders krijgen een 
andere rol, vertelt Van Oosteroom. ‘Ze zien het nu 
zelf als hun kind in vergelijking met klasgenootjes 
moeite heeft met klokkijken en nemen het initiatief 
om wat extra huiswerk te vragen. Het is voor mij 
als leraar een hele fijne manier van samenwerken, 
ouders denken scherper en actiever mee.’ Pauw vult 
aan: ‘We zien nu minder snel irritatie en onbegrip 
omdat ouders zich sneller uit kunnen en willen 
spreken.’ 

KINDEROPVANG
De Mare biedt tijdens Samen in de groep gratis 
kinderopvang aan voor de broertjes en zusjes van 
de leerlingen. Pauw: ‘We willen voor de ouders geen 
belemmering om dit mee te maken. Ze balen er echt 
van als ze er niet bij kunnen zijn. De kinderopvang 
wordt verzorgd door leerkrachten van groep 1 en 2.’ 
Ook andere familieleden zijn welkom, zoals opa’s, 
oma’s, tantes en ooms. Anna heeft bijvoorbeeld haar 
oma Attie Koemans meegenomen. Het is haar oppas-
dag en Anna’s babybroertje Julian verblijft de komen-
de drie kwartier in de kinderopvang in de kleuterklas 
van de school. Zusje Evi zit in groep 3 en heeft over 
een paar weken weer een Samen in de Groep. 
De klas is inmiddels verhuisd naar de gemeenschap-
pelijke ruimte naast het lokaal, waar ronde tafels 
staan met rekenwerkjes op papier en laptops. De 
kinderen storten zich op de opdrachten en leggen 
ouders geanimeerd uit waar ze mee bezig zijn. Die 
buigen zich hier en daar bezorgd over de sommen. 
Koemans: ‘Ik heb hele andere rekenmethodes 
geleerd op school toen ik klein was. Het is fijn om 
hierdoor te weten hoe ik Anna en haar zusje kan 
helpen met huiswerk.’ En wie leert er nu het meeste, 
op zo’n dag? Anna kijkt naar haar oma en weet dan 
diplomatiek te antwoorden: ‘Soms helpt oma mij,’ 
zegt ze. ‘En soms help ik oma.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Leonard Davidsprimair onderwijs

Klas 5a van meester Jelle van Oosteroom 
is al overvol met 34 kinderen, maar deze 
woensdagmiddag ziet hij dit aantal 
verdubbelen. Langzaam druppelen de 

ouders van de leerlingen het klaslokaal binnen om 
plaats te nemen naast hun kinderen voor het project 
Samen in de groep. Het is een grappig gezicht, al die 
‘grote mensen’ achter de kleine tafeltjes, maar voor 
de leerlingen is het al de normaalste zaak van de 
wereld. Hun ouders komen namelijk een paar keer 
per schooljaar kijken hoe het hen vergaat in de groep 
en om te zien waar de klas mee bezig is. De opkomst 
is groot, bij meer dan tachtig procent van de kinderen 
komt op deze woensdagmiddagen een familielid 
meedoen. Directeur Elly Pauw bedacht de speciale 
lessen met toenmalig collega Ellen van Garderen, 
die inmiddels gestopt is als juf. ‘Er zijn meerdere 
redenen waarom we hier mee zijn begonnen’, vertelt 
Pauw. ‘We merkten dat vooral ouders van kinderen 
met een allochtone achtergrond moeite hadden om 
hun kinderen te helpen met huiswerk en minder snel 
de leerkrachten aanspraken. Daarbij zagen we in het 
algemeen dat ouders vooral contact hadden met de 
juffen en meesters als er iets vervelend speelde en 
een kind bijvoorbeeld niet goed mee kon komen. Dit 
project zorgt dat ze laagdrempelig, positief contact 
kunnen hebben met de leraren en kennis kunnen 
maken met onze lesmethoden.’ Het gaat haar er voor-
al om dat de school samen met de opvoeders verant-
woordelijk is voor het kind en om het contact tussen 
de ouders en de leerkracht. ‘We brengen hiermee de 
twee werelden van het kind samen.’ 

POLITIE
Het mag dan een grote groep zijn, met zo’n zestig kin-
deren en familieleden, meester Jelle houdt iedereen 
moeiteloos in het gareel. Hij heeft een PowerPoint-
presentatie voorbereid met ‘nieuwsfeiten’ en vragen 
aan de groep. Van Oosteroom vertelt de ouders waar 
de kinderen aan hebben gewerkt de afgelopen we-
ken: er is een project geweest over ontdekkingsreizen 
en de Koningsspelen waren een groot succes. Dan 
gaat hij over op rekenen, het thema van vandaag. 
‘Waarom oefenen we dit bijna elke dag?’, vraagt hij 
eerst aan de kinderen. ‘Als je bij de politie werkt, dan 
moet je kunnen uitrekenen hoe hoog een boete moet 
zijn’, zegt Bas. En ‘Als je meester of juf wilt worden’, 
antwoordt klasgenootje Jimmy. Ouders vullen hun 
kinderen aan, want rekenen is volgens hen ook 
onmisbaar als je bijvoorbeeld wilt leren klokkijken en 
moet afrekenen in een supermarkt. ‘Deze middagen 
zijn gebaseerd op de lessen die ik geef’, vertelt Van 
Oosteroom na het eerste deel van de les. ‘Het is dus 
niet veel extra werk. Daarbij is het een goede manier 
om gemoedelijk contact te houden met ouders. 
Ik kan nu makkelijker tussendoor onderwerpen 



Onveilig gehecht

Geen hulp kunnen vragen aan de leerkracht, moeite hebben met samenwerken of extreem reageren op 
stress: allemaal zijn het voorbeelden van gedrag dat kan voorkomen bij onveilig gehechte leerlingen. 
Welke aanpak vraagt dit van u? En hoe gaat u om met sociaal afwijkend gedrag in de klas? 

Herken hechtingsproblemen bij leerlingen en zorg voor een veilige omgeving!

Medilex Onderwijs | 030-6575157 | info@medilexonderwijs.nl                      Like en volg ons op

Omgaan met hechtingsproblemen 

bij kinderen en jongeren 
in het onderwijs

Datum
Donderdag 1 oktober 2015

Locatie
Leerhotel Het KloosterLeerhotel Het Klooster

Amersfoort

Schrijf u nu in

medilexonderwijs.nl/hechting

Profiteer 
van onze

1 op 5
korting! korting! 

Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/pmrt     
                

   Ontwikkel een gezonde gezagsrelatie met leerlingen, ouders en collega’s

Orde houden is voor 65% van de leraren een lastige opgave. Wat zijn succesfactoren en valkuilen van 

gezagshandhaving? En hoe trekt u lessen uit incidenten met gezagsondermijnend gedrag? Leer, onder 

leiding van dagvoorzitter Michel Rog, omgaan met gezagsproblematiek. Na de studiedag heeft u meer in-

zicht in gezagsrelaties en heeft u praktische tips gekregen voor het oplossen van gezagsproblemen. 

GEZAG IN HET 
GEDING

Datum
Woensdag 9 september 2015

Locatie
Congrescentrum 

In de Driehoek, Utrecht

Schrijf u nu in
www.medilexonderwijs.nl/gezag

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

MEDI2305JF_gezaginhetgeding_195x130_Schooljournaal_HIRES.indd   1 5/12/2015   2:14:21 PM
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Voor alle (G)MR-leden in het voortgezet 
onderwijs biedt CNV Onderwijs op 2 juni een 
speciaal programma om up to date te raken 

over wat er speelt in het voortgezet onderwijs en 
op het gebied van medezeggenschap. Tijdens dit MR 

Proeflokaal kunnen leden workshops volgen over 
passend onderwijs, taakbeleid en communicatie met 
de achterban. Verder zijn er trainers en adviseurs die 

ter plekke vragen beantwoorden, krijgen leden de 
kans om te netwerken met collega-leden uit de  

(G)MR en ook het culinaire proeven is niet verge-
ten. Vaste MR-Partners zijn ook welkom, net als 

ouders die lid zijn van een (G)MR. Aanmelden 
kan op cnvo.nl/agenda en vragen stellen 

via infoacademie@cnv.nl of door te 
bellen met 030 751 17 47.

MR Proeflokaal

Leerkrachten proberen hun lessen voor kinderen zo 
aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Sommige 
leerlingen leren alleen op een andere manier, zegt Tineke 

Verdoes, zelf leraar en schrijver van het boek Belevend Leren: 
ideeën om beelddenkers bij je les te houden. Verdoes maakt bij 
kinderen onderscheid tussen taaldenkers en beelddenkers. ‘In 
het huidige onderwijs wordt vooral een beroep gedaan op de 
linkerhersenhelft, de talige helft, en dit is over het algemeen 

de zwakkere kant van een beelddenker. Om beide type 
kinderen tot hun recht te laten komen is het van belang 
dat leerkrachten hun onderwijs aan kunnen passen.’ In 

haar boek geeft Verdoes handvatten om beeldden-
kertjes te ondersteunen met hun schoolwerk. 

Het boek is voor € 22,50 te bestellen 
op kindertalenten.nl.

Beelddenkers 
bij de les

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht 
om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, 
maar vaak is het onduidelijk waar de school en 
het team precies voor staan. Naar aanleiding van 
de documentaire Alleen in die week hebben wij 
homo’s in huis maakte Gay&School, onderdeel 
van Stichting School & Veiligheid, het programma 
Dilemma’s in Beeld. Met twaalf korte filmpjes 
kunnen docenten via actiepunten een visie vormen 
die past bij de school. In de fragmenten vertellen 
leerlingen, docenten, schoolleiders en voorlichters 
over hun ervaringen met een dilemma rond sek-
suele diversiteit. Het pakket is gratis te gebruiken 
via www.gayandschool.nl/dilemmas-in-beeld.html. 
Ook de bovengenoemde documentaire is via deze 
site te bekijken. 

ZZP’ers in het  
onderwijs
ZZP’ers in het onderwijs kunnen informatie krij-
gen over hun positie tijdens een speciale netwerk- 
en informatiebijeenkomst van CNV Onderwijs op 
4 juni. De bond organiseert de ontmoeting samen 
met het Sectorbestuur Onderwijsdienstverlening. 
De ZZP’ers krijgen de kans om collega’s in het 
veld te ontmoeten en om van zich te laten horen. 
Ellen Baas, voorlichter van de Belastingdienst, zal 
zakelijke informatie geven en praktische tips, Jill 
Kleuters van APG vertelt over de mogelijkheden 
van pensioensopbouw en ook andere zaken in de 
dagelijkse werkpraktijk worden besproken. De bij-
eenkomst is tussen 16 en 20 uur op de Tiberdreef 
4 in Utrecht (naast station Overvecht). Deelname is 
gratis voor leden van CNV Onderwijs, ook krijgen 
zij hun reiskosten vergoed. Collega-ZZP’ers 
die geen lid zijn mogen zich ook inschrijven; zij 
betalen een bijdrage van € 25,-. Aanmelden kan 
via cnvo.nl/zzp. 

Dilemma’s in beeld
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Jonge kinderen 
hebben een rijke 
speelomgeving en 
uitdagende activiteiten 
nodig voor een goede 
ontwikkeling. Dat 
zegt Frea Jansen-Vos, 
auteur van het boek 
Spel en ontwikkeling: 
spelen en leren in de 
onderbouw. De auteur 
biedt leerkrachten 
hulp door het aan-
bieden van ontwikke-
lingsgerichte spellen 
voor jonge kinderen. 
Zo worden activiteiten behandeld die voor kinderen 
van drie tot zeven jaar als noodzakelijk worden gezien: 
manipulerend spel, rollenspel, constructiespel en 
thematisch spel. Verder gaat Jansen-Vos in op leerpro-
cessen zoals sociale vaardigheden, taalontwikkeling, 
woordenschat en symboolvorming. Als laatste ligt de 
focus op het didactische handelen en de vaardigheden 
die leerkrachten in kunnen zetten om de activiteiten te 
kunnen ontwerpen en begeleiden. Het boek is verkrijg-
baar via Bol.com voor € 32,50.

Hoe wordt een school een topinstituut? Onder-
wijsdeskundigen Michael Fullan en Andy Hargre-
aves schreven het boek Professioneel Kapitaal: 
Transformatie van het onderwijs in elke school, over 
hoe scholen kunnen werken aan persoonlijk vakman-
schap, het sociale klimaat en aan het realiseren van 
krachtige besluitvorming. Fullan en Hargreaves leggen 
de nadruk op 21ste eeuwse onderwijsbenaderingen: 
wat mag er verwacht worden van een leraar in deze 
tijd? ‘Of je nu alleen voor de klas staat of in een 
team werkt, lesgeven op profniveau betekent dat 

je altijd kunt terugvallen op het vertrouwen, de 
vaardigheden en de opbouwende kritiek van 

je collega’s’, schrijft het duo onder meer in 
het voorwoord. Het boek is verkrijgbaar 

voor € 29,50 via onderwijsmaak-
jesamen.nl.

Lesgeven op profniveau

Respondenten gezocht
Excellentie in het onderwijs is steeds vaker punt van discus-
sie. Leerkrachten worstelen met de vraag hoe ze lessen voor 
hoogbegaafden kunnen inrichten. De afdeling Pedagogische 
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
zoekt respondenten voor een onderzoek over lesgeven aan 
deze begaafde kinderen. Dit researchproject, dat loopt tot 1 
oktober, is onder leiding van sociale wetenschapper Brian 
Godor en sluit aan bij het door staatssecretaris Sander 
Dekker gelanceerde Plan van Aanpak Toptalenten. In de 
studie staat de rol van de onderwijzers in het basisonderwijs 
centraal. Het focust zich onder meer op de plaats van de 
hoogbegaafde leerling in de klas, gebruikte soorten van 
differentiatie van leerlingen, de beoordeling van verrijking 
en verdieping van het curriculum en het verband tussen 
verrijking en het formele leerplan. De uitkomsten van het 
onderzoek worden gebruikt voor de professionalisering van 
het basisonderwijs op het gebied van toptalenten en kan 
helpen bij het invoeren van gepast onderwijs aan hoogbe-
gaafden. Geïnteresseerde scholen en onderwijzers kunnen 
zich aanmelden bij Godor, via godor@fsw.eur.nl.

Hoe mediawijs 
ben jij?
Kinderen van nu groeien op in een wereld vol 
mediaprikkels. Tijdens de  jaarlijkse MediaMas-
ters kunnen ze spelenderwijs over hun eigen 
online gedrag leren. Dit interactieve spel voor 
groep 7 en 8 valt samen met de Week van de 
Mediawijsheid van 20 tot en met 27 november, 
dat deze keer het thema Media en respect heeft. 
Het is een initiatief van Mediawijzer.net, dat als 
doel heeft alle leerlingen in groep 7 en 8 een 
basisniveau mediawijsheid mee te geven. In deze 
speciale week worden kinderen via online afle-
veringen meegenomen in een spannend verhaal. 
Ze moeten hierbij overleggen, samenwerken, zelf 
media maken, media interpreteren en hun eigen 
mediagedrag onder de loep nemen. Aan het einde 
van de week krijgen alle deelnemers een diploma 
en winnen de klassen met de hoogste score een 
prijs. Meedoen is gratis en leerkrachten kunnen 
hun klas aanmelden tot en met vrijdag 30 oktober 
op mediamasters.nl. 

Speltips voor scholieren
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‘Meester Ruud, wil jij even helpen? 
Joline is haar fietssleutel verloren!’ Tot 
zover is zo’n mededeling nog te overzien. 
Razendsnel bedenk ïk dat we een groot 
schoolplein hebben en dat het sleuteltje 
vast wel ergens te vinden moet zijn. De 
mededeling er achter aan doet me toch 
even slikken: ‘Hij ligt in de put, daar 
bij de doorgang bij het hek!’ Gewapend 
met een putjesschep en emmer sta ik 
even later boven de put die ik toevallig 
een week eerder al leeggeschept heb. 
Vier emmers bladeren, Marswikkels en 
colablikjes waren het droevige resultaat. 
Nu ziet de put er vrij schoon uit, maar 
of ik een sleuteltje op kan vissen is nog 
maar de vraag. Vol goede moed trek 
ik toch de bek van de schep open en 
eenmaal onderin gaat hij weer dicht. Nu 
kan je geluk hebben dat zo’n sleuteltje 
direct mee omhoog komt, maar toch kijk 
ik er vreemd van op als het sleuteltje er 
zowaar bij zit! Met een glimlach breng 
ik het kostbare kleinnood naar de klas, 
waar de meester me met grote verba-
zing aankijkt: ‘Kijk nou, hij heeft hem 
echt opgevist, hoe bestaat het!’ Ach, 
geluk is de kunst een boeket te maken 
van de bloemen waar je bij kunt.

Geluk

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra
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    Heb jij de ambitie om eerstegraads leraar 

       Godsdienst en Levensbeschouwing
   te worden? Kies dan voor de Lerarenopleiding van de 

  Tilburg School of Catholic Theology

Kom naar het Open Huis op 4 juni in Utrecht 
Meer informatie en aanmelden: tilburguniversity.edu/gls

Medilex Onderwijs organiseert zo’n 80 congressen per jaar. 
Wij zoeken nieuwe mensen met ervaring in het primair, 
voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs voor een baan als 
junior congresmanager. Onderdeel van de procedure is een 
traineeship  van  één week in de zomervakantie om elkaar beter te 
leren kennen.

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je:
    Congressen inhoudelijk vormgeven?
    Je commerciële kant ontdekken?
    Eindverantwoordelijke zijn voor acht tot tien 
          congressen per jaar?
    Eens kijken of de overstap van het onderwijs naar het 
          bedrijfsleven je bevalt?

Solliciteer dan op een baan als junior congresmanager en loop in 
de zomervakantie een weekje met ons mee!

Kijk voor meer informatie op www.medilexonderwijs.nl/vacatures

MEDICORP_vacature_95x130_Schooljournaal_23-05_HIRES.indd   1 5/11/2015   4:36:08 PM



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 West-Brabant
Donderdag 11 juni, jaarlijkse excur-
siereis, Leuven, België. Vertrek 9 uur,  
station Essen. Bezoek stadhuis en  
St. Pieterskerk in Leuven, o.l.v. 
 Leuvense gidsen, alsmede verkennen 
stad op eigen gelegenheid. Kosten 
leden € 15,-, niet-leden € 20,- euro 

(treinreis, lunch, entreekosten en 
kosten gidsen inbegrepen). 18 uur 
terugkomst Essen. Info/aanmelden: 
amcdenijs@home.nl, 0165 52 07 40.

Rayons Oostelijke en Westelijke 
Mijnstreek
Woensdag 10 juni, 13.45 uur, Glaspa-
leis Haarlem. Voorjaarsbijeenkomst. 
Herdenking 50 jaar sluiting mijnen in 

Limburg. Films, inleiding, muzikaal 
optreden. Huldiging jubilarissen.  
Info/aanmelden (voor 31 mei):  
sef.eurelings@ziggo.nl.

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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Wilt u een nog betere leraar, begeleider of schoolleider worden?  

Overweegt u zich verder  te specialiseren of juist uw (vak)kennis  

te verbreden? Of bent u op zoek naar een integraal antwoord op 

de ontwikkelingsvraagstukken binnen uw school?

Bent u op zoek naar een educatief partner met een blended en 

flexibel modulair aanbod dat rekening houdt met uw specifieke 

situatie? 

Kom dinsdag 2 juni naar onze Open Avond voor professionals. 

U bent van harte welkom.

Kijk ook op www.hu.nl/openavond

UW VAKKENNIS VERBREDEN 
OF VERDIEPEN?

MAAK WERK VAN UW CARRIÈRE

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



Lesgeven is topsport voor de stem van de leerkracht. Het is 
dan ook niet vreemd dat stemproblemen vaak voorkomen, 
het ‘hoort er gewoon bij’. Niet elke leerkracht heeft van 
nature een luide stem of gebruikt de stem op de ‘juiste’ 
wijze. Logopedie is een eerste stap, maar blijkt soms 
niet voldoende, waardoor men is aangewezen op een 
spraakversterker. Daar wordt al snel duidelijk dat er geen 
spraakversterker is die goed aansluit bij de onderwijssituatie. 
Het Zwitserse Phonak brengt daar verandering in met haar 
Dynamic SoundField systeem.

Beperkte keuze
Traditionele spraakversterkers zijn enerzijds vaak relatief 
eenvoudige systemen die voor andere situaties bedoeld 
zijn. Ze hebben diverse praktische nadelen, waardoor de 
leerkracht blijft tobben en uiteindelijk zelfs de apparatuur 
niet meer gebruikt. Anderszijds zijn er professionele systemen 
uit de theaterbranche, die vaak weer te groot en te complex 
zijn en bovendien niet prettig klinken om de hele dag naar te 
moeten luisteren als leerling.

Speciaal voor leerkrachten
Phonak is erin geslaagd een systeem speciaal voor 
leerkrachten te ontwikkelen dat afrekent met alle praktische 
nadelen van traditionele systemen. Het unieke Dynamic 
SoundField zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht 
overal in het lokaal goed hoorbaar is, er wordt een 
gelijkmatig ‘geluidsveld’ (soundfield) gecreëerd. Het is een 
draadloos systeem waarbij slechts één luidspreker voorin het 
lokaal geplaatst wordt (zie afbeelding). De leerkracht draagt 
op de heup een klein zendertje met reversmic dat draadloos 
verbonden is met een langwerpige luidspreker in de hoek 
van de klas. De digitale techniek maakt het mogelijk om de 
praktische en technische tekortkomingen van de traditionele 
systemen weg te nemen. De voordelen van zijn dan ook 
divers:
 Geen rondzingen (akoestische terugkoppeling). De 
leerkracht kan overal staan, zelfs pal naast de luidspreker zal 
het systeem niet gaan rondzingen!

 Automatische volumeregeling: het systeem meet in 
de spraakpauzes het omgevingslawaai en bij toenemend 
omgevingslawaai zal de luidspreker meer versterking geven 
(vandaar de term ‘Dynamic’). Gedurende een lesdag variëren 
lawaainiveaus flink, maar u komt nu altijd automatisch 
boven de groep uit! Als de groep weer rustig is, dan zal het 
systeem vanzelf zachter klinken.
 Een zeer natuurlijke klank: het volume blijft altijd voor 
iedereen aangenaam, ook voor leerlingen op de voorste rij! 
 Het geluid gaat niet door dunne systeemwanden heen, 
waardoor aangrenzende lokalen geen hinder ondervinden.
 Bijzonder gebruiksvriendelijk, eenvoudigweg aanzetten 
en het geheel werkt direct.

Vergoeding
Het UWV vergoedt in veel gevallen de apparatuur volledig. 
Een voorschrift van KNO-arts en/of bedrijfsarts is daarvoor 
noodzakelijk. U kunt het Dynamic SoundField systeem 
kosteloos en vrijblijvend een aantal weken op proef krijgen. 
Kijk voor meer informatie op onze website
www.dynamicsoundfield.nl of neem direct contact met ons 
op voor een proef via telefoonnummer 088-6008850. Op 
deze site vindt u ook ervaringen van leerkrachten.

De spraakversterker speciaal voor leerkrachten

Dynamic SoundField
Advertorial



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

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

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

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

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

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.

De Leergang Professioneel 
 Meesterschap geeft je meer bagage om 
jouw positie als leraar te ver sterken 
en je kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. In elf bijeen komsten 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 cer-
tificaat tijdens de gezellige afsluitings-
borrel.



Da! Yes! Ja?
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Dat is een eiland..eh, eland! Hoe zeg je dat 
in het Russisch?’ Zoë wijst naar een plaatje 
met het dier en de letters ‘лось’ eronder. 
Leerkracht Alsu Buiting articuleert duidelijk: 

‘los.’ Zoë is een van de kinderen uit groep 5 en 6 van 
basisschool De Klimroos in Westervoort die wekelijks 
op maandagochtend een uur Russisch krijgt. Ze zitten in 

Steeds meer basisscholen geven Engelse les aan de onderbouw, 
maar ook andere talen maken hun entree in het primair onderwijs. 
Zo mag sinds kort een gedeelte van de vakken eveneens in het 
Duits en Frans worden gegeven en zouden Turks, Arabisch en 
Chinees uit economisch opzicht slim zijn om te leren. Klopt dit en 
moeten meer scholen zich richten op internationalisering en het 
vroeg aanleren van vreemde talen bij kinderen? 

een zogenaamde ‘plusklas’ voor hoogbegaafde kinderen. 
Directeur Monique Kampman: ‘Deze leerlingen moeten 
extra uitgedaagd worden en de Russische lessen sluiten 
daar op aan.’ Dit was niet de enige reden om ze in te 
voeren. Russisch is een van de talen die uit economisch 
opzicht slim zou zijn om te leren. ‘Het is een nuttige taal 
aan het worden,’ aldus Kampman. ‘Het land is opkomend 

Internationalisatie in het basisonderwijs

primair/voortgezet onderwijs

‘

Internationalisatie in het basisonderwijs
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en daar spelen we graag op in.’ Tijdens een recente 
uitzending van het tv-programma Jinek pleitte voormalig 
PvdA-kamerlid Tunahan Kuzu voor meer vreemde talen 
zoals Russisch, maar ook Arabisch en Chinees in het 
basisonderwijs. Maar is dit nodig? NRC Handelsblad 
onderzocht het na de uitzending. De conclusie: we zijn 
inderdaad meer met China, Arabische landen en Rusland 
gaan handelen en minder met onze traditionele partners.   

WONDERLIJK FENOMEEN
We doen dus meer zaken met andere landen, maar is 
het echt nuttig om deze talen al vroeg te leren? Voor een 
effectmeting op economisch gebied is het nog te vroeg, 
maar in zijn pleidooi voor vroeg vreemde talenonderwijs 
(vvto) stelt staatssecretaris Dekker dat kinderen die op 
jonge leeftijd les krijgen in een vreemde taal deze later 
beter spreken dan als ze er pas op de middelbare school 
mee beginnen. Taaldeskundige Sieneke Goorhuis-Brou-
wer beaamt dit. ‘Kinderen leren vanzelf taal, dat is een 
wonderlijk fenomeen waar we meer gebruik van mogen 
maken. We wachten nu tot deze tijd voorbij is. Zonde!’ 
De organisatie EP-Nuffic is het expertise- en diensten-
centrum voor internationalisering in het Nederlandse 
onderwijs. Het streeft ernaar om leerlingen van alle on-
derwijssoorten  voor te bereiden op een geglobaliseerde 
samenleving. Vice-voorzitter Jindra Divis legt uit waarom 
een vroege start voordelig is. ‘Zo krijg je een natuurlijke 
volgorde van taal leren; eerst mondeling, dan schriftelijk. 
Net zoals je je moedertaal hebt geleerd.’ 

EXTRA LERAREN
Toch blijft het een heikel punt, want kunnen we niet beter 
meer tijd stoppen in het goed aanleren van Nederlands? 
Goorhuis-Brouwer onderzocht of de Nederlandse taal 
achteruit gaat met het leren van een tweede vreemde 
taal op jonge leeftijd. ‘Deze kunnen naast elkaar blijven 
bestaan, zonder elkaar negatief te beïnvloeden,’ zegt zij. 
Hier zitten wel voorwaarden aan. ‘Het is belangrijk dat 
kinderen goed onderscheid kunnen maken tussen situa-
ties waarin verschillende talen worden gesproken. In de 
thuissituatie moet in dit geval de ene taal worden gehan-
teerd en in de school de andere. Op de basisschool is dus 
zelfs een extra leraar nodig.’ Buiting komt zelf uit Rusland 
en woont inmiddels elf jaar in Nederland. ‘Rusland heeft 
een lange geschiedenis met Nederland,’ vertelt ze. ‘De 
lessen zijn een verrijking van de kennis over de Neder-
landse cultuur en laten de kinderen door te vergelijken 
ook nadenken over hoe onze taal werkt.’

ZONDE VAN DE TIJD
Ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet uit zich op 
grond van zijn expertise een stuk minder enthousiast over 
vvto. ‘Niet doen’, zegt hij. ‘Zonde van de tijd. Kinderen 
moeten er aan toe zijn en kunnen in een schoolse situatie 
pas een tweede taal gaan leren als ze hun moedertaal 
kennen en de grammatica beheersen.’ Buiting merkt 

ook dat het voor haar lessen prettiger is dat de kinderen 
bijvoorbeeld weten wat een persoonsvorm is. ‘Maar ik 
kan me voorstellen dat jongere kinderen de taal op een 
andere manier kunnen leren.’ Hij vindt eveneens dat er 
aparte, gespecialiseerde taalleerkrachten nodig zouden 
zijn. ‘Veel basisschoolleraren voelen zich onzeker in het 
geven van een vreemde taal omdat ze er niet goed genoeg 
in zijn. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, want ze geven 
ook aardrijkskunde, Nederlands en handvaardigheid. 
Middelbare schooldocenten zijn deskundig en hebben 
een goede uitspraak.’

ZELFVERZEKERD
Feit is dat er een toenemende vraag is naar vreemde ta-
lenonderwijs op de basisschool. Dit is onderdeel van een 
bredere trend van internationalisering in het onderwijs. 
Op De Klimroos leren kinderen niet alleen Russisch. ‘We 
weten nu welke landen om Rusland heen liggen, welk 
klimaat er is en waar nog meer Russisch wordt gespro-
ken,’ vertelt leerling Femke. Haar klasgenoten vullen aan: 
‘Azerbeidzjan, Oekraïne, Wit-Rusland…’ 
‘Alleen de taal leren is niet genoeg,’ zegt Divis. ‘Het is 
cruciaal om meer over de cultuur en beleefdheidsvormen 
van een land te leren en hier kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Dit zal bijdragen aan meer zelfverzekerd-
heid bij kinderen en uiteindelijk aan een sterke basis 
voor, bijvoorbeeld, internationale handelscontacten. 
Zelfs Duitsland verschilt cultureel meer van Nederland 
dan vaak gedacht wordt, laat staan een land als China.’ 

MINOR
Ook pabo’s en lerarenopleidingen bereiden hun studen-
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ten steeds beter voor op geglobaliseerd onderwijs. Divis: 
‘Een aantal pabo’s biedt nu bijvoorbeeld een minor aan 
waarin vvto-onderwijs en internationalisering wordt be-
handeld. Een positieve ontwikkeling.’ Kampman: ‘Leer-
krachten die zelf uit het betreffende land komen hebben 
onze voorkeur, maar wij merken dat jongere leerkrachten 
steeds beter worden geschoold.’ Engels wordt op De 
Klimroos gegeven vanaf groep 6, door ‘eigen docenten’.  
‘Deze maken daarbij gebruik van digitaal lesmateriaal 
waardoor de uitspraak goed wordt aangeleerd, ook als de 
docent hierin zelf wat minder sterk is.’ 

OVERVOL ONDERWIJSPROGRAMMA
De leerlingen van Buiting doen hun schoolwerk wat 
sneller dan hun klasgenootjes en kunnen daardoor 
een uur Russisch volgen en verspreid over de week 
aanvullende oefenopdrachten maken. Afgezien daarvan 
is het gewone onderwijsprogramma al overvol. Is er voor 
de rest van de leerlingen wel plek voor zo’n extra taal? 
Kampman: ‘Voorheen was het: wil je een extra taal aan-
bieden, dan gaat dit ten koste van een andere les. Tegen-
woordig is meer mogelijk.’ Ze verwijst naar de recente 
beslissing van staatssecretaris Dekker waarbij scholen 15 
procent van hun vakken in het Duits, Engels of Frans mo-
gen geven. ‘Als je een zaakvak in het Engels geeft of bij de 
jonge kinderen voorleest in een andere taal, hoef je geen 
lesuren te schrappen, maar sla je twee vliegen in klap. 
Daarbij onderzoeken we of kinderen meer opdrachten 
via de tablet kunnen gaan maken. In plaats van dat ze 
sommen uit het boek overschrijven, kunnen ze dan de 
antwoorden direct invullen. Dit zorgt voor tijdswinst en 
kan ruimte creëren voor andere vakken.’  

SLECHTE AANSLUITING 
Eenmaal de basis van een extra taal eigen, is het van 
groot belang dat kinderen deze taal blijven oefenen, 
daar zijn alle deskundigen het over eens. ‘Het grootste 
knelpunt in vvto is de huidige slechte aansluiting 
van het voortgezet onderwijs op basisscholen’, zegt 
Goorhuis-Brouwer. ‘Nu is het zo dat brugklassers 
vaak opnieuw beginnen, terwijl ze al over een goede 
fundering van Engels beschikken door lessen op de 
basisschool.’ Ook Divis ziet dat er nog een flinke slag 
te maken is in de leerlijn. ‘Tweetalige scholen pikken 
dit steeds beter op, maar hier valt nog veel winst te 
behalen. Wij proberen om basisscholen en middelbare 
scholen beter te laten samenwerken zodat duidelijk is 
op welk taalniveau leerlingen binnenkomen.’ 

TAALUITDAGING
Andere kritiekpunten komen van de leerkrachten zelf, 
die volgens Divis hun zorgen uitspreken over of al-
lochtone leerlingen of kinderen met een taaluitdaging 
zoals dyslexie het meertalige onderwijs bij kunnen 
benen. ‘Allochtone leerlingen met een achterstand 
in het Nederlands hebben juist enorm veel baat bij 
vvto. Ze krijgen zelfvertrouwen als ze merken dat ze 
de anderstalige lessen wel bij kunnen benen. Deze 
extra talen hebben daarbij geen slechte invloed op het 
Nederlands van deze jongeren.’ Kinderen met dyslexie 
komen ook niet in de problemen, aldus Divis. ‘Deze 
leerlingen hebben een groot voordeel van het monde-
ling leren van een vreemde taal. Er is nog geen schrift 
waar ze moeite mee hebben en ze hebben door een 
vroege start meer tijd om in de bovenbouw het lezen 
en schrijven te leren.’

WERELDBURGERS
Voor de wereldburgertjes in Westervoort loopt de 
Russische les inmiddels ten einde. Ze ruimen de 
oefenkaarten met letters op en zwaaien hun juffrouw 
gedag: ‘Do svidaniya!’ Buiting: ‘Deze leerlingen krijgen 
gemiddeld een half jaar Russisch en wisselen dan naar 
een ander extra uitdagend vak. Aan het einde van het 
traject kunnen ze al simpele zinnetjes maken en ken-
nen ze behoorlijk wat woorden,’ zegt ze. Uiteindelijk is 
ook het streven van EP-Nuffic met vvto niet dat kinde-
ren vloeiend een andere taal spreken, maar vooral dat 
ze kennis maken met een andere cultuur. Divis acht 
verder de kans klein dat Russisch, Arabisch of Chinees  
op korte termijn zal worden toegevoegd aan het 
curriculum van de basisschool. ‘Engels zal voorlopig 
de eerste vreemde taal blijven, maar je verdiepen in 
andere landen is cruciaal. De grenzen vervagen en 
we worden steeds meer wereldburgers. Het leren over 
een andere cultuur betekent niet dat je de eigen, in dit 
geval Nederlandse cultuur verwaarloost, maar juist dat 
je die verrijkt met nieuwe kennis over landen waar we 
steeds vaker mee in contact komen.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto’s: Wilco van Dijen en Anouk van der Graaf

Leerlingen 
buigen zich over 
een opdracht met 
plaatjes van Rus
sische dieren.



Medezeggenschap
Als MR of OR wil je een professionele en serieuze gespreks-
partner zijn. Een Partnerschap met CNV geeft precies de 
ondersteuning die je nodig hebt, zoals actuele kennis, goed 
advies bij lastige situaties of gewoon eens een goed gesprek 
over het verbeteren van de medezeggenschap. Met je vaste 
contactpersoon bij de Academie kun je sparren en alle 
vragen bespreken. Training, advies en Partnerschap: het is 
altijd maatwerk.

Professionalisering
Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan is 
belangrijk. Wij helpen je daarbij. Wil je individueel trainen of 
als team; zeg maar wat, wanneer en hoe. Wil je liever een 
persoonlijke coach? Wij verwijzen je door naar coaches uit 
een landelijke netwerk van onafhankelijke en zelfstandig 
werkende onderwijscoaches voor professionele begeleiding. 

Leidinggeven
Als leidinggevende wil je de kwaliteit van de school ver-
hogen en de medewerkers stimuleren en motiveren. Hoe 
versterk je bijvoorbeeld een cultuur van samen leren, een 
professionele leergemeenschap of een cultuur van elke dag 
samen een beetje beter? Hoe houd je de werkdruk van je 
team binnen de greznzen, werk je aan betere communicatie 
of geef je uitwerking aan alle nieuwe ontwikkelingen in de 
school? Wij ondersteunen je graag met adviesgesprekken, 
coaching, studiedagen voor jouw team of korte workshops.
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CNV Connectief Academie
Jouw partner en inspiratie in de school!

Wie zijn wij?
De medewerkers van CNV Onderwijs staan dagelijks in contact met onderwijzend en ondersteunend personeel. CNV Connectief  
Academie is onderdeel van CNV Onderwijs. Wij vertalen de kennis van het onderwijsveld naar trainingen, adviezen en Partner-
schappen die MR, OR, schoolmanagement, teams en personeel in het onderwijs verder helpen. Door te luisteren, door altijd de 
juiste expertise in te zetten en door aan te sluiten bij de specifieke vraag.

Contact CNV Connectief Academie
Wil je meer informatie over ons en onze dienstver-
lening, bel naar 030 751 1747 of stuur een e-mail naar 
 infoacademie@cnv.nl. Voor meer informatie over trainin-
gen, coaching of het Partnerschap bel naar 030 751 1785 
of stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl.



Kindcentrum Willem-Alexander te Steenwijk biedt Christelijk basisonderwijs en kinder-

opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het bijzondere aan deze school is dat het team 

de uitgangspunten van de Kanjertraining naar het niveau van de wijk heeft weten 

te tillen (Kanjerwijk), waardoor de missie en visie van de school wijkbreed wordt 

uitgedragen. Het kindcentrum valt onder het bestuur van Accrete welke bestaat uit 16 

kindcentra/scholen in de Kop van Overijssel.

VACATURE

Omdat de huidige directeur binnen Accrete een ander 

kindcentrum gaat leiden zoeken wij per augustus 2015 

een vervanger. De nieuwe directeur van de Willem-

Alexander staat voor een mooie en ambitieuze 

opdracht: Het gezamenlijk behouden en verder ontwik-

kelen van gepersonaliseerd onderwijs, behouden van 

het excellente school predicaat, doorontwikkeling van 

wijkgerichte school, versterking ouderbetrokkenheid en 

het aansturen van een sterk professioneel team.

Het volledige profiel is
te vinden op:
www.accrete.nl

ERVAREN EN ONDERNEMENDE DIRECTEUR (M/V)
CA 0,6 FTE (EVT. AANGEVULD MET LESGEVENDE TAKEN)

Wat kunt u verwachten...

Kindcentrum Willem-Alexander...

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

Bouwen aan je droomschool op het mooiste eiland 
van Nederland? Bij ons op Samenwerkingsschool
‘Yn de Mande’ te Schiermonnikoog ligt je kans!

Wij zoeken een enthousiaste collega die samen met ons verder 
wil bouwen aan onze droomschool: een school die middenin de 
samenleving staat en waar iedereen zichzelf mag zijn. We gaan uit 
van kansen en mogelijkheden. We dagen de kinderen uit tot het 
behalen van prestaties op zowel cognitief als sociaal-emotioneel 
niveau. Wij zoeken de beste

Leerkracht Middenbouw 0,6- 1,0 fte
en de beste

Intern begeleider (1 dag) www.yndemande.nl/vacatures

Rwanda 
zoekt leraren
Ontmoet VSO op 
woensdagmiddag 27 mei

www.vso.nl    



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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

Kleine advertenties
Te huur: 
In Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. Vrij-
staand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 4-7 
personen. Periode: per week van zaterdag 20 juni tot en met 
zaterdag 29 augustus 2015. Informatie en boekingen: (0180) 
31 68 29 of (06) 42 97 42 71, www.braamaanzee.nl.

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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
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te Enter, zoekt per 1 augustus 2015 een

LEERKRACHT bovenbouw
(wtf ca. 0.8)

Nadere informatie over deze vacature
vind je op www.bsderoerganger.nl



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.

3939393939393939

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

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



‘Het leukste van mijn werk 
is leerlingen motiveren’

Rob Huisman (47):
werkt sinds twee jaar als conciërge op het 
Revius Lyceum in Doorn. ‘Ik vind het mooi om een 
aanspreekpunt te zijn voor leerlingen en dat ze 
het gevoel hebben dat ze me wat kunnen toever-
trouwen. Het leukste van mijn werk is om leerlingen 
die er doorheen zitten toch weer te motiveren. Ik 
ben verder geen heel strenge conciërge, maar 
ze moeten het natuurlijk niet té gek maken.’ 
Huisman werd door een collega getipt om lid te 

worden van CNV Onderwijs. ‘Ik had er nooit 
bij stilgestaan, maar het is een fijn idee 

dat de bond over mijn schouder 
meekijkt en een helpende 

hand kan bieden.’ 

Foto: René Bouwman


